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اي از  ضد اسالمی عده بیان یک سري از افکار و اعمال ،مختصرهدف از نگارش این 

مسلمانان  تفرقه میان افاكر و اعمايل كه باعثخرافیون شیعه در مناسک حج است، 

 باشد. خطرناك می براي وحدت امت اسال�و  ،شود می
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 ا����م��م اهللا ا����ن 
توانید با  می خواهد. می جلد حاضر یعنی جلد اول، اندکی صبر و حوصله همطالع

 تر مراجعه به جلدهاي بعدي متوجه اصل مطلب شوید. ولی براي درك بهتر و شیرین
 کنم از همین جلد اول با دقت شروع کنید. می مطالب، توصیه

 .»ال فتعرضواأيام عمر�م نفحات أ ن يفإ«
وزد مراقب باشید و در مسیر آن قرار  هایی الهی می روزهاي عمرتان، نسیم همانا در برخی«

 .پیامبر اسالم. »گیرید
 کتاب مرا چنین نسیمی قرار بده. !خدایا

پیروي از آباء و اجداد + همرنگ جماعت شدن + تقلید کورکورانه + برداشت غلط از 
 ي تاریخی + عمل به نتایج حاصله = آتش دوزخها افسانه

 .]81: اإلسراء[ ﴾٨١َوقُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوزََهَق ٱۡلَ�ِٰطُلۚ إِنَّ ٱۡلَ�ِٰطَل َ�َن زَُهوٗقا ﴿
 .»و بگو حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدنی است«

تر از انسانیت، راستگوتر از محمد،  از احدیت، مهم تر تر از خدا و یگانه حقیقتی بزرگ
از حسین و مظلومتر از اسالم در تمام جهان هستی وجود ندارد و نابتر از علی، زیباتر 

ي ناب ساخته شده است. ها متاسفانه بیشترین خرافات جهان نیز در اطراف همین واژه
توسط شیطان و شیطان صفتان. هر چند، نسیمی کافیست تا قصر خیالی جهل و خرافه در 

 ده. هم فرو بریزد. خداوندا کتاب مرا چنین نسیمی قرار ب
شیعه در خواب بسیار دور و درازي فرو رفته، شاید فقط یک شوك بتواند او را بیدار 

 کند. خداوندا امیدوارم آن شوك، این کتاب باشد. 

نُفِسِهمۡ ﴿ 
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ  .]11الرعد: [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .»دهد تا اینکه خودشان تغییر کنند نمیخداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر «

ۥٓ ﴿  ۡحَسَنُه
َ
ِيَن �َۡسَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل َ�يَتَّبُِعوَن أ  .]18الزمر: [ ﴾ٱ�َّ

 .»کنند شنوند و بهترینش را پیروي می پس مژده ده به بندگان، کسانی که سخن را می«
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فنا است به اگر انسانی مذهبی و معتقد هستی و این کتاب را نخوانی کل عمرت بر 
خورم پس از خواندن این تحقیق بسیار شاد و خوشحال خواهی شد که  می شرافتم قسم

 اي. ز گمراهی و عذاب دوزخ نجات یافتهو ااي  آنرا مطالعه کرده
 



 
 

 مقدمه

حضرت [ کنم. می هر کس مرا بر ابوبکر و عمر، برتري دهد بر او حد مفتري جاري
 ].(روایت شده از هشتاد طریق!) علی

در اشعار مثنوي مولوي داستانی وجود دارد به این قرار که: شخصی به چهار نفر، یک 
خواسته با آن یک  بخشد. ترك و رومی و فارس و عرب. هر چهار نفر، دلشان می می درم

کنند به سر و مغز هم  می درم، انگور بخرند ولی چون زبانشان متفاوت بوده ندانسته شروع
کوفتن. در این کتاب، خواهیم دید که اختالف اصلی شیعه با اهل سنت بر سر مساله 

داند در  امامت بوده و اشتباه شیعه این است که امامت و خالفت را یک موضوع واحد می
حالی که در این کتاب، با هزاران دلیل منطقی و عقلی و تاریخی براي شما به خوبی ثابت 

یم کرد که امامت و خالفت، دو موضوع کامالً جداگانه بوده و جنگ و کینه و حتی خواه
 اختالف شیعه با اهل سنت، نیز اختالفی بسیار پوچ و عبث است. 

من نیز مانند هر شیعۀ دیگر وقتی که براي اولین بار با حدیث فوق و احادیثی از این 
گفتم این هم یکی دیگر از همان  یدست، روبرو شدم ابتدا عصبانی شده و بعد به خودم م

عباس است.  امیه و بنی روایات جعل شده توسط جاعلین حدیث در زمان خلفاي بنی
افسوس، زیرا من حتی زحمت خواندن یک کتاب از مخالفان را به خودم ندادم. چون زیر 

و سایۀ سنگین سالها تلقین روحانیون و صدا و سیما و کتب متعدد شیعه و... قرار داشتم 
کرد که ممکن است حتی یک کلمۀ خرافی یا دروغ در کتب  حتی به خیالم هم خطور نمی

 شیعه وجود داشته باشد.
ها گذشت تا به صورتی بسیار اتفاقی با یک نفر از برادران اهل سنت وارد بحثی  سال

اکرم  عقیدتی شده و در اثناي بحث به او گفتم: برخی از شیعیان معتقدند که دو دختر نبی
اي  اند. آن برادر عزیز بدون لحظه ه خاطر اذیت و آزار عثمان (شوهر آنها) جان باختهب

درنگ گفت: مگر همین پیغمبر نگفته آدم مومن یا عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده 
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به خاطر آزار عثمان، کشته شده چرا پیامبر اکرم، دختر  شود؟ اگر دختر اول پیامبر نمی
آن دوست  هد؟ و من مات و مبهوت شدم و همین یک کلمدومش را هم به عثمان دا

 هخوب بود که مرا به شک انداخت و خوشبختانه همین شک، باعث شد من وارد مرحل
 اند تحقیق شده و روز به روز متوجه خرافات بیشماري شوم که در مذهب شیعه وارد کرده

اضر به شنیدن و تعجب و تاسفم وقتی بیشتر شد که فهمیدم روحانیون به هیچ وجه ح
گونه ساز مخالفی نبوده و مردم عامی نیز چشم و گوششان فقط به سوي این گروه  هیچ

 است.
گزارش من درباره مردانی است که شجاعت و فداکاري و عزم و همت آنها عامل 

و انتظار من این است  .1اصلی پیروزي و موفقیت اسالم و گسترش آن در سطح جهان بود
طرف، گزارش من را بخواند و دست آخر، خودش  ند یک قاضی بیکه خوانندة عزیز مان

 الرجال به قضاوت بنشیند.  به دور از هیاهوي مرغ و خروسها و اشباه
تمام فرهنگها و مذاهب در طول قرون متمادي، اشتباهات، انحرافات و خرافات 

 کنند که این علل فراوانی دارد از قبیل: فراوانی را به خود جذب می
 ،ا سایر فرهنگها و ادیان و مذاهببتداخل 

 ،نفوذينیت دشمنان  سوء
 ،ن و تغییرات محیطی و فرهنگی و...گذر زما

 ،اشتباهات و سوء تعبیرها
، پس از چند  این تغییرات و تحریفات به حدي است که اگر مومنین اولیۀ آن مذهب

این یک اصل و قانون ثابت در میان  .2شک بسیار متعجب خواهند شد قرن، زنده شوند بی
تمامی ادیان و مذاهب جهان است و مختص یک دین و یا مذهب خاص نیست و هیچ 

                                           
اي  توانید پیدا کنید که به تنهایی و بدون کمک یک عده فراوان در هیچ زمینه حتی یک نفر را در تاریخ نمی -1

 پیروز شده باشد ولی شیعه معتقد است تمامی اصحاب مرتد و منافق بودند. 
 .نشناسیش باز دین تو را رد پی آرایشند در پی آرایش و پیرایشند بس که ببستند بر او برگ و ساز گر تو ببینی -2
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دین و مذهبی نیز از گزند آن مصون نیست تو گویی سرنوشتی است که گریبانگیر تمامی 
هاي  البته جاي تعجب نیست از آنجا که فرهنگ .1شود ادیان و مذاهب جهان شده و می

گذارند و دین و مذهب نیز از عناصر یک فرهنگند پس  در یکدیگر تاثیر و تاثر می جهان
 به ناچار دین و مذهب از این امر مستثنی نیستند. 

البته علماي شیعه این اصل ثابت را در مورد مذهب شیعه قبول ندارند و حتی اگر به 
ق ندارد کوچکترین زبان، منکر شوند و دم از اسالم ناب بزنند ولی در عمل، هیچکس ح

شود و یا  بسته میاي  زیرا یا دکان عده 2ایرادي به خرافات وارده در مذهب تشیع بگیرد
هاي تاریخی  گیرد. دامنۀ این اختناق، حتی به داستان می اندیشۀ مردم در مسیر درست قرار

فقط و فقط به این دلیل مضحک که این خرافات در کتب اهل  3نیز کشیده شده است!
م وجود دارد! موضوعی که در دیگر کشورها حتی براي کودکان دبستانی حل سنت ه

شده است در کشور ما براي علماء و محققین و... به عنوان اصولی ثابت و حتمی شناخته 
شده است که مثالً: حضرت عمر، قاتل محسن است!!! در صورتیکه با یک حساب بسیار 

، دخترش را به قاتل مادر و قاتل برادر توان فهمید پدر هیچ شخصی می سادة سرانگشتی
 سال گذشت تا فهمیدیم قمه زنی حرام است (گرچه فکر 400دهد!!! آري  نمی آن دختر

 ! و فقط به خاطر مناسبات بین المللی آنرا بداند کنم بسیاري هنوز هم نفهمیده می
 .یا بشویم!!!سال دیگر هم بگذرد تا متوجه بقیۀ قضا 1400یا  400دانند!!!) آیا باید  می

و نفی تقلید  4در قرآن کریم، آیاتی در زمینه نفی تبعیت وراثتی از آباء و اجداد
وجود دارد. ولی متاسفانه روح هشیار فرهنگ اسالمی در قرون  5کورکورانه از آقا باالسرها

                                           
رَۡسلَۡنا َ�ۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖ َوَ� َ�ُِد لُِسنَّتَِنا َ�ۡوِ�ً� ﴿ -1

َ
 ].77سراء: [اإل ﴾٧٧ُسنََّة َمن قَۡد أ

نمونه روشن آن عقیده به استحباب قمه زنی حتی در میان علماء و روحانیون است پس تو خود حدیث مفصل  -2
 .بخوان از این مجمل! 

 کنند!!!. هاست که عمر و ابوبکر را متهم به خفقان می آنکه در خالل همین داستان نکته جالب -3

ةٖ ﴿ -4 مَّ
ُ
ٰٓ أ   .»گویند پدرانمان را بر این طریقت یافتیم«]. معنی: 22[الزخرف:  ﴾بَۡل قَالُٓواْ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

َطۡعَنا ﴿ -5
َ
آ أ بِيَ�۠ َوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ َضلُّونَا ٱلسَّ

َ
آَءنَا فَأ گویند ما سادات  و دوزخیان می«]. 67: األحزاب[ ﴾٦٧َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ
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بعد از صدر اسالم، با ورود خرده فرهنگهاي دیگر و تداخل با عقاید سایر ادیان و مذاهب 
خصوص به دست علماء و همچنین توسط دو علم فقه و کالم، مسخ شد و از و به 

 حرکت افتاد. 
متاسفانه در مقوله اسالم، بیشتر مواقع، سخن از تغییر و تبدیل، راه به بدعت و انحراف 

براي همین در اینجا باید هرگونه تحقیق یا تفکري بر مبناي شناختی عمیق و  1برده است
قرن پیش براي   14باشد. و درك واقعی پیامی که حضرت محمداصیل از اسالم حقیقی 

نیست جز اینکه بفهمیم اي  بشریت به ارمغان آورد. و براي فهمیدن اسالم ناب، چاره
 ؟  ي وارد شده در دین، چیستها ناخالصی

) و معانی مسخ شده و ها براي اینکه بفهمیم اضافات وارد شده در دین (ناخالصی
 ابتدا باید:تحریف شده چیست، 

ترین گام هر تحقیق است.  در عقاید موجود، شک کنیم، زیرا شک، پله اول و مهم
نیازي  اند کسی که همه چیز را برایش به صورت یک تابو و قانون حتمی و قطعی درآورده

 .2به تحقیق ندارد!
در برخورد با حقایق و مدارك مسلم و واضح منطقی و تاریخی در جستجوي یافتن 

داشته باشیم که براحتی حرف حق را قبول اي  و روحیه 3تحریف واقعه نباشیم توجیه و
 کنیم.

 با دید عقل محض و با نگاهی همه جانبه، اطالعات و اسناد موجود را بررسی کنیم. 

                                                                                                             
اي خوب پیمبر هم ره اجداد  و بزرگانمان را پیروي کردیم پس ما را گمراه کردند. اگر تقلید بودي شیوه

 (اقبال الهوري)  .»رفتی
و متاسفانه همین امر بهانه خوبی به دست روحانیون داده تا هر نغمه ناسازي را با چماق تکفیر و التقاط در  -1

 نطفه خفه کنند. 
 .دانند و نه تقلیدي را تحقیقی می شاید براي همین، اصول دین -2
روحانی صفوي در  هاي تقیه و مصلحت و علم غیب نبود شود که اگر کلمه خواننده عزیز به زودي متوجه می -3

 پاسخ بسیاري از سئواالت جوابی جز سرافکندگی نداشت.
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 ي شخصی گرفتار نشویم.ها و حتی عالقه مندياي  در دام تعصبات مذهبی و فرقه
هایی که قبالً دیده و  داستان  اشعار،  فیلمها،  داحان،زیر نفوذ تلقینات کتابها، سخنرانان، م

 .1شنیده و خوانده ایم، قرار نگیریم
که بر مبناي انتخاب گزینشی از منابع تاریخی و تحت شرایط  2تحت تاثیر کتبی

زیرا در بهترین شرایط و نسبت به  .3اند قرار نگیریم سیاسی فرهنگی خاصی نوشته شده
 4ن، مورد فوق (تاثیر پذیري از فرهنگ زمان و محیط اجتماعیین نویسندگاتر واقع بین

مجتهد و... را داشته باشد)  و...) صادق است و هیچ فردي (هر چند عناوین عالمه، 
. و به هوش باشیم به خاطر حفظ وجهۀ یک نفر، 5معصوم و عاري از خطا و اشتباه نیست

 .6حق را زیر پا نگذاریم

                                           
آید و هر عادتی پس از مدتی جزء شخصیت  را تکرار کنی به صورت عادت درمی به قول یک نویسنده: هر چه -1

 سازد. شود و شخصیت است که سرنوشت تو را می تو می
 کند که نویسنده شیعه باشد یا سنی. فرقی نمی -2
 مانند کتبی که در عهد صفویه و در نزاع میان ایران شیعی و عثمانی سنی نوشته شده است. -3
براي مثال محقق شیعه که از کودکی با جمله لعنت بر عمر، مشغول ذمه عمر و... که ورد زبان همه بوده بزرگ  -4

 شده بسیار سخت است بخواهد منصفانه قضاوت کند.
ائمه نیز با وجود صداقت و به فرض دوري از تاثیرات فرهنگی و مذهبی و...  حتی راویان یا کاتبان اخبار -5

ممکن است تحت تاثیر شرایط روانی و شخصیتی، برداشت اشتباه از نقل قولها داشته و یا برخی کلمات را با 
و... که هر سه بنشینید   : بفرمایید، اندکی تغییر ثبت نمایند تا ماهیت قضیه بسیار متفاوت جلوه کند (مثل کلمات
 .آید) با اینکه داراي یک معنی است ولی در سه حالت روحی متفاوت بر زبان می

: انظر الی ما قال و ال تنظر الی من قال: به سخن بنگر و نه به شخص گوینده. یا جاي دیگر حضرت علی -6
ژرف اندیشان و نه چون  همانند-فرمایند: حکمت را فرابگیر حتی از منافق، یا: چون خبري را شنیدید  که می

ژرف در آن بیندیشید و تنها به شنیده خود بسنده نکنید زیرا که روایت گران دانش بسیارند و  -ظاهر بینان
و امان از ما که حتی بر سر مسایل دینی و آن هم نسبت به  98رعایت کنندگانش اندك. نهج البالغه الکلمات: 

کنیم! پیروي کور کورانه  اند) رودربایستی می عنوان گردآوري نوشتهرا فقط تحت  اند (و مطالبی کسانی که مرده

َطۡعَنا ﴿شنویم که:  از بزرگان نیز هیچ جایگاهی نزد خدا ندارد زیرا در قرآن از زبان دوزخیان می
َ
آ أ َوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ

بِيَ�۠  َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
آَءنَا فَأ  .»ما بزرگانمان را اطاعت کردیم پس گمراه شدیم« ].67: األحزاب[ ﴾٦٧َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ
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ت گزینشی عمل نکرده و مالك انتخاب و تایید سخنان، به صور  هنگام مطالعۀ منابع،
فرهنگ همان   عقاید و یا داستانها: شخصیت شناخته شده و کلی افراد در همان زمان،

و کل عملکرد  1اند نتیجه عملکردها، کل آنچه آنها بر زبان رانده  ها، زمان، نحوه عملکرد
  ر هوایی (مانند نیات شوم، حسادت،هاي مبهم و پا د آنها قرار داده و از ورود به مقوله

توطئه، مصلحت، مماشات، معجزه، توریه، تقیه، خبرها و احادیث واحد و تک و...)   نفاق،
و یا انتخاب یک یا دو سخن از آنها و یک یا دو حرکت از آنها و بطور کلی از سیاه نمایی 

 و قلب واقعیات، دوري کنیم.
نیم که: نزدیکترین فاصلۀ زمانی با اصل سعی کنیم مدارك و اسنادي را انتخاب ک

موضوع را داشته و بیشتر محققین (غربی، شیعه و سنی) روي آن اتفاق نظر دارند. به 
عبارتی دیگر به منابع قدیمی رجوع کنیم. البته چنانچه از سایر منابع، اسنادي وجود دارد 

پیش فرض که حتی در  توان به آن استناد کرد با این که مورد اتفاق شیعه و سنی است می
هاي  این حالت نیز احتمال اشتباه و دروغ وجود داشته و ضمناً تحت نفوذ و تاثیر تحلیل

 متضاد متعصبین از دو فرقه، پیرامون یک قضیۀ واحد، قرار نگیریم.
با غور و تحقیق فراوان در موارد فوق، یکی از مهمترین این انحرافات، براي تحقیق 

 حاضر انتخاب شده است:
تفرقه در امت اسالم، کینۀ موجود شیعه با اهل سنت بر مبناي قلب روایات و  

 .2هاي تاریخی داستان

                                           
البته در اینباره ابتدا باید با رجوع به منابع معتبر از صحت آن مطمئن شد و سپس آن جملۀ خاص را با مطالعه  -1

هاي شخصی و معیارهاي زمان و فرهنگ  کل متن درك کرد و از تفسیر گزینشی جمالت بر مبناي سلیقه
حتی تمام سخنان آن فرد در طول حیاتش پیرامون آن موضوع خاص را بررسی کنیم و حاضر دوري کرد. و 

با  فقط به یک سخن در یک موقعیت خاص بسنده نکنیم. (مانند جهنمی دانستن حضرت عمر و ابوبکر فقط
 .استناد به خطبۀ جعلی شقشقیه)

اس روز در لزوم اتحاد بین علت اینکه این موضوع را به عنوان مهمترین عامل آورده ایم شرایط حس -2
در آخرین لحظات عمر خود بر لزوم دوري از تفرقه و  کشورهاي همسایه و همچنین تاکید حضرت علی
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باید دقت داشت که منظور، اختالف بین سنی و شیعه است و نه اختالف بین تسنن و 
تشیع. زیرا به هر حال، تشیع و تسنن دو مکتب و راه و روش متفاوت است که متاسفانه 

علماء، مسائل تاریخی را به میان مردم کوچه و بازار کشاندند و سیاست وارد از زمانی که 
، به تدریج بین سنی و شیعه درگیري به عمل آمد و با وجود اینکه موارد 1گود شد

  توحید،  قرآن واحد، پیامبر واحد، ( 2مشترك بین این دو مکتب بسیار فراوان است
دران اهل سنت امامان شیعه را به عنوان افرادي کعبه، فروع دین و... حتی اکثر برا معاد،

عالم و متقی قبول دارند) و تنها اختالف اساسی که در خصوص جانشینی پیامبر است 
فایده عملی اي  قرن قبل بوده که اثبات و یا عدم اثبات آن به اندازة ذره 14مربوط به 

افراد این دو مذهب  توزي میان ختالفی که باعث ناسزاگویی و کینهندارد. ولی وجود ا
دارانی  الملل و سرمایه شود فواید بیشمار زیادي دارد به خصوص براي صهیونیست بین می

آلود در مقاطعی  نیز از این آب گل 3اند. دولتها که چشم طمع به ذخایر نفتی منطقه دوخته
ي داخلی، به سوي ها براي منحرف کردن اذهان عمومی از مشکالت و دردها و بدبختی

شاخ و  4فایده تاریخی، استفاده فراوان برده، آنرا دامن زده و توسط عوامل خود یل بیمسا
اند. زیرا با وجود تمام تغییرات پیش آمده، عواطف مذهبی  برگ فراوانی به آن داده

همچنان در تودة مردم به عنوان عاملی نیرومند وجود داشته و از آنجا که متاسفانه این 

                                                                                                             
 باشد.  پیوند میان مسلمین می

تقابل دول سنی مذهب عثمانی و شیعی مذهب صفویه و بهره برداریهاي سیاسی از داستانهاي   نمونه بارز آن: -1
 تاریخی براي تهییج عوام به نبرد.

کتاب ما، قبله ما یکی است  همینکه خداي ما، پیامبر ما،«فرمایند:  حتی حضرت علی در نهروان به خوارج می -2
ها از خوارج بدترند و  کنم آیا سنی و من سئوال می »ز برادر کشی بردارید؟براي شما کافی نیست تا دست ا

 .گفت؟ البته او زنده است و مرده حقیقی مائیم! براستی اگر علی زنده بود به ما چه می
 مانند برخی پادشاهان صفوي و یا...  -3
 ها و روحانیون، هنرمندان و...  مداحان، سخنرانان، نویسندگان، مفتی -4
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و فقط ریشه در احساسات دارد و تنها  1م و تعقل همراه نیستعواطف، با مطالعه و عل
باشد، قدرتهاي سیاسی به راحتی  می داستانهاي تراژیک و سردرهوااي  منحصر به پاره

  دهی کرده و از آن بصورت غیر مستقیم، به نفع اغراض سیاسی و  توانند آنها را جهت می
 اجتماعی بهره برداري کنند.

ت و علت اصلی کینه توزیها، به طور مشخص متوجه خلفاي اول البته تند بیشتر حمال
شود که در فرهنگ اصطالحات شیعه تحت عناوینی مانند:  و دوم یعنی عمر و ابوبکر می

 .2و فالن از آنها نام برده شده استفالن   اولی و دومی،
در اینجا خالی از لطف نیست که بگوییم علت مجهول ماندن شخصیت این دو نفر 

تا کنون در صدد بررسی و تحلیل عادالنۀ  ها براي مردم ایران و اینکه کسی از ایرانی
هایی که به  موضوع بر نیامده آن است که: افراد مذهبی در ایران به خاطر سیاه نمایی

خصوص پس از دوران صفویه در ایران شدت گرفت و توسط روحانیون درباري به آن 
اضر به شنیدن کوچکترین ساز مخالف نیستند. کسانی دامن زده شد در این زمینه حتی ح

هم که مذهبی نبوده و عاشق ایران و درگیر مسائل ناسیونالیستی هستند از عمر به خاطر 
. نتیجه آنکه هر دو گروه  حمله به ایران و شکست پادشاهی آن و تغییر دین مردم متنفرند

 کنند و با عمر و ابوبکر دشمن می ضد (مذهبی و ال مذهب) در اینجا موضع واحدي اتخاذ
ماند و یا آماج لعن و  می شوند و اگر هم کسی در این میانه حقیقت را بگوید یا تنها می

 گیرد. نفرین قرار می
نکته مهم قابل ذکر براي کسانی که ممکن است در علوم تاریخی تبحر یا شناخت 

در زمینه روایات  چندانی نداشته باشند این است که متون قدیمی تاریخی (به خصوص
صدر اسالم) به قدري فراوان و متنوع و پراکنده و ضد و نقیض است که هر کس با هر 

تواند مطالبی به نفع خود از میان روایات متعدد و مختلف تاریخی  میاي  مرام و عقیده

                                           
 کند. : دوستی چیزي انسان را کور و کر میحب اليشء يعمي ويصم: حضرت علی -1

 .ها! هاي بزرگ به ایده کنند و انسان شوند افراد عادي به حوادث فکر می مردم پست سرگرم اشخاص می -2
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جمع آوري کرده و سند قرار دهد. متاسفانه برخی از مستشرقین و اسالم شناسان غربی 
مسیحی مغرض در تحقیقات خود از موازین علمی خارج شده و با سند قرار یهودي یا 

اند  دادن برخی از این مدارك تاریخی علیه اسالم و حتی علیه پیامبر گرامی اسالم، تاخته
فقط به این بهانه که این مطالب در کتب خود مسلمانها نوشته شده و وجود دارد و ما 

سانه غرانیق یا داستانهاي مربوط به با سواد بودن پیامبر چیزي از خود ننوشته ایم! (مانند اف
و....!) البته از آنها جاي تعجب نیست اند  و کتبی خواندهاند  و اینکه ایشان معلمانی داشته

بر عهده دارند ولی تعجب من از محققان و نویسندگان شیعه است که اي  زیرا شاید وظیفه
علیه برادران اهل سنت استفاده کرده و از بین متون آنها نیز دقیقاً از همین حربۀ غربیها، 

گویند این  می فراوان و ضد و نقیض تاریخی، مطالبی را به نفع خود گردآوري کرده و بعد
 .مطالب در کتب خود اهل سنت هم وجود دارد! پس صحیح است!

 : 1نکته 
چوپان بوده  .اند بیشتر پیامبران (به خصوص اولوالعزم) از محیط جامعه خود دور بوده

دانید؟ شما اگر داخل یک  می . آیا علت آنرااند یا در محیطی غیر از جامعه خود رشد کرده
اتاق بسته بنشینید و صبح تا شب شما یا دیگري سیگار بکشید پس از زمانی کوتاه به 

فهمید هواي اتاق کثیف است و در بیرون، ممکن  نمی کنید و دیگر می هواي اتاق عادت
اي  تمیزي هم وجود داشته باشد. انسانهایی که یک عمر از کودکی در جامعهاست هواي 

توانند جامعه را اصالح  می کنند و نه می ي آن جامعه عادتها کنند به زشتی می زندگی
شوند. اگر کسی هم نغمه خالف سر داد مانند  کنند و نه حتی متوجه انحرافات می

 یاغی و یا زندیق و مرتد و منحرف و... پیامبرنامند یا  مشرکین مکه یا او را دیوانه می

در صورتیکه گاو   کنند که شخصی مانند ابوجهل ابوالحکم نام دارد!!! می وقتی مشاهده
کند که  پیش او افالطون است و عقل یک مرغ از او بیشتر است. اندك اندك تعجب می

 ل بقیه!!! ناچاراین دیگر چه محیطی است که پدر حکمتش این ابله است پس واي به حا
کند اگر به آن محیط  فهمد این محیط محیط زندگی نیست پس بر آن محیط شورش می می
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توانست متوجه عیب و نقص کار شده و جامعه را از آن عادات  نمی عادت کرده بود دیگر
 خارج کند... 

 : 2نکته 
حقیقات در اینجا الزم است توجه خواننده عزیز را به این نکته جلب کنم که در ت 

علمی جایی براي سرزنشهاي بچه گانه و ایرادهاي خاله زنکی وجود ندارد. شما اگر 
بینید که بحثهاي طوالنی بی سر و تهی بین شیعه و سنی  می سري به کتب قدیمی بیندازید

گوید  وجود داشته که مثالً طبق فالن روایت، حضرت عمر چنین گفت و طرف مقابل می
شود.  ا به جز سردرد از این مباحث پوچ، چیزي عایدتان نمینه! علت چنان بود. و شم

کنیم بیشتر به کلیات امور و مواردي که به تواتر قطعی رسیده  می براي همین ما سعی
گانه  بپردازیم و اگر جایی وارد جزئیات شدیم فقط به خاطر پاسخ دادن به ایرادات بچه

وه کتب تاریخی هر کسی با هر عقیده مسلم است که از بین انباي  است. و گرنه این نکته
تواند مواردي یک خطی و واحد و کم اعتبار به نفع خود خارج کند. در  و مرامی می

توان  نمی نتیجه: با صرف یک یا دو روایت که اساتید دانشگاهی نیز آنها را قبول ندارند
رد. به طور توان راه به جایی ب گیري نیز نمی حکم تکفیر کسی را صادر کرد و با ایراد

 خالصه بحثهاي پامنبري و جدلی را باید دور افکند. 
 : 3نکته 

وعاظ و در صفحات آینده مشاهده خواهید کرد که من به ناچار به برخی از مداحان و 
ام. این به هیچ وجه به معناي دشمنی با روحانیت یا تشویق  روحانیون، ایراداتی گرفته

از اختالف، کراهت  مانند موالیم حضرت علیمردم به شورش نیست. زیرا من هم 
و عمیقاً معتقدم انجام هر گونه اصالحات، فقط وابسته به تغییر فرهنگ مردم است. . 1دارم

شود روي سایر  می کند بلکه خود دردي و شورش و انقالب نه تنها دردي را دوا نمی
 دردها و مشکالت. 

                                           
 .»�ره عن اختالفأ� إ«فرمایند:  پاسخ آن حضرت به ابن عباس در ماجراي سقیفه که می -1



 آلفوس (جلد اول)  20

 

 :4نکته 
ین است که ذهن خودش را از تعصبات و عالئق از خوانندة عزیز تقاضایی دارم و آن ا

خالی کند و سعی کند به عمق این نکته برسد که چنانچه تشیع را پیروي از مرام اي  فرقه
رسیم و این چیزي  می و روش حضرت علی و سخنان ایشان تعریف کنیم به همان اسالم

شت و خوبی است و حتی اهل سنت نیز در این خصوص با ما اختالفی نخواهند دا
هاي نبی اکرم تعریف کنیم باز هم شیعه در این  چنانچه تسنن را پیروي از رسوم و روش

رسیم و آنگاه است که متوجه  می خصوص با سنی اختالفی ندارد و باز هم به اسالم

ينَ  إِنَّ «شویم تمامی این دعواها بیهوده بوده است و باید همه مسلمان باشیم  می  ِعنْدَ  ادلِّ
 ِ  .»اإلِْسالمُ  ا�َّ

براي رعایت انصاف و عدالت در این تحقیق و رعایت ادب اسالمی نام تمامی  -1
 ام. با احترام (و عنوان حضرت) آوردهها و خلفاء و... را  شخصیت

من، دشمن باند بازي، فرقه گرایی، دسته بندي و حتی ایجاد تغییر در مباحث  -2
ناد به مطالب این کتاب، قصد باز تواند با است دینی هستم. به همین دلیل، هیچکس نمی

ترین هدف  نو را داشته باشد. زیرا بزرگاي  کردن دکانی تحت عنوان مسلک یا حتی ایده
من از نوشتن این مطالب، ایجاد اتحاد واقعی و عمیق و یکپارچه در امت اسالمی و در 

 .اه انداختن یک فرقه و ایده جدید!یک کالم: توحید مذاهب اسالمی است. نه بر

بنا به همین دالیل و با وجود اینکه براي تحقیق حاضر وقت و تالش زیادي  -3
دارم و اجر خود را از خداوند متعال خواستارم.  می صرف نمودم نام خود را مخفی نگاه

 تا خواننده عزیز بداند من در پی کسب نامی و نانی، یا باز کردن دکانی نیستم.

اورقی هر صفحه صحت منابعی که در پچنانچه خواننده عزیز در صدد تطبیق و  -4
ام برآمد، سعی کند به کتب قبل از انقالب مراجعه کند زیرا متاسفانه در  به آن اشاره نموده

برخی از کتب بعد از انقالب (حتی مانند نهج البالغه) تغییراتی (اگر مودب باشیم و 
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 .1نگوییم تحریفاتی) صورت گرفته است

نشده اي  وجود داشته و به نام شاعر آن اشارهتمامی اشعاري که در این کتاب  -5
کند به روح بزرگوار علی پسر ابو  باشد که تقدیم می می این سطور هاست از نویسند

 . اند شناسم و نه آن علی که به من شناسانده می طالب. البته آن علی که من شناختم و

همین  ممکن است تحقیق حاضر مورد مطالعه برادران اهل سنت قرار گیرد به -6
دانم نکاتی را خدمت این برادران متذکر شوم: ممکن است این برادران با  می دلیل الزم

خواندن مطالب این کتاب، فکر کنند این چنین خرافاتی در بین تمامی شیعیان رواج دارد 
از قبل شوند ولی باید خدمت این برادران عزیز عرض کنم:  تر و نسبت به شیعه بدبین

و عمر و ابوبکر و علی در پیشگاه آنها یکسان اند  قید دین و خدا را زده در ایران،اي  عده
نیز مخالف خرافات بوده و مانند من فکر اي  است و اصوالً در بند دین یا خدا نیستند. عده

دهم اکثریت شیعیان با خواندن مطالب این کتاب، نظرشان  کنند. ولی به شما قول می می
ید فقط اقلیت بسیار اندکی از روحانیون و مریدان آنها عوض خواهد شد و در نهایت، شا

براه کج خود ادامه دهند البته هر چند اینجانب امیدي واهی به هدایت این گروه نیز دارم 
نیز زنده شوند و خداوند نیز از آسمان به آنها بگوید  دانم حتی اگر پیامبر اکرم می ولی

 ت و به قول شاعر: نرود میخ آهنین در سنگ. دست از حماقت بردارید متاسفانه بیفایده اس

سخنی در باره روحانیون و روحانیت: هر چند من و بسیاري از مردم کشور از  -7
 عملکرد علمی و عملی و سیاسی روحانیون دل خوشی نداریم ولی من عمیقاً معتقدم که:

مت به هر حال آنها نیز انسانند و داراي خانه و خانواده و در هر صورت باید کرا
انسانی آنها حفظ شود و هر گونه توهین به این افراد بر خالف ادب و روحیۀ انسانی و 

                                           
اند منظور  در کتب نهج البالغه پیش از انقالب که از قول شیخ رضی نوشته مانند خطبه حضرت علی -1

اند و موضوع به  حضرت شخص عمر بوده است ولی در کتب بعد از انقالب یا نام عمر را حذف کرده
سلمان فارسی بوده اند منظور  سکوت برگزار شده و یا مانند آقاي دشتی با یک استدالل بسیار بچه گانه نوشته

 است! 
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 اسالمی و عقلی و قانونی است.
من معتقد به حذف روحانیت نیستم بلکه معتقد به اصالح روحانیتم. اگر روحانیت 

 نابتواند مردم را تغییر دهد و مردم نیز به راحتی متوجه حقیقت اسالم  اصالح شود می
 شوند.  می

و افکار و روحیۀ اند  بیشتر روحانیون، نیتی پاك و درست داشته ولی راه را غلط رفته
آنها در محیطی خاص و تحت مطالعۀ کتبی خاص شکل گرفته است براي همین براي 
راهنمایی آنها باید حوصله و مدارا و دلیل و منطق و صبر و حوصله به خرج داد و به 

ه عزیز عمیقاً خواهشمندم با این افراد وارد درگیرهاي لفظی و... همین علت از خوانند
 نشود. 

تمام انقالبها به خصوص در ایران از روي احساس و به صورت عجوالنه بوده و نتایج 
اسفباري به دنبال دارد براي همین هر گونه اصالحاتی باید آرام آرام و از درون فرهنگ 

اي جهت  هانی روحانیون بدون داشتن برنامهمردم صورت گیرد برکناري قهري و ناگ
شود بر دیگر مشکالت عدیده  کند و فقط باري می جایگزین، هیچ دردي را دوا نمی

کشور. براي همین باید بسیار مراقب باشیم دست به حرکتی نزنیم تا اینکه روزي بنشینیم 
 و بگوییم صد رحمت به روحانیون. 

 : 4نکته 
از اصول، تنها به صرف اینکه گذشته گان اي  داشتن به پاره در انتها باید بگویم عقیده

که ابوجهل و اي  اندیشۀ بسیار باطل و خطرناکی است. اندیشه اند، ما آنها را قبول داشته
 ابولهب را به جهنم کشاند!

ممکن است در پایان این تحقیق، براي خواننده، این سئوال مطرح شود که نویسنده 
پرسد و من  می است. این سئوال را شخصی از امام محمد غزالی چه دین یا مذهبی داشته

 دهم:  می شیعه متولد شده ام، همان پاسخ غزالی را به شمااي  در اینجا هر چند در خانواده
 من در شرعیات، مذهب قرآن و در عقلیات، مذهب برهان دارم.
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نویسندگان ما و در این کتاب خواهید دید که متاسفانه مذهب مردم و روحانیون و 
مذهب جعلیات، موهومات، اشتباهات، احساسات، سوء برداشتها و خرافات تاریخی 
است. و متاسفانه نه مفاهیم عالیۀ قرآنی در اعتقادات و عالیق آنها نقش پررنگی دارد و نه 
عقل و منطق، جایگاهی. خدا نیز در قرآن فرموده: دین نزد او فقط اسالم است و سخنی 

 رآن نیست.از مذهب در ق
آري در این تحقیق شما متوجه این نکته بسیار ساده خواهید شد که نبی اکرم و 
اصحاب ایشان و چهار خلیفه اول در هیچ کجاي تاریخ، خودشان را سنی یا شیعه معرفی 

ما مقلد فالن شخصیم بلکه همه خودشان را مسلمان و مومن دانسته اند  نکرده و یا نگفته
 بی اکرم. و پیرو قرآن و سنت ن

 رسانم:  می این مقدمه را با این سخن خداوند به پایان 
و هنگامیکه به آنها گفته شود به سوي آنچه خدا نازل کرده و به سوي پیامبر، بیایید 

گویند: آنچه را از پدران خود یافته ایم ما را بس است. آیا نه چنین است که پدران آنها  می
 104بودند. مائده آیه دانستند و هدایت، نشده  نمی چیزي

این کتاب بر مبناي ادب است. بر پایه عقل محض است. بر اساس منطق است. از 
تعصب خالی است.هدفش ایجاد اتحاد است. اسناد و مدارکش، قرآن است و نهج البالغه. 
سیره ابن اسحاق (شیعه) است و تاریخ یعقوبی (شیعه) و تاریخ طبري. براي کسب نانی و 

 ته نشده چون نام نویسنده آن پنهان است. اگر حق باشد دست به دستجلب نامی نوش
 ماند و اگر باطل باشد غم مخور، مطمئن باش نابود خواهد شد.  می گردد و تا ابد باقی می

با خواندن این کتاب خواهید فهیمد که چرا در اسالم اینقدر به علم و دانش سفارش 
 شده و چرا اولین کالم خداوند با اقراء یعنی بخوان، شروع شده است. 

قرن  14براي خوانندة عزیز دارم. گزارشی مانند گزارش حاضر در طول اي  مژده
شما نو و بکر و تازه است و گذشته نوشته نشده است و بسیاري از مباحث پیش روي 

دهم اگر با صبر و حوصله این مطالب را تا انتها دنبال کنید سخن مرا  من به شما قول می
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 تایید خواهید کرد. 
امیدوارم خوانندة عزیز طوالنی شدن مطالب این تحقیق را بر من ببخشاید. علت آن 

روحانی من باعث شد پایان برادران  ي بیها نیز مشخص است: وجود توجیهات و سفسطه
که من براي توضیح کامل هر مطلب، مجبور شوم تا حد امکان آنرا تحلیل کرده و به تمام 
ایرادات کالمی و بچه گانه روحانیون پاسخ دهم. تا دیگر جایی براي سفسطه و کلی 
گویی باقی نماند. هر چند براي گرد و غباري که شیطان برانگیخته تا فضاي حقیقت را 

 .ببارد ها باران اریک کند نیاز است ساعتمشوش و ت
 عامیان را چونکه مذهب خرخري است

 

 ترك عـادت نزد ایشان کافــري اسـت   
 

 کـننـــد  مـی  ابلهــــان تکـرار عــادت
 ج

 کننـــد  مـی  در گمـان خــود عبــادت   
 ج

 زیـن عبـادتهــــا کسـی آدم نشـــــد 
 

 راز حق را مسجــدي مــحرم نـشـــد    
 

 پاي تا سر حـق شــــوي  سعی کن کز
 

  آدمی گردي به حـق ملحـــق شـــوي    
 

 ].صادق سرمد[ 



 
 

 ي تاریخی بحثها ریشه

تحلیل اینکه شیعه چگونه به مرحلۀ فعلی رسید. در ابتدا چه بوده و چه راه و 
این مسیر، چه مراحل دارد و در اي  داشته و اکنون چه شده و چه راه و اندیشهاي  اندیشه

و ادوار مختلف عقیدتی و سیاسی را طی کرده، و چرا این چیز بسیار خوب و این تفسیر 
آزادیخواهانه و عدالت محور از اسالم، رو به فساد و خرافه و تباهی رفت، بسیار پیچیده 

کنم تا حد امکان و  می و مفصل و از حوصلۀ این بحث، خارج است ولی به هر حال سعی
 را توضیح دهم:  اي از آن ورت بسیار خالصه، گوشهبه ص

در دنیا) چند نکته از اي  عرب (و چه بسا در سایر جوامع قبیلهاي  در جوامع قبیله
شده: یکی کثرت نفرات بوده و دیگري  می افتخارات یک شخص و قبیلۀ او محسوب

صفات و خصوصیات شاخص معنوي مانند حلم و بخشش و شجاعت و زیرکی. یکی 
اي  یگر از افتخارات نیز ریاست بوده است. البته باید بدانیم رییس، هیچگاه سوء استفادهد

اجتماعی و نوعی افتخار براي او و اي  در این مقام نداشته و ریاست، صرفاً شاخصه
 شده است.  می اش محسوب قبیله

افرادي  ین اتهامی که علیه ایشان از سويتر با اعالم نبوت پیامبر اکرم، اولین و قوي
شود این است که محمد با این ادعا قصد فرمانروایی و  مانند ابولهب و ابوجهل مطرح می

 ریاست بر قریش را دارد. و چه بسا در پاسخ همین اتهامات بود که چندین بار در قرآن
خواهد و وظیفه او فقط ابالغ است و او فقط  نمی خوانیم: پیامبر از شما اجر و پاداشی می

 و الگو براي دیگران جهت انتخاب راه و رسم یک زندگی پاك و خدایی. مذکر است 
در اینجا شیعه باید دقت کند که اعتقاد او به خالفت آن هم به صورت دودمانی در 

انگیز خواهد بود(چنانچه  خاندان دختر این پیامبر و پسرعموي او (علی) بسیار شائبه بر
 ر این صورت ادعاي ابوجهل تقویت می]شود) خود را به همان مکان و زمان ببریم زیرا د
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کنند. در قرآن  به مدینه هجرت می آورند و همراه پیامبر می اسالماي  به هرحال، عده
کلماتی در رابطه با خانواده پیامبران قبلی وجود دارد از قبیل: آل، اهل، قربی و ذریه. این 

ه که بهترین شخص براي کرد می اي تداعی کلمات به نوعی این معنی را در ذهن عده
رهبري پس از نبی اکرم باید از خاندان او باشد. زیرا او حاوي خصوصیات خاص ژنتیکی 
بوده و حامل صفاتی براي حفظ میثاق الهی است. دقیقا به همین دلیل است که در زمان 

امیه، شعار مخالفین این بوده: الرضا من آل محمد: شخص مورد رضایت از  خلفاي بنی
شوند  می محمد (باید براي خالفت انتخاب شود) که بنی عباس در این میانه پیروز خاندان

 زیرا اعراب، حرمت و نزدیکی عموي شخص را به او بیشتر از سایرین
(عباس عموي پیامبر بوده) در این میانه فرزندان امام حسن و برادران تنی و اند. دانسته می

اند. طرفداري شیعیان عراقی و  هاي ناموفقی داشته ناتنی برخی امامان (مانند زید) نیز قیام
شم و از بنی عباس (در ابتدا) همه مبین این نکته مهم ها خراسانی از این اشخاص و از بنی

خاصی مانند بنی علی یا (و حتی تیره  اند. است که آنها روي شخص خاصی نظر نداشته
 .بنی عباس)

نیز وجود داشته که باعث تقویت  به جز مورد فوق (یعنی آیات قرآن) علت دیگري
شده است: انصار گرچه در عربستان شمالی  می اینکه خالفت باید در خاندان پیامبر باشد

ولی اصل و ریشۀ آنها از عربستان جنوبی بوده و در عربستان جنوبی این اند  ساکن بوده
اه باشد. اندیشه در فرهنگ مردم حاکم بوده که حکومت باید وراثتی و در خاندان پادش

جالب توجه اینکه: عمار یاسر نیز از همین منطقه بوده و سلمان فارسی نیز از کشور ایران 
با همین اندیشه بوده است!! و رواج تشیع در یمن و ایران نیز موید این نکته است. ولی 
بر خالف این فرهنگ، در عربستان شمالی (از جمله مردم مکه و به تبع آن مهاجرینی که 

شوند) این اندیشه حاکم بوده که انتخاب رییس به شورا و نظر  می ه حاضردر سقیف
کنم که بسیاري از  اکثریت بستگی دارد. در اینجا توجه خواننده را به این نکته جلب می

قوانین اسالم: امضایی است یعنی احکامی از قبل در جامعۀ عرب، وجود داشته و پیامبر 
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رف جامعه و سرشت بشري و قوانین الهی منطبق بوده آن دسته از آنها را که با ع اکرم
(مواردي مانند طواف کعبه، غسل جنابت، حرمت ماههاي اند  به فرمان خداوند تایید نموده

 حرام و... و چه بسا انتخاب رهبر به شوري) 
، نظر خاصی بنابراین، نطفۀ اولیۀ شیعه، چیزي بیش از این نبوده که چون پیامبر اکرم

ی داشته و علی پسر عمو و داماد تنها دختر ایشان بوده و عالوه بر آن: روي شخص عل
دهند تا براي اولین بار در  می خصوصیات بارز اخالقی علی، همگی دست به دست هم

االعلیا: ما  نبایع سقیفۀ بنی ساعده برخی از انصار (به خصوص جوانان آنها) بگویند: ال
اي  نجاست که هیچکدام به واقعۀ غدیرخم اشارهکنیم مگر با علی. (و عجیب ای نمی بیعت
شکنیم!  گویند: ما بیعت خود با علی را نمی کنند و یا اینکه به جاي این جمله نمی نمی
  .و...)

از بد روزگار، حضرت علی در صحنه حاضر نبوده و از اینکه بدون مشورت با 
شوند (که این  می خورشود اندکی دل شم و در غیاب ایشان، چنین تصمیمی گرفته میها بنی

دلخوري در حد بسیار کمرنگ تا چندسالی پس از حکومت حضرت عمر نیز ادامه داشته 
 است) 

رود به حدي که  می ولی روابط بین ایشان و خلفاء پس از این جریانات رو به گرمی
کند و سرپرستی فرزند او  ایشان پس از فوت حضرت ابوبکر با همسر او اسماء ازدواج می

داند. مرتب طرف مشورت حضرت  عهده گرفته و حتی او را چون پسر خود می را به
گیرد و حتی دو بار هر بار به مدت یکماه در غیاب عمر، جانشین او در  می عمر قرار
ي زیادي در اینکه ها زند. نشانه می شود. و به کرات دست به قضاوتهاي موفق مدینه می

ي متعددي از حضرت علی و امام ها نامه این کدورت رفع شده در تاریخ وجود دارد.
حسن و امام حسین در کتب معتبر و قدیمی تاریخی وجود دارد که در آن این مضمون 
تکرار شده که: ما از اینکه دیگران قرابت ما را با رسول خدا نادیده گرفته و خالفت را به 

ب خدا عمل دست گرفتند آزرده شدیم ولی چون آنها طبق سنت و روش نبی اکرم و کتا
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 .1کردند این را بر آنها بخشیدیم
) و نیاز به وجود اصحاب در مرکزیت مدینه و 34چه بسا افزایش سن حضرت علی (

شود ایشان در این جنگها حاضر نشوند (ولی فرزندان او امام  در کنار خلیفه باعث می
بعد،  حسن و امام حسین در فتح اصفهان در خالفت حضرت عمر، حاضر بوده اند) مدتی

حضرت علی دخترش ام کلثوم از فاطمه را نیز به عقد و ازدواج حضرت عمر در 
گذارد که ابوبکربن  می آورد. و حتی نام سه فرزند پسر خود را عمر و ابوبکر و عثمان می

 رسند.  می علی و عثمان بن علی در کربال به شهادت
رسد. و  می دتگذرد تا حضرت عمر به دست ابولولو به شها می زمان، همچنان

حضرت علی در آخرین لحظات بر بالین عمر حاضر شده و همراه ابن عباس گواهی 
دهد که آتش بدن او را لمس نخواهد کرد و پس از شهادت او نیز روبروي بدن او  می
گوید: از بین تمام مردم روي کرة زمین، آرزو دارم نامۀ اعمال من مانند این  ایستد و می می

کند.  بسیار ستایش آمیز در مدح او ایراد میاي  عمر) باشد. و خطبهشخص (یعنی حضرت 
 (نهج البالغه: هللا بالد فالن...)

کنند و دقیقا از همین  می پس از شهادت حضرت عثمان، مردم با حضرت علی بیعت
زمان، یعنی ایراد اتهام دست داشتن حضرت علی در قتل عثمان است که به نام شیعۀ علی 

ا دین علی و دین عثمان یا حزب علی و حزب عثمان در کتب تاریخی به و شیعۀ عثمان ی
ها و  کنیم. طرفه آنکه در هیچیک از نامه نگاریها و اشعار و و رجزخوانی می وفور، برخورد

یا سخنان نبی  2سخنان آن زمان، طرفداران حضرت علی به آیات قرآن یا واقعۀ غدیر خم

                                           
بخشد!) براي نمونه به نامۀ امام حسین به مردم بصره مراجعه کنید. البته  (به قول معروف شاه بخشیده وزیر نمی -1

ها در این خصوص ساخته بودند این قسمت از نامه سانسور شده بود. براستی یعنی از امام  در فیلمی که ایرانی
 کشید؟  حسین هم خجالت نمی

کنند (اگر این حدیث صحیح باشد زیرا قرائن جعل در آن به  البته حضرت علی یکبار به واقعه غدیر اشاره می -2
خوبی آشکار است) ولی حتی در همین موضوع نیز منظور ایشان التفات و توجه پیامبر به ایشان بوده و نه 

 موضوع خالفت. 
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 کنند.  اي نمی اشاره علیحضرت  -منصوص  -اکرم در خصوص خالفت 
رفته براي خلفاي قبل از  می هر چند حضرت علی در ایام خالفتش هر بار به منبر

: اگر کسی مرا بر 1کند کرده و حتی به تمامی فرماندارنش اعالم می می خود، طلب آمرزش
زنم ولی از عجایب روزگار آنکه کوفه  می ابوبکر و عمر برتري داد بر او حد مفتري

که حضرت عمر (با مشورت و جستجوي سلمان فارسی و عمار یاسر و..) شهري 
شود! حضرت علی مقر  گذار آن بوده مرکز دشمنی با خود او و حضرت ابوبکر می پایه

بوده از طوایف مختلف اي  دانیم که کوفه ملغمه دهد و ما می می خود را در این شهر قرار
اند در کنار موالی ایرانی. این شرایط  عرب که براي نخستین بار در یک جا ساکن شده

شود که بازار شایعه و حادثه جویی در این شهر بسیار داغ شود و براي اولین بار  باعث می
شود به سخنان او دقت  گردد دچار تعجب می می یکی از اعراب مسافر، وقتی به کوفه بر

در میان نبود ولی اینبار، کنید: دفعۀ قبل که به کوفه آمده بودم سخنی درباره عمر و ابوبکر 
 .2گفتند! می مردم چیزهایی در توهین به آنها

 .ي زخم خورده از تیغ عمر؟ واهللا اعلمها آیا کار کار یهود بوده یا ایرانی
خواهد به آن  می گوید: ایرادي ندارد، خدا رسد می می و هنگامیکه این خبر به عایشه

 دو نفر پس از مرگشان نیز همچنان صواب برسد. 
در اثبات خالفت اي  گذرد و در این مدت، هیچگاه هیچ شیعه می سال از هجرت 100

                                           
 .اند!!! طریق نقل شده 80ها از  این روایت هر دوي -1
به این روایت از تاریخ طبري دقت کنید تا متوجه شوید فقط در عرض چند سال روحیه مردم کوفه چفدر  -2

کند) در ایام امارت معاویه به کوفه  خراب شده است: گوید: دینار (یکی از سران ایرانی که با مسلمین صلح می
که بر ما گذشتید مردمی نیک بودید و آمد و با مردم به سخن ایستاد گفت: اي گروه مردم کوفه شما اول بار 

به روزگار عمر و عثمان نیز چنین بودید آنگاه دگر شدید و چهار خصلت در شما رواج یافت: بخل و گیجی 
و نامردي و کم حوصله گی. هیچیک از این خصلتها در شما نبود و چون دقت کردم از مادران شما آمده و 

است و بخل از پارسیان و نامردي از خراسان است و کم حوصله  بدانستم بلیه از کجاست. گیجی از نبطیان
 .1958گی از اهواز. تاریخ طبري ص 
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کند بلکه بعضاً اشاره آنها به حدیث ائمه  نمیاي  حضرت علی به واقعۀ غدیرخم، اشاره
 .1اثنی عشریه و لوح جابر بوده است

 ولی همچنان اوضاع چندان حاد نبوده و هر چند شهادت امام حسین و آزارهاي عمال
افزاید ولی آنها  می توزي شیعیان و رواج احادیث جعلی برخی خلفاء بر شدت کینه

اند که  بوده ها همچنان نام عمر و ابوبکر را بر فرزندان خود گذاشته و فقط تعدادي از غالی
  اند. زده می یی مانند زیارت عاشورا به لعن خلفاء دامنها با جعل و ترویج زیارتنامه

شوند (بر خالف اهل  می گذرد و شیعیان به دهها فرقه تقسیم می لزمان به همین منوا
ترین آنها اسماعیلیه و زیدیه بوده (و بقیه: کیسانیه، واقفیه، سبائیه و...) به  سنت) که قوي

اند. به  کرده نحوي که پس از فوت هر امامی شیعیان به یک شاخۀ جدید، انشعاب پیدا می
ت کامل و پراکنده در برخی نقاط ایران (به خصوص: هر حال، شیعۀ اثنی عشریه در اقلی

تا اینکه شاه اسماعیل صفوي در اند  سبزوار، کاشان، طالقان و قزوین و قم) سکونت داشته
سال قبل قدرت را در ایران به دست گرفته و با ضرب شمشیر و تهدید و آزار و  400

یج مذهب شیعه اثنی اذیت اهل تسنن و رواج لعن و نفرین بر خلفاء و... باعث ترو
گردد. دقیقاً در این نقطه بود که اندیشه غالیان و برخی از آداب و  می عشریه در ایران

ي خرافی یهودي که از سالها قبل چون آتش زیر ها رسوم مسیحی و هندي و حتی افسانه
خاکستر در بطن تودة مردم ایران پنهان بود سرباز کرد و اینگونه شیعه که در ابتدا چیزي 

                                           
این حدیث به وضوح باطل است عالقه مندان به کتاب شاهراه اتحاد حیدرعلی قلمداران شیعه مراجعه کنند که  -1

چرا امام  -1ت این روایات: این احادیث را بررسی و همگی را رد کرده است. به طور خالصه از اهم ایرادا
کند ولی  صادق که از این حدیث و نام امام بعدي اطالع داشته ابتدا اسماعیل را به عنوان جانشین اعالم می

چرا بسیاري از سرشناسان شیعه از نام  -2فرمایند در خصوص ایشان از جانب خداوند بدا حاصل شد  بعد می
چرا بیشتر راویان این روایت،  -3کردند؟  در این خصوص سئوال می امام بعدي بی اطالع بوده و از امام زنده

خوانیم که برخی از آنها پس از رحلت یک  اند و در تاریخ می افراد غالی و یا فاسدالمذهب و واقفی و... بوده
جابر چرا سرسلسله اکثر این روایات به نام  -4ند.  ا شده بر بوده و دچار سردرگمی میامام از جانشین او بی خ

شود.که موضوع به این مهمی باید به تواتر و توسط بسیار از اصحاب مانند واقعه  ابن عبداهللا انصاري ختم می
 غدیر نقل شود و... 
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از مردم مدینه و کوفه از حضرت علی در برابر طالبین خون اي  نبود جز: طرفداري عده
حضرت عثمان و همچنین عقیده بر اولویت خاندان پیامبر در تصدي خالفت، با هزار و 

 یک خرافه و خرده فرهنگ دیگر در هم آمیخت.
تمرکز در بین  تمامی مورخین، متفق القولند که هدف صفویه از اینکار: ایجاد اتحاد و

طوایف و اقوام مختلف ایرانی و یکپارچگی آنها در مقابله با حکومت سنی عثمانی بوده 
رفته که بساط مسیحی  است. از نظر دور ندارید که دولت اسالمی عثمانی در این زمان می

ار ي پنهانی بین پاپها و پادشاهان اروپایی با دربها گري را در اروپا بر اندازد که با رایزنی
 .1شود ایران و متعاقب آن حملۀ ایران به مرزهاي عثمانی این نقشه نقش بر آب می

و هم اینک با کمال تاسف باید بگویم با رو کار آمدن حکومتی کامال دینی در ایران و 
پاگذاشتن به قرن جدید یعنی عصر علم و ارتباطات، نه تنها خرافات و تعصبات در ایران 

جدید و تازه هستیم تا جایی که یکی از اي  شاهد بدعت و خرافهکم نشده بلکه هر روز 
در ضمن اشعار خود گفت: ال اله اال الزهرا. هر چند او به  82مداحان در عاشوراي سال 

سزاي اعمال خود رسید و به مرض سرطان به دوزخ واصل شد ولی متاسفانه دامنۀ 
ان ساده دل و جاهل ایرانی در حماقتهایی از این دست، همچنان در بین بسیاري از جوان

حال جریان است و تنها نیت نویسنده از نگارش این سطور، اتمام حجت است بر 

 .مبنيـال البالغ الإما علی الرسول جاهالن. که 

 فرضیه
فرضیه ما براي شروع این تحقیق، بسیار ساده و در عین حال مهم است. در جهان چه 

ز آنرا پاك نکنید ولی آن چیز همچنان پاك باقی چیزي را سراغ دارید که پس از چند رو
هاي خانه و شهر و حتی اخالق انسان و... در  بماند؟ از حافظۀ رایانه گرفته تا اتاق

سال هرکسی رسیده در کنار روخانه شریعت براي  1400خصوص دین نیز در طول این 

                                           
 .از دکتر شریعتی ويجعه کنید به کتاب تشیع صفوي و علمرا -1
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لوهاي دلفریب و خودش کانالی انحرافی به نام مذهب حفر کرده و دکانی باز کرده و تاب
ي انحرافی نصب کرده است. هر کسی رسیده به عمد ها عوام فریبی نیز در کنار این جاده

یا غیرعمد،آلودگی وارد این رودخانه کرده و هیچکس نیز متعرض او نشده ولی از دیگر 
را بر دار کشیده و آوارة کوه و بیابان اند  سو آن یکی دو نفري هم که قصد اصالح داشته

و انحرافات و  ها رسیم که در دین خرافات و آلودگی می قطعی هپس به این نتیجاند  کرده
پاکسازي هم  ه، اجازاألنعامو با نیروي کور عوام کاند  سوء تعبیرهاي زیادي وارد کرده

تا از این موارد را  5اکنون اگر از روحانیون سئوال کنی که خوب به عنوان مثال  اند. نداده
کند؟ زیرا اینها در مسائل بسیار بدیهی مانند قمه زنی  می براي من نام ببر، زبانش گیر

 تر و بدتر را ببیند؟  تواند خرافات بزرگ می هایشان مشکل دارند کجا چشم



 
 

 پیش نیازها 

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه ﴿ 
ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱۡلُفَؤاَد ُ�ُّ أ َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

نکته بسیار زیبایی در این آیه وجود دارد مبنی بر اینکه عمل و  .]36: اإلسراء[ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 
(بصر) تفکرات  ها (سمع) دیده ها سخن بر مبناي علم و اطالعاتی که مبتنی بر شنیده

ي فرهنگی، خیاالت، تلقینات، تقلید، ظن ها درونی (فواد: احساسات، ذهنیات، پیش زمینه
ها دارد) باشد در پیشگاه  جاي در دل و گمان و هواهاي نفسانی، و تمام چیزهایی که

 خداوند پذیرفته نیست و براي انسان مسئولیت دارد زیرا به قول معروف: تمام آنچه
بینی دروغ است. تنها رفتار و روش و عملی در پیشگاه  می شنوي و نیمی از آنچه می

حتی خداوند مقبول است و انسان، مجاز است که مطابق آن عمل کند بشنود و ببیند و 
احساس کند (دوست بدارد و یا دشمن باشد) که بر مبناي تحقیق منهاي تعصب و پیش 

 داوري و هواهاي نفسانی و مستند به روح کلی قرآن و عقل محض باشد. 
براي هر مسافري در ابتداي مسیر دو راه وجود دارد. و بر سر هر راهی دو تابلو 

اهل بیت که صد البته آسان است و  تابلویی است که مزین است به حب -1اند.  نهاده
یی ها رفتن به بهشت بر اساس این حب و شفاعت آنها که باز هم آسان است. و افسانه

توزي و تفرقه که باب طبع جانوري بشر  . و کینه س که دلچسب است و شیریناسا بی
است. و باطل که شیرین است و شفاعت که  تر است. و دروغ که براي نوع انسان جذاب

گذارند به این امید  می ازي به عمل ندارد. پس عده فراوانی در همین ابتدا پا در این راهنی
واهی که به راحتی در انتهاي راه، وارد بهشت شوند. ولی صد افسوس که در انتهاي راه، 

تابلوي دوم بر سر راه دوم است که مزین است به شناخت  -2دوزخ دهان گشوده است. 
یامبر و امامان که دشوار است و حقیقت که تلخ است و عمل که و معرفت قرآن و روش پ

 همیشه با رنج توام بوده است. و صد البته انتهاي این راه دشوار بهشت برین است.
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 پیش نیازهاي در خصوص احادیث 
امبر و هر روایتی از ما که مخالف کتاب خدا بود را به دیوار بزنید (حدیث متواتر از پی

 .ائمه شیعه)
 فرماید: شما براي این حرف حق در سرتان می حسین به سپاه عمر بن سعد امام

رود که شکمهایتان از مال حرام آکنده شده با کمال معذرت خدمت شما باید بگویم  نمی
چنانچه کسی نتوانست صدها دلیل عقلی و منطقی و قرآنی و تاریخی این کتاب را هضم 

 ده اندکی شک کند.یی که پیش از این خورها کند باید در لقمه
احادیث را باید در صورتی پذیرفت که: متواتر باشد. سلسله راویان آن افرادي درست 
و خوب باشند. آن حدیث مطابق آیات قران باشد. مفاد حدیث با قرائن و امارات متواتر 
تاریخی در همان زمان سازگاري داشته باشد. (مثال حدیث ارتداد تمام اصحاب پس از 

 .کرم کامال مخالف روایات و قرائن و گزارشات معتبر و متواتر تاریخی است)رحلت نبی ا

 پیش نیاز مبتنی بر عقل محض 
شود براحتی و سرراستی اصول ریاضی قابل اثبات  مسائلی که در این کتاب مطرح می

توان براي هر  تا هیچکس نتواند ضد آنرا ثابت کند. بلکه می 4=  2+  2نیستند که مثالً 
هزار و یک پاسخ، از توجیه و سفسطه تراشید ولی اگر مانند کودکان، نگاهی ساده  سئوالی

 کنی.  می و کلی به مسائل داشته باشی براحتی به راه حل صحیح و منطقی دست پیدا

 پیش نیازهاي مبتنی بر اصول روانشناسی 
هاي تو از طریق احساس نباشد. بلکه با  با تمرین و تکرار، سعی کن هیچگاه، پاسخ

تامل و تانی و از روي عقل و منطق و خالی از هر گونه تعصب و کینه توزي و احساس 
 باشد. 

ابن سینا: من قال او سمع بغیر عله خرج من طریقه االنسانیه: هر که بگوید یا بشنود 
 بدون دلیل، از جرگۀ انسانیت خارج است. 
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 که فکر کنی هیچ عیبی نداري. ترین عیب، این است بزرگ
شیعه یکی از علل معجزه بودن قرآن و حقانیت اسالم را باقی ماندن قرآن از خطر 

داند ولی نکته بسیار عجیب اینجاست که همین نکته و  می تحریف و یا کم و زیاد شدن
م نیز قائل است (منظوراش  هاي تاریخی مورد عالقه و داستان ها ارزش را براي تمامی قصه

نه اساتید دانشگاه، بلکه فرهنگ و روح جاري در کالبد توده شیعه است) به بهانه تواتر یا 
 .اشاراتی شده است! ها اینکه در کتب اهل سنت هم به این افسانه

هاي خود در تایید اصول  تفاوت سنت و بدعت: محققین شیعه در مناظرات و کتاب
کنند که جزء  می از کتب اهل سنت اشاره عقیدتی شیعه، عمدتاً به احادیث و داستانهایی

خواهند اثبات کنند که: اصول اعتقادي شیعه  می فروع و استثنائات بوده و بدین طریق
ظریف وجود دارد. بهتر است مثالی بزنم: به عنوان اي  درست است ولی در اینجا نکته

چند حدیث  -1 کند این است: مثال: سه مورد از مواردي که شیعه بسیار به آن استناد می
کرده (یعنی  می بین نمازها را جمع گوید پیامبر می در کتب اهل سنت وجود دارد که

تواند همیشه نمازها را با هم جمع  می خوانده) پس شیعه می نماز ظهر و عصر را با هم
پس شیعه 1حضرت عمر، جهت نزول باران به عباس در پیشگاه خدا متوسل شد  -2کند 

صیغه در برحه زمانی  -3بیت متوسل شود  در همۀ امور به اهلمجاز است همیشه و 
مجاز بوده ولی حضرت عمر آنرا در زمان خالفتش ممنوع کرد.  خاصی از حیات پیامبر

 پس شیعه مجاز است در همه شرایط و همۀ زمانها صیغه را مجاز اعالم کند. 
 اکنون دقت کنید:

سال حضور  10سایر شهرها در زمان هزار نفر) و  30روشی که مردم مدینه (حدود 
متاثر از سنت پیامبر اند  کرده می پیامبر در مدینه و پس از رحلت ایشان بر مبناي آن عمل

اند  داده بوده یعنی آنها طبق مشاهدات خود از پیامبر، وظایف دینی خود را انجام می

                                           
ا نوعی مشروعیت و البته بعید نیست چنین روایاتی در زمان حکومت خلفاي بنی عباس ساخته شده باشد ت -1

 وجهه تاریخی به حکومت خود بدهند. 
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ت قبور و (روش نماز خواندن، وضو گرفتن، یا عدم جواز صیغه، یا گناه بودن زیار
ساختمان سازي روي قبرها یا شرك بودن توسل یه غیر خدا و...) ولی استنادات شیعه به 
روایات ائمه از طرق کتبی است که اکثر راویان آن، فاسد المذهب و غالی و دروغگو بوده 

ین این کتب تر ترین و قدیمی (محکماند  و تازه سالها پس از رحلت نبی اکرم نوشته شده
کافی است که بنا به تحقیق عالمه برقعی در کتاب بت شکن و حتی  حدیثی اصول

توان نتیجه گرفت  می اعتراف عالمه مجلسی، اکثر روایات آن، ضعیف است!) پس براحتی
ها به صورت  آنچه طبق مشاهدات مردم مدینه از نبی اکرم در طول تاریخ بین مسلمان

 چیزها بدعت.  عرف درآمده و تا کنون باقی مانده سنت است و سایر
کند و در کتب اهل سنت، وجود  می نکته دیگر اینکه احادیثی که شیعه به آنها اشاره

کند. مثالً روایت جمع بین  می دارد در مقابل انبوه روایات دیگر، حکم خبر واحد را پیدا
شود.(یا روایات جواز زیارت قبور که بیشتر به عبداهللا  می نمازها بیشتر به ابن عباس ختم

شود عالوه بر اینکه تمامی آنها مرفوع هستند!!!) و حتی بعضاً با روایات  می ابن عمر، ختم 
شیعه نیز در تضاد است مانند فرمان حضرت علی که در نهج البالغه موجود است: ایشان 

دهند که بین نمازها را جمع نکنند. یا سطح  می به تمامی فرمانداران خود دستور اکید
 اك، مساوي کنند و... قبرستانها را با خ

حتی بر فرض اثبات جواز صیغه یا جمع بین نمازها و حتی توسل و یا زیارت قبور، 
هاي تکراري و دائم نبی اکرم  به خوبی مشخص است که این موارد جزء اصول و روش

نبوده است وگرنه به صورت سنت و عرف در بین مردم مدینه و پس از آن، سایر 
کرد. ولی متاسفانه شیعه این فروع را (به فرض  می پیداشهرهاي اسالمی عمومیت 

صحت) به صورت اصول درآورده است و حتی در خصوص آنها دست به غلو نیز زده 
نذر و شفاعت، تاثیر بیشتري دارد تا عمل و توبه و   است. مثال در فرهنگ توده شیعه: دعا،

اصل بر توسل و یا والیت  جبران مافات. زیرا اولی آسان است و دومی دشوار. یا اینکه
ائمه است نه تالش و کوشش خود انسان، تحت والیت اهللا. اصل بر گریه است نه خنده. 
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 اند. پس در حقیقت، بدعت گزار واقعی کسانی هستند که فروع را به جاي اصول نشانده
ها به خوبی مشهود است. در  عجیب است که در آیات قرآن کریم نیز تاثیر این مثال

ي آیات قرآن و در صدها آیه، والیت غیر خدا محکوم و باطل اعالم شده است. جاي جا
ولی در یکی دو آیه حکم به دوستی (با واژة: ولی) بین مومنین و رسول خدا در طول 
والیت خدا شده (یا حکم به همکاري و دوستی خاندان نبی اکرم) متاسفانه شیعه به همین 

ص آنها و شاخ و برگ دادن به آنها اصل یکی دو آیه چنگ زده و با غلو درخصو
موضوع(توحید) را از تاثیر انداخته و اینگونه به مرز شرك نزدیک شده است. یا عدم 
وجود شفیع در نزد خدا در دهها آیه و لزوم عمل و توبه براي رستگاري در قیامت در 

شیعه با  صدها آیه و از آن سو، اشاره به وجود شفاعت آن هم به اذن خدا در یک آیه.
استناد و غلو و شاخ و برگ دادن به همین یک آیه، فاتحه عمل و لزوم توبه و خودسازي 
و... را به کلی خوانده است. البته منظور من در تمامی این مثالها آن نیست کتب شیعه 

ها بسا چیزهاي خوب براحتی نوشته شود. منظور من آن فرهنگی  نیست زیرا در کتاب
معتقد شیعه وجود دارد. و صد افسوس که تاثیرات مشهود  هطح توداست که اکنون در س

این اعتقادات شرك آمیز در تمامی کشور عزیز من به خوبی پیداست: رواج دروغگویی، 
طالق، اعتیاد، سست شدن معنویات و روابط انسانی، فزونی تارکین نماز، دشمنی و کین 

 و...  ها توزي با سنی
روحیه بسیار حق جویی دارند و من  ها دارم و آن اینکه: ایرانیاي  البته براي شما مژده

 اهللا. کنند. انشاء می راه حق را پیدا ها ین شیعهتر مطمئنم با مطالعه این تحقیق، حتی متعصب
براي جویاي حقیقت، نیت راستین کافی نیست. بلکه همواره باید مراقب اخالص و 

شک بنگرد. زیرا دلداده حقیقت، حقیقت را به خاطر  هنیت خود باشد و به آنها از دید
خواهد. بلکه حقیقت را تنها به خاطر حقیقت بودن  نمی هماهنگی آن با امیال خویشتن

متعارض با اي  باشد پس هر گاه اندیشهاش  دارد، حتی اگر مخالف باور و عقیده می دوست
پذیرش آن دودل نشود.  دربه ذهن او خطور کند باید آنجا بایستد و هرگز اش  مبادي
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 .]نیچه[
مبادا حایلی شوي میان اندیشه خود و آنچه که با آن در تعارض است و هر 

وري که به این توصیه عمل نکند به نخستین مرتبه فرزانگی نایل نخواهد شد.  اندیشه
  ].نیچه[

تو باید هر روز یکبار با خویشتن خویش به جنگ برخیزي و در اینکار نباید براي 
شود و نه به تو.  شکست و پیروزي اهمیتی قایل شوي، چرا که آن به حقیقت مربوط می

 ].نیچه[
و  تر قبل از خواندن هر مطلبی، انسان به ناچار باید مطالبی را براي درك بهتر و عمیق

اند. و خودش را از حالتی که پیش از آن در فرهنگ غلط بدون تعصب آن مطلب بد
جامعه شکل گرفته خارج کند البته توجه داشته باشید خروج از یک عمر تفکر اشتباه که 

شود و کمی  در مغز انسان انباشته و متراکم شده به صرف خواندن یک کتاب میسر نمی
ینک پیش از شروع، توجه چاشنی: جرات دانستن و روحیه حقیقت طلبی نیز الزم است. ا

 کنیم: می شما را به اصول زیر، جلب

نَّ َ� ُ�ۡغِ� ِمَن ٱۡ�َّقِ َشۡ� ﴿ ۚ إِنَّ ٱلظَّ ۡ�َ�ُُهۡم إِ�َّ َظنًّا
َ
َ  ًٔ َوَما يَتَّبُِع أ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ۢ بَِما ا  َعلِيُم

 .]36یونس: [ ﴾٣٦َ�ۡفَعلُونَ 

کنند در  از چیزي پیروي نمیو اکثر این مردم، به غیر از خیال و گمان باطل خود  -1
 گرداند و به علم یقین نیاز از حق نمی گمان و خیاالت موهوم، کسی را بی صورتیکه

 .کنند آگاهست می رساند و خدا به هر چه نمی

شوند: دوستی که افراط کند و به غیر  می به زودي دو گروه نسبت به من هالك -2
وي کند و به راه باطل درآید. بهترین ر توزي زیاده ق کشانده شود و دشمنی که در کینهح

 ].حضرت علی[. 1مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند. از آنها جدا نشوید

گردند دوستی که زیاده روي کند و دروغ پردازي  می دو کس نسبت به من هالك -3

                                           
 .127نهج البالغه: خطبه  -۱
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 ].حضرت علی[. 1که به راستی سخن نگوید

بررسی نباید کرد و هر مساله را دیگر اي  را در تاریخ با بینش دورهاي  هرگز دوره -4
که به دوران گذشته متعلق است باید با بینش خاص همان دوره نگریست نه با بینش 

هایشان در رابطه با  (مانند بیشتر نویسندگان ما که قضاوت .2اي که خود در آنید دوره
گیرد که متاسفانه  می مسائل تاریخ صدر اسالم، بر اساس فرهنگ زمان حال صورت

بات مذهبی و احساسات و انتخاب گزینشی حوادث را نیز وارد آن کرده و دست تعص
 .) بینید می پخت آنها آش شله قلمکاري شده که

متاسفانه بیشتر محققین و نویسندگان و وعاظ  .3منتقد باید تشریح کند، نه تجویز -5
در این  کنند و نه تشریح. ولی بیشترین سعی نویسنده می شیعه، در مقام انتقاد، تجویز

کتاب آن است که موضوعات مورد بحث را تا سر حد امکان، تشریح و ریز ریز کند و از 
 هاي مبهم و خیالی و پادرهوا دوري کند.  کلی گویی و ارائه پاسخ

و  تر ها آنچه در ذهنشان در حال جریان است را حقیقت ین انسانتر حتی واقع بین -6
 ارج و در واقعیت وجود دارد. پندارند تا آنچه که در جهان خ تر می درست

مردم همیشه دوست دارند چیزهاي عجیب و غریب و باور نکردنی بشنوند. آنها  -7
 هکنند. که این خود یک ریش می امور غیر عادي را بهتر از امور واقعی و معمولی قبول

هاي اساطیري دارد. اگر بگویی شتر پرید مردم  روانشناسی در میل وافرکودکان به داستان
شود تا اینکه بگویی شتر دوید! براي مثال: کافري به نام  شتر توجهشان به تو جلب میبی

گوید دیوار کعبه شکافت و مادر حضرت  یزید بن غعنب، که هیچگاه نیز مسلمان نشد می
کند ولی سخن  علی به درون آن رفت و... شیعه این امر غیرعادي را با جان و دل قبول می

طالب که گفته علی در خانه خود من متولد شد را قبول ندارد. پدر همین علی، یعنی ابو

                                           
 .469نهج البالغه: حکمت  -۱
 .)456پروفسور ژاك برك (به نقل از کتاب اسالم شناسی دکتر شریعتی ص  -2
 .اوژن یونسکو ـ بدیهه گویی -3



 آلفوس (جلد اول)  40

 

: نکوهشی که در ظاهر ستایش است. آري براي ذم بام يشبه املدحاعراب مثالی دارند: 

کوبیدن چیزي به آن خوب حمله نکنید بلکه از آن بد دفاع کنید. براستی علت اینکه 
اند  گفته جذابی را در حق علی می افرادي مانند این کافر یا عکرمه چنین موارد به ظاهر

یا اینکه نیتی در اینکار نهفته  اند. چه بوده؟ و آیا ستایشگران علی چنین افراد پستی بوده
وه هالك شدند دشمن و دوست گوید: درباره من دو گر بوده است؟ که حضرت علی می

 .تندرو!

است که آنرا انسان، در برخورد با هر پدیده، موضوع یا پاسخی آن  هاولین وظیف -8
، محک بزند. مگر در مورد آیات قرآن کریم که از منبعی ما فوق 1با معیار عقل محض

عقل نازل شده است. و این است معناي سخن امام محمد غزالی که گفته: من در 
شرعیات، مذهب قرآن دارم و در عقلیات، مذهب برهان. یعنی موضوعات قرآنی را بدون 

کنم به  نم ولی سایر موارد را بر پیشگاه خرد، عرضه میک می چون و چراي عقل، قبول
گویند  کنی آنها می عنوان مثال وقتی علت طول عمر امام زمان را از روحانیون سئوال می

سال عمر کرد ولی: این قیاس است و قیاس در مذهب شیعه باطل  1000که نوح نیز 
قرآن، قبول داریم به همین  است و عمر طوالنی حضرت نوح را نیز ما بر مبناي اعتماد به

علت، براي اثبات طول عمر امام زمان شما باید یک دلیل عقلی و منطقی دیگر ارائه کنید. 
متاسفانه بسیاري از مواردي که شیعه (و حتی سایر فرق اسالمی) با استناد به آیات قرآنی 

 د، مردودسعی در اثبات آن دارند مانند همین مورد، قیاس است که در محضر عقل و خر
باشد. (مثل اینکه من بگویم که فالنی تکه چوبی داشت که تبدیل به مار شد و وقتی  می

 .صاي موسی تبدیل به اژدها نشد!!!)شما باور نکردید بگویم واي بر تو مگر ع

تاریخ، علم مستقلی است و اگر اساتید و محققان شیعه عالیق دینی و سیاسی و  -9
کردند همه  یخ و قضاوتهاي تاریخی خود جدا میاي شخصی خودشان را از تار فرقه

                                           
عقل محض یعنی عقل منهاي هر گونه پیش داوري، تعصب، سلیقه، تقلید، پس زمینه فرهنگی و مذهبی و  -1

 حتی اعتقادي، ارثی و... 
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شد. و چقدر مسخره است وقتی هنوز بر سر جدا بودن یا نبودن  مشکالت آنها حل می
دین از سیاست بحث و مشاجره است کسانی بیایند و تازه این هر دو را با تاریخ، مخلوط 

 .)مبر اکرم استروثی در خانوادة پیاکنند!!! (اعتقاد به خالفت و حکومت منصوص و مو

شود ولی اگر به قرآن و عقل  انسان اگر تقلید کند، مرتباً دچار اشتباه و خطا می -10
فرماید که  می شود. خداوند در قرآن کریم تر می محض، رجوع کند درصد اشتباهات او کم

 ﴾َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿کامالً مخالف تقلید و پیروي از ظن و گمان است: 
این یعنی اینکه خودت باید در باره موضوعات شبهه برانگیز با تحقیق و  .]36: اإلسراء[

تالش به علم و یقین برسی و با تحقیق و علم، فکر کنی، حرف بزنی و عمل کنی نه بر 

نَّ َ� ُ�ۡغِ� ِمَن ٱۡ�َّقِ ﴿مبناي تقلید که سرشار از ظن و شک و تردید است که  إِنَّ ٱلظَّ
 .]36یونس: [ ﴾ا ًٔ َشۡ� 

ترین معجون تاریخ، اشتباه، خطا و خرافه ایست که به صورت تکرار،  خطرناك -11
ترین و  وارد عرف شده و از آنجا خودش را وارد مذهب کرده است. این یکی از خطرناك

 ي شیطان براي نوع بشر است. ها ین، نقشهتر ماهرانه

متذکر شوم که محقق دانم قبل از ورود به مبحث اصلی به شما  می بر خود الزم -12
و به  1طرفی خود را تا انتهاي تحقیق، حفظ کند در امر تحقیق مانند قاضی بوده و باید بی

به  همین دلیل اینجانب با وجود اینکه شیعه بوده و از قضا به خاندان پیامبر اکرم
اندازه دارم با این حال، براي اینکه تحقیق من از  عالقۀ بی خصوص حضرت علی

ام  و انصاف و عدالت خارج نشود از نگاه تقدس و نورانیت به افراد نگاه نکردهمسیر حق 
و دقیقاً به همین علت و براي درك صحیح از موضوع، خواننده نیز باید هنگام مطالعه و 

کنند و تمام علوم  نمی قضاوت، مواردي مانند اینکه برخی افراد به هیچ وجه اشتباه و خطا

                                           
م نیز به خاطر رعایت ا نوشته یا علت اینکه قبل از نام علی و عمر و ابوبکر حضرت و پس از نام آنها -1

 طرفی کامل بوده است. همین اصل بی
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قایع حال و گذشته و آینده، مطلعند را از خود دور کند. زیرا دانند و از تمام و می را
کنیم که  می بزودي در مباحث مربوطه و با استناد به آیات قرآن و روایات متواتر، ثابت

و این نه تنها توهینی به شخص پیامبر اکرم اند.  حتی شخص پیامبر اکرم اینگونه نبوده
کنیم  می برد. براي همین وقتی ثابت باالتر می نیست بلکه ارزش و مقام ایشان را در نظر ما

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ :اند که پیامبر اکرم از نوع بشر بوده
َ
َمآ � به تبع اولی  .]110الکهف: [ ﴾قُۡل إِ�َّ

 .1اند حضرت علی و فاطمه نیز از نوع انسان و از نژاد بشر بوده

اگر محققی بینش خود را از رنگ عقاید و رسوم و پسندهاي زمان و محیط  -13
) بري نگردد. از دیدن واقعیت ها (پیشداوري »هاي قبلی قضاوت«خویش نزداید و از آفت 

 .2ماند و هر چه بگوید بیهوده است آنچنان که بوده است عاجز می

پرستی کردن اما پیروي راستین از علی و راه و روش و طرز تفکر علی، نه علی  -14
در زندگی و جامعه و طرز فکر و کار، از خیانتکاران اموي و مقدسین نهروانی هم جلو 

 .3بودن

در یک جامعۀ شیعی بهترین تهمت این است که شایع کنند: او شیعه نیست، سنی  -15
هایی وارد  (به احتمال قریب به یقین به اینجانب نیز چنین تهمت .4، وهابی است است

  ، دستخوش تهمت جنون،باکی نیست، وقتی وجود نازنین پیامبر خواهد شد...
شد من که هستم که بخواهم غصه بخورم. به قول  می جادوگري، شاعري و خیالبافی و...

 .حسنک وزیر: باالتر از حسین علی که نیم...)

پدر یک فرد، وابسته به گذشته است. شخصیتش در گذشته منعقد شده...نو پذیر  -16
یشتر از اراده بر او مسلط است. با سنن و عادات مذهبی و اجتماعی و نیست. عادت ب

                                           
 واقعا جاي تاسف است که چه چیزهایی را باید براي هموطنانم ثابت کنم. -1
 .512اسالم شناسی، دکتر شریعتی ص -2
 .72دکتر شریعتی، پاورقی ص  مذهب علیه مذهب، -3
 .316مذهب علیه مذهب. دکتر شریعتی. ص  -4
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قدمت و اساطیراالولین خو گرفته و حتی نسبت بدان تعصب پیدا کرده است. محافظه کار 
است. عقل و مصلحت و متانت و شخصیت و استخوان را همه در تقلید از قدما، تکیه بر 

بیند. تغییر را با انحراف و تازگی را با  می تغییرگذشته و فرار از آینده و بیزاري از نوي و 
اندیشان سطحی و غلط! (اسالم شناسی  داند. قدما عمیق و درستند و نو جلفی مترادف می

 .)461ص  -دکتر شریعتی-

اگر قبل از خواندن یا شنیدن ساز مخالف، حس موضعگیري و مقابله و  -17
یطانی را بکشی بعد وارد گود کند، بهتر است ابتدا این حس ش در تو گل می مخالفت

شوي. به احتمال زیاد وجود همین حس در ابوجهل و ابولهب باعث بدبختی آنها و نبودن 
 همین حس در افراد پاکی مانند ابوذر و سلمان باعث خوشبختی آنها شد.

 اولین شرط براي درك حقیقت، پاك کردن تمام تلقینات قبلی از ذهن است. -18

است زیرا  تر تلخی بیشتري دیدي بدانکه همانجا حقیقتهر جا در این کلمات،  -19
توان یافت. حقیقت  حقیقت همیشه تلخ است. حقیقت را همه جا و بر زبان همه کس نمی

 ها.  گنجی است پنهان در بیغوله

هاي پوسیده  ي خوب، باید ثابت باشد ولی بیا و با شجاعت، شاخ و برگها ریشه -20
 را قطع کن. 

پندارند تغییر یعنی  ر بارة تغییر، این است که برخی میبیشتر سوء تفاهمات، د -21
عدم ثبات، فساد، ایجاد آشوب و از میان رفتن امنیت. در حالیکه تغییر واقعی آن است که 

شود نامش  موجب رشد و شکوفایی شود و آنچه که موجب عدم ثبات و هرج و مرج می
ییر پنهان شده باشد) پس در تغییر نیست (بلکه نامش فساد است. حتی اگر زیر عنوان تغ

هر سخن، اندیشه کن و اگر دیدي آن سخن: راهی است براي رهایی و شکستن غل و 
زنجیرها و اتحاد جامعه بشري بدانکه رشد، پیشرفت و شکوفایی است به آن ایمان بیاور. 
و اگر موجب مختل شدن امنیت جامعه و افسردگی روانی (از نقطه نظر روانپزشکی و نه 

 ات عرفی) دیگران است بدان که نامش فساد است.احساس
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مسن بودن، نوع لباس، مدرك تحصیلی، سابقه علمی، جنسیت، ملیت، مقام و  -22
و اي  موقعیت اجتماعی، عقاید دینی و مذهبی، احترام دیگران، زیبایی، دوست بودن با عده

که پس من همۀ  بودن و... مراقب باش هیچکدام اینها تو را گول نزند.اي  عضو دار و دسته
رفتارها و سخنان و نظراتم درست است. مراقب باش اینگونه خودت را فریب ندهی بلکه 
فقط چیزي درست است که: با معیار عقل سلیم، محک خورده و منطقی و مستدل باشد. 

 کارشناس، یا نتیجۀ یک مشورت درست با اهل فن باشد. اي  یا الاقل حاصل تجارب عده

کنند محال  زنند و یا بدون دلیل حرفی را قبول می می لیل حرفتا مردم ما بدون د -23
 است پیشرفت کنیم.

گفت: روح ما مثل  زد. او می می یک دوست حزب الهی داشتم که حرف جالبی -24
گونه  ریزد ما باید همه اطراف به آن میها مانند رودها و جویهایی از  است که کتاباي  برکه

طل به این برکه بریزد این برکه پس از مدتی فاسد کتابی بخوانیم ولی اگر فقط کتب با
شود. من به او گفتم حرف شما کامالً درست است ولی از کجا معلوم آنچه که  می

و از اند  باطل بوده و براي شما حق جلوه دادهاند  روح شما ریخته ههاست در برک سال
تو فرو  هك و سادیی که تا کنون در مغز و ذهن پاها هاي باطل و سخنرانی تاثیر کتاب

 .من بر باطل است؟!!! هخوانی فکر کنی که اندیش می تا کتاب مرا کهاند  کرده

من آدمی هستم ضد وسواس، ولی هنگام نوشتن این سطور، نهایت وسواس را به  -25
بنویسم و کسی گمراه شود. و چنانچه کسی با دلیل و منطق  خطااي  ام مبادا نکته خرج داده

 پذیرم. مطالب را به من بگوید با کمال میل میاشتباه بودن این 

محال است اصالح و جراحی غدد سرطانی یک فرهنگ، بدون درد همراه باشد.  -26
ها و  شک، سیل تهمت بی اند. غددي که در طول قرنها در اعماق جان افراد ریشه دوانید ه

دلیل و شود. تو سعی کن فقط سخن کسی را قبول کنی که با  افتراهاست که سرازیر می
سازي، مغلطه و بازي با  آنکه کارش، توهین هوچی گري، جو کند نه منطق، صحبت می

 برد. می آورد چماق مصلحت را باال کلمات است. و در نهایت وقتی کم می
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محال است موقع اصالح و یا تغییر، همه خشنود و راضی باشند به هر حال،  -27
 اه است.جراحی غدد سرطانی، با چاقو و درد و ناراحتی همر

رساند، و توبه از  می پذیرش نقاط ضعف، نهایت مردي و قدرت انسان را -28
 آید نه از انسانهاي ضعیف النفس و ترسو.  می انسانهاي قدرتمندي چون حر بر

همین  کند و شاید براي داند هیچگاه راه را پیدا نمی می کسی که خود را در راه -29

َ�َٰط ﴿گوییم:  در نماز مرتب می  این را براي کسانی ].٦[الفاحتة:  ﴾٦ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
دانند. و نادانسته خود را  می گویم که تمام کارها و عقاید خود را صددرصد درست می

 دانند. معصوم می

یقین ریشه در شک دارد و میوه قاطعیت ریشه در نرمش. اگر بدون شک به  همیو -30
یقینی رسیدي بدان که آن یا تقلید است یا از روي ترس یا تعصبی کور و هر چه هست 

ات عبوس و  یقین نیست اگر بدون نرمش قاطع شدي، بدان که دیکتاتوري. اگر چهره
ی و همه امامان همیشه حضرت عل گرفته است بدان که نادانی. (چون پیامبر اکرم و

اي بشاش، صالبت داشته باشی. و با طی شک  اند) هنر، آن است که با چهره خوشرو بوده
 به یقین برسی. 

(تحت تاثیر مطالعه یا رفیق یا شنیدن سخنان این و آن...) هر چیز که به ذهنت  -31
 نیاور.  رسد را حق مپندار و آنرا با تکرار و تلقین به صورت تعصب خشک در می

همیشه در گوشه و زوایاي ذهنت این احتمال را داشته باش که ممکن است فالن  -32
عقیده من در باره فالن مطلب، اشتباه باشد، ممکن است نسبت به فالن شخص، اشتباه 

ممکن است فالن کار من اشتباه باشد، مرز ظریفی است میان اعتقاد به اصول با  فکر کنم،
صول با اعتقاد محکم پیش برو ولی در مصادیق، جایی براي تامل بینی و تغییر، در ا روشن

ها، سخنان و... اشتباه کنی. هیچگاه  و شک باقی بگذار. چه بسا در مورد افراد، موقعیت
 اصول را با فروع مخلوط نکن. 
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مرز ظریفی است میان سنت و مدرنیته، میان معیارهاي صحیح عرفی و  -33
اصول و اعتقادات مثبت و باورهاي غلط، و وظیفه  ي غلط و پوچ، میانها مندي چارچوب

مصلح تشخیص این مرز و ارائه تصویري از آن به دیگران است و به خاطر همین ظرافت 
 شوند. اینک از خداوند می است که اکثر مدعیان اصالحات دچار اشتباه و انحراف

نویسم  می ه خاطر پولخواهم در این راه مرا یاري کند و به این یاري مطمئنم. زیرا نه ب می
بهتر براي اي  و نه مقام و یا شهرت. فقط درد است که مرا به نوشتن واداشته و امید آینده

 فرزندان کشورم: ایران.

فرمایند باالترین گناه ترس است. شاید علتش این است که  می حضرت علی -34
به سخن حق ترسد حتی  می انسان، گاه به خاطر تعصبات و یا اعتقادات غلطی که دارد

سقوط انسان در چاه  چه برسد به اینکه بخواهد قبول کند) و این باعث گوش دهد (
شود. شاید بسیاري از کفار نیز از روي ترس، حاضر به پذیرفتن  جهالت و خودبینی می

(متاسفانه بیشتر مذهبیون از ترس آتش دوزخ حتی حاضر به شنیدن این اند. شده نمی اسالم
 .کشاند!) می و متاسفانه همین موضوع آنها را به دوزخ شوند نمی مباحث هم

بیند نه آنچه که در واقعیت  می شنود و حتی می انسان آنچه را که دوست دارد -35
(ابتداي انقالب) همۀ مردم چون عاشق آیت اهللا خمینی  1357خارج وجود دارد. در سال 

میلیون نفري حاصل  20بودند همگی عکس او را در ماه دیدند و در این زمینه یک تواتر 
 تواند مبناي حقیقت قرار گیرد. شد! پس شاید حتی بعضاً تواتر نیز نمی

اگر والدین من، کافر یا مسیحی یا... بودند من اي  آیا تا کنون از خودت پرسیده -36
کنم در  فهمی اسالم تو نیز تقلیدي است و من فکر نمی می شدم پس هم مثل آنها می

ها را دعوت به تعقل و اندیشه کرده است،  تاسر قرآن، انسانپیشگاه خداوندي که در سر
 تقلید، جایگاهی داشته باشد.

پیوندد. اکثر  شود و در گذر زمان به حقیقت می خاطره با رویا شروع می -37
 ي شیعه داراي چنین ماهیتی است. ها افسانه
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مهمترین شرط قبل از شروع هر تحقیقی، شک است. ابوذر و سلمان فارسی و  -38
اصحاب پیامبر اکرم و یاران سایر پیامبران اگر در عقاید قبلی خود و عقاید آباء و  سایر

کردند به همان سرنوشت ابوجهل و ابولهب  نمی اجداد و فرهنگ جاهلی زمانۀ خود، شک
شدند. در اینجا الزم است متذکر شوم هیچیک از شیعیان (و حتی اهل تسنن)  می دچار

اء و نویسندگان آنها معصوم و به دور از هر گونه خطا و که علماند  هیچگاه ادعا نکرده
توان احتمال داد (حتی اگر این احتمال یک درصد باشد)  می اشتباهی هستند براي همین

و سایر  1که مثالً عالمه حلی، شیخ کلینی، عالمه مجلسی، شیخ صدوق، شیخ مفید
 اشتباه کرده باشند.  ها روحانیون گذشته و فعلی ممکن است در برخی زمینه

مقدسات (چه از نوع خوب و چه از نوع انحرافی و غلطش) در قسمتی از روح  -39
و ذهن انسان جاي دارند که انسان به هیچ وجه حاضر نیست وارد این منطقه شود و یا 
حتی به کسی اجازه ورود بدهد! به مطلب زیر که نوشته کارل گوستاو یونگ روانشناس و 

 و از مخالفان فروید است دقت کنید: پدر علم روانکاوي
واقعاً تعجب آور است که انسان چقدر درباره چیزهایی که جنبۀ نورانی و قدسی دارند 

آید و این مواجهه چقدر براي کسی که  می کند و کم در صدد مواجهه با آنها بر می کم فکر
ل را درباره در صدد آن برآید دشوار است. صرف نورانیت یک چیز، تفکر و رجوع به عق

 شوند و نفوذ کند زیرا حاالت عاطفی انسان، همیشه در این موارد، دخیل می می آن مشکل
نظري مطلق)  احساس موافق دارد یا مخالف و (بیکنند. انسان همیشه در این موارد یا  می

 تر از هر جاي دیگر است. اینجا کمیاب
اگر مومن باشد شک و تردید را  مثالً اگر انسان، عقیده مذهبی مثبتی داشته باشد یعنی

دهد که موضوع ایمان  می ترسد و به این جهت ترجیه می داند و از آن بسیار ناپسند می
خود را تجزیه و تحلیل نکند! و از طرفی اگر عقیده مذهبی نداشته باشد اکراه خواهد 

                                           
البته در طول این تحقیق در برخی موارد به شما نشان خواهم داد که بسیاري از این افراد برخی از عقاید  -1

 اند. شده یکدیگر را قبول نداشته و بعضا دچار اشتباهاتی بسیار بچه گانه نیز می
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 دهد می داشت از اینکه وجود یک احساس کمبود را در خود تصدیق کند. بلکه ترجیه
خود را روشنفکر معرفی کند یا الاقل در توجیه عدم اعتقاد خود به خدا اشاره به مزیت و 
شرافت آزادي فکر نماید. در این مورد اخیر، تصدیق نورانیت یک امر مذهبی دشوار 

کند زیرا این  می است ولی در عین حال همین نورانیت، فکر انتقادي را نیز دچار زحمت
دارد که نورانیت مزبور توسل به آزادي فکر یا عدم اعتقاد به امکان ناخوش آیند وجود 

آنکه این را بدانند ضعف  و دسته چه مومن و چه غیر مومن بیخدا را متزلزل کند. هر د
 کنند...  استدالل خود را احساس می

کند که انسان هیچ معرفتی را درباره خدا  می مکتب عدم اعتقاد به خدا به این نکته تکیه
تواند شد غافل از اینکه انسان هیچگاه یک ایمان  یز فوق طبیعی (متصرف) نمییا هر چ

شود.  تواند کرد بلکه آن ایمان است که وي را متصرف می فوق طبیعی را (تصرف) نمی
صاحبان این دو نقطه نظر مخالف یعنی آنانکه ایمان مذهبی دارند و آنان که ندارند هر دو 

توان چون و چرا کرد.  نمی دانند. که با آن می رین داوردر تصرف عقل هستند. و آنرا برت
اما این عقل چیست؟ و چرا باید آنرا برترین داور دانست؟ آیا نه این است که چیزي که 
هست و براي ما وجود حقیقی دارد حکمش باالتر از هر قضاوت استداللی است؟ در 

 ست. تاریخ فکر بشر این حقیقت در موارد متعدد به ثبوت رسیده ا
زنند  هم نظیر استداللت بیهوده مخالفین خود را بکار می متاسفانه مدافعین (ایمان)

توان درباره آن شک داشت این است که  نمی منتهی در جهت عکس. تنها چیزي که
و اقوالی از نوع فوق طبیعی وجود دارند که درست موضوع نورانیت آنها با  ها گفته

این نکته یک  1گیرد. می تصدیق و یا انکار قرار حرارت و شوقی هر چه تمامتر مورد
توانیم آنرا مبدا تحقیق خود قرار دهیم به  می کند که می اساس و پایه حسی براي ما فراهم

این معنی که این امر، وجود خارجی حقیقتی دارد و یک پدیده روانی است. البته این را 
توان  می یا هنوز دارنداند  نورانی داشتهدرباره همه اقوال حتی متضادترین آنها که حالت 

                                           
 را خواهید دید. هاي بیهوده میان شیعه و سنی شده هاي فراوان آنرا که موجب درگیري در تحقیق حاضر نمونه -1
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باشند  ي که از نوع مذهبی میها گفت و از این نقطه نظر الزم است که کلیه اقوال و گفته
 .1در نظر گرفته شوند

پذیرفتن موضوعی که بر خالف عقاید رایج و ریشه کرده در نهاد جامعه و انسان  -40
تحصیلکرده و آگاه و روشندل باشد.  باشد بسیار دشوار است حتی اگر آن انسان، انسانی

به خصوص اگر آن موضوع بر خالف عقاید مذهبی باشد که یک عمر توسط تلقینات 
روحانیون و وعاظ و نویسندگان و دیگران، آرام آرام در رگ و ریشه انسان جا گرفته 

کند که برکندن آن بسیار  است زیرا متاسفانه این عقاید در قسمت احساسات، ریشه می
ورزند و بدون  بدون شناخت به کسی محبت می ها ر ممکن است. به همین دلیل، ایرانیغی

شوند. امید آنکه دوران این حماقتها به سر آید. و من اکنون با خودم  می شناخت، دشمن
ایمان  نفر اولی که در مکه به پیامبر 40گویم چقدر بزرگوار بودند  می کنم و می فکر

گفت  وحشی و جاهلی به کسی ایمان آوردند که هر چه می آوردند در آن فرهنگ بدوي
و  تر خالف اعتقادات رایج مذهبی و دینی و فرهنگی و... بود. پس آنها بسیار با شرف

هزار نفري خوارج  12هزار نفر از جمع  8از عوام و غیر عوام ما هستند. حتی  تر آگاه دل
حتی افراد حاضر، از از جنگ کناره گرفتند پس  با شنیدن سخنان حضرت علی

 ند.تر و نفهم تر خوارج هم پست

: (محققان خارجی دلیل علمی 30/11/84مورخ  22ساعت  3اخبار شبکه   -41
اند: در مغز این افراد وقتی نامزد  هواداران سیاسی جناحها را فهمیده تعصبات غیرمنطقی

کنترل احساسات زند مرکز  می حزبی یا سیاستمدار مورد عالقه آنها حرفهاي ضد و نقیض
کند) من  گذارد و سعی در توجیه رفتار آن نامزد سیاسی می در مغز بر مرکز تعقل تاثیر می

اللهی و متعصبین مذهبی ما نیز دقیقاً چنین مرکزي به  کنم در مغز خوارج حزب می فکر
کنم حتی  می ساعته در حال فعالیت است! تا حدي که فکر 24طور کامل و شبانه روزي و 

 .مرکز تعقلی باقی نگذاشته باشد!ر دیگ

                                           
 .192ص  16فصل  -یونگ-پاسخ به ایوب  -1
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ترین اصولی که هر خواننده یا نویسنده باید در مورد وقایع تاریخی  یکی از مهم  -42
رعایت کند این است که به صورت گزینشی و استثنایی به بررسی و قضاوت ننشیند. 

، مبهم و گنگ است. و 1تاریخ براي یک مبتدي مانند قطعات پراکنده و در هم یک پازل
علمی و صحیح و دور از تعصب و جهل، اي  در صورتیکه قطعات این پازل به شیوه فقط

کند که هم نقاط  می کنار هم چیده شود مانند تابلویی زیبا از سرگذشت جوامعی حکایت
و هم نقاط سفید، هم پیروزي هم شکست و... ولی اگر کسی از روي جهل اند  سیاه داشته

از قطعات پازل را از روي زمین بردارد و شروع  یا غرض ورزي به صورت عجوالنه یکی
کند به فریاد و هوار که: آقا! نگاه کنید من گفتم که این پازل زشت و سیاه است دقت کنید 
این هم مدرك! تمام این قطعه پازل سیاه است! پس این عالمت آن است که تمام قطعات 

ی از خاورشناسان درباره پازل سیاه است! اصوال روش محققان شیعه و یا تحقیقات برخ
اسالم بر همین منوال است. به صرف یک یا دو حدیث و یک یا دو داستان، موضوعات 

کنند ولی باید بدانیم که در منابع تاریخی مانند  می تعصبی مورد عالقه خودشان را ثابت
 هاي دروغ در حد تواتر نیز در شود و حتی بعضاً افسانه مغازه عطاري همه چیزي پیدا می

آنها وجود دارد! چه برسد به سند قرار دادن روایات آحاد. متاسفانه تاریخ نویسی در 
گذشته جنبه علمی نداشته و بیشتر یا از روي غرض ورزي بوده یا تفنن و سرگرمی و به 

شده. در کتاب قدیمی و  می هر حال، اصول علمی کمتر در جمع آوري مطالب رعایت
یم که نویسنده هر آنچه بوده است را براي جلوگیري از کن می معتبر تاریخ طبري مشاهده

تواند از  نابودي گرد هم آورده و مسلم است که اکنون هر کسی براي تایید عقاید خود می
 آوري کند. این نکته حتی در مورد قرآن نیز صدق خل آن داستانها و احادیثی را جمعدا

این نکته را  »میان مسلمیني درهاي تفسیر گرایش«کند. گلدزیهر در کتاب معروفش:  می
آراء و عقاید اند  توانسته می تمامی فرق و مذاهب اسالمی ثابت کرده که در طول تاریخ،

                                           
پازل: قطعات مقوایی یا پالستیکی از یک نقاشی یا تصویر که کودکان با سر هم کردن و چیدن درست هر  -1

 کنند. قطعه به تصویر نهایی دست پیدا می
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خود را به بهانه تفسیر و تاویل بر آیات قرآن، بار کرده و براي خود از میان آیات قرآن، 
 دلیل و مدرك دست و پا کنند. 

روش انتخاب گزینشی بر علیه طرف  نکته جالب اینجاست که اگر کسی از همین
شود. مثالً محقق شیعه بسیار ناراحت  مقابل استفاده کند موجب ناراحتی و خشم او می

شود وقتی طرف مقابل با انبوهی از مدارك و شواهد تاریخی که در حد تواتر است به  می
هودي به نام گذار اصلی افکار انحرافی و غلو آمیز شیعه، شخصی ی کند که پایه می او ثابت

خواهد به صرف یکی دو  می سباء بوده است ولی از سوي دیگر، محقق شیعه مثالً ابن
روایت (به بهانه اینکه در کتب اهل سنت هم آمده) ثابت کند که تمام قرآن در زمان 

در  1اند ، مکتوب و جمع آوري شده و خلفاء هیچ نقشی در این زمینه نداشتهپیامبر اکرم
از مدارك معتبر و قطعی تاریخی در دست است که این مهم در زمان  صورتیکه انبوهی

هر سه خلیفه (به خصوص عمر و ابوبکر) به انجام رسیده است. پس به خواننده عزیز 
روي و از  کنم وقتی دنبال یافتن پاسخ و فهمیدن حقیقتی هستی و مثالً می می توصیه

ند حدیث و داستان در این مورد کنی، او از قبل چ روحانی مسجد محله تان سئوال می
تواند راهی براي حصول  دهد ولی این روش به هیچ وجه نمی می حفظ کرده و تحویل تو

به نتیجه باشد. بلکه باید تمامی احادیث و داستانها و شرایط فرهنگی و اجتماعی هر عصر 
و چند  و مکان و نوع برخورد سایر افراد در همان زمان، تطابق با آیات قرآن و چندین

عامل دیگر را در کنار هم قرار دهی تا کل موضوع براي تو مانند تصویر کلی یک پازل، 
لذتی که من نیز پس از  .2بري می روشن شود و فقط آنگاه است که از دیدن حقیقت لذت

                                           
کنی چرا آیات اکمال و ابالغ که  کند زیرا وقتی سئوال می گرچه پذیرش همین نکته نیز او را دچار تناقض می -1

شما عقیده دارید در مورد جانشینی حضرت علی است با سیاق آیات قبل و بعد از خودش هماهنگی و 
گوید این دستکاري، کار خلفا بوده!!! گر چه من در این کتاب تناقضات فراوانی مانند این  تناسب ندارد می

 مورد را به شما نشان خواهیم داد. 
اي فقط به تجزیه و تحلیل این  ال: خواننده عزیز دقت کند که من در تمام این کتاب چند صد صفحهبراي مث -2

نکته پرداخته ام که غصب خالفتی در کار نبوده است ولی روحانی صفوي در تایید وجود نص بر انتخاب 
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خواهم تو را نیز در آن شریک کنم. به خصوص وقتی که  می فهمیدن حقیقت بردم و
قطعات این پازل را زشت و سیاه و جا به جا به من، معرفی فهمیدم یک عمر است تمامی 

 اند. کرده

ي عقیدتی بیشتر روي الفاظ و مفاهیم مجرد و ها هاي گذشته بحث در زمان  -43
زد (مانند این بحث بی سر و ته علماي شیعه و سنی که معنی و مفهوم  می انتزاعی دور

روم سراغ  می نسل حاضر مستقیماًکلمه مولی در غدیر چه بوده است؟) ولی من به عنوان 
پرسم: چرا در سقیفه و حتی در مدینه و حتی تا زمان انتخاب عثمان به  می اصل مطلب و

عنوان خلیفه حتی یک کلمه هم در تاریخ، از غدیر صحبتی نیست و احدي به این 
 اي نکرده است؟  موضوع، اشاره

ي جدلی و ها داراي جنبهشود  بیشتر ایردات شیعه که در قالب سئوال مطرح می  -44
 یی ایده آلیستی و رویایی است. ها کالمی، حالتی انتزاعی و ذهنی و زمینه

فهمند. در  نقاط منفی یک خانواده را افرادي که بیرون آن خانواده هستند بهتر می -45
دانند  مورد دین و مذهب نیز تمامی مذاهب و فرق دنیا راه و روش خودشان را بهترین می

کنند براحتی  می خندند ولی کسانی که از بیرون به آنها نگاه می سایر ادیانو به خرافات 
خندند. من نیز براي درك  فهمند و در دل، می می بینند و سخافت و پوچی عقاید آنها را می

 اي دیگر به قضایا نگاه کردم. و تجزیه و تحلیل خرافات شیعه از زاویه

ان بفهمیم که جهان خدا دارد و اصول دین، تحقیقی است پس ما موظفیم خودم  -46
همۀ اینها را خودت بفهم، زیرا اگر در آن  1آن هم یک خدا. نبوت، معاد، امامت و عدل

پذیرند. من هم به  نمی جهان گفتی با تقلید این اصول را کور کورانه قبول کردم از تو
دانم  ه میخاطر تعهدي که خداوند از دانشمندان گرفته موظفم دیگران را آگاه کنم. گر چ

                                                                                                             
 ا نگه داشت!!! حضرت علی فقط یک جمله را یاد گرفته است: چرا پیامبر در گرماي شدید غدیر خم مردم ر

اي را خواهید  البته امامت و عدل جزو اصول مذهب شیعه است و به زودي درباره آن مطالب فراوان تازه -1
 دانست. 
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 تیغ حماقت دوست و دشمن را باید به جان بخرم.

... آن کسی که به ابوبکر راي داد او رفت. آن کسی هم که به علی وفادار ماند او  -47
هم رفت.... آنهایی هم که به هیچکدام وفادار نبودند و به کسان دیگري وابسته بودند آنها 

که حکومت حق مال اینها بود و نه اي  فکر و ذکرت را این قرار داده ههم رفتند و تو هم
 .1آنها و این همه نسبت به حکومت حق حساسیت داري اما در تاریخ!

شریعتی: آنها که عقاید  ضابطه شناخت مرتجع و روشنفکر از دیدگاه دکتر علی  -48
فهمند و باور دارند  اش می میان توده را به همان شکل منحط مسخ شده خرافیموجود در

و  ها ها و زیاده شناسند و تحول اصلی آنها را می هو آنها که ریش مرتجع و ناآگاه
هایی که در طول تاریخ در آن راه یافته و عوامل و علل مختلف سیاسی، سنتی،  نقصان

 فرهنگی، اقتصادي، و طبقاتی آنرا بررسی و تحلیل علمی و تاریخی و جامعه شناسی
 و هستند را پیدااند  ها در کار بوده نحرافهایی را که در این دگرگونیها و ا کنند و دست می
کنند و آن را  کنند و صورت ذهنی فعلی و نقش عینی اجتماعی آن عقاید را ارزیابی می می

که با تحقیق و پیگیري و موشکافی آگاهانه و صبور -با حقیقت راستین و نخستین آن 
تالش کنند جامعه را سنجند. روشنفکرند. و اگر  می -اند علمی و بی طرفانه کشف کرده

 .2نیز آگاه کنند: روشنفکر مسئوولند

در حدیث است: (آخرین چیزي که از دل راستان و درست مردان دین باور   -49
رود جاه طلبی است) و کسی که در بحبوحه کشاکشهاي اجتماعی و صف  بیرون می

 بندیهاي فکري و نظري و اعتقادي و مذهبی و سیاسی و تظاهر و تصادم احساسات و
ي ها تعصبات و اعتقادات، در یک جامعه یا یک محیط خاص گرفتار است و در جبهه

                                           
رسد. کتاب  جالب است که این سئوال به ذهن دشمنان هم می« 108 مذهب علیه مذهب. دکتر شریعتی. ص -1

قرن قبل اظهار تعجب  14یعه و سنی به خاطر مسائل مستر همفر جاسوس انگلیس را بخوانید که از دشمنی ش
 ».کرده است

 .138هب علیه مذهب. دکتر شریعتی ص مذ -2
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ها و ادعاها  گوناگون درگیري دارد و در عین حال تحت تاثیر سطح مسائل و ظاهر حرف
ي ها ها و عقده واقعیت  ها و نقابها، گیرد و در پس این نمودها و پرده نمی و شعارها قرار

درت فکري و مایه علمی تحلیل منطقی و تعلیل روانی و یابد و ق پنهانی را در می
شود که در پشت هر جانبداري و صف  اجتماعی و تاریخی را دارد، بروشنی متوجه می

بندي و قضاوت و انتقاد و اعتراض و مخالفت و موافقتی، بیش یا کم، خودآگاه یا 
لم و مصالح و ناخودآگاه خودخواهی دست اندرکار است. و دین و ایمان و حقیقت و ع

یا اند  را در حجاب گرفته ي زیبایند که آنها مردم و مقدسات و حق و باطل غالباً یا پرده
گاه بودن یک  اند. که به نسبتهاي مختلف با خودخواهی مخلوط شدهاند  حقیقت خواهی

آنکه  موسسه یا یک فرد یا یک فکر به خودي خود جرم است زیرا بودنهاي سست را بی
 سازد و دائماً رنجشان می کند. و کمبودهاي آنها را مشخص تحقیر میخود بخواهد 

سازد. و عقده حسد  دهد. و هر کمال و موفقیتی، نقص و ضعف را در آنان زنده می می
توزي نسبت به آنچه  طور ناخودآگاه روح دشمنی و کینه سازد و به جریحه دارشان می

جویی، تکیه شدید  حمله، عیب  ه مبارزه،کند. و او را ب مایۀ رنج وي است در خود خلق می
دارد. و این  می جعل و اتهام و تکفیر و تفسیق وا بر روي نقاط ضعف طرف و اگر نبود، 

دارد و  می همه را به عنوان خدمت به دین یا علم یا مردم و به نام تقدس و تقوي و... ابراز
 شده، حتی خود فرد رااین فریبی است که وجدان ناخودآگاه یک خودخواهی جریحه دار 

شود و یکی از این دو سوره با پناه  معوذتین ختم می هفریبد. اینکه قرآن با دو سور می
یابد تصادفی نیست. دو  می ورزد پایان بردن به خدا از شر حسود هنگامی که حسد می

نکته عمیق و شگفت و علمی که در همین سوره آمده: اول حسد را از دیگر شرهایی که 
را یک شر مشخص  ز آن به خدا پناه برد جدا کرده و به طور مستقل و اختصاصی آنباید ا

است... دستهاي  تر در برابر همه شرهاي دیگر عالم وجود نقل کرده. نکته دومی که عمیق
توان  می داند. اما چگونه پنهان دشمن، بهترین راه نابودي را کمک گرفتن از دوست می

فلج کرد؟ خودخواهی و حسد و بس!... دشمنان پنهانی دوست را با دست و زبان دوست 
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 َ�ِّ  َوِمن﴿بستند  می ساختند و چینند و بندها و باندهاي افسون و فریب می توطئه می
ٰ ٱ و مردم از افسون آنها آگاه نبودند و دوستان از روي حسد و ﴾ ٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  ِت َ�ٰ �َّ�َّ

کردند و این یک اصل  شر به پا میآشفتند و  می گشایی شخصی بر خودخواهی و عقده

ِ  َوِمن﴿: هشوند. و آی می است که دوستان حسود همیشه آلت دست دشمنان پنهانکار ّ�َ 
ِ  َوِمن﴿ هکه بالفاصله دنبال آی ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  ٰ ٱ َ�ّ آید به  می ﴾٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  ِت َ�ٰ �َّ�َّ

 .1دشمنان توطئه کار پنهانکارند، ها این معنی است چه: دمندگان افسون در گره

گویی خوشایند است و فریب دادن و دروغ بافتن و تایید و تعریف  مصلحت -50
کردن، شیرین، اما حقیقت تلخ است و بگذارید به جاي تخدیر درد و کتمان بیماري و 

کنکهاي آرام، رو در روي این بیمار بایستیم و تلخ و تند و راست بگوییم که:  دلخوش
سرطان در خونت، در اعماق مغزت، و دهلیزهاي قلبت رخنه کرده و سخت ي ها عقده

 .2پیش رفته است. فرصت کم است و فاجعه سنگین

توانند در تفکر خود  نمی پیشرفت بدون تغییر امکان پذیر نیست و آنهایی که -51
توانند چیزي را تغییر دهند. به عبارت دیگر شخص بایستی با دید  نمی تغییر حاصل کنند،

 ].مثل خوارج[ .3ع به مسائل نگاه کند نه با دید کوتاه همچون دید گنجشکیوسی

من در این تحقیق در پی اثبات حقانیت حضرت عمر و حضرت ابوبکر نیستم   -52
و اگر کسی بپرسد چون  اند. ولی به این نتیجه قاطع رسیده ام که آنها بر باطل نبوده

دقیقاً این سخن جرج بوش را تکرار اند  حضرت علی حق بوده آنها به ناچار باطل بوده
هاي کودن و  کند که گفت: هر کس با ما نیست با تروریستهاست. متاسفانه انسان می

کسانی که دید گنجشکی دارند فقط در جهان، قادر به تشخیص دو رنگ هستند: سیاه و 
رج توانند بفهمند خارج از این دو رنگ، رنگهاي دیگري هم وجود دارد. خوا نمی سفید. و

                                           
 .158تا  155علی شریعتی. پاورقی ص مذهب علیه مذهب. دکتر  -۱
 .)62(مذهب علیه مذهب. دکتر شریعتی. ص  -2
 .29وري هند. ص  ها. سازمان بهره شاو. کاهش هزینهجرج برنارد  -3
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و بیشتر به اصطالح مذهبیون در زمان ما چنین نگاهی به جهان  در زمان حضرت علی
 دارند.

ژرف در  -همانند ژرف اندیشان و نه چون ظاهر بینان-چون خبري را شنیدید  -53
گران دانش بسیارند و  آن بیندیشید و تنها به شنیدة خود بسنده نکنید زیرا که روایت

علی ع (توصیه به مداحان و علمایی که تمام آنچه در  حضرت .1رعایت کنندگانش، اندك
بینند، آن هم به صورت گزینشی انتخاب و  می کتب بحاراالنوار یا سلیم بن قیس و... را

 .) قبول نکنند

توانی در روز قیامت همان پاسخ کفار را بدهی و بگویی چون آباء و  نمی تو -54
گمراه شدم. بنا به اعتراف تمام علماي اجداد و محیط من مشرك و منحرف بودند من نیز 

شیعه و سنی فقط آیات قرآن کریم، قطعیت دارند و در روایات تاریخی جاي ظن و گمان 
دانند اکنون  نمی خطا بسیار است. هیچیک از علماي شیعه و سنی نیز خود را معصوم و بی

کنی یا بگویی من پیرو ي تاریخی استناد ها افسانهاي  توانی به پاره می آیا تو در روز قیامت
 فالن مقام بودم؟ یا فقط قرآن به قول حضرت علی تنها حجت و امام توست؟ 

                                           
 .98نهج البالغه. الکلمات:  -۱



 
 

 ، دردها و انحرافاتها بدبختی

نقاط مثبت و  هشویم چشم را بر هم می ، چرا وقتی با کسی بدها دانم ما ایرانی نمی
خواهیم او را به لجن بکشیم و تصویري از او ارائه  یم بندیم و می کارهایی که او کرده

کنیم، یکپارچه سیاه و بد. عزیزانم، بد مطلق و یا خوب مطلق، وجود ندارد. این چیزها 
هاي هالیوودي است.  ي شاه پریان و فیلمها مربوط به شخصیت داستانهاي قدیمی و قصه

، فرهنگها و...) هم نقاط ها وژيي جهان (دولتها، مکاتب ایدئولها همانطور که تمام پدیده
خواهد  نمی اند. مطمئن باش هیچکس ها نیز اینگونه مثبت دارند و هم نقاط ضعف. انسان

در تاریخ، نام بدي از خود به یادگار بگذارد. این فقط چشم احساس است که از نگاه 
 .بیند قشنگ یا همه چیز را زشت می خود، همه چیز را

است براي اقدام در اي  ي فازي، نظریهها نظریه مجموعهدنیایی به رنگ خاکستري: 
هایی را که  شرایط عدم اطمینان. این نظریه قادر است بسیاري از مفاهیم متغیرها و سیستم

نا دقیق و مبهم هستند (که در عالم واقعی در غالب موارد چنین است) صورت بندي 
و تصمیم گیري در شرایط عدم  استنتاج، کنترل ریاضی کند. و زمینه را براي استدالل، 

ي کالسیک و یا ها ي فازي تعمیمی از مجموعهها اطمینان فراهم آورد در واقع، مجموعه
 ها معمولی هستند. چرا که در ریاضیات کالسیک فرض بر این است که مرزها و محدوده

یا درست است یا نادرست یا سیاه اي  بطوریکه هر پدیدهاند  به طور دقیق تعریف شده
افتد که گفت: هر کس با ما نیست با  می ست و یا سفید ((آدم به یاد حرف جرج بوشا

تروریستهاست یا کارمندان مذهب که اگر نکته مثبتی از عمر گفتی تو را سنی و دشمن 
ي دنیاي واقعی تنها سیاه و سفید ها دانند... نهایت آي کیو)) در حالی که پدیده علی می

اره فازي هستند و سیاه و سفید بودن، تنها دو حالت خاص نیستند بلکه خاکستري و همو
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(که فقط قابل درك توسط آي کیوهاي باالست!!!) در رابطه با  1هاست مرزي از پدیده
 هاي است.  و فیلم ها بحث ما: بد مطلق و خوب مطلق، فقط مال قصه

این است روند  نمی یکی از دالیل رواج خرافات و اینکه مردم به سختی زیر بار حقایق
که: صنعت چاپ در حدود نیم قرن است که در ایران فراگیر شده و چاپ کتب تاریخی 

تر!  تر و چاپ کتب تخصصی کمتر و مطالعه مردم از همه این موارد کم از این هم کم
سال است که علم در انحصار افرادي خاص بوده که  1400خوب، نتیجه معلوم است 

داده و این افراد  می جازه خرید و یا مطالعه کتب خطی رافراغت و توانایی مالی به آنها ا
ولی اکنون نوبت آن اند  داده می نیز مطابق سالیق، عقاید و تعصبات خود آنرا خورد مردم

است که ما خودمان بفهمیم نه اینکه دیگران به جاي ما بفهمند. و یا اینکه مانند میت، 
 مطالبی را به ما تلقین کنند.

دانم بگویم  نمی را در خوارج حزب اللهی دیدم که واقعاًاي  یدم، نکتههنگام گفتن عقا
ام و  . واقعاً از یافتن کلمه عاجز شدهدار بود. تاسف آور بود. مسخره بود. زشت بود خنده

آن نکته این بود که هر گاه در برابر دالیل و سخنان من هیچ راه فرار و توجیه و تاویل و 
عصبانیت به خود گرفته و به افکار خود براي یافتن پاسخ  تفسیري نداشتند حالتی شبیه

فشار آورده سپس چشم عقلشان را بسته و هنگامیکه هیچ راهی براي فرار از افکار منحط 
 کردند و می کردند مانند کبک سرشان را به زیر برف فرو کرده و یا قهر خود پیدا نمی

ت آنان از جهل و خرافه بود ناسزا رفتند و یا در دلشان به منی که تنها نیتم، نجا می
داریم. هر چند همین ثبات اي  کردند که: عجب ثبات عقیده گفتند یا به خود افتخار می می

بود که پدر ابوجهل و ابن ملجم را در آورد. مثالً من از یکی از این افراد پرسیدم:  ها عقیده
گفت: بله،  اند. ئن نبودهمگر سلمان فارسی و عمار یاسر در زمان عمر، حاکم کوفه و مدا

؟ و آنگاه آن دوست  عملۀ ظلم شونداند  من گفتم چطور سلمان و عمار یاسر حاضر شده

                                           
پونه شیرازي، جمالت داخل  1225سال پنجم شماره  1383شهریور  31روزنامه جام جم شنبه  10نقل از ص  -1

 پرانتز از اینجانب است.
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عزیز همین حاالتی که گفتم را به خودش گرفت. عرق کرد. به فکر فرو رفت. حالت 
(و پس از چند روز به من  .1تدافعی گرفت خشمگین شد و در نهایت قهر کرد و رفت

 .ت: آنها با اجازه حضرت علی این سمتها را قبول کردند!!!)تلفن زد و گف
خواهد بداند. خوارج حزب الهی  نمی داند. یک موقع است نمی یک زمان است که آدم

اولین شرط تحقیق این است که آدمی بخواهد بفهمد. وگرنه اگر از همان اول اند  اینگونه
کند و  خواهد و موضع گیري می کار، خودش را برحق بداند (مثل ابوجهل) مسلماً نمی

 فهمد. و آدم نفهم یعنی: ابوجهل.  نمی خواهد، نمی چون
ممکن است آقایان مانند همیشه در برابر تحقیق حاضر از چماق تکفیر و وهابی بودن 

خواهند شبهه وارد کنند استفاده کنند ولی باید بگویم: نویسنده  می نویسنده و اینکه کسانی
این کتاب، شب نخوابیده و صبح بیدار نشده که ناگهان سئوالی به عنوان شبهه مطرح کند 
بلکه تحقیق حاضر حاصل روزها و ساعتها و ماهها مطالعه و تحقیق و تفکر و تعمق در 

با اساتید مربوطه است. ایراد یک  میان کتب مختلف دینی و تاریخی و گفتگو و بحث
شبهه که براحتی قابل پاسخگویی است بسیار متفاوت است با صدها صفحه دلیل و 
مدرك معتبر تاریخی و عقلی و علمی که حتی براي یک صفحۀ آن هم پاسخ قانع کننده 

 پیدا نخواهید کرد. 
یده باید آنرا به دانشمندان، معتقدند براي درك و شناخت هر چه بهتر و دقیقتر یک پد

ریزترین قطعات تقسیم و سپس آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. و من اینک در این 
 تحقیق سعی در آنالیز تفکرات خرافی شیعه دارم.

ي تاریخی را ها ترسند حقایق تاریخی و پوچ بودن افسانه می علت اینکه روحانیون
وجیه دروغهاي تاریخی هستند این است براي مردم بگویند و به جاي آن مرتباً در صدد ت

شوند و حتی ممکن است  می کنند با گفتن حقیقت مردم نسبت به آنها بی اعتنا می که فکر

                                           
توان از کلمات: مصلحت، تقیه، توریه،  خدا فراموش کرده بود که در چنین مواردي، براحتی می هالبته بند -1

 هایی که همیشه بر سر حقیقت برافراشته بوده است. مماشات و... استفاده کرد. چماق
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نسبت به کل دین بد بین شوند. البته شاید در قرون گذشته که توده مردم بیسواد بودند 
راي مردم بگویید دهم اگر حقیقت را ب افتاد ولی من به شما قول می می چنین چیزي اتفاق

 ارزش شما نزد مردم دو چندان خواهد شد. 
هر چند من، افتخار مالقات حضوري و تک تک با خوانندگان محترم را ندارم و در 

عزیز، هنگام مطالعه با من دوم  هنتیجه امکان مباحثه وجود ندارد. ولی ممکن است خوانند
ي اینکه شیطان درونی او را به خودش (یا همان وجدان) گفتگوهایی داشته باشد. پس برا

 جاي مباحثه به مجادله نکشاند باید تفاوت جدل و بحث، براي خواننده روشن شود:
چ کنند نظرات خود را به یکدیگر تحمیل کنند و هی می هنگام جدل، دو طرف تالش
 .توجهی به نظرات یکدیگر ندارند!

شود و پاي افراد  ظر میدر بحث، پیرامون روشها و موضوعات اصلی بررسی و تبادل ن
آید ولی در جدل، از آنجا که هدف اصلی کوبیدن طرف مقابل  و اشخاص به میان نمی

 .آید! می است پاي افراد و اشخاص نیز به میان
خواهند به یک نتیجه روشن و واحد دست  می در مباحثه طرفین از قبل قصد دارند و

مجادله دو طرف از قبل، خودشان را یافته و حقیقت و راه درست را پیدا کنند ولی در 
کنند! اینکه حق با آنها باشد یا نباشد چندان مهم نیست.  می براي نبرد و پیروز شدن آماده

 هدف پیروز شدن و به کرسی نشاندن حرف خود است. 
هنگام جدل، طرفین، آرام آرام، احساساتی شده و لحظه به لحظه به نقطه دشمنی و 

در بحث، نتایج به دست آمده مورد رضایت طرفین واقع  شوند ولی می تضاد نزدیک
 شوند.  می شود و لحظه به لحظه به توافق و اتحاد نزدیک می

میان است و معیارها از آنجا که پاي خدا و پیغمبر در ولی متاسفانه در مسائل مذهبی
دم (حق مخلوط با باطل) در عمق و روح افراد ریشه کرده و با باورهاي چند صد ساله مر

گره خورده است، تصحیح اشکاالت، بسیار دشوار است. و کمتر اتفاق افتاده مشکلی از 
طریق مباحثه حل شده باشد بلکه متاسفانه در بیشتر مواقع کار به جدل و در نهایت، 
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 شود.  خشونت و فحاشی و حتی زد و خورد منجر می
براي همین هر شیعه اعتقاد به اصول دین، باید بر مبناي تحقیق باشد و نه تقلید. 

 موظف است اصل امامت را با تحقیق براي خود روشن کند. البته با توجه به موضوع زیر:
پیش از ورود به اصل بحث الزم است به این نکته اشاره کنم که کلمات در ادبیات 
عرب، غناي فراوانی دارد و همین نکته مثبت در برخی مواقع موجب بروز سوء تفاهماتی 

یکی از این موارد، تشابه ظاهري میان عناوین: امامت، والیت(با فتح و و با  شده است که
شود حکومت و خالفت!) و  شود دوست داشتن و در دیگري می کسر و که در یکی می

وصایت است. ما در این تحقیق، هیچ بحث و مناقشه و ایرادي پیرامون امامت، والیت (با 
یت حضرت علی و سایر ائمه نداریم. عمده کسر واو به معناي دوستی و محبت) و وصا

تحقیق ما روي مساله خالفت، متمرکز بوده و در پی آنیم که ثابت کنیم خالفت با سه 
ضمن اینکه خالفت،  1باشد. می عنوان دیگر، متفاوت بوده و الزمه آن قبول اکثریت جامعه

محدود به دوره زمانی و مکانی خاص و براي افرادي خاص (اعراب) و تحت فرهنگی 
تواند براي تمام دورانها و همه انسانها  خاص بوده ولی امامت (الگو و پیشوا بودن) می

توانند  می و سایر انسانها و اصحاب خوب نبی اکرم براي همین حضرت علی 2باشد.
 باشند.پیشواي مسلمین 

                                           
ی کنیم که الزمه اصل خاتمیت، بلوغ فکري بشر در پذیرش و حفظ میراث وح به زودي این نکته را تحلیل می -1

بوده و اینکه باالخره بشر پس از رسیدن به سن بلوغ، خودش باید مستقل روي پاي خود بایستد و تصمیم 
بگیرد مانند یک نوجوان که اگر پدر و مادر مرتب از او حمایت بی شائبه به عمل آورند او هیچگاه قادر به 

و بیرون کردن فرزند) مشاهده استقالل در زندگی خود نیست حتی در بین حیوانات این اصل (یعنی راندن 
 شود...  می

دقیقاً به همین علت قبول خالفت ابوبکر منافاتی با قبول امامت حضرت علی نداشته و ما ابوبکر را به عنوان  -2
خلیفه اول و حضرت علی را به عنوان امام اول خود قبول داریم. زیرا الزمه اصلی خالفت: قبول اکثریت 

ْ ﴿خلیفه است. ان جامعه و شخص جامعه و تطابق فرهنگی می ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 .ان خودتان و...)دقت کنید منکم یعنی از می. ]59[النساء: 
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تمام ترس محقق شیعه این است که اگر خالفت ابوبکر، تایید شود امامت حضرت 
 رود در حالیکه این دو هیچ ربطی به هم ندارد زیرا:  می علی زیر سئوال

کوتاه است ولی امامت معیار همیشگی یک گروه یا یک اي  خالفت، متعلق به دوره
 ملت است.

ارد ولی امامت متکی به تایید تاریخ است.حتی خالفت، به تایید اکثریت مردم نیاز د
نامد در  می اگر یک نفر هم انسان را تایید نکند.(خداوند ابراهیم را یک ملت و یک امام

 .حالیکه او تا زنده بود پیروي نداشت)
 .1خالفت، سرپرستی خزاین مادي و امامت، عهده داري خزاین معنوي الهی است

لشکري و کشوري است ولی امامت پیروي در خالفت، تبعیت در امور سیاسی و 
 شافعی و... است.   که امامشان: ابوحنیفه، ها اصول دینی و فقهی و معنوي است. مانند سنی

تشخیص فرد الیقتر از الیق و حتی ناالیق، مالك مشخصی نداشته و منوط به تایید 
تواند  ، میخبرگان و اکثریت جامعه است و حتی طبق شرایط زمانی و فرهنگی متفاوت

متفاوت شود یعنی جامعه اي، مانند اعراب صدر اسالم، ممکن است بیشتر نیاز به فردي 
 1400مانند حضرت عمر داشته باشد و یا جامعه پر مهر و محبت مانند ایران (البته در 

 دارد و...  سال پیش) نیاز به شخصی با خصوصیات حضرت علی
آیا خدا تو را آفریده تا اي  با خودت فکر کردههم که شده اي  براي لحظه آیا تا کنون

عمر عزیزت را بر سر دعواهاي عمر و علی و شیعه و سنی و چپ و راست و مال و منال 
 براستی،آیا خداوند ما را براي این چیزها آفریده؟ و... تلف کنی.

 کشند آنگاه یک نفر وارد شود و می اگر شما ساعتها داخل اتاقی باشید که همه سیگار
به شما اعتراض کند و بگوید این هوا براي شما ضرر دارد و بیرون اتاق، هواي تمیزي 

شوید مگر اینکه با اجبار شما را از آن اتاق، خارج کنند!  نمی وجود دارد متوجه سخنان او

                                           
همانگونه که اینک با حضور حکومت در دست دیگران است. (اگر چنین چیزي صحت داشته باشد که  -1

 متاسفانه من آن را قبول ندارم)
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شوید!  می و پس از یکی دو ساعت به همان اتاق، برگردانند آنوقت متوجه جو کثیف اتاق
اي که نوشتم نظر کسانی را عوض کنم که از  رم به صرف این چند صفحهمن نیز انتظار ندا

کسانی که اند  (پس چه بزرگوار بوده اند. کودکی در هواي ضد عمر و ابوبکر، نفس کشیده
) ولی هدف من،  پس از یک عمر زندگی در محیط جاهلی به پیامبر اکرم ایمان آوردند!

دانستیم و فریب  در روز قیامت نگویند: ما نمی بستن راه عذر و بهانه براي دیگران است تا
 .1آقا باالسرهاي خود را خوردیم

یی به ظاهر ها مردم ایران بسیار ساده دل و زودباور هستند و اگر اشخاصی با چهره
موجه، سخنانی گفتند آنها بدون تحقیق و با اعتماد کامل قبول میظکنند. من با اینکه به 

زي تحقیق حاضر را براي شما آماده کرده ام مصرانه از شما تنهایی و با تالشی شبانه رو
کنم مطالب مرا بدون تحقیق و تفکر قبول نکنید و به تمام مطالب این کتاب با  می خواهش

خواهد با شما درباره مسائل  دیده شک و تردید نگاه کنید. تو را به خدا هر کس می
و نگاه کنید (حتی به من!) و تا عقیدتی صحبت کند به دید یک دروغگوي شارالتان به ا

 اید حرف هیچکس را قبول نکنید.  مطمئن نشده
با اند  روحانیون که سالها با سخنرانی و نوشتن کتاب در بطن تودة ایرانی جا داشته

روشهاي بسیار پیشرفته تبلیغاتی(مانند چینش غیر علمی و متعصبانۀ مطالب تاریخی به 
و تکرار شبانه روزي آنها) آنچنان، ذهن مردم ساده لوح نفع خود در کنار هم و بزرگنمایی 

، فقط نظر خاص بر یک نفر کنند مثال پیامبر اکرم مه فکر میکه اینجا هاند  را پر کرده
داشته و فقط چند نفر را دوست داشته و جاي شیعه وسط بهشت است و تمام علماء و 

اگر با صبر و حوصله این کتب علمی متعلق به شیعه است و... اکنون خواننده عزیز 
فهمد که داستان، دقیقاً خالف اینهاست. کمترین فایدة  می تحقیق را تا انتها مطالعه کند

مطالعۀ این تحقیق، اضافه شدن اطالعات عمومی شما و بیشترین فایدة آن رهایی از آتش 
 دوزخ است. 

                                           
بِيَ�۠ ﴿ -1 َضلُّونَا ٱلسَّ

َ
َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َآَءنَا فَأ

َ
آ أ  ].67: األحزاب[ ﴾٦٧َوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ
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ي ها از مناظرهبی نتیجه بودن و بی فایده بوده جدلهاي کالمی: تاریخ شیعه پر است 
کتبی و شفاهی که همگی جنبه کالمی داشته و بعضاً به ضد و نقیض گویی و تناقض 

حتما باید در آن شرایط  گوید پیامبر اکرم منتهی شده است براي نمونه: شیعه یک جا می
 خطرناك (یعنی وجود منافقین و کفار و یهودیان و...) جانشینی براي پس از خود انتخاب

چنین موضوع مهمی را در آن شرایط آشفته، مسکوت  ال است پیامبر اکرمکرد و مح می
گذاشته باشند ولی در جایی دیگر براي اینکه ثابت کند موضوع آیۀ ابالغ،چیزي جز 

نویسد: نگرانی پیامبر اکرم و مهمترین موضوع باقیمانده  می خالفت حضرت علی نبوده
شد زیرا آنها قلع و قمع شده بودند و کفار نیز تواند منافقین با مورد اشاره در این آیه نمی

نبودند زیرا همۀ اعراب، مسلمان شده بودند و یهودیان نیز نبودند زیرا همه آنها از شبه 
خواهم براي  جزیره رانده شده بودند! (تفسیر نمونه) براي همین، از خوانندة عزیز می

 می روحانیون دور نگه دارد. اینکه حقیقت را بفهمد، خودش را از این مسائل جدلی و کال
تفکر تقدس: علت بسیاري از نتیجه گیریهاي غلط و تحلیلهاي اشتباه نویسندگان شیعه 

خدایی و مافوق بشري قائل اي  از وقایع تاریخی این است که براي برخی از افراد، جنبه
نی شده و معتقدند محال است آنها حتی مرتکب خطا و اشتباه شوند و با این مقدمه چی

که خداوند در مورد  زنند. در حالی غلط، دست به یکسري نتیجه گیریهاي غلط دیگر می

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ :نبی اکرم فرموده
َ
َمآ � بگو من نیز بشري مانند شما  .]110الکهف: [ ﴾قُۡل إِ�َّ

پیامبر کنیم که  می هستم. و ما در تاریخ و حتی در قرآن مجید، موارد متعددي را مشاهده
بوده است  که پس از آن، آیاتی نازل شده که خالف نظر پیامبراند  اکرم تصمیمی گرفته

-(و چه دلیلی محکمتر از این بر صداقت محمد؟) مواردي مانند: آیات عبس و تولی 
خطاب به - نگفتن انشاء اهللا در مورد داستان اصحاب کهف -تصمیم آزاد کردن اسراء بدر

خطاب به پیامبر که دیگر در خصوص  -ماز میت منافقین حاضر نشوپیامبر که دیگر بر ن
واقعه بئر معونه لعن و نفرین نکن) دقت کنید که به جز پیامبر اکرم بقیه افرادي که شیعه 

تا از درست یا غلط بودن تصمیمات اند  کند با وحی در ارتباط نبوده درباره آنها غلو می
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کرد  می سفیان نبود شیعه اکنون چه تجلیلی از اوخود آگاه شوند. براستی اگر سوابق ابو
خواسته با  زیرا او اولین کسی بود که در تاریخ تشیع، با جدیت و شور هر چه تمامتر می

گرفت آیا اکنون جزو مقدسین  علی بیعت کند؟ یا اگر زبیر، بعدها در مقابل علی قرار نمی
ته نشده بود مسلماً طبق عرف گفت: اگر حمزه در جنگ احد کش می نبود؟ یکی از دوستان

 دانند اعراب پس از رحلت پیامبر می اعراب که عموي هر فردي را نزدیکترین فرد به او
 کردند و شیعه اکنون به جاي عمر کشان، حمزه کشان به راه می با حمزه بیعت

افراد نباید مالك حق و باطل باشند  ! پس بنا بر فرمایش حضرت علی1انداخت می
شوند. ممکن است شیعه پاسخ  می بلکه این خود حق و باطل است که افراد با آن سنجیده

اند: علی با حق است و حق با علی است. ولی  پیامبر اکرم در مورد علی فرموده دهد
خطا را سئوال من اینجاست: مگر نعوذ باهللا پیامبر اکرم باطل بودند که آن تصمیمات 

توان  نمی گرفته و خداوند ایشان را راهنمایی فرمود؟ آري، صرف چند اشتباه و خطا را
معیار حق و باطل قرار داد زیرا در اینصورت تمامی افراد بشر از آدم تا روز قیامت همگی 

یی که بین حضرت فاطمه و ابوبکر پیش ها بر باطلند! بر همین منوال است اختالف سلیقه
زیرا به عنوان مثال در اند  یرا یقیناً هر دو طرف، نیتی پاك و خدایی داشتهآمده است. ز

قضیه فدك حتی یک مدرك تاریخی هم وجود ندارد که عمر و ابوبکر از عواید فدك 
را به نزدیکان خود داده باشند بلکه نیت  براي خوشگذرانی خودشان استفاده کرده یا آن

وده است. و براي همین نیز عمر ابن خطاب دو آنها تجهیز سپاه براي دفع شورش رده ب
 سال بعد (تولیت) آنرا پس داد و... 

۠ �ََ�ٞ ﴿ پیامبران و امامان از نظر جسمی و روحی مانند بقیۀ انسانها هستند نَا
َ
� ٓ َما قُۡل إِ�َّ

 بگو من بشري مانند شما هستم. خوشبختانه آقایان دیگر .]110الکهف: [ ﴾ّمِۡثلُُ�مۡ 
گی آنان نیز دقیقاً به همین خاطر است  ر اینجا داستانسرایی کنند) و بلند مرتبهتوانند د نمی

                                           
طور که در تاریخ براي شیعه مصالحی مبنی بر شرابخوار بودن عمر وجود دارد جالب است که بدانید همان -1

 هاي پوچی نیز مبنی بر شرابخوار بودن حمزه نیز وجود دارد.  داستان
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زیرا اگر کسی به طور خودکار، قادر به انجام گناه نباشد و به طور فیزیولوژیکی قادر به 
باشد، هنري نکرده است. این که این بزرگواران با تکیه بر ایمان و  ها تحمل سختی

اند جالب است  کرده ها را تحمل می کب گناه نشده و سختیي واالي خود مرتها اندیشه
تواند براي دیگران درس و الگو بوده و قابل ستایش باشد و نه اوهام مالیخولیایی و  ومی

 آمیز. شرك
شود. اصل در  کند و سرگرم فروع و حواشی می شیعه در بیشتر موارد اصول را رها می

تفرقه و بازکردن مسائل تاریخی است. یا در  اسالم، اتحاد است ولی او به دنبال جنگ و
مورد قرآن، اصل، خواندن، حفظ کردن و... نیست بلکه اصل تامل و اندیشه در آیات آن و 
سپس به عنوان اصل مهمتر: عمل به آن است. در مورد روش زندگی، اصل بر تعقل و 

دهد. در حالیکه  می تعبد قرار  عمل و ایمان و نیت پاك است ولی او اصل را بر شفاعت و
باالترین عبادتها نیز اندیشه و تعقل عنوان شده است. در مورد جریان عاشورا، اصل: ایجاد 
روحیه حماسی و مبارزه طلبی با ظلم و نشان دادن زشتی و تحقیر ظلم و ظالم است ولی 

کند ظالم همیشه پیروز است و مظلوم شکست خورده. براي رسیدن  در اینجا آدم فکر می
دف، اصل بر تالش و کوشش و برنامه ریزي و مشورت با اهل فن و تعقل و تدبر به ه

است ولی او اصل را بر دعا و نذر و نیاز گذاشته است. اینها که برشمردم واقعاً در سطح 
کنند گناهکارند. و طرفه  دانند و مردم را آگاه نمی می جامعه وجود دارد و کسانی که

رچشمه و اصل را کند که س بیده و دیگران را متهم میاینجاست که خود او به فروع چس
 .اند!!!! رها کرده

اطالعات و بیان و عمل شیعه بیشتر از روي داستانهاي تاریخی است تا احادیث (چه 
برسد به قرآن) در صورتیکه مالك همه کارها و حتی مالك و محک احادیث، قرآن است. 

وایت و داستان و حدیث (که مردم هم بهتر توان دستکاري کرد ولی با ر آري در قرآن نمی
توان همه کاري کرد. این آقایان  می گذارد) می آنرا دوست دارند و هم بیشتر در آنها اثر

ي دروغین را با تمام ها گاه حتی یک حدیث یا یک آیه هم از حفظ نیستند ولی تمام قصه
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 شاخ و برگهاي آن مو به مو از حفظند. 
دهد  می ا و نزاعهایی که بین دوست و افراد نزدیک رخآدم امروز همه در دعواه

از روي چند داستان تحریف اي  دانم چگونه عده نمی تواند بفهمد حق باکیست و من نمی
 کنند.  می شده و دروغین تاریخی درباره افراد قضاوت

اگر ما براستی پیرو علی هستیم و رفتار او الگوي ما است و ما باید جاي پاي او پا 
ریم (و از همین شعارها که گفتن آن آسان و عمل به آن دشوار است) حضرت علی بگذا

با حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حتی حضرت عثمان، بیعت کرد و حتی از آنها با 
شمشیر فرزندانش دفاع هم کرد. این یعنی چه؟ یعنی اینکه تو اگر واقعا پیرو او هستی 

شده اي. من از مردم عامی اش  تو کاسۀ داغتر ازدرباره خلفاء، ساکت باش و هیچ نگو. آیا 
کنند در تعجبم مگر  می کنم ولی از کسانی که ادعاي فضل و دانش و مال بودن نمی تعجب

از سوي اي  زیر نیم کاسه است و این افراد، منافعی دارند و وظیفهاي  اینکه قبول کنم کاسه
 استعمار براي ایجاد تفرقه.



 
 

 منابع 

 قرآن 

 مــــا ز قــــرآن مغــز را بـرداشتیــــم
 

ـــم    ــران بگذاشتی ـــر خ ــت را بهـ  پوس
 

 هــا خــواه تــا زیــن نکتــه مــی از خــدا
 

ـــا   ـــی در منتهــ ـــزي و رســـ  در نلغـ
 

 زانکه از قرآن بسـی گمـــره شدنــد   
 

ــدند   ـــه ش ــومی درون چ ــن، ق  زان رس
 

 عنــوداي  جرمــیمـر رســن را نیسـت   
 

 چــون تــو را ســــوداي ســر بــاال نبــود 
 ÷1ج

 که ز قـــرآن گـر نبینـــد غیـر قــال    
 

ــالل    ــحاب ض ــود زاص ــب نب ــن عج  ای
 

 ]مثنوي مولوي[
براي رهایی مسلمین از انحطاط و ذلت کنونی و رسیدن به عزت و سعادت نخستین، 

اوهام باطلی که به نام الزم است که اسالم حقیقی شناخته شود و پندارهاي بی اساس و 
عوام حتی در میان بعضی از خواص و طبقه روشنفکر و  هافکار و عقاید دینی در بین تود

درس خوانده نیز رواج یافته از میان برود... و اینکار منحصراً در اسالم ممکن است و 
بس. زیرا در میان جمیع کتب آسمانی فقط قرآن است که بدون هیچ تغییر و تحریفی در 

مان زبان زنده و رایج.... محفوظ مانده... بنابر این درمان جمیع دردها و اصالح همه ه
 مفاسد و وصول به همه سعادات را باید از قرآن خواست. و همین است راهی که پیامبر

ذا اتلبست علي�م الفنت إفنشان داده و فرموده: ( ها براي رهایی از گرفتاریها و سختی
ي شب ها ): آنگاه که انواع بال و شدت مانند پارهي�م بالقرآنكقطع الليل املظلم فعل

پوشید به قرآن پناه برید. و پس از چند جمله دیگر  تاریک در هم آمیخت و شما را فرو
کند. خود قرآن نیر همین  فرمود: قرآن راهنماست به بهترین راه داللت و هدایت می

ۡقَومُ إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرءَ ﴿کند:  حقیقت را اعالم می
َ
محققاً این « .]9: اإلسراء[ ﴾اَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ
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 .1»کند تر و استوارتر راهنمایی می قرآن به راه و روش راست
اکثر قریب به اتفاق علماي شیعه و سنی معتقدند قرآن موجود همان قرآنی است که 

 .2نشده استتوسط خداوند بر پیامبر نازل شده و حتی یک آیه از آن کم و یا زیاد 
رسد که بیان آن در این تحقیق  می در فهم و عمل به آیات قرآن چند نکته به ذهن

 رسد: ضروري به نظر می
استفاده از آیات قرآن براي پیش بردن اهداف سیاسی یا تبلیغ یک مکتب، عملی بسیار 

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ ﴿ زشت و ناپسند است. مانند خوارج که شعار خود را قرار دادند. یا  ﴾ِ�َّ
 عمروعاص که گفت: قرآنها را بر سر نیزه کنند و... 

این فکري بسیار اشتباه است که فقط هر کس وارد ساختمانی به خصوص شد (به  -
کند و اگر افرادي  نام دانشگاه یا حوزه یا...) و لباس مخصوصی پوشید، درست فکر می

با سایر اندیشمندان به نتایجی رسیدند، دیگر با مطالعه در خانه یا ضمن تبادل اطالعات 
سخن آنها اشتباه است. براستی آیا درك تفکر اسالمی یعنی علم به قواعد پیچیده صرف و 
نحو عربی (که حتی بین خود علماي سنی و شیعه بر سر معناي یک کلمه مثالً مولی، 

ا فهم و عمل به قرنها اختالف نظر و مباحثات بیهوده وجود داشته و دارد) مهمتر است و ی
 روح قرآن و احادیث؟

دکتر علی شریعتی: گفتند هر کس قرآن را با عقل خویش تفسیر کند باید در 
: من فسرالقرآن برایه فلیتبوء مقعده نشیمنگاهش آتشی فرود آید. در حالیکه سخن پیامبر

من النار است یعنی هر کس با نظر خودش (راي خودش) قرآن را تفسیر کند... و این 
سخنی بسیار علمی و منطقی است و اصل تحقیق است که محقق در جستجوي حقیقت 
باید ذهنش را از نظریات شخصی و عقاید قبلی و به اصطالح دانشمندان اروپایی از 

                                           
 .2تفسیر نوین.محمدتقی شریعتی. ص  -1

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿ -2 قرآن را فرو فرستادیم و خودما نگهدار آن ما «]. 9[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»هستیم
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را بتواند دریابد. نه  کند معنی حقیقی آن می پیشداوري خالی کند تا وقتی متنی را تفسیر
راي قبلی خود به زور تطبیق دهد و با سلیقه و عقیده و تعبیري را با اي  اینکه هر کلمه

معنی  »عقل«را  »راي«بینیم چطور هوشیارانه  می خاص خود آن را توجیه و تاویل نماید.
امکان  »عقل«کردند و چون خواندن و فهمیدن و عمل کردن به هر سخنی و کتابی جز با 

فهمیدن و عمل کردن به قرآن  ندارد مردم را از ترس اینکه مقعدشان نسوزد از خواندن و
را تحریم کردند بر خالف همین  »تفسیر به عقل«ترساندند و بعد خودشان در حالی که 

تحریف و توجیه و تاویل کردند و به صورت  »راي خود«حدیث، قرآن را سراسر به 
در تعریف و تمجید یا فحش و بدگویی نسبت به چند اش  کتابی معرفی کردند که همه

به گوشه و اش  ترسد، همه می خاص پیرامون پیغمبر است و آن هم چون از آنهانفر از اش
 .1شوند! نمی کنایه و غیرمستقیم است، به طوري که خود آنها هم متوجه

منظور خداوند در آیات قرآن و تفسیر قرآن را باید از خود قرآن فهمید کسی که 
ند نیازمند دیگران نیست. روحش با آیات الهی عجین شده باشد براي درك منظور خداو

چیزي که براي هدایت آمده و مرتباً خودش را نور و هدایت و فرقان و وسیلۀ نجات 
تواند نیازمند به هادي و معرف دیگري باشد زیرا درگیر یک دور و  معرفی کرده نمی
شود. خداوند به صراحت اعالم کرده که این کتابیست که تفصیل آن نیز  تسلسل پوچ می

 :د آن استداخل خو

ۡن َحِكيٍ� َخبٍِ� ﴿ ُ لَۡت مِن �َّ ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتُهۥ ُ�مَّ فُّصِ
ُ
و بسیار  .]1هود: [ ﴾١كَِ�ٌٰب أ

عجیب است اگر معتقد باشیم چنین کتابی نیازمند تاویل و تحریف توسط دیگران است. 
و اینگونه باب تحریف قرآن را بروي همه باز کنیم. مانند کشیشها واسطه بین مردم و 
خداوند نشوید. اجازه بدهید مردم خودشان مستقیما با خداوند مرتبط شوند و فقط او را 

 و نیاتشان بدانند. نگذارید مردم به مرور دچار شرك و تردید شوند.  شاهد و ناظر اعمال

                                           
 126مذهب علیه مذهب دکتر شریعتی ص  -1
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تاویل به معناي تحلیل غیر عرفی و خارج از چارچوب معمول معرفتی از یک موضوع 
پسندد و  نمی است. شاید به همین خاطر باشد که اصوالً هیچکس تاویل در کالمش را

 .1شوند می اهل تاویل معموالً طرد
که منابعی مانند قرآن و.. وجود دارد، ممکن است استناد به عقل در عقل: در جایی  

نزد برخی از متعصبین، کم ارزش تلقی شود ولی باید دقت داشته باشیم که: قرآن با همین 
گیرد.کلینی اولین فصل از کتاب معتبر  می عقل مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار

ئه احادیث معتبر زیادي عنوان کرده و در خود(اصول کافی) را تحت موضوع عقل و با ارا
جاي آیات قرآن نیز از عموم مردم دعوت به تعقل و اندیشه و بینش در مسایل شده  جاي

تفاهمات بین شیعه و سنی و همینطور نگرشهاي  توان گفت بیشتر سوء است. قاطعانه می
کمتر کسی از  یک جانبه محققین این دو گروه، به خاطر برخورد احساسی با قضیه بوده و

ر دید عقل محض به بررسی وقایع پرداخته است و ریشۀ اصلی اختالفات فعلی نیز د
 .2همین نگرش احساسی به موضوع است

ءٖ ﴿  ۡطَنا ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َ�ۡ ا فَرَّ . »هیچ چیزي را در قرآن فرو نگذاشتیم« .]38: األنعام[ ﴾مَّ

دهند  اینهمه که متکلیمن شیعه نشان میآري بسیار بعید است خداوند آخرین دینش را 
 غامض و پیچیده و ناقص گذاشته باشد که نیازمند توضیح و تفسیر افرادي دیگر باشد. 

�ِيهِ� ُهٗدى  َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ ﴿خوانید:  می که در ابتداي قرآناي  اولین آیه
در آن راه ندارد و هدایتی است براي  این کتابی است که هیچ شکی« .]2: ةالبقر[ ﴾٢ّلِۡلُمتَّقِ�َ 

وضیح و توجیه آقایان داشته در آن نیست که نیاز به تاي  (یعنی شک و شبهه. »پرهیزگاران
 .باشد)

                                           
 .4171شماره  -روزنامه همشهري-دکتر ناصر کرمی  -1
 حتی اگر در یک خانواده، زن و مرد با دیدي احساسی به مسائل نگاه کنند کارشان به اختالف و در نهایت، -۲

 .سال پیش! 1400بررسی مسائل مغشوش تاریخی شود، چه برسد  طالق کشیده می 
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 نهج البالغه
 باشد. می منبع دیگر ما در این تحقیق نهج البالغه است که موردتایید تمامی شیعیان

تمامی اساتید و محققین تاریخ اسالم تاریخ طبري و سیره ابن اسحاق: که مورد تایید 
 باشد. می در دانشگاههاي شیعه و سنی و حتی غربی

 ابن هشام (یا سیره ابن اسحاق شیعی) هسیر

آورم که به او ایراد گرفته بودند که چرا در  می در اینجا سخنان دکتر علی شریعتی را
کسانی که این ایراد  -1: ، از سیره ابن هشام و تاریخ طبري استفاده کرده اي تحقیقات خود

گیرند به اصطالح یک کمی وارد نبودند. در تحقیق تاریخی یا در تصحیح نسخ  می را
علمی یک رسم است. متد است و آن، سند قرار دادن یک ماخذ یا دو یا سه ماخذ براي 

نویسد. سند قرار دادن غیر از ماخذ قرار دادن و  می محققی است که کتابی را در موضوعی
قرار دادن براي ترجمه است... سند قرار دادن یک اصطالح فنی تاریخ نگاري است.  متن

کنم. هزار نسخه از دیوان حافظ در دنیا وجود  می را از دیوان حافظ تصحیحاي  مثالً نسخه
 دارد. هر یک از این نسخ با نسخ دیگر اختالفی دارند. نسخه را دو جور تصحیح

سفیدي بگیریم صدتا دویست تا هزارتا نسخه دیوان حافظ  کنند...: یکی اینکه یک دفتر می
را جلویمان باز کنیم و یکی یکی شعرها را بخوانیم و یک شعر را در صد تا دویست تا 

ي دیگر نیست و یا ها که در این نسخه هست و در نسخهاي  نسخه قرائت کنیم و هر کلمه
نوشته شده: به البه گفت شبی جور دیگر است به ذوق خودمان انتخاب کنیم. مثالً یکجا 

میر مجلس تو شوم. در یک نسخه دیگر گفته: به طعنه گفت. در یک نسخه دیگر مثال 
نسخه که این کلمه اختالف  6تا  5گفته: به شوخی گفت. ما به عنوان مصحح توي این 

. به صورت ترکیبی به ذوق خودمان هر 1کنیم می دارد به ذوق خودمان یکی را انتخاب
تر  است و از لحاظ شعري محکم تر را که دیدیم زیباتر است درست ها این نسخهیک از 

                                           
 .دهند!!! رابطه با خلفا انجام می دقیقا کاري که اکثر محققین و وعاظ و مداحان شیعه در -1
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ایم  نویسیم. و بعد این غزل را که اینجور انتخاب کرده می کنیم و بعد می است انتخاب
ست. این روش تصحیح غلط ها غزلی است که هر مصرعش مربوط به یکی از نسخه

ا نسخه با هم مقایسه شده و همه اینها در کند چون هزارت است. گرچه ظاهرا آدم خیال می
شود نسخه واحد ما خیلی درست است.  این نسخه واحد ما منعکس است پس معلوم می

بر عکس از نظر علمی این نسخه قابل ارزش نیست. براي اینکه هر نسخه چون احتمال 
انتخاب غلط بودن دارد اگر هزار نسخه را با هم بسنجیم و ترکیب کنیم و از هر هزارتا 

کنیم احتمال غلط بودن شعري که در نسخه تصحیح شده ما نوشته شده هزار برابر است! 
گزینند. به عنوان نسخه اصل.  می کنند که یک نسخه را بر از نظر متد علمی اینکار را می

کنند. بعد  می مسلم است که غلط است همان غلط را در متن حفظاي  اگر دیدند یک کلمه
نویسند. نه در متن. براي  می ا اختالفاتی که دارد را با این متن در زیرنسخه دیگر ر 999

اینکه شما با این متد متنی دارید که احتمال غلط بودنش به اندازه احتمال غلط بودن یک 
نویسند شما هم یک نسخه  اي می را در زیر هر کلمه ها نسخه است. و چون اختالف نسخه
توانید به ذوق  می جلو چشمتان دارید را در زیر،  ها دارید و هم اختالفات دیگر نسخه

خودتان تالیف کنید و یکی را انتخاب کنید. در کتب تاریخی هم به جاي اینکه هزار تا 
را طوري که به ذوقمان رسید آن را انتخاب کنیم اي  کتاب تاریخی را برداریم و هر گوشه

شود  میاي  از هزارتا کتاب مجموعهشود  میاي  که مجموعهاي  (این کتاب ما همان اندازه
کنند و آن این است که یک یا دو یا سه نسخه  می از هزارتا غلط) از نظر متد یک کار

دهند به عنوان سند تاریخی و بعد در موارد اختالف در موردي که این  می اصلی قرار
دیگر  يها کمبود دارند یا احتمال غلط بودن درش هست در این موارد به نسخه ها نسخه

شود. بنابر این من سیره ابن هشام و طبري را متن قرار ندادم  به کتابهاي دیگر مراجعه می
سند قرار دادم براي تحقیق نه متن براي ترجمه... از نظر تاریخ نویسی انسان بایستی به 

ین تاریخ تر ین نسخه مراجعه بکند و چون سیره ابن هشام و تاریخ طبري قدیمیتر قدیمی
مینه سیره نویسی من آنرا عنوان مطلب قرار دادم... در متد تحقیق هر کسی این است در ز
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داند اینجا اختالف ذوق و اختالف سلیقه و  قانون را نداند متد تحقیق تاریخ امروز را نمی
این یک چیزي  .!و شما عقیده تان آنجوري است نیستبنده عقیده ام اینجوري است 

عمل کرد. و اگر کسی مخالف با این است به خاطر این  است که باید فرا گرفت. و به آن
 داند و آن این است که سند را وقتی است که اصل مورد اتفاق همه مورخین را نمی

خواهیم سند بگیریم در تاریخ یک مالك وجود دارد البته مالك صحت سند تاریخی  می
کتابهاي دیگر چندین مالك است: مالك اولش این است که یک کتاب تاریخی نسبت به 

نوشته اش  نزدیکترین فاصله زمانی را داشته باشد به موضوع تاریخی که این کتاب درباره
شده... براي اینکه از نزدیکترین فاصله مدینه را ببینیم جایی است که طبري و ابن هشام 

 وهابی یا ناصبی... این به آن معنااي  یعنی عدهاند  شود گفت آنها سنی .. نمیاند. نشسته
نیست که همه از اول تا آخر هر چه را بنویسند تحریف شده دروغ و بر ضد خاندان 

است! مورخین شیعه ما حتی در همین عصر حاضر نشان دادند و احساس کردند  پیامبر
ین اسناد تاریخی مثل همین طبري یا سیره ابن هشام حتی مسند احمد ابن تر که در قدیمی

ین ستایشها و مستندترین تر ین و عالیتر لم حساسحنبل یا صحیح بخاري یا صحیح مس
روایات خاص شیعه در ستایش و فضیلت و حتی احقیت حضرت علی بر دیگران 

اعتقاد به مهدي و...) اگر اینها همه را بخواهیم نفی کنیم در  غدیر خم،  (امامت، اند. نوشته
سبت به این نویسندگانی و قابل اعتماد نیستند هم بی انصافی ناند  یک کلمه که اینها سنی

کرده ایم که در دوران اختناق و خفقان بنی عباس و بنی امیه روایات و احادیث و حتی 
.. اند. تفاسیري از آیاتی که در ستایش از اهل بیت و ستایش حضرت امیر هست نقل کرده

این فقط به خاطر تحریک عوام است که یک کتاب را بکوبند که چرا از ماخذ اهل تسنن 
 .1شود که سنی است! ل کرده پس معلوم مینق

                                           
صد مآخذ دست اول در 90البته دکتر شریعتی آبروداري کرده است زیرا شیعه اصوال ماخذ دست اول ندارد و  -1

 .هاست!!! مال سنی
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که در رابطه با روایات و احادیث تاریخی وجود دارد این است که گروهها و اي  نکته
فرق مختلف شیعی در طول تاریخ تا زمان صفویه در مقاطعی مورد آزار و شکنجه در 

 رقیبانمقاطعی دیگر مورد تحقیر و انتقاد و در برخی موارد مجبور به بحث و جدل با 
تواند قبول کند که عوام و حتی  و دقیقاً به خاطر همین دالیل، عقل انسان نمی اند. شده می

برخی ناقالن و راویان اخبار و روایات و احادیث شیعی براي مبارزه و یا دفاع، دست 
بکار جعل داستانهاي تاریخی و یا احادیث نشده و یا به روایات و احادیث حقیقی شاخ و 

تواند دالیل روانشناسی مختلفی داشته باشد: تحقیر حریف  باشند. این رفتار می برگ نداده
و افراد مورد عالقه او. دفاع از افراد مورد عالقه خود براي باالتر بردن مقام آنها و کوچک 
کردن افراد مورد عالقه دشمن و... براي همین در استناد به احادیث و داستانهاي تاریخی 

شنویم به خصوص اگر سرشار از نکات  می ي کودکستانی هر چه را کهها نباید مانند بچه
عجیب و غریب و خوشایند ذائقه و احساسات مذهبی ما باشد را قبول کنیم. بلکه تمام 
داستانها و احادیث را باید با مالك قرآن و عقل سلیم و احادیث صددرصد و معتبر 

 بررسی کنیم. 
ایر منابع نیز استفاده شده ولی مالك قطعی براي اتفاق نظر: به جز منابع فوق، از س

باشد  می تصمیم گیري و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري و صدور راي فقط همین منابع
اي بین بیشتر منابع، اتفاق نظر بوده و یا نظر مخالفی از سوي  مگر اینکه در مورد واقعه

 سنی و شیعه پیرامون آن اعالم نشده باشد. 
، امکان اینکه جهت تایید نظریه خود، از البه الي منابع بیشمار دیگر، البته براي محقق

به نفع خود، مطالبی پیدا کند به آسانی وجود دارد. ولی طبق این اصل مسلم عقلی و 
حقوقی که هنگام استناد به یک سند و یا دلیل یا باید تمام آن را قبول یا تمام آن را رد 

نتخاب گزینشی جهت تایید یک نظر، به سایر منابع کرد و براي دور بودن از هرگونه ا
مراجعه نشد. بر خالف منابع اصلی مورد استفاده که ما تمام مدارك و سخنان موجود در 
این منابع را به نفع یا ضرر خود در این تحقیق قبول کرده و هر گونه انتقاد و یا ردي را 
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 .1پذیریم نیز در فقط در چارچوب همین منابع می
و یا سنی اند  یا شیعه بودهاند  تاریخ، تمام کسانی که در این زمینه مطلبی نوشته در طول

از تعصبات مذهبی دور باشند. به همین دلیل، اند  توانسته نمی و مسلماً در بهترین شرایط
تواند انسان را در کشف حقیقت یاري کند:  مراجعه به برخی منابع با این خصوصیات می

شده توسط ابن اسحاق که شیعه و معاصر (چند دهه پس از  سیره ابن هشام: نوشته
رحلت پیامبر) همان زمان بوده و نزدیکترین ثبت وقایع متعلق به اوست ضمن اینکه 
گردآوري اثر او توسط ابن هشام سنی صورت گرفته پس به لحاظ نزدیکی تاریخی و 

اد کرد با توجه به توان به مطالب آن، اعتم می اتفاق نظر یک نفر شیعه و یک نفر سنی
قرآن: که جمیع مسلمانها از شیعه و  اند. اینکه تمام محققین غربی این کتاب را تایید کرده

سنی صحت آنرا قبول دارند. نهج البالغه: که اکثر علماي سنی و تمام محققین شیعه 
و سایر منابع نزدیک به دوران رسالت  اند. صحت انتساب آنرا به حضرت علی پذیرفته

د تاریخ یعقوبی(نویسنده شیعه) و تاریخ طبري به علت نزدیکی به زمان اتفاقات و مانن
تواند مورد استناد قرار  می 2تضاد کمتري که در قرون اولیه بین شیعه و سنی وجود داشته 

 گیرد.
متاسفانه بسیاري از خرافات و بهتانهایی که برخی مداحان و یا نویسندگان به آن استناد 

به کتبی مانند بحار االنوار یا کتاب سلیم بن قیس است و علت آنکه این  کنند متعلق می
دانید بحار االنوار برگرفته از منابع  می منابع در این تحقیق حذف شده آن است که: چنانچه

باشد که آن هم به صورت جمع آوري کلی بوده و حتی شخص مجلسی به این  می متاخر

                                           
باشد که امیدوارم آن  می جلوي نام حضرت علی تنها جانبداري من در این تحقیق گذاشتن حرف -1

روند و  حضرت بر من ببخشایند زیرا در جایی خواندم که وقتی ایشان باتفاق آن فرد مسیحی به نزد قاضی می
را به خاطر این  قاضی کنند حضرت علی قاضی جلوي پاي ایشان بر خاسته و با کنیه ایشان را خطاب می

 نمایند. تبعیض و برخورد دوگانه سرزنش می
زیرا این گذشت زمان بوده که تضادها را شدید و شدیدتر کرده و مسلما در گذر زمان به تحریفات و دروغها  -2

 و بهتانها دامن زده است 
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ورد دقت و بررسی قرار گیرد اعتراف کرده. مثالً: نکته که صحت و سقم مطالب آن باید م
بحار االنوار، آثار صدوق، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی،  14تا  11در جلد 

تفسیر مجمع البیان و مانند آنها، اخبار اهل سنت که برگرفته از کسانی چون کعب االحبار، 
(جالب است بدانیم  .1اوان آمده استعبداهللا ابن سالم و به ویژه وهب ابن منبه است فر

اند) ضمناً باید دانست که این  کعب االحبار و وهب ابن منبه منبع اخبار یهودیان بوده
شاه سلطان حسین) نوشته شده و دولت صفویه تعصبات جاهالنه  کتاب در عصر صفویه (

ف نیز برخی از محققین بی طر 2فراوانی در خصوص تشیع و مبارزه با تسنن داشته است
 معتقدند کتاب بحار االنوار بر پایه جدلی نگارش یافته است.

ي تاریخی باید گفت: عوامل چندي موجب گردید تا در کنار ها در انتها در مورد سیره
و جزییات آن وجود داشت تمایل به  عالقۀ شدیدي که به حفظ سیره رسول خدا

ست ناشی از دسته بندیهاي سیاسی توان تحریف اخبار سیره نیز پدید آید. این تمایالت می
باشد. همچنانکه بی توجهی عالمان سیره دان به اي  و همچنین اختالفات قبیلهاي  و فرقه

جدا کردن اخبار درست و توجه به گردآوري هرچیز و هر خبر، سبب رسوخ کژیهاي 
در مسایل  فراوانی در کتب سیره گردید. باید توجه داشت که پس از رحلت رسول خدا

سیاسی، اختالفهایی میان قریش پدید آمد و جناح بندیهاي سیاسی که ریشه در نزاعهاي 
گذشته داشت سبب جدا شدن منافع هر یک از جناحها از دیگري شد. شدت این اي  قبیله

) و دفاع آنان از میراث خلفاي نخست در 41نزاع پس از روي کار آمدن بنی امیه (سال 
وانست نگرش این گروهها را درباره حوادث عهد آغازین ت می برابر امام علی و انصار

اسالم و گروههاي شرکت کننده در موافقت و مخالفت با رسول خدا متفاوت از هم شکل 
دهد بخشی از تحریفها و کژیهاي موجود در  می یی وجود دارد که نشانها دهد. نمونه

ب برخی دیگر تالش سیره ناشی از گرایشی است که در تعظیم برخی از جناحها و تخری

                                           
 .73ره رسول خدا، رسول جعفریان، ص تاریخ سیاسی اسالم، سی -1
  .توانید در کتاب تشیع صفوي و تشیع علوي، دکتر شریعتی مطالعه کنید لب را میتوضیح بیشتر این مط -2
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 .1 کرده است
کند  اجماع: انسان در طول زندگی موارد بسیاري را با عقل یا مشاهده حاصل نمی 

کند به عنوان مثال: گردي کره  بلکه چون اکثریت به آن اذعان دارند او نیز تصدیق می
 زمین، وجود شهري به نام نیویورك، امکان شکافتن هسته اتم و... را ما شخصاً تجربه

ایم به صحت آن اطمنیان یافته ایم.  که از بیشتر منابع و افراد شنیدهنکرده ایم ولی از آنجا 
به همین علت چون بحث ما بیشتر ماهیت تاریخی دارد درست است که تاریخ دروغگوي 

توان با اندکی تعقل (به دور از  می بزرگی است ولی از آنجا که دروغگو فراموشکار است
تطبیق متون و مدارك مختلف تاریخی با هم، مشت این دروغگو را احساس و تعصب) و 

شود ولی هیچگاه (پس  باز کرد. نکته دیگر اینکه تاریخ در وقایع دچار اشتباه یا دروغ می
دهد. اگر به کتب تاریخی یا فرهنگ  از چند قرن) چهرة مطلوبی از یک انسان بد نشان نمی

ن، چنگیز، هیتلر و... را ستایش کرده باشد. سایر ملل مراجعه کنید محال است کسی نرو
براي همین اگر در تایید یک انسان در تاریخ اجماعی در بین بود این خود نشان دهنده 

 درستی و خوبی آن فرد است. 
بسیار مهم و علمی جلب اي  در خصوص ذکر منابع توجه خوانندگان را به نکته

ک متن یا واقعه و روایت صدها منبع از کنند اگر براي ذکر سند ی می کنم. برخی فکر می
دهد. البته این پندار غلط است و  طرق مختلف بیاورند این به متن آنها اعتبار و قوت می

ها یا اولین فرد یا افرادي که آن واقعه  راه درست آن است که بفهمیم اولین کتاب یا کتاب
زیرا پر واضح اند  ل کردهچه کسانی بوده و از چه کسانی یا از چه طرقی نقاند  را گفته

اکنون اگر نفر اول یا اند  است که نویسندگان قرون بعدي وقایع را از همین افراد نقل کرده
شود.  کتاب او دروغ گفته یا اشتباه کرده باشد گفته تمامی ناقلین قرون بعدي نیز بی اثر می

 کنی می وقتی بررسی افتد و می که ناگهان بر سر زبان میلیونها نفراي  درست مانند شایعه
فهمی راوي نخست آن شخصی مغرض و دروغگو بوده است. مثال: در یکی از  می

                                           
 .68تاریخ سیاسی اسالم، سیره رسول خدا، رسول جعفریان، ص  -1
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سایتهاي شیعه دیدم که نوشته بود خطبۀ فدکیه از حضرت فاطمه در صدها کتاب ذکر 
شده است و همین دلیل بر صحت این خطبه است ولی هنگامیکه یک نفر به عنوان محقق 

فهمد این خطبه براي  خیزد می می ب تاریخی به جستجو بربی طرف در تاریخ و بین کت
سال پس از هجرت در کتاب بالغات النساء آمده که احمد ابن ابی طاهر  240اولین بار 

 .سال قبل کشته شده است! 122کند که  یعنی نویسنده خطبه را دارد از قول کسی نقل می

 سخنی کوتاه پیرامون کتاب جعلی سلیم بن قیس هاللی
اري از استنادات کوبنده نویسندگان شیعه از همین کتاب گرفته شده است که بسی

) مدعی مشاهده مستقیم و بالواسطه وقایع مهم  نویسنده آن یعنی سلیم (براي محکم کاري
کند و یا از قول سلمان، حضرت علی،  و بیشماري است که یا آنها را مستقیم نقل می

پسر ابوبکر و... البته جاي تعجب است که چگونه  و از جناح مخالف: پسر عمر و  ابوذر،
توانسته با تمام سران و افراد شاخص از دوست و دشمن این چنین نزدیک شده  می ایشان

 و محرم راز همه باشد؟ در ادامه باید گفت:
 داند:  اي می وجود چنین شخصی را موهوم و افسانه 1ماسینیون* 

L.MASSIJNON ، EXPLICATION DU PLAN DE KUFA. (PARIS. 1935).P.360 
همان  نویسد: این کتاب از جمله مجهوالت منسوب به اهل تشیع است ( می 2گلدزیهر

 .3)38منبع ص

                                           
ماسینیون استاد دکتر شریعتی بوده و شریعتی در کتاب کویر عالقه وافر خود را به او بیان کرده است. ماسینیون  -1

کتب بسیار علمی و تحقیقی دقیق و عمیقی پیرامون سلمان (سلمان پاك) و حالج نوشته او چندین هزار فیش 
 ت مرگ، موفق به تدوین آن نشد.در رابطه با زندگانی حضرت فاطمه تهیه کرده ولی متاسفانه به عل

طرف و به نام در روایات شیعی هستند. البته  دانند که ماسینیون و گلدزهیر از محققین بی اکثر محققین می -2
 عالقه آنها به شیعه از البه الي تحقیقات آنها پیداست.

ی و کارشناسانه و عمیقی جالب است که بدانیم این دو نفر یعنی ماسینیون و گلدزیهر تحقیقات جالب و علم -3
طرفانه  اي و بی در برخی مباحث تشیع انجام داده و مسلماً به علت مسیحی بودن به دور از تعصبات فرقه

الي متون آنها به  هاي تشیع از البه اند. نکته دیگر اینکه تمایل و عالقه خاص آنها به شخصیت قضاوت کرده
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 1عجیب است که این شخص در همه مواقع مهم حضور داشته: به هنگام بیماري ابوذر
هـ تا  16ل کند از سا به همراه سلمان و مقداد بر بالین اوست و مواردي را از آنها ثبت می

 هـ او را در مکه همراه ابوذر 30آغاز خالفت عثمان خبري از او در دست نیست در سال 
بینیم  می او را در ربذه بر بالین ابوذر 34کند. در سال  بینیم که سخنان ابوذر را ثبت می می

آید. در  می همراه حضرت علی از مدینه به کوفه 35نویسد! در سال  می که وصایاي او را
بینیم که خطبه حضرت  شود. سپس او را در خانه زیاد ابن ابیه می نگ جمل حاضر میج

شود. وي در  همراه حضرت علی براي نبرد صفین آماده می 36نویسد. در سال  می علی را
کند (و مسلما مانند همیشه هیچ آسیبی به او  صف مقدم نبرد وقایع را گزارش می

رود تا حذیفه  می گردد و از کوفه به مداین می بر رسد!) بعد از جنگ صفین به کوفه نمی
استاندار مداین را مالقات کند. زیرا حذیفه در جریان توطئه سري سقیفه علیه نهضت 

ي او باید در تاریخ ثبت شود (با چه اعتمادي به ها و شنیده ها اسالم قرار داشته و دیده
باید در  2و چرا چنین شخصاند  گفته می سلیم که هوادار علی بوده چنین اسرار مهمی را

شود!  براي نبرد با مارقین آماده می 39حکومت علی استاندار مدائن باشد و...؟!) در سال 
با منشی زیادابن  49رود در سال  می شاهد شهادت علی است! سپس به مدینه 40در سال 

ند! در سال ک ابیه رفیق شده و بخشنامه سري معاویه را از او گرفته و در کتابش ثبت می
بینیم او در مجلس گفتگوي  می پس از شهادت امام حسن او را ناگهان در مدینه 50

کند! در  سعد بن عباده و... نفوذ کرده و گزارشی از گفتگوها تهیه می معاویه و قیس بن
در مکه و در منا به سخنرانی تاریخی امام حسین  58در کوفه است. در سال  52سال 

عجیب است چرا این عاشق اهل بیت و داناي  نماید. ( می گزارش کند! و آنرا گوش می
شود؟) از حوادث بسیار مهم  رود و شهید نمی نمی تمام اسرار، همراه امام حسین به کربال

                                                                                                             
 روشنی مشهود است.

 به مرگ ابوذر در ربذه شد.نه آن بیماري که منجر  -1
 .فهمند!!! (دقیقا مانند خوارج) البته به عقیده شیعه زیرا مانند همیشه عوام شیعه مسائل را بهتر از امام می -2



 81 هاي تاریخی در فرهنگ شیعه بخش اول: پاسخ عقلی به دروغ

 

هجري از شهادت امام حسین از قیام توابین و نهضت مختار و... هیچ خبري در  60دهه 
 .!!!1میرد می 76کتاب او نیست! در سال 

شود. راوي مطالب: سلیم است و  هجري پیدا می 4کله این کتاب در اوایل قرن سر و 
ابان. به فرض محال که این کتاب ساخته دست یهودیان (براي ایجاد تفرقه در امت 
اسالمی و جلوگیري از نفوذ روز افزون اسالم در جهان) نباشد و واقعاً چنین کتابی توسط 

کتابی از تاریخ صدر اسالم در دست نداریم و سلیم نوشته شده باشد (گرچه ما هیچ 
سال پس از هجرت است) آیا چنین انقطاع  250تاریخ مکتوب شدن اولین کتابها متعلق به 

از نظر علمی و تحقیقی پذیرفتنی است؟ و آیا امکان ندارد در اي  ساله 300(فاصله) 
 مطالب آن دست برده شده باشد؟

در جریان جنگ احزاب، عمر و ابوبکر، داخل در یکی از مطالب این کتاب آمده که 
خانه خودشان، بتی ساخته بودند که اگر کفار پیروز شدند آن بت را دلیل بیاورند که ما 
الکی مسلمان شده بودیم و ما هم مثل شما بت پرستیم! و پیامبر اکرم از طریق وحی مطلع 

ابوبکر از همان روز  شده و به حضرت علی فرمود برو آن بت را بشکن و بیاور و عمر و
شده آنها را  می کهاند  کینه علی را به دل گرفتند! براستی یعنی کفار مکه اینهمه احمق بوده

از مرگ  اینگونه فریب داد؟ براستی چرا ابوبکر در جریان هجرت به همراه پیامبر اکرم
با  یامبر اکرمنترسید و هنگامیکه داخل غار بودند بیرون نیامد و پیامبر را لو نداد؟ چرا پ

وجود مشاهده این خیانت آشکار در سالهاي بعد امیرالحاجی قافله حجاج و علمداري 
دهد آیا سزاي کسی که مرتد شود مرگ است یا اعطاي چنین  می لشکر تبوك را به ابوبکر

مقامات و مناصبی؟؟ البته در این کتاب، مطالب ضد و نقیض فراوانی از این دست وجود 
 دارد. 

هاي خنده دار و مضحک این کتاب آنجاست که محمد ابن  ن یگر از داستامورد د
کند در حالیکه محمد ابن  ابوبکر پسر ابوبکر هنگام مرگ پدرش دارد او را نصحیت می

                                           
 .انتشارات رسالت قم 23تا  15زاده ص  تاریخ سیاسی صدر اسالم. ترجمه و تدوین دکتر محمود رضا افتخار -1
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ساله داشته خلیفه مسلمین  2سال داشته یعنی بچه  2ابی بکر در زمان مرگ پدرش فقط 
 .!!!!!!!!!!1کرده است؟ می را در هنگام مرگ نصیحت

نویسد:  یکی دیگر از دسته گلهاي نویسنده نادان و جاهل این کتاب آن بوده که می
اولین کسی که در سقیفه با ابوبکر بیعت کرد معاذ ابن جبل بود. در صورتیکه تمامی 

 .مورخین معترفند که معاذ در آن روز در یمن بوده است!!!!!
کتاب، از اینهمه مهلکه جان سالم  سئوال دیگر اینکه: چگونه سلیم ابن قیس راوي این

به در برده و چگونه در تمامی وقایع مهم سر به زنگاه حاضر بوده است؟ و چرا نامی از 
این فرد مهم، در حوادث تاریخی نیست؟ با وجود اینکه در همه جا حاضر و نخود همه 

 آشی بوده است.
تعلق به پس از قرن چهارم ماند  چرا تمام استناداتی که نویسندگان به کتاب سلیم داشته

نوشته شده  هجري است؟ اگر این کتاب در همان روزهاي نخستین پس از وفات پیامبر
 است؟

سال پس از  250ي مکتوب، متعلق به ها طبق تمام شواهد معتبر علمی: اولین نوشته
باشد اکنون این کتاب سلیم از کجا سر درآورده و چگونه از این قاعده  می وفات پیامبر

 مستثنی شده و چرا مطالب آن با سایر متون معتبر، مخالف است؟ 
 غضائري معروف به ابن غضائري مولف کتاب الضعفاء، احمدبن حسین بن عبیداهللا

کارشناسان علم یکی از عالمترین  ه 450تا  430هاي  داراي مذهب تشیع، متوفی بین سال

نویسد: سلیم بن قیس هاللی عامري  می 2)الضعفاء رجال هزار سال قبل، در کتاب خود (

کند و این  روایت نقل می حسین و علی بن و حسین حسن از ابوعبداهللا
                                           

کنند تعجب من از استاد  تعجب من از مردم عامی نیست که در اکثر مساجد این کتاب موهوم را مطالعه می -1
اند  زاده است که با چه شور و حرارتی این کتاب را چاپ و منتشر کرده دانشگاه آقاي دکتر محمود رضا افتخار
 شناسد.  براستی که تعصب، دکتر و بیسواد نمی

عه ضعفهاي وارده به راویان توسط ابن غضایري را قبول ندارند و دلیل آن هم مشخص بسیاري از علماي شی -2
 است و نیازي به توضیح ندارد هر راوي حتی غالی و دروغگو اگر باب میل ما روایتی کرده باید تایید شود. 
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گویند که سلیم شناخته شده نیست و در  می کتاب مشهور به او منسوب است. اصحاب ما
روایات اما من خود نامش را در مواردي جز کتاب او و جز  خبري هم از او یادي نیست.

. ابن عقده در رجال امیرالمومنین احادیثی از او آورده اما خود 1ام ابان ابی عیاش از او دیده
به نقل از کتاب  43کتاب منسوب به سلیم بدون شک ساختگی است...(همان منبع ص 

عکسی از  5قم کتابخانه آیه اله نجفی ورق  –اله نجفی  خطی مرحوم آیت –الضعفاء 
+ ابن  83و  82و نیز در: حلی /خالصه  3/156قهپایی / مجمع  234ورق  155مجموعه 

گوید:  ) و در مورد ابان بن ابی عیاش می226ش2/249 -732ش  106/ 1داوود / رجال 
و علی ابن ابان ابن ابی عیاش و نام ابوعیاش هارون است تابعی است از انس ابن مالک 

. اصحاب ما ساخت کتاب  کند. ضعیف است. مورد توجه نیست حسین روایت نقل می
پیشین  ،عکسی، 1پیشین. ورق  ،اب الضعفاءکت [دهند.  سلیم بن قیس را به او نسبت می

 ].16-15 ،1مجمع  ،قهپایی -229
 اگر احادیث و روایات منتسب به سلیم صحت دارد چرا در اصول کافی که متعلق به

توان،  می همان دوران و همان مکان است فقط چند مورد معدود از سلیم نقل شده؟ آیا
 باور کرد کلینی به کتاب سلیم دسترسی نداشته است؟ 

شدم که چگونه اینهمه افراد  می کردم شگفت زده می وقتی کتاب سلیم را مطالعه
به راحتی همگی  ي مختلف هستندها سرشناس که متعلق به دار و دسته و طبقه و قبیله

گذارند که هر کدام از این اسرار، کافیست حیثیت و اعتبار  می اسراري را با سلیم در میان
قبیله و تمام سوابق شخص گوینده را بر باد دهد. با اینهمه آقاي سلیم مانند شرلوك هلمز، 

اري صفت دانیم رازد می دارد. با اینکه می شود و از تمام رازها پرده بر محرم راز همه می
الاقل در صدر اسالم) بوده است. براستی چه صفت مشخص و چه  مشخصه اعراب (

خصوصیتی در سلیم ابن قیس وجود داشته که همه افراد سرشناس با موقعیتهاي مختلف، 

                                           
 این جمله: نشانگر صداقت و بی طرفی و روحیه علمی ابن غضائري است. -1
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گفتند. (مانند موردي که فرزند عمر و یا فرزند ابوبکر، نحوه  اسرار مهم خود را به او می
 .کنند!) راي او تشریح میجان کندن پدرانشان را ب

شگفتی دیگر من آن بود که نویسنده این کتاب، ذهن خالق و داستانسراي بسیار 
جالبی داشته است. البته از مردمی که خالق داستانهاي هزار و یکشب و غول چراغ جادو 

 و سند باد و... هستند زیاد هم عجیب نیست.
بن سباء کیست که در همه جا حاضر گویند این ا می 1محققین شیعه در باره ابن سباء

کند و در تمام شهرها حضور دارد و...  است و همیشه هم از چنگال دشمن فرار می
 اینجانب با عرض معذرت، تمام این سئواالت را درباره سلیم بن قیس از محققین شیعه

 پرسم. می
رات، به ک نکته بسیار مضحکی در کتاب سلیم وجود دارد و آن اینکه پیامبر اکرم

ي خائنانه آینده عمر و ابوبکر را به طور خصوصی به اطالع ها خیانتهاي فعلی و نقشه
رسانده است. ولی در جایی دیگر از  و برخی از یاران نزدیک خود می حضرت علی

روز قیامت،  خوانیم که پیامبر می همین کتاب و احادیث دیگر مورد استناد شیعه،
 روند و هنگامیکه پیامبر می ایشان جدا شده و به دوزخبینند که از  می اصحاب خود را

دانی که آنها پس از تو  نمی آید: نه! تو می فرماید: اینها اصحاب من هستند خطاب می
در قید حیات، چهره باطنی و خیانت اصحاب  چکار کردند و.... جالب است پیامبر اکرم

کنند!!! و از همه  می اطالعی هار بیولی در روز قیامت، از این موضوع اظاند  دانسته را می
د پیامبر و امامان پس از مرگ حاضر و ناظر بر اعمال هستند و به گذشته شما که معتق

خوانید پس  می همین دلیل به زیارت قبور آنها رفته و طلب حاجت کرده یا زیارتنامه

                                           
ي مورد استناد شیعه توسط این فرد که یهودي تازه  و غربی معتقدند بسیاري از دروغهابرخی محققین سنی  -1

جعل شده و شورش علیه عثمان نیز به تحریک او بوده است. احتمال فراوان وجود دارد که این   مسلمان بوده،
ام فرق وجود داستانسرایان در طول تاریخ بین تم -1شخصیت ساخته ذهن داستانسرایان تاریخی باشد ولی: 

اند براي همین در بین هر دو مذهب تشیع و تسنن به مواردي از این دست  شناخته داشته و سنی و شیعه نمی
 مسلماً افکار ابن سبایی وجود داشته حتی اگر وجود چنین شخصی موهوم بوده باشد. -2خوریم  بر می
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دش بی چطور شد در اینجا پیامبر از اصحاب زمان خودش و از اتفاقات بعد از فوت خو
 .خبر است!!!

از وجود انحراف در دین اسالم توسط  در بسیاري موارد در این کتاب، پیامبر
افرادي خاص پرده برداشته ولی این نکته را فقط به طور خصوصی و درگوشی به اطالع 

خواهند با گفتن این حقایق براي عموم مردم جلوي  نمی زیرا نعوذباهللاند  برخی رسانده
دي اسالم را بگیرند؟ و بعد آن افراد راز دار بر خالف اصول رازداري این انحراف و نابو

 گذارند.  اسرار را در اختیار جناب آقاي سلیم ابن قیس می
برخی از مطالب مندرج در این کتاب اگر از زبان انسان بدبختی مانند من گفته شود 

در خواهد آمد ولی چون سریعاً حکم تکفیر و الحاد و سپس اعدام صادر و به مرحله اجرا 
جناب سلیم، مطالبی که بسیار مورد خوشایند ذائقه عوام شیعه است را نوشته از مطالب 

باشد و یا پیامبر به  می 13کنند. مانند این سخن که تعداد امامان  می کفر آمیز او اغماض
 گفت: فقط من می نفر از فرزندان تو امام هستند.... حضرت علی 12علی گفت 

 نستم جنب باشم و در مسجد بخوابم و... توا می
هاي بی سرو ته  فرماید: وارد جنگ و جدال می صریح آیات قرآن خطاب به مومنین

گیرید فقط به آنها بگویید: سالم علیکم!  می نشده و هنگامیکه طرف خطاب جاهلین قرار
و  و یا دوستداران ایشان، مرتب کنیم که حضرت علی می ولی در این کتاب مشاهده

شوند! آیا این نشانگر آن  می سر و ته در هر موردي با دیگران وارد بحث و جدلهاي بی
نیست که جاعل احتماالً یهودي یا ایرانی این کتاب، قصد به هم ریختن جامعه اسالمی را 

 داشته است؟
شمارد کلینی و نعمانی وصدوق  می شیخ مفید، کتاب سلیم بن قیس الهاللی را ضعیف

نظریه (اثنا عشریه) روي کتاب سلیم بن قیس الهاللی تکیه کردند، این کتاب براي اثبات 
اعتماد  از اصولیکه شیعیان به آن رجوع و«گـوید:  همانطوریکه نعمانی وصفش کرد می

، اما عموم شیعیان در آن زمان، شک و تردید نسبت به وضع و اختالق کتاب سلیم »دارند
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(محمد بن علی صیرفی ابو سمینه) کذاب مشهور روایت داشتند، چون این کتاب از طریق 
(ابن الغضائري)  شده، و از طریق (احمد بن هالل العبرتائی) مغالی ملعون نقل شده،

باشد، و ذکري از او  نمی گـفتند که سلیم بن قیس معروف اصحاب ما می« گوید: می
یم که این نظر را باشد، ما عالئمی پیدا کرد می دید مجعولتر نیست. و کتاب سلیم بی

 کتاب، غیر موثوق« گـوید: شیخ مفید کتاب سلیم را ضعیف شمرده و می .1»کند تقویت می
شمارد، چون در کتاب تخلیط و تدلیس صورت  باشد و عمل به اکثر کتاب را جایز نمی می

گـرفته، براي متدین واجب است از عمل به اکثر کتاب احتراز کند، و نباید از این کتاب 
د و روایت شود، مکلف براي تمییز کردن احادیث درست و نادرست کتاب باید به تقلی

کند بخاطر اعتماد و روایت از کتاب سلیم  مفید از صدوق انتقاد می .2»علماء رجوع کند
بن قیس الهاللی. مفید علت استفاده صدوق از کتاب، اخباري بودن آنها دانست، که در 

باشد، و از  می صحاب الحدیث و عمل به ظواهر الفاظاو بر مذهب ا« گوید: باره آن می
رساند و  می اي است که صاحب آن به دینش ضرر طریق اعتبار عدول کرده و این رویه

 .3»شود مانع روشنی و استبصار می
نویسنده مدعی است که در بیشتر جریانات، شاهد عینی بوده و یا از افراد مطمئن نقل 

تاب، یک موضوع واحد به چند طریق متفاوت نقل شده کند ولی گاه در این ک قول می
 .سوي خانه حضرت علی مانند حمله بهاست. 

از خالفت مطلع  از توطئه کنار گذاشتن حضرت علی در برخی موارد، پیامبر
بوده ولی بدون اینکه این توطئه را براي عموم مردم آشکار کنند آنرا به صورت راز، فقط 

در حالیکه طبق تحلیل شیعه، اند  کرده نفر دیگر بیان میبراي حضرت علی و یکی دو 

                                           
 83ص  اخلىل: اخلالصة-1

 247ص  االعتقاداتمقاالت ورشح ـاوائل ال: مفيدـال -2

 242ص  مقاالت ورشح االعتقاداتـمفيد: اوائل الـال -3
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پس از  انحراف اسالم بوده پس چرا پیامبر نتیجه حتمی برکناري حضرت علی
 آنهمه مجاهدت، سکوت کردند؟ 

نکته بسیار جالب و خنده دار در مورد این کتاب آن است که آقاي سلیم، مدعی است 
ا به چشم خود دیده و با گوش خود شنیده است. که در آن زمان، حضور داشته و وقایع ر

گویند که بنا به قول یکی از معصومین، تمام مردم پس  می سپس ایشان در جایی از کتاب
از پیامبر مرتد شدند به جز علی و ابوذر و سلمان. جالب است که نام خود این شخص در 

 ین ما با چه اعتباريکنار نام این سه تن نیست پس خود این آقا هم مرتد بوده بنابرا
توانیم مطالبی را که یک نفر مرتد، نقل کرده است را قبول کنیم؟!!! و آیا بالل حبشی و  می

 .) هم مرتد بودند؟ . عمار یاسر و ام سلمه و ابن عباس و نعوذباهللا (فاطمه و حسنین و.
سنت با این اوصاف، کتابی که تعدادي از علماي طراز اول شیعه و تمامی علماي اهل 

دانند چرا باید وسیله دوزخی  می و تمامی محققین بی طرف غربی، صحت آنرا مخدوش
 اعلم.  شدن ما شود؟ واهللا

 ابتداي نسخ چاپی این کتاب، براي محکم کاري یک حدیث منتسب به امام صادق را
 ولی:  اند. ي سلیم را تایید فرمودهها نویسند به این مضمون که آن حضرت، نوشته می

 اعتبار این حدیث، مشخص نیست.صحت و 
اند زیرا در این  را تایید کرده ها کدام قسمت از نوشته معلوم نیست که امام صادق 

که تشخیص  کتاب، مطالب درست زیادي با مطالب دروغ زیادي در هم آمیخته به نحوي
راست و دروغ را غیر ممکن نموده است. عالوه بر اینکه نسخ خطی موجود از این کتاب 

 اند؟  ام صادق کدام نسخه را تایید کردها یکدیگر داراي اختالفات فاحشی است. اکنون امب
تا گوینده تمام مطالب طوالنی این کتاب را برایشان قرائت اند  آیا امام صادق نشسته

 اند؟  تمام این مطالب را تایید فرموده کنند؟ و ایشان هم
ت و در آن تخلیط و تدلیس صورت این کتاب قابل اعتماد نیس« گوید: شیخ مفید می
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 .1»گرفته است
کنم که علماي شیعه  می در انتهاي این بخش، توجه خواننده عزیز را به این نکته جلب

اجماع را جزو منابع اصلی مورد  -4عقل  -3سنت  -2کتاب (قرآن)  -1چهار اصل: 
دانند ولی با کمال تاسف باید بدانیم که علماي اهل سنت به این اصول  می استناد خود

وفادارتر بوده و در تشیع (به خصوص در مسائل مورد اختالف با سایر فرق و مذاهب) 
 شود:  تمام این اصول ادعایی زیر پا گذاشته می

 توان از: نادیده (قرآن) از موارد عدم توجه به قرآن در موارد اختالفی می کتاب -1
ـ تطبیق آیات با احادیث و روایات به جاي تطبیق روایات با  گرفتن معناي صریح آیات

عدم توجه به آیات قبل -قرآن ـ خارج شدن از معناي ظاهري و واضح و عمومی کلمات 
و بعد براي فهمیدن منظور و معناي آیه ـ خارج شدن از قواعد کلی دستور زبان عرب و 

توجه به تفاسیر اولیه مسلمین در رابطه با آن آیه و رجوع به عدم  - رجوع به استثنائات آن
ي مورد اختالف ـ تعیین مصداق براي ها تفاسیر جدید ـ گسترش و یا تحدید معناي واژه

 منظور خداوند و... 

: بسیاري از موارد مورد اختالف شیعه با سایر مذاهب، در سنت نبوي و سنت -2
گفتن اشهد ان  -حتی علوي وجود نداشته مانند: جمع کردن بین نمازها در شرایط عادي 

زیارت  -ساختن گنبد و ضریح و هر گونه ساختمانی روي قبور  - علی ولی اهللا در اذان
 -خمس در منفعت مال  -مرگ دیگران  خودزنی و حتی نوحه خوانی در - مکرر قبور

تقاضاي وساطت و شفاعت از  -برگزاري مراسم سالگرد جشن یا عزا براي بزرگان دین 
 مردگان و... 

: باید بدانیم که فقط اجماع عقالء صحیح است پس اگر کسی که در اجماع -3
تابش نوشته دانسته یا در ک نمی را 13و  12نوشته و تفاوت بین  13کتابش تعداد امامان را 

                                           
 .219،ص8چاپ قم، ج: معجم رجال احلديث -1
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توان به عقل چنین انسانی اعتماد کرد. کسانی که  نمی کرده و... می که االغ با پیامبر صحبت
اي  دیگر اجماع به وجوب آن، در دورهاي  در یک دوره اجماع به اباحه خمس و در دوره

و.... به هر اند  دیگر اجماع به تحریم آن کردهاي  اجماع به وجوب نماز جمعه و در دوره
ل اگر به اجماع معتقد باشیم مذهب شیعه (ال اقل موارد خرافی و مورد اختالف آن با حا

 سایر مذاهب) به اجماع تمام مسلمین جهان، باطل است.

کنم در این زمینه نیازي به توضیح و آوردن شاهد و مطلب باشد  : فکر نمیعقل -4
نزد شیعیان است. دقت زیرا پر واضح است که بیشترین موارد خرافی و دروغ در دنیا در 

داند که نباید به بدن خود آسیبی وارد کنند  می ها در جهان نیز ین انسانتر کنید که احمق
ولی حتی برخی از مجتهدان شیعه هنوز هم در تحریم قمه زنی شک دارند چه برسد به 
تحریم زنجیر زنی و سینه زنی! براستی چگونه در عقل این افراد شک نکنیم وقتی علماي 

ولیۀ آنها معتقد بودند باید سهم امام زمان از خمس را در زمین چال کرد یا به دریا ا
انداخت تا امام زمان موقع ظهور آنها را خارج کند! از این موارد که بگذریم اگر نگاهی 
به کتب علماي! شیعه بیندازید به مقدار فراوان، به داستانهاي خرافی و عجیب و غریب در 

اي معیار عقلی و منطقی ندارد و جالب  خورید که هیچکدام از آنها ذره یمورد امامان بر م
، تقاضاي ،کفار قریش نیز به طور مکرر از پیامبر اکرم اینجاست که طبق آیات قرآن

و هربار نیز  -اند که شیعیان غالی براي امامان خود تراشیده-کردند  می همین معجزاتی را
در حضور - یعنی معجزاتی که براي پیامبر آمده. از سوي خداوند پاسخ منفی می

 واقع نشد براي امامان آن هم در حضور یک یا دو نفر شیعۀ غالی واقع -جمعیت کفار
 شده است! و...  می



 
 

 تعاریف

 اصلی براي روشن شدن و درك بهتر موضوعات الزمقبل از ورود به بحث 

 دانم مطالب را به اختصار بیان کنم:  می

باید دقت داشته باشید که بسیاري از احادیثی که شیعیان، آنها را تواتر یا متواتر:   -1
هاي  و تفرقه افکنان و انسان ها دانند ریشه در آبشخور غالیان و رافضی می متواتر

گویند که از طرق مختف و متعدد به  می است. خبر متواتر به خبريفاسدالمذهب داشته 
 قدري بیان شده باشد که هیچگونه احتمال کذب و دروغ در آن نرود. 

ي خرافی را در بین توده شیعه رواج ها کسانی که اندیشه غالی، رافضی:  -2
 اند. بوده اینها شیعیان تندرو اند. اینها از جانب امامان شیعه لعنت شده اند. داده می

: خبري که یک یا دو یا سه سلسله روات داشته یا در صدر خبر واحد یا آحاد  -3
سلسله روایات به نام یک یا دو نفر برخورد کنیم. چنین خبري ارزش چندانی ندارد. البته 
به نظر من اگر خبر واحدي با تمامی شرایط تاریخی و قرائن و شواهد همخوانی داشت و 

 توان آنرا پذیرفت.  می مطابق قرآن نیز بود

گویند که درباره خوب یا بد بودن و سایر خصوصیات  می به دانشی علم رجال:  -4
 پردازد.  می شخصی و زمانی راویان احادیث

با کمال تاسف باید بگویم ملتی که  دیدگاه و موضع اهل سنت نسبت به ائمه:  -5
گوید: هنر نزد ایرانیان  می ین ملل روي زمین است و در اشعار خودتر معتقد است باهوش

است و بس! در قرن بیستم و حتی در بین علماء و دانشجویان و روحانیون این تفکر 
 تحقیق کنند متوجهاي  ذره هوجود دارد که اهل سنت با ائمه دشمنند! ولی اگر به انداز

شوند که حتی نویسندگان و پیشوایان فقهی اهل سنت (مانند احمد حنبل و شافعی  می
نه تنها دشمن ائمه نبوده بلکه براي آنها اشعاري زیبا سروده و شاگرد مکتب آنها و...) 
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 ابن تیمیه که بیشترین تضاد را با شیعه داشته * نوشته:حتی شخصی مانند اند  بوده
ساکنین مدینه یعنی دو قبیله  -1اند:  که دو دسته بوده یاران پیامبر اکرم اصحاب:

 .ساکنین مکهمهاجرین یعنی  -2خزرج اوس و 
 .توحید، نبوت، معاد اصول دین:

 .عالوه بر موارد فوق) امامت و عدلاصول مذهب شیعه: (

 توضیحی کوتاه در خصوص اصحاب نبی اکرم
در قرآن کریم به وضوح و روشنی تمام، یکصد آیه در تعریف و تمجید از یاران 

یکان پیامبر اکرم (که خود پیامبر اکرم وجود دارد. و یک آیه نیز در رابطه با محبت با نزد
این بحث زیادي دارد که نزدیکان ایشان چه کسانی بوده اند) اکنون شیعه معتقد است 

نفر پس از رحلت نبی اکرم مرتد شدند و براي همین با تمام  3تمام اصحاب به جز 
 کند.  اصحاب دشمنی می

آءُ ﴿ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَيۡنَُهمۡ  �ُّ  .]29الفتح: [ ﴾َ�َ ٱۡلُكفَّ

سال رسالت  23تمامی آیاتی که مربوط به منافقین است در مدینه نازل شده و از 
سال آن در مکه بوده حتی یک آیه هم در مکه نازل نشده که در آن کلمه  13که  پیامبر

و نه از مهاجرین (شاید اند  شویم که منافقان از مردم مدینه بوده منافق باشد پس متوجه می
خواسته که پیشوایان از قریش باشند) این با عقل و منطق نیز منطبق  براي همین پیامبر می

لیلی دارد در آزار و شکنجه دوران مکه، کسی بخواهد مسلمان است براي اینکه چه د
شود؟ مگر اینکه محقق شیعه مانند همیشه دست به فلسفه بازیهاي مسخره و بحثهاي 

 کالمی بی سر و ته و غیب گویی و روانشناسی اصحاب و آسمان ریسمان بافی بکند. 
 دو دسته تقسیم بودند و به اصحاب یعنی کسانی که یار و همراه پیامبر اکرم

شدند انصار (که از قبیله اوس و خزرج ساکنین مدینه ولی اصلیت آنها از عربستان  می
جنوبی بوده) و مهاجرین یعنی کسانی که از مکه به همراه نبی اکرم به مدینه هجرت 
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 ي مختلف قریش بودند. ها کردند و بیشتر از تیره
کنیم باید قبل از  می یاد اب پیامبراز آنجا که در صفحات آینده به طور مکرر از اصح

ورود به بحث اصلی مختصري درباره این افراد توضیح دهیم. شیعه معتقد است که 
پس از رحلت ایشان علی را تنها گذاشتند و همگی به جز سه نفر مرتد  اصحاب پیامبر

آنها  شدند و یا آنها جزو گروه منافقانی بودند که خداوند در قرآن طی آیات مختلفی به
اشاره کرده است. اکنون براي اینکه این افراد را بهتر بشناسیم و بفهمیم آیا واقعاً شخصیت 

که یک شبه و اند  یا روحیه و شخصیتی داشتهاند  آنها همینطور بوده یعنی آیا منافق بوده
اکرم همه چیز را فراموش کنند و مرتد شوند به شرح  بالفاصله پس از رحلت نبی

 . پردازیم دگی آنها در قبل و بعد از رحلت نبی اکرم میمختصري از زن
کنیم که یا در  می الزم به ذکر است ما در اینجا خالصه سرگذشت اصحابی را بیان
و یا در زمان اند  سقیفه بنی ساعده و به حکومت رسیدن حضرت ابوبکر نقشی داشته

 متقرآن) و یا سآوري  عمر، عهده دار وظیفه (مانند جمع خالفت او و یا حضرت
 اند: شنماز شدن امام جماعت و...) بوده(جانشینی در مدینه به جاي خلیفه یا پی

عامربن عبداله ملقب به امین (پیامبر او را قوي امین لقب داده بود و  ابوعبیده جراح:
براي هر امتی امینی است و امین این امت ابوعبیده است. این حدیث، قطعی و اند  فرموده
ست) از مشاهیر صحابه و یکی از عشره مبشره بود. در مکه به دنیا آمد و در جنگ متواتر ا

تا  شتافت و جزء کسانی بود که فرار نکرد و در کنار پیامبر احد به یاري محمد
بود. ابوعبیده در تعیین  آخرین لحظات ایستاده بود. در تمام غزوات همراه پیامبر اکرم

اري کرد و حضرت ابوبکر او را به شام فرستاد وقتی حضرت ابوبکر به خالفت او را ی
حضرت عمر ابن خطاب به خالفت رسید او را به جاي خالد بن ولید به فرماندهی لشکر 
اسالم در شام تعیین کرد. و خالد را که ابوبکر او را بدین سمت فرستاده بود معزول نمود 

 .1یماري طاعون در شام وفات یافتو ابوعبیده فتح شام را به پایان رسانید. ابوعبیده به ب
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بن  (ابوسبره) قرشی عامري صحابی و ذوالهجرتین بود. وي ساالر سپاه عمر بوسبره:
خطاب در فتح شوش و رامهرمز و شوشتر (تستر) بود و در عهد خالفت عثمان در 

 .1گذشت
از صحابه رسول اکرم و از مشاهیر فرماندهان عرب و اسالم. در  سعد ابن ابی وقاص:

جنگ احد در کنار رسول اهللا ماند و فرار نکرد.فاتح قادسیه و مداین. پس از فتح عراق 
کوفه را بنا به دستور حضرت عمر بنا کرد. و مرکز و مقر سپاه خویش ساخت. حضرت 
عمر او را به والیت آنجا منصوب کرد. در زمان حضرت عثمان معزول شد و به مدینه 

 .2و در همان مدینه در گذشتبازگشت و در آخر عمر نابینا شد 
یکی از بزرگان صحابه حضرت رسول و سابقین اسالم است  عبدالرحمن ابن عوف:

ي بدر و احد شرکت کرد و در غزوه ها گویند هشتمین کس بود که اسالم آورد. در غزوه
زخم برداشت. و در این جنگ از کنار رسول اهللا دور نشد و فرار نکرد. وي یکی  21احد 

کسانی بود که حضرت عمر ابن خطاب بعد از خود تعیین خلیفه را به شوراي  نفر 6از 
 .3سالگی در مدینه وفات یافت 57آنان واگذاشت. به سن 

از مشاهیر صحابه و سومین خلیفه. تاجري ثروتمند از خاندان بنی  عثمان بن عفان:
مربوط به امیه بود. چند سال پیش از هجرت اسالم آورد. اسالم آوردن او را برخی 

اند بعد با یکی دیگر از دختران پیغمبر به نام ام  دانسته ازدواج او با رقیه دختر محمد
کلثوم ازدواج کرد. و از این جهت به ذوالنورین (صاحب دو نور) لقب گرفت. عثمان از 
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مهاجرین به حبشه بود. وي بعد از قتل حضرت عمر از جانب شورایی که حضرت عمر 
 .1ه خالفت انتخاب شدتعیین کرده بود ب

سالم بن معقل مولی ابوحذیفه، اهل صفه را امامت کردي. از مهاجرین است و بدري. 
در روز یمامه شهید شد. (تاریخ گزیده حمد اهللا مستوفی) او از طرفداران جدي به 

 خالفت رسیدن حضرت ابوبکر بوده است. 
را تحقیر کند و تا حد  گوید: (زمانی که دولت، شهروندان خود جان استوارت میل می

 ابزارهایی مطیع، تنزل دهد درخواهد یافت که براستی هیچ کار بزرگی را با مردان کوچک
که (بر خالف عقاي شیعه) اي  ) پس آفرین بر پیامبر نابغه2توان به انجام رسانید. نمی

سال تربیت کرد تا  23افرادي خالق و صاحب فکر و راي مانند عمرابن خطاب را طی 
انند پس از او کمر سه امپراطوري را در هم بشکنند. هر چند شیعه انتظار دارد مردم در بتو

 برابر حکام مورد نظر او، گوسپندانی مطیع، باشند. 
گویند شیعه به ارتداد اصحاب اعتقادي ندارد ولی چرا نام  می برخی نویسندگان شیعه

ن سه نفر است؟ (سلمان و ابوذر و شهرکها و موسسات و... فقط نام ای ها خیابانها و فلکه
 .و عمار)

کند. پیامبر  به مناسبتی خالد بن ولید با عبدالرحمن ابن عوف درگیري لفظی پیدا می
فرمایند: آرام باش و دست از یاران من بدار، به خدا اگر به اندازه کوه احد  اکرم به او می

صبحگاه یا یک شبانگاه طال داشته باشی و همه را در راه خدا خرج کنی مانند عمل یک 
تاریخ طبري (من نیز همین سخنان را از جانب پیامبر به  1201یاران من نشود. ص 

 .گویم) می شیعیان
شیعه یک جنبۀ قضیه را دیده ولی از جنبه دیگر غافل بوده است در آیات زیر به 

                                           
دکتر جعفر شعار و سید محمود طباطبایی چاپ و نشر بنیاد چاپ صنوبر تهران  288گزیده تاریخ بلعمی ص  -1

1366. 
 .238ص  1381ها نوشته محمد شریفی و بارانه عمادیان نشر توتیا تهران  ها و نکته گفته -2
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از جامعۀ الگو بگیرند تا آیندگان  بینیم که مومنین صدر اسالم باید از پیامبر می وضوح
 صدر اسالم الگو بگیرند: 

﴿ َ َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر َوَذَكَر ٱ�َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ٱ�َّ
ُ
ِ أ  لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

یاد و خدا را فراوان  دارید براي شما اگر به خدا و روز قیامت امید می« .]21: األحزاب[ ﴾٢١َكثِٗ�� 

 .»اي است کنید، شخص رسول اهللا مقتداي پسندیده می

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�ُ�وَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُ�ۡم ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

آري چنین است که شما را بهترین امتها گردانیدیم تا بر مردمان  .]143: ةالبقر[ ﴾َشِهيٗدا
 . باشید و پیامبر بر شما گواه باشد...گواه 
﴿ ِۗ ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َولَۡو َءاَمَن ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ۡ�َ�ُهُ 
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ � ل ۡهُل ٱلِۡكَ�ِٰب لََ�َن َخۡ�ٗ

َ
شما « .]110عمران:  آل[ ﴾١١٠ُم ٱلَۡ�ِٰسُقوَن أ

نیکوترین امتی هستید (امت صدر اسالم) که بر آن قیام کردند که مردم را به نیکوکاري وادار 
 آنان بر آوردند کنند و از بدکاري باز دارند و ایمان به خدا آورند و اگر اهل کتاب ایمان می

 .»با ایمان و بیشتر آنها فاسق و بدکارندیزي بهتر از آن نبود لیکن برخی از آنها چ

آُء ﴿ محمد رسول اهللا والذین معه اشداء علی الکفار ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ  محمد فرستاده خداوند است و کسانی که با او «بینهم:  .]29الفتح: [ ﴾َ�َ ٱلُۡكفَّ
  .»کافران تند و بین خود مهربانند هستند با

رسانیم تا بدانید که مباحث ما و  می این قسمت را با این سخن آقاي خمینی به پایان
 اندوه افرادي مانند من، واهی و بر مبناي خیاالت نیست:

من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و تودة میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از «
ابن  و حسین و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین رسول اهللاملت حجاز در عهد 

 .)، وصیتنامه خمینی18703شماره  1385دي  9شنبه  2. (کیهان ص»باشند می علی
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 روش تحقیق 

روش این تحقیق، روشی ترکیبی است با استفاده از (به ترتیب اولویت): آیات قرآن، 
ه بندي شده در کنار سایر روایات و نه دستاي  عقل، روایات تاریخی (به صورت مجموعه

 به صورت گزینشی) و احادیث.
برند این  روشی که بیشتر محققین و نویسندگان شیعه در تحقیقات خود به کار می

 است که: 

توان آن آیات را با برخی روایات  می کنند که می آیاتی را به نفع خود انتخاب -1
شود آنها را با  استدالل آنها آیاتی است که میتاریخی به نفع خود اثبات کرد. یعنی عمده 
آنها این موضوع است که این روایات در ه روایات تاریخی اثبات کرد و تنها برگ برند

 کتب اهل سنت نیز وجود دارد.

 کنند آیات قرآن را با حدیث یا روایت به نفع خود، تفسیر کنند.  می سعی  -2
ر شوند و همچنین با توجه به سیاق آیات در صورتیکه آیات قرآن باید با یکدیگر تفسی

 را فهمید.  قبلی و بعدي آن آیه باید معناي آن

چنانچه این آیات را با توجه به سیاق آیات قبلی و بعدي تفسیر و معنی کنیم کل  -3
توان گفت تمامی آیاتی که شیعه به  می ریزد براي همین به جرات می استدالل آنها به هم

را نباید با آیات قبل و بعد تطبیق داد یا نباید با سایر آیات قرآن  عنوان دلیل در دست دارد
تفسیر کرد بلکه باید آنها را با روایات تاریخی و حدیث تفسیر کرد تا با عقاید شیعه جور 

 در بیاید.

و ائمه به ما رسیده که سخنان ما را با قرآن تطبیق دهید  به تواتر از قول پیامبر  -4
اند  ل کنید و گر نه آنرا به دیوار بکوبید. ضمن اینکه هیچ کجا نگفتهاگر مطابق آن بود قبو

 که معیار صحت روایات و احادیث، جود آنها در کتب اهل سنت است.

عالوه بر موارد فوق براي تفسیر و حتی فهمیدن معنی کلمات موجود در این   -5
ا زیر پا آیات در اکثر موارد باید اصول کلی قواعد عرب و حتی عرف جامعۀ عرب ر
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گذاشته و به استثنائات بیشمار قواعد عربی رجوع کنیم. مثال: در آیه والیت، منظور از 
بوده منظور از زکوه، زکوه  الذین (کسانی که) فقط یک نفر یعنی حضرت علی

بوده، یا در آیه عصمت منظور از  مستحبی بوده، منظور از ولی، خلیفه و جانشین پیامبر
در صورتیکه این مخالف اند  سن و حسین و فاطمه و علی بودهاهل بیت فقط حضرات ح

کامل عرف و فرهنگ عرب و شواهد بیشمار تاریخی و معناي تحت الفظی این کلمه و 
همچنین سیاق آیات قبلی و بعدي این آیه است و تنها استدالل شیعه وجود چند حدیث 

کرده  حضرت علیآحاد در کتب اهل سنت است که اهل بیت را منحصر در خانواده 
است. یا کلمه رجس (آلودگی) را خارج از معناي ظاهري آن به هر نوع آلودگی جسمی و 

برند در حالیکه براي این معنا یعنی  می روحی معنا کرده و شمول آنرا تا حد عصمت باال
ي در زبان عرب وجود دارد: تر هاي معنوي کلمات بسیار واضح یا آلودگی دوري از گناه 

 صمت و... و از اعجاز قرآن، استفاده از کلمات مبهم بسیار بعید است.تقوي، ع

 کنند به جاي رجوع به منابع قدیمی تاریخی. می بیشتر از منابع متاخر استفاده -6
 بر خالف روش معمول محققان شیعه روش ما در این تحقیق از این قرار است: 

 و بعدي.سندیت آیات قرآن و تفسیر هر آیه با توجه به آیات قبلی  -1

 تفسیر کلمات مورد نیاز در آیات با توجه و مراجعه به سایر آیات قرآن. -2

سندیت احادیث و روایات تاریخی در صورتیکه مخالف آیۀ به خصوصی از قرآن  -3
 نباشد. یا مخالف روح کلی آیات و تعالیم قرآنی. 

 مراجعه به متون معتبر قدیمی و حداکثر نزدیک به زمان واقعه.  -4

 بررسی سند (سلسله روات) احادیث و روایات.  -5

 قرینه یابی براي وقایع تاریخی در البه الي سایر متون.  -6

تواتر روایات و احادیث (البته حدیث آحاد در صورتیکه به طور کامل با قرآن و  -7
د در کنار سایر مدارك توان سایر قرائن تاریخی منطبق شود و با عقل مخالف نباشد می

 .قرار گیرد)
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در نهایت براي صدور راي نهایی، تمامی موارد فوق باید عقلی و منطقی بوده و  -8
 مطابق شرایط عرفی و فرهنگی همان جامعه در همان روزگار باشد.

 پس روش کلی تحقیق به طور خالصه از این قرار است:

 ابتدا شک کن -1
و خودت را در مسیر تحقیق قرار بده نه تحقیق را در مسیر خودت (و امیال  -2

 .هاي نفسانیت) هوس

 موضع نویسنده

پیشواي اول من علی است براي اینکه من عاشق روح دریایی او، عمق و طراوت 
سخن او، قلب بخشنده و چهرة همیشه خندان او، قلب رئوف او، شجاعت عجیب و 
دانش عمیق او، صراحت لهجه و نظرات بکر او شده ام. و ایمان دارم در روح دریایی و 

کینه نه فقط نسبت به عمر و ابوبکر بلکه نسبت به هیچکس، اي  ی به اندازة ذرهبلند او حت
گانۀ ما خون  وجود نداشته و یقین دارم دل او از دست مردم ما و کارهاي سبک و بچه

و من وظیفۀ امر به معروف و  او در قیامت شفیع من شود. ها است و امیدوارم با این نوشته
 داده باشم. نهی از منکر خودم را انجام 

هر گروه از مسلمانان، پیشوا و مقلد خاص خودشان را دارند حتی در بین شعبات 
بوده و امام اي  شیعه: زیدیه یا اسماعیلیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شافعی امام عده

دیگر. من نیز از آنجا که با تحقیق به این نتیجه اي  محمد غزالی یا ابوحنیفه امام عده
ام که علی و فرزندان پاکش داراي بهترین عقاید و دستورالعملهاي عقیدتی و فقهی  رسیده

آنها را امام و پیشواي خود قرار داده ام. من عمیقاً معتقدم اند  و بهترین روش زندگی بوده
-اگر کسی از صدق دل و خلوص نیت به خداوند و روز جزا و قرآن کریم معتقد باشد 

و به کسی آزار نرسانده و دستورات دین را عمل کند و معتقد به  -پیرو هر امامی که باشد
راهی آسانتر و اند  شود. البته راهی که امامان ما نشان داده یک خدا باشد وارد بهشت می



 99 هاي تاریخی در فرهنگ شیعه بخش اول: پاسخ عقلی به دروغ

 

است. البته به شرطی  تر و خداپسندانه تر و بی خطرتر و نزدیکتر و عمیق تر زیباتر و درست
ي ها که شیطان و انسانهاي شیطان نما بگذارند و مسیر ما را منحرف نکرده و با اندیشه

باطل و زشت، دین ما را فاسد نکنند.و به شرطی که محبت ما نسبت به امامان پس از 
معرفت و شناخت آنها باشد و با عمل همراه باشد. و این محبت به وادي شرك کشیده 

هر حال مسیر دیگران گر چه ممکن است صددرصد درست و کامل نباشد ولی  نشود. به
اگر پیرو آن دقت و خلوص نیت داشته باشد قطعا او نیز از همان راه پر پیچ و خم و 

 دشوار به بهشت خواهد رسید. 
چه در  را از دید عقل محض بخوان و هنگام خواندن، هر ها کنم این نوشته می خواهش

اري را دور بریز، (زیرا از کودکی ما با داستانها و اوهام زیادي بزرگ شده ذهن و اندیشه د
ایم جایی که ورد زبان مردم، کلمه لعنت به عمر است شنیدن ساز مخالف بسیار سخت و 
ناگوار است) گرچه براي روحیۀ احساساتی ایرانی این کار دشوار است ولی براي درك 

 حقیقت جز این هیچ راهی نداري.
در طول زندگی حتی براي یکبار هم مرتکب گناه نشد و از  که حضرت علیدر این

کم نشد شک نکن ولی در این هم شک نکن که: اي  استقامتش در راه حق و حقیقت ذره
آن انسان بزرگوار، براي یکبار هم حرف زشت و ناشایست از دهانش خارج نشد حتی به 

ان و آن هم به صورت لعنت و لقب و آن کافران و مشرکان. (به جز یکی دو مورد به منافق
هم در حضور خود آنها) او حتی یک حرف و یک عمل هم که موجب ایجاد تفرقه در 
جامعه باشد از خود نشان نداد. او حتی براي یکبار هم در ارائۀ مشورت و نشان دادن راه 
 درست به دوست و دشمن شک نکرد و به حیله و نیرنگ دست نزد و همیشه در قضاوت

گفت و در نهایت، خداوند را داور رسیدگی  درباره اشخاص از دید عقل محض سخن می
کرد و من اینک در اینجا قصدم باز کردن همین نکات  می به هر ظلم و ستمی معرفی

 ناراحت شوند. ها است. هر چند ابوجهل
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امام اول من است و من میان خالفت و امامت قائل به تفاوتم. ایشان  حضرت علی
 دي براي تمام تاریخ و همه دوران بوده و حتی از زمان خود بسی جلوتر. مر

من قبل از نوشتن این مطالب، با تمرین و تکرار، سه حالت را در خودم ایجاد کردم که 
 -1این حاالت را شما نیز براي خواندن و فهمیدن این مطالب باید در خود ایجاد کنید: 

هر آنچه از قبل در اندیشه و احساس داشتم اعم از سخنرانی مداحان و وعاظ و کتابها و 
با دید عقل  -2اشعار و فیلمها و... به دور ریختم و ذهنم را از تمام تلقینات پاك کردم 

قرآن و نهج البالغه را  -3محض، به مسائل نگاه کرده و آنها را مورد بررسی قرار دادم. 
م براي ارزیابی موارد قرار دادم. ضمناً همانطور که خواهید دید هیچگاه مالك اصلی خود

به طور قطع و کامل اظهار نظر نکرده مگر اینکه واقعاً و با در نظر گرفتن تمام شرایط، 
 مطمئن به امري شده باشم. 

است زیرا  تر جا در این کلمات، تلخی بیشتري دیدي بدانکه همانجا حقیقتهر
 است. حقیقت همیشه تلخ

 هدف تحقیق

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمنُوا إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ  .]3-1العصر: [ ﴾٣بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

بر  نیت من: بیان حقیقت و سفارش به صبر و دوري از قضاوت عجوالنه درباره افراد
اي  ها و رفتارهایی که نتیجه هاي جعلی تاریخی است. و دوري از پیش داوري مبناي افسانه

ها: برخی دول غربی  جز تفرقه در امت اسالم ندارد. زیرا تنها درو کننده بذر این اختالف
 خواهند بود.

 بینـی کـه نابینـا و چـاه اسـت      می چو
 

 اگـر خـامــوش بنشینــی گنــاه اسـت     
 

 ].پیامبر اکرم[ .»صدقه و احسان به دیگران، اصالح میان مردم استبهترین «
خواهی به دست هیچ دیکتاتوري گرفتار نشوي، فقط یک کار بکن:  می فرزندم اگر
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جالب  بخوان و بخوان و باز هم بخوان.(از نامه شهید دکتر علی شریعتی به فرزندش)
گویند:  می اقراء ولی آقایاناست که اولین خطاب قرآن نیز سفارش به خواندن است: 

فهمیم. و مبادا  می کنیم و بجایتان می اسمع (بشنوید) فقط مقلد باشید. ما برایتان انتخاب
 نکته جدیدي از البه الي آیات قرآن بفمید زیرا ما برایتان تفسیر و توجیه و تحریف،

 .کنیم می کنیم!!! و از فن شریف پرانتز گذاشتن بین آیات قرآن استفاده می
(برنارد شاوـ گویند، من بگویم.  نمی حرفه من این است که وقتی دیگران، حقیقت را

 .توانی بگویی) نمی از کتاب:تو هرگز
 شود.  کند مجبور به تکرار آن می می فراموشکسی که گذشته را 

 شود.  همۀ کارها خراب می شودوقتی دین فاسد 
م مردم آماده باشد. ذیرفتن طعن و دشناآورد، باید براي پ می هاي نو که پیاماي  نویسنده

 (هاولوك الس)
اصالح گري در دین به چه معناست؟ براي کاوش و بررسی نسبت آراي مرحوم 

اي الزم است که شاید موجب گردد به  مطهري با اصالحات دینی توضیح مقدمه
باب المقدمه زیاد پرداخته نشود. مرحوم مطهري در کتاب اسالم و مقتضیات زمان، در  ذي

هایی  فرماید: دین همانند آبی است که از چشمه برد. می دین تمثیل خوبی به کار می
شود. در برابر  تر می شود، آلوده جوشد و هرچه این آب از سرچشمه خود دورتر می می

این آلودگی دو راه حل پیش پاي ماست. یکی اینکه از آن آب کدر استفاده نکنیم، اما راه 
یه آن آب بپردازیم. مرحوم مطهري معتقدند دستگاه تصفیه دین، بهتر آنست که به تصف

عقل بشري است. این تمثیل مرحوم مطهري گویاي دو نکته است: اول آنکه الاقل به نظر 
توان آن را تصفیه، یعنی اصالح کرد.  ناپذیر است و دوم آنکه می وي آلودگی دین اجتناب

رسد که کجاي  ا بحث از آنجا به اختالف میام ،تا اینجا مورد وفاق بسیاري از افراد است
دین فاسد شده است تا قابل اصالح باشد؟ بحث من پاسخ به این پرسش است و چون 

شود، لذا ابتدا تلقی خود را از  اصالح دین به هر نحو آن، از تلقی ما از اصل دین ناشی می
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این  3، دین 2دین  ،1کنم: دین  کنم. من از واژه دین سه چیز را اراده می دین عرضه می
بندي من  بندي براي هر دینی از جمله اسالم صادق است. در بحث حاضر، تقسیم تقسیم

چون و چرا  : در هر دین و مذهبی، سخن کس یا کسانی بی1ناظر به اسالم است. دین 
گیرد؛ مانند پیامبر (نزد اهل سنت) و چهارده معصوم (نزد شیعیان) و  مورد قبول قرار می

هایی  خاص غایب تاریخی هستند. مجموع سخنان این کس یا کسان در مجموعهاینان اش
عبارتست از  1شود. بر این اساس، اسالم  گفته می» کتب مقدسه«آید که به آن  جمع می

مجموعه عهد عتیق و عهد جدید و بوداییت  1قرآن و مجموعه احادیث معتبر و مسیحیت 
در طول تاریخ به شرح و تفسیر نیازمند  1دین  :2هم عبارت است از متنِ ذمه پادا. دین  1

مجموعه آثار، رسایل، کتابها و مقاالتی است که متکلمان، علماي اخالق،  2است. دین 
: تحقق 3اند. دین  فقها، فیلسوفان، عارفان و سایر علماي دینی به رشته تحریر درآورده

فعالی است که پیروان مجموعه ا 3دهد. دین  را شکل می 3، دین 2و دین  1خارجی دین 
اند به اضافه آثار و نتایجی که از افعال دینداران در عرصه  دین در طول تاریخ انجام داده

عینی و عملی ظهور پیدا کرده است. سه نکته درباره سطوح دین: نخست اینکه فقط دین 
چ است که هر دیندار باید از آن جهت که دیندار است آن را قبول داشته باشد. من هی 1

 3و  2و  1ندارم. نکته دوم: اگرچه میان اسالم  3و اسالم  2اي براي دفاع از اسالم  وظیفه
ها و تفاوتهایی هم میان آنها هست. مثال ساده آن اینکه  ارتباطهایی وجود دارد، اما جدایی

بخش قابل توجهی از ادبیات دینی ما، ادبیات شعري و عرفان است. اما کیست که نداند 
شعر و شاعري مخالف بوده است و قرآن در چند مورد با شعر و شاعري اسالم با 

رفته  ، روي هم3و به طور کلی دین  3مخالفت صریح کرده است. نکته سوم: اسالم 
است و لذا نیاز به  1فاسدتر از اسالم  2است و به همین ترتیب اسالم  2فاسدتر از اسالم 

گري در دین دارد باید پرسید قصد  اصالحگري بیشتري دارد؛ لذا از کسی که قصد  اصالح
گري دین  گري در کدام سطح و کدام الیه دین را دارد؟ قصد من آنست که اصالح اصالح

گري در دین  اصالح  گانه دین گري سطوح سه گانه آن ترسیم کنم. اصالح را در سطوح سه
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ه دو موضع براي اصالح وجود دارد: نخست قداست متون مذهبی ک 1: در دین 1
الظاهر ناشی از صاحبان آن متون است که خود فارغ از چون و چرا هستند. باید  علی

پرسید آیا تلقی ما از این کسان درست است یا نه؟ آیا تلقی ما از عصمت درست است یا 
السالم  علیهم نه؟ تلقی ما از علم غیب معصوم و یا از مفهوم والیت تکوینی معصومین

آن است که چون متون مقدس نهایتاً همانند  1ر در دین درست است یا نه؟ موضع دیگ
توان انجام  متون تاریخی هستند، همان چون و چرایی که در مورد سایر متون تاریخی می
توان  اند می داد، در مورد اصالت و اعتبار سند این متون مقدس هم از آن جهت که تاریخی

، نقد تاریخی متنی و 1در دین گري  اعمال کرد. به هر حال دومین موضع براي اصالح
توان  هم در دو موضع می 2: در دین 2گري در دین  فرامینی کتاب مقدس است. اصالح

گري و مداقه پرداخت. یکی اینکه آیا مفسران و شارحان دین، تلقی درستی از  به اصالح
س و اند یا نه؟ در موارد تعارض بین متون مقد متون مقدس و معانی مندرج در آنها داشته

حکم بین عقل، چه باید کرد و تلقی مفسران در این موارد چگونه بوده است؟ مورد دوم 
فرضهاي علمی، تاریخی و زبانی  آن است که به پیش 2 براي مداقه و اصالح در دین

ها و مفاهیم دینی  مفسران و شارحان دین توجه کنیم و نیز اینکه آیا این مفسران، همه واژه
به نظر من یکی از ادلّه اصلی دوري عملی از دین نزد برخی از  اند؟ را ایضاح کرده

نکردن مفاهیم دینی است. نکته دیگر براي اصالح این  ماندن و ایضاح گریزان، مبهم دین
به ) برخوردار است یا نه؟ consistency(از خصلت سازگاري  2سؤال است که آیا دین 

یا  .]286: ةالبقر[ ﴾ۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡ�تََسَبۡت لََها َما َكَسبَ ﴿طور مثال در قرآن آمده است: 

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ ﴿ ن لَّۡيَس لِۡ�ِ
َ
بر این اساس سود و زیان آدمی متوجه  .]29النجم: [ ﴾٣٩َوأ

پرسم اگر اینطور است پس خیراتی که ما براي اموات انجام  به عمل خود اوست. اما می
گوییم خداوند  دهیم به چه معناست و چه سودي براي آنها دارد؟ مثال دیگر آنکه می می

شود.  می گوییم که خداوند غضبناك و خشنود تغییرناپذیر است و از سوي دیگر هم می
 2گري تن دهد این است که آیا در اسالم  باید به اصالح 2مطلب دیگري که در اسالم 
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چیزي که از جنس خرافه باشد راه پیدا کرده است یا نه؟ از ورود خرافات باید ممانعت 
پردازم. سؤال این است  کرد. در اینجا به طور استطرادي به مسأله روحانیان و عالمان می

یم و چه الگویی بر روحانیان و عالمان دین حاکم است؟ به نظر من چهار که چه پارادا
اند فقط  روحانیان که شارح و مفسر دین .1پارادیم و چهار الگو قابل تصور است: 

اند. در قرآن  . طبیب4باشند.  . قاضی و داور می3. آنان حاکم هستند. 2رسان هستند.  پیام

حۡ ﴿کریم در ذیل آیه: 
َ
َُذٓواْ أ ِ ٱ�َّ ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
حدیثی از  .]31: التوبة[ ﴾َبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

نقل شده است که شخصی پرسید آیا واقعاً یهود و نصارا علماي خود  امام محمد باقر
فرماید: منظور آن است که ایشان با علما و روحانیان خود،  پرستیدند؟ حضرت می را می

یعنی فقط خدا را  ،توان آن رفتار را داشت که فقط با خداوند میکردند  چنان رفتاري می
که این قوم با  در حالی ،توان موجودي دانست که سخنش فوق چون و چرا باشد می

کردند. این تلقی از روحانیت که به نظر من  اي می علماي خود چنین معامله
است.  2و اسالم  2پرستی است به خودي خود یکی از مواضع اصالح در دین  روحانیت

: به 3گري در دین   ستیزي نیست. اصالح پرستی به معناي روحانیت   البته نقد روحانیت
گري نیز  چهار دسته خطا امکان وقوع دارد و لذا چهار نوع اصالح 3نظر من در اسالم 

کند: رابطه هر فرد با خود، با خدا،  الزم است. فرد دیندار به چهار شکل ارتباط برقرار می
هایی ممکن است رخ دهد که  ا دیگران و با جهان. در هر یک از این ارتباطها نادرستیب

ارزشی فرد  اند از: رابطه هر فرد با خود: نخستین ناراستی در این مورد احساس بی عبارت
است؛ زیرا دین اساساً بر دو چیز، یعنی محدودیتهاي انسان و دیگري نیازهاي انسان تأکید 

تأکید به شدت مستعد سوء برداشت است. دومین عارضه، خود  بسیار دارد و این
محدودسازي است. مورد سوم، خودشیفتگی است که فرد خود را بیش از آنچه هست 

ها در  بپندارد و مورد دیگر نیز روحیه تقلید و تعبد است؛ رابطه هر فرد با دیگران: ناراستی
آمیز (خواه تبعیض  برخورد تبعیضاند از: پیشداوري در مورد دیگران،  این حوزه عبارت

دینی و خواه تبعیض غیردینی) و عدم مدارا و تسامح با دیگران؛ رابطه هر فرد با جهان: 
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اند از: تعصب، التقاطگرایی،  ها و خطاهاي ممکن در این بخش عبارت ناراستی
ند از: ا ها در این زمینه عبارت رابطه فرد با خدا: ناراستی ،انگاري پرستی یا ساده خرافه

تکه سازي دین،  سازي بیش از حد دین، تکه تصورات ناصواب درباره خدا، عقالنی
گري  هیچ اصالح 1گرایی، تحجر. به نظر من مرحوم مطهري در حوزه اسالم  آخرت

هایی از  گري به طور جسته و گریخته اصالح 2و اسالم  2نداشته است. در حوزه دین 
 3و اسالم  3رانه مرحوم مطهري در حوزه دین ایشان شاهدیم. اما عمده همت اصالحگ

خود جاي  3و  2و  1بندي ایشان از اسالم به اسالم  . تقسیم1  صورت پذیرفت. اشاره
تأمل و تردید دارد. تا کنون شنیده نشده است که کسی رفتار مؤمنان و عالمان دینی را 

اي از رفتارهاي  یزهتوان اعمال متدینان را که آم بخواند و اساساً چگونه می» اسالم«
نیز با مبناي ایشان » 2اسالم «گوناگون وبعضاً متناقض است، به اسالم منتسب کرد. تعبیر 

توانیم قرآن و روایت را فهم و اصالح  چندان سازگار نیست. کسی که معتقد است ما می
دینی  کنیم و تنها باید از آن دفاع کنیم(برخالف نظریه قبض و بسط که رابطه ما را با متون

را اطالق کند. » اسالم«هاي دیگران نام  تواند بر فهمها و برداشت شمارد) نمی منقطع می
پس بهتر است بگوییم ما با اسالم (یعنی منابع اصیل وحیانی) و تفسیرهاي مختلف از 
اسالم مواجه هستیم. به هر حال معلوم نیست وجه تسمیه اسالم بر مجموعه دوم و سوم 

(به تعبیر ایشان) تفاوتهایی وجود دارد،  3و  2و  1نکه میان اسالم . اثبات ای2چیست؟ 
چندان مشکل نیست؛ اما استدالل ایشان به رواج اشعار در فرهنگ دینی درست نیست. 
هیچ دلیلی وجود ندارد که قرآن کریم همه انواع شعر را مردود شمرده باشد و سیره 

السالم بهترین شاهد بر این مدعاست که قرآن شعري را مذموم  علیهم و ائمه پیامبر

َعَرآُء يَتَّبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥَن ﴿دانسته است که مایه گمراهی است:  . در 3 .]224الشعراء: [ ﴾٢٢٤َوٱلشُّ
فاسد است و  1پرسیم: اگر اسالم  شود. می کالم نویسنده محترم، ناسازگاري دیده می

الح (نکته سوم)، پس چگونه باید آن را قبول داشت و تنها دفاع از آن را وظیفه نیازمند اص
توان دفاع کرد پس چرا  با آنکه فاسد است، می 1خود دانست (نکته اول)؟ و اگر از اسالم 
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) 1. بنا بر نظر ایشان، قرآن و سنت قطعی (اسالم 4توان دفاع کرد؟  نمی 3و  2از اسالم 
الح است. این نکته عالوه بر اینکه با مبانی مسلم اسالمی و با ادله نیز فاسد و نیازمند اص

شناسی نیز قابل تأمل و تردید جدي است:  کالمی سخت منافات دارد، از منظر اصول دین
است. اگر این دو  )Authorityمرجعیت (و  )sanctityتقدس (الف) اساس دین بر 

نامیم؟ و چه  وي آن را دین میویژگی از وحی و دین گرفته شود، پس دیگر از چه ر
فرقی میان دین و دانشهاي متداول بشري وجود دارد؟ ب) اگر قرار باشد به زعم 
نویسنده، متن وحی نیز اصالح شود، باید پرسید که چه کسی و با چه علم و معرفتی 

تواند کالم خداوند حکیم و علیم را نقد کند؟ اگر دانش محدود بشر براي اصالح متون  می
این مطلب که تلقی ما  5گري دین وجود دارد؟. ی کافی است، پس چه نیازي به هدایتدین

.مربوط 2قدر به اسالم  از عصمت و علم غیب و.. چیست، بنابه تعریف نویسنده گران
اند.  است، نه به اسالم؛ حال آنکه ایشان اصالح این تلقی را از موارد اصالح اسالم دانسته

خی صرف نیست که حجیت و سندیت آن مانند سایر متون . قرآن کریم یک متن تاری6
بودن قرآن کریم از وجوه گوناگون راه را   تاریخی صرف مورد چالش قرار بگیرد. معجزه

 ﴾لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡ�تََسبَۡت ﴿ :. اوال7ًبر این نوع شبهات کامالً بسته است. 

ن لَّۡيَس ﴿و  .]286: ةالبقر[
َ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ َوأ از آیات قرآن، یعنی  .]39النجم: [ ﴾٣٩لِۡ�ِ

دهند  برداري اموات از خیراتی که زندگان براي آنان می ؛ثانیاً بهره2است، نه اسالم  1اسالم 
است. همچنین مسأله تغییرناپذیربودن  1نیز بر اساس احادیث و سنت، یعنی اسالم 

است. حال آنکه نویسنده این موارد را  1 نیز از اسالمخداوند و غضبناکی و خشنودي او 
داند. افزون بر آنکه این موارد و صدها مورد  می 2هاي نیازمند اصالح در اسالم  از نمونه

دیگر از این دست از دیرباز مورد بحث قرار گرفته و معموالً پاسخهاي روشن و 
اندیشه نویسنده معلوم) هدف من  است. (منبع این قسمت: سایت بازتاب اي یافته کننده قانع

 در این تحقیق فاش کردن این سطح سه گانه براي شماست.
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من قصد انتشار مطالب این تحقیق را نداشتم ولی چند چیز مرا وادار به انجام این کار 
حدیث: حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشد که در حقیقت  -2نهی از منکر  -1کرد: 

 نجات تو در آن است.
 زرگترین منکر، کسانی هستند که زیر پوشش دین، در حال فاسد کردن دینند. ب

کردم راه و روش من بهترین  می سال قبل، مانند میلیونها ایرانی دیگر فکر 2من تا 
ولی دست بر قضا و به لطف دروغگویی   است و در روز قیامت جایم وسط بهشت است!

ر راه تحقیقی افتادم و به مرور و با عجیب یک روحانی (شاید هم لطف الهی بوده) د
کمال تعجب فهمیدم نه تنها جایم وسط بهشت نیست بلکه با ادامۀ چنین عقاید و راه و 

آورم! و اکنون یا تمام وجود و با ایمان کامل قلم به  می سر از وسط جهنم در روشهایی،
 خواهم فقط به هموطنانم هشدار دهم.  دست گرفته ام و می

 .در بند آن نباش که نشنید یا شنید تو دعا گفتن است و بس هحافظ وظیف
برخی از شدت بی دینی و بی خدایی، روحانیت و روضه خوانی و عقاید شیعی را 

کویند ولی من از شدت عالقه به اسالم و خدا و قرآن در این تحقیق به عقائد خرافی  می
 ام.  ي پوچ شما تاختهها و افسانه

نفاق نیست که دم از هفته وحدت بزنیم ولی در دل با ابوبکر و  دوري از نفاق: آیا این
کینه داشته باشیم. (عکس این قضیه را مجسم کنید  ها عمر و سایر افراد مورد عالقه سنی

 .استند هفته وحدت براه بیندازند!)خو می با حضرت علی بد بودند ولی ها که مثالً سنی
یا سایر  ها انیون صفوي، دشمنی با سنیطبق اصل تز و آنتی تز، تنها راه بقاي روح

ادیان و ملل و داغ نگهداشتن آتش این دشمنی است پس این کتاب را بخوانید تا بفهمید 
اولین دشمن این ملت، جهل و نادانی و دومین دشمن آنها کسانی هستند که از این نادانی 

 کنند. می سوء استفاده
است و من واقعاً از آن بیزارم ولی  باز کردن مسائل کهنه تاریخی کار بسیار زشتی

شده اي  مستمسک عدهاي  ها به صورت متناوب و دوره هاست که این داستان متاسفانه سال
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رود) به همین دلیل  می تا دکان خود را با آن داغ نگاه دارند (خاصه هر گاه رو به سردي
عه آن دیگر زیر من علیرغم میل باطنی دست به کار این تحقیق شدم تا خواننده با مطال

تلقینات مداحان و نویسندگان متعصب و روحانیون مغرور از خود راضی قرار نگیرد و 
ي آنها نشود و تنها خواهشم این است که پس از درك حقیقت، ها ناخواسته جزو عمله

این مسائل کهنه تاریخی را به دور ریخته و از اطراف این جماعت،دور شده و به جاي 
 ، در راه آبادانی و سربلندي ایران و جامعه بشري تالش کنند.ها سنیکشمکش بیهوده با 

شیعه شوند و نه  ها هدف من از مطالب حاضر در این کتاب، نه این است که سنی
سال  1400سنی شوند! هدف من فقط این است که شیعه متوجه کالهی که  ها اینکه شیعه
سال پس از صفویه خصوصاً سرش گذاشته بشود و بفهمد بسیاري از  400عموماً و 

 دروغ است. اند  هایی که خورد او داده داستان
ین اصل شروع هر تحقیق است. به همین دلیل، خوارج و تر شک: اولین و اساسی

توانند در رابطه با اصول دین (توحید، نبوت،  نمی تعصبین قشري هیچگاهها و م ابوجهل
برسند و هر چه دارند بر مبناي تقلید اي  عدل، معاد و امامت) بر مبناي تحقیق، به نتیجه

محض از چرندیات گذشته گان و تاثیر صرف از جو و فرهنگ زمانه است. براي همین به 
 براي همین 1، اصل اساسی هر تحقیق استاعتقادات آنها هیچ اعتمادي نیست. شک

کنند عنوان محقق داد. بسیار  می ي قدماء را نشخوارها توان به کسانی که افسانه نمی
گویند تو باید در اصول دینت تحقیق کنی ولی مراقب باش که: باید  می مسخره است که

اعتبار است و خودت را  ایم برسی وگر نه تحقیق تو بی تماً به همین نتایجی که ما رسیدهح
دهی! من در تمام عمرم حتی براي  می در مظان ارتداد و کفر و سنی گري و التقاط، قرار

یک لحظه در وجود یک خدا، در وجود جهان غیب و معاد، در حقانیت محمد و علی 
دروغ اند  حتی شک هم نکرده ام ولی شک هم ندارم که هر چه به من در این زمینه گفته

                                           
کردند هم اکنون مانند ابوجهل  ریاسر و... اگر مانند ابوجهل در عقایدشان شک نمیابوذر و ابوبکر و عمر و عما -1

 در قعر دوزخ بودند.
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اسالم اند  است! و خدا و نبی و امام و در یک کالم: اسالمی که معرفی کردهمحض بوده 
هاي کوته بین گنجشکی بسیار دشوار  البته درك این پارادوکس براي چشم حقیقی نیست.

  .1است
از علماي شیعه در قرن چهارم هجري دست به چند اجماع زدند مانند اینکه اي  عده

ه (بدون در دست داشتن روایتی) و یا اجماع بر لعن صفر بود 28رحلت نبی اکرم در روز 
و تکفیر عمر و ابوبکر و... حتی شیعه نیز علماء و مجتهدین خود را هر قدر هم خوب 

داند و اکنون خواننده عزیز در این تحقیق  نمی بوده باشند معصوم و عاري از خطا و اشتباه
شود و در صورت  ل قبل میمتوجه غلط بودن تعدادي از این اجماعهاي علماء هزارسا

اثبات چنین چیزي هیچ دلیل عقلی و منطقی وجود ندارد مانند آباء و اجدادمان که مدت 
 گردانند و تحویل نسل بعدي می اصول غلط را دست به دستاي  قرن است پاره 10
دهند ما نیز چنین روشی را اتخاذ کنیم. الزم به ذکر است ما در این کتاب جعلی بودن  می

 کنیم.  می هاي مورد استناد شیعه را قویاً اثبات د زیادي از روایات و داستانتعدا
هدف دیگر من از نوشتن این کتاب برداشتن اولین قدم جهت تشکیل یک امپراطوري 
مقتدر اسالمی با اتحاد کلیه ملل مسلمان است و از آنجا که هموطنان به ظاهر شیعه من، 

ند من قصد دارم موانع فکري این اتحاد را از مغزهاي ین مانع بالقوه در این راهتر اصلی
شاءاهللا. (البته اگر خوارجی که چشمهایشان فقط تا نوك نیزه را  آنها بیرون بکشم ان

 .بیند اجازه دهند) می
یی وارد شده (حتی زیر عنوان مقدس کتب حدیث) که یا ها هاي تاریخی قصه در کتاب

دي به آن داده شده به نحوي که اصل ماجرا را از پایه دروغ است و یا شاخ و برگ زیا
افراد سود جو که انگیزه اصلی اي  دگرگون کرده است. سپس در زمانهاي مختلف، عده
حفظ موقعیت، بسط منافع مادي و   آنها: تحریک احساسات مردم جهت کسب شهرت،

به نفع  هاي مشخصی را تر: رسیدن به اهداف سیاسی بوده، داستان اقتصادي و از همه مهم

                                           
 براي درك بهتر ایمان واقعی و جریان این تناقض، کتاب ترس و لرز اثر کیگارد را بخوانید. -1
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مقاصد خود از بین این کتب انتخاب کرده و پس از کم و زیاد کردن و دستکاري کردن 
و اینک، اولین اند  کرده می دهی خاص خود بیان ها را با جهت در حضور عوام، آن داستان

هدف من در اینجا باز کردن مشت دروغگوها و شیادان است. به این دلیل که در عصر 
هایی هنوز در کشور ما باز باشد. زیرا چنین  که چنین دکانفعلی بسیار زشت است 
 حالی و یا نادانی مردم ما در تاریخ ثبت خواهد شد. مواردي به عنوان نشانه بی

من در این تحقیق به طور قاطع و به طریق کامالً علمی و مستند و مستدل و به دور از 
کنم که  می راي تو ثابتهرگونه کلی گویی و استفاده از کلمات مبهم و سردرهوا ب

حضرت عمر و حضرت ابوبکر نه تنها جهنمی نیستند بلکه وسط بهشتند و اگر کسی 
گویم  می و مداحان و نویسندگان دروغگوي تفرقه افکنند. و باز هم ها جهنمی باشد عالمه

شوم و اجازه  نمی مانم ولی به هیچ وجه خر می من شیعه هستم و تا آخر عمر، شیعه باقی
 دهم مرا خر فرض کنند. یهم نم

هاي قدیم و در کتب نویسندگان گذشته مسائل و موضوعات به صورت کلی  در زمان
شد ولی اکنون دانشمندان عقیده دارند براي شناخت  می و پا در هوا و جدلی قضاوت

ترین جزء تقسیم کرد و من در  دقیق و کامل یک موضوع باید آنرا در حد توان به کوچک
 ام. اله و موضوعی را خرد و کوچک کردهحد امکان هر مس این تحقیق تا

شود با یقینهاي ارثی سپري کرد.این یقینهاي ارثی صدبار از شک،  نمی«دکتر ازغدي: 
میریم الاقل در این  می آییم و با چشم بسته هم می ند. ما با چشم بسته به دنیاتر شکننده

 کی عقلی و معنوي حرکت کرد و وقتیشود در تاری میانه با چشم بسته زندگی نکنیم! نمی
هاي ساده،  ین سئوالتر پرسند: چرا؟ ما قهر کنیم و پیاده شویم. همین به ظاهر ساده می
 کنیم زیرا جوابش را کند او را مسخره می می ها هستند. بچه وقتی سئوال ترین سئوال مهم
ر به درك آن شود قاد هاي ساده لوح وقتی شرك و توحید قاطی می دانیم!... آدم نمی

قاي دکتر، تئوریسین خوارج به اصطالح حزب اللهی . (و واعجبا که همین آ»نیستند
 .است!!!)
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بستن باب دروغ: اگر جلوي دروغ را نگیریم. این خشت کج و پایه بی بنیاد، موجب 
انهدام پایه و اساس مذهب شیعه یا مسخ شدن و انحراف آن خواهد شد. مثال روشن آن 

گفت: ال اله اال الزهرا!!! و یا شعر آقاي عصار درباره  83که در عاشوراي  آقاي مداحی بود
علی اکبر: گفت لشکر او رسول اهللا بود گر خطا نبود خود اهللا بود!!! یا مداحی که گفت 
من سگ حسینم و بعد صداي سگ از خود درآورد!!! ممکن است بگویید چرا اینهمه مته 

خشخاش گذشته و کوهی شده ولی در زمینه شرك گذاري. گر چه کار از  به خشخاش می
باید مته به خشخاش گذاشت. چون توحید، اولین اصل دین است و خداوند در قرآن 

گذرم به جز شرك. به همین دلیل، باید اولین نغمه هر شرکی  می گفته: از هر چه خواستم
 برد.  می رورا در نطفه خفه کرد وگرنه به مرور این خشت کج تمام جامعه را در خود ف

بندد و  می بسیاري از احادیث دروغین آیاتی از قرآن را با شان نزولهایی جعلی به خدا

ِ َكِذبًا﴿به قول خداوند: ومن اظلم ممن  ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ
َ
 .]93: األنعام[ ﴾َوَمۡن أ

و یکی از اهداف من در این کتاب،  .»بندد تر از آن کسی که به خدا دروغ می کیست ظالم«
  اند. هایی است که به خداوند بسته نشان دادن این دروغ

که اند  بسیاري از شیعیان معتقد در خلوت تنهایی از خودشان بارها این سئوال را کرده
پس چرا اوضاع روز به اند  مردم ما بهترین مذهب و روش و اعتقادات خالصانه را داشته

ی و دینی و اعتقادي و سیاسی و اقتصادي و... کشور ما رو به سوي روز اوضاع فرهنگ
رود عزیزان من اگر این کتاب را با دقت و حوصله تا آخر بخوانید علت این  می انحطاط

 موضوع را به خوبی خواهید فهمید. 
توضیح آن یعنی اینکه: املدح.  هذم بام يشباعراب، سخنی دارند تحت این مضمون: 

دن یک چیز، خوب به آن حمله نکن بد از آن دفاع کن! رضا شاه با تمام براي نابود کر
توپ و ترشش (و با حمایت انگلستان) نتوانست چادر را از سر زنها بردارد. ولی افراد به 
ظاهر حزب اللهی خوارج با نهی از منکرهاي غلط و احمقانه خود، به خوبی این وظیفه را 

و   بینید! در مورد دفاع از حضرت علی می ایم که هانجام دادند و اکنون به جایی رسید
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جا و  هاي بی ها و دفاع دقیقاً با طرفداري-هاي واقعی تشیع و راه آن بزرگوار نیز  آرمان
خواهم تا دیر نشده به سهم خودم کاري  افتد و من می دارد چنین اتفاقی می -احمقانه

 انجام داده باشم.
جنگ بیهوده   (از زمان صفویه) به طور اخص،سال  400سال به صورت اعم و  1400

لفظی و تاریخی میان شیعه و سنی شکل گرفته و هر کس در این زمینه چیزي نوشته براي 
خنک شدن دل خودش و خالی کردن عقده و یا کسب وجهه در میان توده، مقاصد 

 ي قومی و فرهنگی خاص هر دوره) یکها سیاسی و... بوده است (آن هم در پس زمینه
این موضوع را تجزیه و تحلیل کرده و به اي  نفر نبوده که بنشیند و خالی از تعصبات فرقه

این بحث مضر و حتی بیهوده و تفرقه افکن خاتمه دهد و به همین دلیل، این موضوع، 
همچنان تا به زمان حال، کش پیدا کرده است. امید آنکه با این تحقیق، شاهد ختم این 

 مسائل باشیم.
شیعه از زمانی شروع شد که مسائل مبهم و جعلی تاریخی، بدون کارشناسی بدبختی 

هاي شخصی و جاهالنه برخی افراد، وارد  ها و غرض ورزي علمی، و همراه با تاویل
 فرهنگ عوام شد و در رگ و ریشه آنها جا خوش کرد.

براي ریشه کن کردن هر مشکلی باید علل اصلی مشکل ریشه کن شود. اگر شخصی 
خواهید آنها را با هم آشتی  می یگري طلبکار است و به این خاطر با هم قهرند و شمااز د

دهید باید پول طلبکار پرداخت شود (توسط شما یا بدهکار و یا شخص ثالث) حتی اگر 
شما در ظاهر بین آنها آشتی برقرار کنید کینه به قوت خود باقیست. کار دولت ما، هفته 

اي ما (که کار همیشگی ماست) نیز از همین قرار است. ه وحدت و شعارهاي و نمایش
سال خرج نشد و آنگاه هیات دیوانگان حسین با یک  25چقدر هزینه که در طول این 
را پنبه کرد و سی دي این مراسم در کشورهاي عربی  ها مراسم عمرکشان، همه رشته

ا اینکه برادران پخش شده و... براي همین باید ریشه تفرقه را خشکاند. شیخ شلتوت ب
کنیم با اینهمه  می سنی ما در اکثریت بوده و این ما هستیم که خلفاي آنها را سب و لعن
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مذهب تشیع را رسمی اعالم کرد آیا ما نباید گام بعدي را برداریم. و اکنون هدف من 
 ي بی پایان و بیهوده است.ها و بغض ها تاریخی و منطقی براي کینه  یافتن پاسخی عقلی،

کند و همه از تو  ریف و تمجید کردن، خیلی راحت است و همه را طرفدار تو میتع
سخت و ناممکن است. زیرا حرف حق تلخ است. ما   آید. ولی تحمل انتقاد، خوششان می

نویسند: باید  می در نامه خود به مالک اشتر ادعاي تشیع داریم. حضرت علی
ین آنها نسبت به تو باشد ولی خدا وکیلی آیا رت ین و مخالفتر نزدیکترین افراد به تو منتقد

 اند؟  ما (چه مردم و چه حکومت) اینگونهدر کشور 
خواهد  می کسی که با نشان دادن دروغها قصد ایجاد اتحاد با سایر مسلمین را داشته و

به حقیقت اسالم پی ببرد منحرف و التقاطی نیست. التقاط و انحراف واقعی آنجاست که 
کنند کسی که  می دهند و در راستاي منافع دول استعمار گر حرکت و بال میبه دروغها پر

رف نه نیت شهرت دارد و نه در پی باز کردن دکان است و نه دنبال منافع مادي است منح
 اند؟  است یا کسان دیگري که اینگونه

زیرا او ستون اصلی تشیع یعنی وجود نص  اند. تشیع را دشمنی با عمر، تعریف کرده
خواهم در ابتدا این نکته را از ذهن شما خارج  خالفت علی را لگدمال کرد. من می در

کنم تا آمادگی پیدا کنی که بفهمی تشیع حقیقی چیز دیگري است. و با اطمینان کامل و 
 کنم که غصب خالفتی در کار نبوده است. می صد در صد براي تو ثابت

و درد دل علی با چاه به خاطر د ان تشیع را خالفت بالفصل حضرت علی معنی کرده
گویم روح و اندیشه علی محو عظمت جهان  غصب خالفت و تصرف فدك! من به تو می

همتاي آن و غرقۀ حیرت بوده و آن غش کردنها در  هستی و خالق مقتدر و بی
نخلستانهاي مدینه به خاطر خالفت نبوده است. به قول مولوي:کار پاکان را قیاس از خود 

 نداشته است. و باز هم به قول مولوي: اي  مثل شما به حکومت عالقه مگیر. علی
 آنکه دشمن را بدین سان پی کند حرص میري و خالفت کی کند. 

من در بین توده شیعه بزرگ شدم و خودم نیز شیعه بوده ام. من با افکار هموطنانم از 
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آنها جا  هرگ و ریشنزدیک آشنایی کامل دارم. تا وقتی که تنفر از عمر و ابوبکر در 
خوش کرده است هیچیک از مردم ما از قاضی گرفته تا دکتر و شهردار و فرماندار و... 

دهند خدمت  می توانند به هموطنان اهل سنت که یک پنجم جمعیت ایران را تشکیل نمی
کنند و یا نگاهی دوستانه داشته باشند. به همین دلیل این هموطنان عزیز در مظلومیت به 

برند. هدف من از نوشتن این کتاب روشن شدن ذهن متصدیان امور و پاك کردن  می سر
 جاست.  ي بیها زنگار کینه

فرماید: به جز شرك، هر گناه دیگري را اگر خواستم  می خداوند در قرآن کریم
توانم باور کنم که شیطان ما را به حال خود واگذاشته و تشیع صفوي  نمی بخشم. و من می

یشه اشباح الرجال ایرانی جا خوش کرده خالی از شرك است و یکپارچه که در رگ و ر
ي واهی به دوزخ ها توحید محض! پس مراقب باشید شیطان، شما را با خوش خیالی

 نکشاند که عذابش غیر قابل تحمل است.
می دانیم که مجازات تهمت در اسالم بسیار سنگین است، به خصوص اگر نسبت به 

با  2) اند و در شکل گیري اسالم نقشی (هر چند کوچک داشته 1اند کسانی باشد که مرده
درصد احتمال بدهیم که ما  5ین نگاه حتی اگر تر خواندن مطالب این تحقیق و با بدبینانه

در قضاوتهاي خود نسبت به این افراد اشتباه کرده ایم آیا شب اول قبر سختی نخواهیم 
و  4یا دنباله رو بزرگانمان بودیم؟ 3گان و گذشتهتوانیم بگوییم که ما پیر داشت؟ و آیا می

گوید: شما هم عقل داشتید و هم قرآن؟ و مگر من در قرآن نگفته بودم آنچه  خداوند نمی

                                           
 .مواتکم بالخیرحتی اگر ابوبکر، عمر و عثمان را شهید حساب نکینم. با عنایت به حدیث اذکروا ا -1
هجرت و...) را نقش   ها (شعب ابیطالب، ها، بریدن از اقوام، بذل مال و تحمل تمام سختی اگر شرکت در جنگ -2

 کوچک بدانیم.
3-  

بِيَ�۠ ﴿ -4 َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا ٓ إِ�َّ ْ َر�ََّنا سروران و بزرگانمان را ما «]. 67: األحزاب[ ﴾٦٧َوقَالُوا

 .»پیروي کردیم پس آنها ما را گمراه کردند
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 .1را که نسبت به آن علم و یقین ندارید پیروي نکنید؟
توانستند دنیا  شدند می دانید اگر فقط چهار کشور مسلمان خاورمیانه با هم متحد می می

،  را به زانو در آورند؟ زیرا هم نیروهاي مخلص و از جان گذشته در کشورهاي عربستان
ایران و عراق و افغانستان وجود دارد. هم منابع عظیم نفت و گاز... ولی صهیونیست و 

دهند؟ در صورتیکه حضرت علی با  خلی او مگر اجازه اتحاد میایادي پیدا و ناپیداي دا
دست بیعتی که با حضرت ابوبکر داد باعث شد کمر ابرقدرتهاي آن زمان یعنی ایران و 
روم، توسط مشتی عرب فقیر، در هم شکسته شود و افسوس بر ما که پیرو واقعی آن 

 ایم مایۀ ننگ.  حضرت نیستیم و فقط شده
و عالیق مردم را به حدي تشدید کنی  شیطانی، آن است که عقاید هاي یکی از سیاست

کند، موافقت را بیش از  که با افراط همه از آن سوي پشت بام سقوط کنند. مخالفت نمی
من این   دهد، در انجام فرایض دینی، در عزاداري، در اظهار عشق و عالقه، می حد شدت

 انی. سیاست شیطانی را برایت افشا کردم دیگر خود د
وقایعی که در تاریخ نقل شده به هیچ وجه، معیار مناسبی براي شناخت کامل افراد 
نیست به خصوص اگر درباره آن روایات، اتفاق نظري نبوده و به صورت ضد و نقیض 

بینیم در زمان حال با وجود این همه رسانه و تکنولوژي و با اینکه  می نقل شده باشد. زیرا
و کارمندان مذهب)  ها ، چقدر (به خصوص توسط دولتها و رسانههمه ما زنده و شاهدیم

شاهد قلب مکرر واقعیاتیم. اکنون چگونه بر مبناي اخباري که قرنها پیش اتفاق افتاده 
سال پس از پیامبر اکرم از صورت  250دانم؟ (آن هم اخباري که  نمی دهیم، حکم قاطع می

 .2شفاهی به صورت مکتوب درآمده است)

                                           
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� ﴿ -1

ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ُ�ُّ أ ]. 36[االسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۚ إِنَّ ٱلسَّ

 . »چشم و دلها همگی در پیشگاه خداوند مسئوولندو آنچه را علم نداري پیروي نکن همانا گوش و «
 1400دانند آنگاه  سال قبل توسط هیتلر را دروغ می 50میلیون یهودي در  5به عنوان مثال بسیاري سوزاندن  -2

 هاي عربستان...  سال قبل وسط بیابان
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نن، شیعه و تشیع دو مساله جدا از هم است. و گر نه سنی و شیعه هر دو سنی و تس
مسلمانند و انسان و از امت رسول خدا. اگر درست نگاه کنیم خداي ما یکی است. 
پیامبرمان یکی است. کتابمان یکی است. قبله و... و حتی آنها امامان ما را نیز به عنوان 

ند. تمام بدبختی ما از دست علماي نادان دو طرف انسانهایی بزرگوار و دانشمند قبول دار
است که با کشاندن مباحث فقهی و تاریخی به میان مردم کوچه و بازار، باعث دشمنی 

از اختالف و  تر دانیم که هیچ چیز نزد خداوند مبغوض و میاند  میان ملل مسلمان شده
پاشد  بذر اختالف میجدایی نیست پس خدا لعنت کند هر کسی را که دانسته یا ندانسته 

 تا دول مخالف اسالم، آنرا درو کنند.
شود مرتب دم از اتحاد زد و ژست آنرا گرفت ولی جلوي مداحان دروغگو و  نمی

نویسندگان مزدور را نگرفت. تا آنها با سمپاشی در جامعه به تفرقه میان جوامع اسالمی 
ته به نام هفته وحدت دامن بزنند و ما هم دلمان خوش باشد که در طول سال یک هف

روز سال در جشن و عزا در  365داریم در حالیکه بلندگوها از صبح تا شب و در طول 
 دست آدمهاي بی شعور است.

ممکن است برخی از خوارج بگویند که با مطالب این کتاب، اساس دین مورد هجوم 
افات و دروغها و قرار گرفت. و مردم گمراه شدند و از دین بیزار. ولی باید بدانیم که خر

کند. همین مسائل است که  ي بیهوده است که جوانان را از دین زده میها و تفرقه ها کینه
کند. و کسی  کند. التقاط حقیقی مواردیست که ایجاد تفرقه و نفاق می دین را منحرف می

گوید) نه در پی باز کردن  که نه نیت مشهور شدن دارد (زیرا خالف عرف رایج سخن می
می (در برابر اتحادیه اروپایی و صهیونیستی دکان است و تمام هدفش ایجاد اتحادیه اسال

 تواند منحرف باشد.  و سرمایه داري جهانی و...) است نمی
نهج البالغه را باز کنید در جاي جاي آن، سخن از این آمده که مراقب باشید فریب 
دنیا را نخورید. پس از آن به تقواي الهی و دوري از گناهان سفارش شده. و بعد دقت در 

ي الهی در طبیعت و سرگذشت تاریخ و جوامع و... یعنی اینکه این امور مهمتر از ها نشانه
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و شیطان هم براحتی کار اند  چیزهاي دیگر است حاال نگاه کنید ما را سرگرم حواشی کرده
 برد. خودش را پیش می

پس از ضربت خوردن: از پیغمبر شنیدم که  از آخرین وصایاي حضرت علی
ان مردم و ایجاد وحدت از نماز و روزه افضل است و دین را هیچ فرمود سازش دادن می

(مایه ننگ مداحان و وعاظ نادان دو طرف  1سازد... نمی چیز مانند اختالف و نفاق پراکنده
 .ندگان متعصب نادان از هر دو طرف)و نویس

فرماید: آیا همین که خداي ما و  آن حضرت همچنین در جنگ نهروان به خوارج می
جهت حفظ اتحاد در جامعه  ما و کتاب ما یکی است براي شما کافی نیست ( پیامبر

از خوارج بدترند؟ ما که در بیشتر چیزها با آنها هم  ها پرسم: آیا سنی می اسالمی) حال من
داران غربی ریخته و کشورهاي  گانه آب به آسیاب سرمایه عقیده ایم چرا با رفتارهایی بچه

شناسند و  می امام ما را بهتر از خود ما 12؟ (آنها حتی  کنیم همسایه را با خود دشمن می
بیشتر قبول دارند بر خالف ما که به عمر و ابوبکر که مورد عالقه آنهاست ناسزا و لعن 

 .فرستیم) می
نکته بسیار عجیبی در کتب شیعه وجود دارد و آن اینکه با جد و سعی فراوان از 

یعه را قبول کنند. روزي خود من به یک نفر سنی خواهند عقیده ش می برادران اهل سنت
همین مطلب را گفتم و او با تعجب پاسخ داد: ما امامان شما را بهتر از خود شما 

 شناسیم و بیشتر از شما قبول داریم، این شما هستید که به عمر و ابوبکر لعن و ناسزا می
ذباهللا از حضرت علی بهتریم گویید. و من به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم: نه ما نعو می

سال با  25بینیم حضرت علی  می از حضرت عمر و حضرت ابوبکر. با اینهمه ها و نه سنی
داده همسر آنها را پس از فوتشان به  می خلفاء رفت و آمد داشته و به آنها مشورت

و چه بسا حضرت اند  گرفته و... ولی اکنون شیعه و سنی در نبردي بیهوده می همسري

                                           
 معصوم، حسین عماد زاده، نشریه مکتب قرآن 14 -1
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به همراه سایر خلفاء وارد بهشت شوند و متعصبین از هر دو طرف به دوزخ  علی
 .بروند!

 کنار ها در انتها باید گفت: تاریخ، بهترین قاضی است و گذشت زمان پرده از چهره
زند. ما در بین اکثر ملل جهان، اختالف نظري درباره خونخوار بودن هیتلر و شارون و  می

بیشتر مواردي که مقصران آن در تاریخ مشخص و محکوم چنگیز نداریم. و همینطور 
و حتی تعدادي از  حاال اگر از نه دهم مسلمانان و تمام محققین غیر مسلمان، اند. شده

مطلعین شیعه، نظرشان را درباره عمر و ابوبکر سئوال کنی خواهی دید که نظر آنها با نظر 
 عوام و مداحکها و عالمکها، بسیار متفاوت است. 

جاد اتحاد واقعی با شعار و نمایش و هفته وحدت و... امکان پذیر نیست. بلکه راه ای
حل اساسی آن است که دروغهایی که باعث ایجاد کینه و میان شیعه و سنی شده را ریشه 
کن کرد و از مغز آنها بیرون کشید. ولی متاسفانه چون این دروغها ریشه در اعتقادات و 

دي آن بسیار دشوار است. و تا این کار صورت نگیرد برخی احساسات مذهبی دارد، نابو
کشان راه انداخته و  از هموطنان احمق من در هیات دیوانگان حسین کاشان، مراسم عمر

یک نفر یهودي فیلم این مراسم را به صورت سی دي در کشورهاي عربی پخش کرده و 
 فحش ها نیم و به سنیک شنویم تعجب می می ها را ما هنگامی که خبر سر بریدن شیعه

دهیم. در صورتیکه اگر آنها یک هزارم رفتار ما نسبت به علی داشته باشند ما هم سر  می
و جواب  دانم این آقایان، روز قیامت جواب حضرت علی نمی بریم. و من می آنها را

دهند. (البته خدمت برادران اهل تسنن باید عرض کنم این عده در ایران  می خداوند را چه
در اقلیت کامل بوده و اکثریت مردم ایران و حتی بسیاري از شیعیان تندرو این دیوانگان 

 .را قبول ندارند)
و مداحان و نویسندگان با استناد به برخی از روایات  ها برخی از به ظاهر عالمه

هایی را از ناحیه آیات الهی بر ساحت  به راحتی آب خوردن، دروغ ،  مجعول تاریخی
بندند و یکی از دالیل من از نوشتن مطالب حاضر، پاك کردن این  می ندمقدس خداو
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 تهمتها از دامن منزه الهی است حتی اگر بنا شود خونم بر زمین ریخته شود. زیرا من
 دانم با چه رویی در پیشگاه خداوند بایستم. دانم و اگر نگویم در آن دنیا نمی می

شخصی با افراد اي  عداوت و کینه آیا شیعه، حق سب و لعن خلفاء را دارد؟ من
دروغگویی مانند بنگاه داران و مداحان دارم و یکی از دالیل عمده من از نوشتن مطالب 

البته باید گفت اگر به این سئوال پاسخ منفی  .1این کتاب، رسوا کردن دروغگویان است
شود زیرا  یبدهیم و آنگاه یک هفته از سال را هفته وحدت اعالم کنیم هیچ دردي دوا نم

تا وقتی در رگ و ریشه شیعه این تفکر اشتباه وجود دارد که عمر قاتل دختر پیامبر و 
پاك شود و  ها غاصب خالفت بوده است و دستور خدا را زیر پا گذاشته محال است کینه

 اتحادي حاصل. 
کنند با موضع گیري در برابر حضرت عمر و ابوبکر و  می وعاظ و مبلغین شیعه فکر

دهند و اینگونه به  می ـ شیعه ـ قرار خود را در گروه حضرت علی ها رابر سنیدر ب
 شود.  روند در حالیکه دقیقاً همین نکته باعث دوزخی شدن آنها می می بهشت

دانیم که پذیرفتن اصول دین، تحقیقی است  می یکی از اصول مذهب ما امامت است. و
 چیست؟ و چرا شیعه این دو را یکیو نه تقلیدي. حال: تفاوت امامت و خالفت در 

تواند هادي باشد یا در مقام امامت؟ و آیا  داند؟ آیا امام در مقام خالفت بهتر می می
 ي بی سر و ته سیاسی و اقتصادي و جنگی و... اجازه چنین کاري را به امامها مشغله

ده با او دهد؟ با فرض این نکته که خلیفه در تمام امور دستورات امام را اجرا کر می
مشورت کرده و نظرات او را به کار بسته و باز هم با این فرض که امکانات و 

که اینک در دست زمامداران است در آن زمان وجود نداشته و اي  تکنولوژیهاي پیشرفته
بر عهده خلیفه بوده. آیا خدا باید امام را معرفی کند یا مردم خودشان باید او را اش  همه

                                           
از نوشتن این مطالب قربه الی اهللا کنم و بیشتر از روي تنفري که نسبت به  متاسفانه نتوانستم نیت خود را -1

کنم با وجود صرف وقت فراوانی  دروغگویان و حقه بازها داشتم دست به قلم شدم و به همین دلیل فکر نمی
 که براي نوشتن این مطالب کردم ثوابی نصیبم شود.
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خداوند پس از خاتم النبیین تا چه زمان، باید به معرفی پیشوا  تر ت سادهبشناسند؟ به عبار
 جهت مردم ادامه دهد؟ و این ایده آل تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و کی به پایان

 رسد؟اینها سئواالتی است که امیدوارم در این تحقیق به پاسخ آن دست پیدا کنیم.  می
ارزش بودن دستورات  رها در تحقیر اسالم و بیو روشنفک ها یکی از دالیلی که غربی

گویید  آن در عرصه واقعیت و حکومت دارند این است که: تمام این چیزهایی که شما می
در خواب و خیال است و ما جایی در تاریخ سراغ نداریم که قوانین اسالم در عرصه 

عتی در حکومت و سیاست راهگشا بوده باشد. پس چه نیازي به آن است؟ دکتر شری
گفتگویی که با یکی از همین متفکرین غربی داشته در پاسخ اشاره به حکومت عادالنه و 

کند با این مضمون که حداقل در  می رو به گسترش پیامبر اکرم و دو خلیفه بعد از او
سال در عرصه عملی قوانین اسالم راهگشا بوده است. متاسفانه شیعه با  30تاریخ، مدت 

مت عادالنه و پیشرو ابوبکر و عمر مستمسک خوبی دست دشمنان نادیده گرفتن حکو
دین داده است. همانگونه که با توهین به آنها باعث حرمت شکنی و پیدا شدن سرو کله 

 به نام سلمان رشدي شد.اي  نویسنده
داستان و افسانه تا عمق جان و روح یک ملت نفوذ کرده و در نوع تفکر، روش 

یی ها گذارد هدف من نقد احادیث و افسانه می رهنگ آنها اثرزندگی عملکرد و تمامی ف
 است که یا از اصل جعلی و دروغ است و یا شیوة برداشت شیعه از آنها اشتباه است. 

شود (در  من، مطمئن شده ام یکی از دالیلی که ملت ایران، مرتب دچار بدبیاري می
نسانهاي پاکی مانند حضرت عمر و ها) به خاطر ذهنیت اشتباه آنها نسبت به ا بیشتر زمینه

حضرت ابوبکر است. براستی کشوري که اینهمه منابع خدادادي و انسانهاي باهوش و 
فرهنگی کهن دارد چرا باید مرتب دچار مشکالت بی سروته بشود؟ خدا را شکر تا به 

ریاست جمهوري و والیت  -مشروطه-حال همه جور حکومتی هم داشته ایم: پادشاهی 
 شود.  فقیه.آري تا دست از حماقت بر نداریم اموراتمان اصالح نمی

یکی دیگر از اهداف من از نوشتن و انتشار این تحقیق آن است که پاسخی دهم به 
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دانند و اینکه بدانند در  را نجس می ها و همفکران ایشان که سنی ها افرادي مانند آیت اهللا
شود.  تعصب و عناد و خرافه است که باعث نجس شدن انسان میحقیقت این جهل و 

نیز براي این بوده که به غیر خدا متوسل شده به غیر خدا اند  اگر مشرکین نجس بوده
عالقه داشته گوشهایشان بر حرف حق کر بوده و تعصب داشته و غرق در جهل و خرافه 

گذاشته باشد) نجس اندر  و هر که اینگونه باشد (حال هر اسمی روي خودشاند  بوده
 نجس اندر نجس است. 

 محققین شیعه هاشتباهات و انحرافات عمد
براي آماده شدن بهتر ذهن خوانندگان عزیز ابتدا چند شعر و حدیث در خصوص کج 

 پردازیم:  آورم و سپس به اصل موضوع می می هاي یکجانبه و قضاوت ها و تعصب ها فهمی
که از قرآن جز رسم، و از اسالم جز اسم آن باقی روزگاري بر امت من خواهد آمد 

نماند. فقیهان آن زمان بدترین فقیهانند در زیر آسمان، فتنه از ایشان برمی خیزد و به 
 ].نبی اکرم[گردد.  می ایشان باز

ــید    ــاال کش ــو را ب ــه ت ــدایی ک ــر ن  ه
 

ــید   ـــاال رسـ ـــه از بـ ـــی دان کـ  آن نـدایـ
 

ــو را حــرص آورد  ــه ت ــدایی ک ــر ن  ه
 

ــگ   ــردم درد  بانـ ــه او مـ ــی دان کـ  گرگـ
 

 ]2مثنوي مولوي، د [
 .کسی که از خود راضی باشد، شمار ناراضیان او فراوان است. امام هادي

- ﴿ ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َر�ََّنا َطعۡ  إِ�َّا
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ فَأ گویند:  می و (دوزخیان)« .﴾٦٧ لسَّ

 . »پس آنها ما را گمراه کردند ما از سادات و بزرگان خود اطاعت کردیم ،پروردگارا
 .]67 :األحزاب[

�ۡ  �َذا﴿ -
َ
جۡ  ِجبَُك ُ�عۡ  َتُهمۡ َر�

َ
ْ  �ن َساُمُهۡمۖ أ �َُّهمۡ  لِهِۡمۖ لَِقوۡ  َمعۡ �َسۡ  َ�ُقولُوا

َ
ٞۖ  ُخُشبٞ  َك� َسنََّدة  مُّ

ٰ  ُهمۚۡ َذرۡ حۡ ٱفَ  َعُدوُّ لۡ ٱ ُهمُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َحةٍ َصيۡ  ُ�َّ  َسُبونَ َ�ۡ  ۖ ٱ َتلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�
َ
  .]٤[املنافقون:  ﴾٤ فَُكونَ يُؤۡ  �

آورد و  می یشان تو را به شگفتها (اي پیامبر) و آنگاه که آنها (منافقین) را ببینی جسم«
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دهی. گویی که چوبی تکیه داده شده هستند که هر صدایی را  می اگر سخن گویند گوش
پندارند. آنها دشمن هشتند از ایشان بر حذر باش. خدایشان  ضرر خود میعلیه خود و بر 

 ]4 :المنافقون[. »گردند می بکشد چقدر از حق باز
فرموده است: در آخرالزمان، زعیم قوم  جنید بغدادي: در حدیث یافتم که رسول -

 .1آنکس بود که بترین ایشان بود و ایشان را وعظ گوید!
 بـاشند می خـانمانسوزتـر از سیـل فنـا »و دهن آبکشان دست«برحذر باش که این 

 ].صائب تبریزي[
 فقیه شهر به رفع حجاب مایـل نیـــست

 

 چرا که هـر چـه کنـد حیلـه در حجـاب کنـد       
 

 چو نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او
 

 رود بـــه بـــاطن و تفسیـــر نـاصـــواب کنـــد     
 

 ].ایرج میرزا[

محکوم کردن دیگران را بدهد، باید مدت مدیدي را  هاجازپیش از آنکه انسان، به خود 
 ].مولیر ـ مردم گریز[ وقف سنجش صالحیت خود کند.

تحقیقی که از اول، مبنایش کج است کژوهش است نه پژوهش و متاسفانه چون پیامبر 
اکرم، جانشینی براي خود تعیین نکردند و شیعه مبناي اصلی و اولیۀ عقاید خود را بر پایۀ 
همین پندار دروغ و واهی گذاشته پس به ناچار، تمامی کتابهاي او در این رابطه نیز در 

 . جادة انحراف رفته است
باشید. اگر  می شما اي فرزانگان نامدار! همگی در خدمت مردم و خرافاتهایشان

اعتقادي  داشت. از این روي مردم، بی نمی خدمتگزار حقیقت بودید، کسی شما را گرامی
اي  تابند زیرا همواره براي مردم مایه شوخی و خنده نمی نهفته در سخنان شیوایتان را بر

اي نیست  م چون سگ از او بیزارند کسی چون اندیشه ور آزادهبیش نبود. انسانی که مرد
. ها دارد. همو که از بندگی گریزان است و جویاي بیغوله که قید و بندها را دشمن می

براي اي  دانند دشمن نهفته و در کمین خفته می چیزي را که مردم همواره حقیقت بینی

                                           
 .448ص  -عطار نیشابوري- :ولياءاأل ةتذكر -1
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کردند. همواره خواسته اید  پارس میروح آزادگی بود که تیزدندانترین سگهایشان بر او 
اید. شما اي   بر بندگی مردم مهر تایید بزنید و نام این خواري را حقیقت خواهی نام نهاده

 فرزانگان نامدار.
اید. چه  ندگی خویش را بر مردم عرضه داشتهچون درازگوشان بردبار نیرنگبازي، نمای

گرایش مردم، درازگوشی کوچک یا بسیار قدرتمندانی براي سازگار ساختن چرخ خود با 
       ].نیچه[ .1اند نامدار را در پی خویش کشیدهاي  فرزانه

 .کنند می دانیم که با نظرات ما موافقت می ما معموالً عقل سلیم را تنها از آن کسانی
 ].الروشفوکو ـ تفکرات[

کند بلکه از خودش  در هر مباحثه، انسان در واقع از موضوع مورد بحث دفاع نمی
 ].والري پل[کند.  دفاع می

* * * 
بسیاري از نویسندگان و محققین ما در بررسی و تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی، 

شوند که متاسفانه بیشتر آنها ریشه در تفکرات  مرتکب اشتباهاتی از قرار زیر می
 احساساتی، تعصبات مذهبی، تلقینات اجتماعی و محبت بدون معرفت، دارد:

 برخورد گزینشی و از روي احساس با وقایع تاریخی 
اشاره  با حضرت ابوبکر توان به موضوع عدم بیعت حضرت علی می براي مثال

کرد که محقق شیعه براي اینکه اعتراض آن حضرت را پر آب و رنگتر و شدیدتر جلوه 
ماه بعد، با  6نویسد: حضرت علی تا زمان شهادت حضرت فاطمه یعنی تا  می دهد

بیعت نکرد ولی در جایی دیگر براي اینکه جنبه دراماتیک شدیدتري  حضرت ابوبکر
روز پس از پیامبر اکرم  40نویسد حضرت فاطمه  می به رحلت حضرت فاطمه بدهد،

بینیم که این دو تاریخ  می کنیم می بدرود حیات گفت و هنگامی که به تاریخ مراجعه
ماه) به عنوان کمترین و بیشترین زمان حیات حضرت  8ماه و حتی  6روز و  40(یعنی 

                                           
 .هاي درباري پادشاهان صفویه مانند عالمه -1
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ثبت شده است که محقق، با انتخاب گزینشی از آن به نفع  فاطمه (س) پس از پیامبر
ي این برخوردهاي گزینشی و ها احساسات مذهبی خود استفاده کرده است! البته نمونه

شود که  متضاد در کتب نویسندگان، فراوان است. به عنوان مثالی دیگر: وقتی سئوال می
ممکن است منظور از آیۀ تبلیغ، بیان مسائلی دیگر و یا وظیفۀ پیامبر در علنی کردن 

گویند خیر، زیرا اصل والیت و رهبري مهمتر از مسائلی  می دعوت باشد محققین شیعه
و اینها جزو فروع دین است و امامت جزو اصول دین. حال  مانند نماز و روزه و... است

اگر در جاي دیگري از ایشان سئوال شود چرا نام حضرت علی در همین آیه (آیه تبلیغ) 
: بسیاري چیزهاي دیگر، مانند نحوة وضو گرفتن و یا نماز خواندن هم  گویند نیامده می

تدالل خود ایشان، امامت و رهبري که ولی طبق اس اند. آنرا توضیح داده نیامده و پیامبر
از نظر اهمیت، قابل مقایسه با فروع دین نیست؟ پس این قیاس متضاد براي چیست؟ 

اند. و  مثال دیگر مصادیق اهل البیت است. شیعه معتقد است اهل البیت فقط پنج نفر بوده
یی دیگر دانند ولی جا را از شمول آن خارج می حتی ام سلمه همسر نیکو صفت پیامبر

گویند سلمان فارسی از  می براي خرد کردن هر چه بیشتر حضرت عمر و حضرت ابوبکر

 .)هل ابليتأسلمان منا اهل بیت بوده (طبق حدیث پیامبر: 
یکی از بزرگترین اشتباهات نویسندگان و علماء و نویسندگان شیعه (اتفاقاً همین  •

ت) این است که فقط نظر اشتباه علت اصلی ورود خرافات و بدبختی شیعه شده اس
خاص از علماء و نویسندگان تاریخی خود را قبول دارند و نویسندگان جدید نیز اي  عده

گویند تکرار مکررات آنهاست و این در حالی است که آنها معصومین را فقط  می هر چه
 دانند و در تئوري قبول دارند که ممکن است بقیه اشتباه کنند ولی در عمل به می نفر 14

سال اخیر نوشته  50هایی که در  جز کتابهایی خاص تاریخی را قبول ندارند (حتی کتاب
شده در صورتی مورد تایید است که با آن کتابهاي قدیمی مطابقت داشته باشد!) و این 
روش تحقیقی در هیچ کجاي دنیا حتی در قبایل آمازون جایی ندارد. نویسنده و یا 
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ید نویسندگان سنی را قبول ندارد (البته هر کجا که به سخن و کتب و عقا 1روحانی شیعه
کند!!!) زیرا آنها سنی و بنا به اعتقاد او مغرض و دشمن اهل  نفعش باشد را قبول می

سخن و کتب مستشرقین و اسالم شناسان غربی یا یهودي یا مسیحی را قبول ندارد  2! بیتند
رند. طرفه اینجاست که سخن نویسندگان زیرا آنها اهداف استعمارگرانه و تفرقه افکنانه دا

(حتی شیعه و تندرو ایرانی) خودش را نیز قبول ندارد. نمونه جالب آن دکتر علی شریعتی 
ي او در رابطه با ها اي مذهبی بوده و بیشتر تحقیقات و کتابها و سخنرانی که از خانواده

کرده که  اعتراف میحجر و...) بوده و خودش همیشه  –علی و حتی اطرافیان او (ابوذر 
در حد افراط عاشق علی است. شریعتی با توجه با اینکه جو ایران براي بیان تعریف از 
حضرت عمر، بسیار نامساعد است ولی مثال در کتاب حجر حکومت حضرت عمر و 
حضرت ابوبکر را پس از حکومت علی بهترین نوع حکومت در دنیا (تا کنون) دانسته یا 

داند و... ولی  را از زبان حضرت علی در ستایش حضرت عمر می خطبه هللا بالد فالن
محقق و نویسنده شیعه فقط معتقد به اصول مندرج در کتب اصول کافی، بحار االنوار 

 .3مجلسی و شیخ طوسی است!
اشتباه دیگر محققین شیعه این است که در بررسی اسناد و متون یک حادثه فقط  •

 کنند. نمونۀ بارز آن شان نزول آیات قرآن است. ما می نقلموارد دلخواه خود را انتخاب و 
دانیم در کتب شیعه و سنی براي بسیاري از آیات قرآن، شان نزولهاي مختلف و  می

متعددي نقل شده است ولی شیعه هنگام نقل قول این شان نزولها فقط مواردي که به نفع 
سد این شان نزول در این نوی می عقاید خودش است را انتخاب کرده و سپس در کتابش

                                           
 شوم منظور من شیعه شاه عباسی است. مجددا متذکر می -1
کنم که چهار پیشواي اهل سنت جزو عاشقان واقعی اهل بیت  به زودي با دلیل و مدرك به شما ثابت می -2

اند. براي نمونه این یک دلیل را داشته باشید که  هاي فراوانی نیز شده اند و در این راه متحمل شکنجه بوده
 .دانم!!! ل محمد نباشد را باطل میگوید من نمازي که در آن صلوات بر آ شافعی می

بان زاز  بحضرت ابوبکرعمر و  حضرت البته به این کتابها نیز اعتقادي ندارند و مثال هر جا ستایشی از -3
 .اند! ن شده است را حمل بر تقیه کردهاامام
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هاي مختلف دیگر در  به شان نزولاي  تعداد از کتب اهل سنت وجود دارد ولی اشاره
کند! اشتباه دیگر او این است که هنگام ارائه یک دلیل و سند از متون  همین کتابها نمی

اشاره اند  تاریخی به منبع و مصدر اولیه آن و سلسله اسناد آن که چه اشخاصی بوده
نویسد این حدیث یا روایات در صدها کتاب آمده است ولی چه بسا  می کند و فقط ینم

مصدر اولیه آن یک نفر(خبر واحد) و آن هم دروغگو باشد یا انقطاع زمانی زیادي بین 
شخص گوینده و راوي حدیث وجود داشته باشد و... (مانند خطبه فدك که اگر در 

اشد چون راوي اولیه آن در کتاب بالغاه النساء هزاران جلد کتاب هم به آن اشاره شده ب
گوید این حدیث را از زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب شنیدم و این  می

توان  نمی شخص سالها قبل از تولد نویسنده این کتاب در واقعه فخ شهید شده است پس
 .طمینانی به اسناد این حدیث داشت)چندان ا

از دید  اشتباهات محققین ما این است که به پیامبر اکرمیکی از بزرگترین  •
جانش را به خطر  کنند و مثالً اینکه حضرت ابوبکر همراه پیامبر خودشان نگاه می

کرد، آنها این کارها را  می انداخت و به مدینه هجرت کرد یا اینکه او مرتب پول خرج
آورند در صورتیکه باید  می کاري عادي و جزو وظایف پیش پا افتاده ابوبکر به شمار

  ببینیم همین آقایان اگر در آن دوران بودند از جانشان که نه آیا حاضر بودند حتی یک
ریال از مالشان در راه اسالم خرج کنند؟ یا به جاي آن، با تعصبی کوري که همیشه در 

 .! پیوستند می ها و ابولهب ها وجودشان هست به جمع ابوجهل
اشتباهات رایج و تاسف آور محققین و نویسندگان ما این است که یکی دیگر از  •

روش برخورد آنها با مسائل و روش پاسخ دادن آنها همان شیوه قدیمی جدل است. آنها 
پردازند  نمی هیچگاه طبق موازین و روشهاي تحقیق علمی و آکادمیک به بررسی مسائل

یق علمی است مشت انسان دروغگو از تحق تر زیرا عالوه بر اینکه جدل به مراتب راحت
کند در حالیکه اگر کسی طبق معیارهاي شناخته شده علیم حرکت کند  نمی را نیز باز

 .بر مبناي تعصب و دروغ سخن بگوید!تواند  نمی
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یکی از مواردي که باعث خلط مبحث در کتب شیعه شده آن است که نویسندگان  •
لهی قائل نیستند و هر دو را نص الهی و وحی ا شیعی هیچ تمایزي میان سخنان پیامبر

دانند. ولی ما مطابق شواهد  و اطاعت از آنرا واجب و هر دو را خالی از هر گونه خطا می
 متعدد تاریخی ـ که در جاي خود به آن اشاره خواهیم کرد ـ در بسیاري موارد مشاهده

به راي و نظر شخصی شده و امور  نمی نازلاي  کنیم که در رابطه با مسائل مطروحه آیه می
گرفته است. (زیرا در غیر  می و با مشورت ایشان با دیگر اصحاب صورت پیامبر

اینصورت حجم قرآن فعلی باید چندین برابر بود و بسیاري از جزئیات صدر اسالم را در 
دیدیم). طبق صریح آیات الهی و شواهد تاریخی پیامبر اکرم بشري مانند بقیه بوده  می آن

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ قُ ﴿اند: 
َ
در موارد . »بگو من بشري مانند شما هستم« .]110الکهف: [ ﴾ۡل إِ�ََّمآ �

متعددي نیز پیامبر اکرم سخنی گفته یا عملی انجام داده و بعد آیاتی بر خالف آن از 
شده است. پس باید براي اینکه دچار خلط مبحث نشویم رغبات  می جانب خداوند صادر

ي فردي رسول اکرم را از آیات الهی جدا بدانیم. البته ها و سلیقه ها عالقهشخصی و 

 ﴾٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿ ممکن است شیعه در رد این سخنان به این آیه اشاره کند:
ولی اگر به سیاق قبلی و بعدي . »گوید (محمد) از روي هوي و هوس سخن نمی« .]3النجم: [

شویم که منظور خداوند این است که پیامبر اسالم در  می متوجهاین آیات توجه کنیم 
 دریافت و ابالغ وحی امین و معصوم است و از خوش چیزي را به خداوند نسبت

گوید کالم خداست. البته نعوذ باهللا منظور  دهد بلکه در مقام ابالغ وحی هر آنچه می نمی
بلکه اند  گفته می در برخی مواقع از روي هوي و هوس سخن ما این نیست که پیامبر

در موارد متعددي اند  منظور این است که ایشان طبق سرشت و ماهیت بشري که داشته
که ممکن بوده در آن زمینه نظرات دیگري اند  کرده عقیده و نظر شخصی خود را بیان می

و فرشته و خدا! و چرا خداوند نیز وجود داشته باشد. و گرنه چه تفاوتی است میان بشر 
گفته: بگو من بشري مانند شما هستم؟ و آیا بشر، چیزي جز آزمایش و خطاست. اگر در 

بینیم که پیامبر اکرم  می کتب معتبر و قدیمی تاریخی (مورد قبول فریقین) دقت کنیم



 آلفوس (جلد اول)  128

 

هیچگاه در بیان نظرات شخصی خود (مانند سفارش به پیروي از علی و خالفت او) 
فهم این نکته یعنی تمایز  اند. را در مقام اثبات سخنان خود استشهاد نکردهاي  اه آیههیچگ

تواند کلید حل بسیاري از مشکالت باشد.  و فرامین الهی می بین عالیق شخصی پیامبر
پس از گفتن  بینیم که پیامبر به عنوان مثال ما در کتب معتبر اولیه و به حد تواتر نمی

از قرآن در این زمینه اشاره کرده باشند. یا این اي  در غدیر خم به آیهجمله من کنت مولی 
اي  شود. که اگر چنین جمله که: نبوت و خالفت در یکجا جمع نمی جمله پیامبر

 است و وجوبی در آن به چشم صحت داشته باشد بیانگر عقیده و نظر شخصی پیامبر
 6را در شوراي  حضرت علیخورد براي همین گناهی به گردن عمر نیست اگر  نمی

توان پاسخ بسیاري از ایرادات کالمی شیعه را  می نفره انتخاب کرده باشد. به همین نحو
 داد.
که اي  مورد بسیار عجیب و جالب دیگر این است که حتی یک آیه از دهها آیه •

کنند را نباید با آیات قبلی و بعدي آن،  می محققین شیعه در مقام دلیل و مدرك بیان
! یعنی تمامی آیات مورد نظر شیعه در صورتی به نفع او کاربرد دارد که به تنهایی 1نجیدس

و بدون توجه به آیات ماقبل و ما بعد آن مورد تفسیر قرار گرفته و معنی شود. توجیه 
شیعه نیز در این زمینه بسیار جالب است: این آیات در راستاي ظلم به اهل بیت جابه جا 

بودن آیات قرآن  2حالی است که بین شیعه و سنی اجماع در موقوفی شده اند! و این در
است. نکته دیگر اینکه طبق اتفاق نظر تمام علماي شیعه و سنی بهترین روش فهم و 
تفسیر آیات قرآن، تفسیر آیه به آیه است و حتی روایات نیز باید با محک آیات قرآن 

شود محقق شیعه به جاي  یه تنگ میمورد نقد قرار بگیرند ولی در برخی مواقع که قاف

                                           
این نکته حتی یک استثناء هم ندارد! یعنی حتی یک آیه هم در قرآن وجود ندارد که شیعه بتواند با توجه به  -1

 آیات قبلی و بعدي آنرا به نفع خو بکار بگیرد.
موقوفی بودن آیات قرآن یعنی اینکه ترتیب آیات قرآن به همین نحوي که هم اکنون در دست ماست توسط  -2

 مشخص شده است.  پیامبر اکرم تعیین و
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تفسیر آیات قرآن با یکدیگر و یا به جاي اینکه روایات و احادیث را با قرآن بسنجد این 
شود!!!  آیات قرآن است که توسط او بوسیله روایات تاریخی تخصیص خورده و تفسیر می

ار قرآن تواند معی در حالیکه قرآن کریم خود معیار همه چیز است و چیزي دیگري نمی
باشد. متاسفانه دامنۀ انتخاب گزینشی و عدم توجه به آیات قبل و بعد حتی به احادیث 

اند: هر که من  پیامبر اکرم نیز کشیده شده است براي مثال: پیامبر اکرم در غدیر خم فرموده
موالي اویم علی موالي اوست خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن باش 

. اکنون عالمه امینی به جاي اینکه کلمه مولی را با عنایت به شرایط پیش آمده با دشمن او
گوید بیشتر نویسندگان عرب معنی مولی  و با توجه به جمالت بعدي پیامبر معنی کند می

دانیم که این کلمه  می پس مولی در اینجا یعنی خلیفه و جانشین! ولی مااند  را اولی دانسته
توان معناي  می است و فقط داخل جمله و با توجه به علت بیانمعنی مختلف  27داراي 

تر و  آنرا فهمید. (و گر نه اعراب در مورد مسایل حکومتی و ریاستی کلمات بسیار روشن
 .امام و...)  یفه ـ امیر ـ والی ـتري دارند: اولی االمر ـ خل دقیق
تحصیالت دانشگاهی دارند) اشتباه دیگر اکثر محققین شیعه (البته به جز افرادي که  •

کنند و نه ترکیبی. براي  می عملاي  این است که در بررسی متون تاریخی به روش تجزیه
ما باید قطعات مختلف آنرا در مکانهاي درست آن قرار داده اي  شناخت درست هر پدیده

و به صورت یک کل یکپارچه آنرا مورد قضاوت و بررسی قرار دهیم ولی محقق شیعه 
را به صورت قطعه قطعه درآورده و مواردي از آن را که به نفع خوش است بزرگ  تاریخ

کند و هیچگاه  کرده و سعی در خدشه دار کردن و بی اهمیت نشان دادن سایر موارد می
تواند وقایع مختلف تاریخی در یک دوره را در کنار هم بچیند و به صورت کلی  نمی

 .1دمورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار ده
استفاده از فروع در اثبات ادعاهاي خود. مثالً در بیشتر آیات قرآن تنها راه  •

                                           
ن یک چیز کار جوانان هاي خردسال است و سرهم کردن و ساخت البته خرد و خراب کردن یک چیزي کار بچه -1

 .با استعداد!
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رستگاري عمل صالح و ایمان بیان شده است و شفاعت را منتفی دانسته ولی ایشان در 
کنند! در  پاسخ اشکاالت وارده، به یک آیه که در مورد شفاعت، نازل شده اشاره می

فاعت به عنوان یک فرع بسیار بسیار کوچک براي حالیکه اصل بر عمل صالح است و ش
ترمیم عمل است (آن هم مربوط به قیامت است نه این دنیا و تشخیص و تعیین و تایید 
مصادیق آن با خداوند است و نه ما و...) یا در تمام آیات قرآن، اصل بر تعقل و تدبر و 

جهان درون انسان  اندیشه در آیات الهی (قرآن، طبیعت، سرنوشت جوامع، شگفتیهاي
و...) است و تقلید، فقط در فروع فروع مسائل دینی جایز شمرده شده (طبق یک آیه: که 

براي تحقیق در مسائل دینی خارج شوند) یعنی نماز که فرع دین اي  از هر قومی باید عده
است شما حتی در این فرع نیز جایز به تقلید نیستی بلکه در شیوه وضوگرفتن باید به 

تر هم شویم در شیوة وضو گرفتن و نماز خواندن  ناس رجوع کنی. حتی اگر دقیقکارش
هم شکی نیست یعنی شکی نیست که باید وضو گرفت یا مثال نماز صبح دو رکعت است 

دانی  نمی و... بلکه اگر ابهامی در مواردي براي تو پیش آمد به رساله رجوع کن مثل اینکه
شود تا بدانی نماز را باید شکسته بخوانی یا  گفته می مسافر، طبق قواعد فقهی به چه کسی

 تمام. براي درك بهتر مطلب: در طول سال، چند بار و براي چه مواردي به پزشک مراجعه
 .کنی؟ به همان میزان نیز به روحانیون و کتب آنها مراجعه کن! می

قین استفاده مکرر از حصر و قیاس در پاسخ شبهات، یکی دیگر از اشتباهات محق •
به عنوان  کنی چرا به نام حضرت علی می شیعه است. به عنوان مثال وقتی سئوال

 حدیثی نقل نشده است از قول امام صادقاي  جانشین پیامبر اکرم در قرآن اشاره
کنند مبنی بر اینکه: تعداد رکعات نماز نیز در قرآن بیان نشده و توسط نبی اکرم براي  می

دهها  نکته جالب توجه اینجاست که از قول امام صادق مردم توضیح داده شده است.
در مذهب ما قیاس جایی اند  و فرمودهاند  حدیث وجود دارد که قیاس را باطل اعالم کرده

ندارد! و قیاس عمل شیطان است. ولی تعجب آور اینجاست که امام صادق در اینجا 
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ن غالی جاهل، این حدیث را . (به احتمال قریب به یقین، جاعلی1اند متوسل به قیاس شده
اند) اشتباه دیگر محققین، حصر بسیاري از مصادیق در  از قول آن امام همام جعل کرده

باشد به عنوان مثال با  می یا خاندان حضرت علی وجود مبارك حضرت علی
و علی و فاطمه و  استناد به برخی از احادیث معتقدند که اهل بیت فقط شامل پیامبر

در آن احادیث حصر مصداق  شوند در صورتیکه منظور پیامبر اکرم می حسن و حسین
هاشم  در نزدیک ایشان بوده و این افراد از بقیه بنی نبوده بلکه چون اتاق خانواده علی

با تمسک به سیاق وحی آنها را اهل بیت خطاب  پیامبراند  به ایشان نزدیکتر بوده
کند این حدیث  که قویاً ادعاي ما را تایید میاي  تهکرده نک می کرده است و به آنها سالم می

از نبی اکرم است که فرموده اند: سلمان منا اهل البیت: سلمان از اهل بیت است. در 
شد چنین سخنی باطل و بی معنا  نفر حصر می 5صورتیکه اگر اهل بیت فقط در همان 

د این مورد که عمر ابن بود. در این زمینه شواهد تاریخی متعددي نیز در دست است مانن
هاشم  خطاب در هنگام خالفتش هنگام تقسیم بیت المال، ابتدا سهم: زنان پیامبر اکرم، بنی

پرداخته و بعد سهم بقیه مردم را. این یعنی اینکه خاندان پیامبر  می و سلمان فارسی را
یگر از حصر نمونه د اند. اکرم (یا همان اهل بیت) از دید مردم آن زمان همین افراد بوده

بینیم در این آیه کلمۀ الذین (کسانی که) به صورت جمع  مصداق را در آیه والیت می
وجود دارد و منظور تعدادي از مومنین هستند ولی شیعه معتقد است منظور خداوند، فقط 

 حضرت علی در صورتیکه طبق حدیث امام محمد باقر 2است  حضرت علی بوده
 خل شمول الذین و یکی از آنها هستند و نه همه آنها. نیز داخل شمول مومنین و دا

                                           
البته در این مورد حتی اصول قیاس نیز رعایت نشده است زیرا در اینکه باید وضو گرفت و در وجوب وضو  -1

ها نیست بلکه در شیوة وضو گرفتن اختالف است ولی در مورد اصل جانشینی نبی  هیچ اختالفی بین مسلمان
 اکرم اختالف اساسی وجود دارد. 

استدالل شیعه این است که خداوند از باب تکریم، خطاب را به صورت جمع آورده است. البته در مقام  -2
هدایت دیگران و از قرآنی که خودش را واضح و مفصل و نور و وسیله هدایت و... معرفی کرده است بسیار 

 بعید است این چنین مبهم و گنگ سخن بگوید. 
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 استشان  که دوست دارند و طبق میل و سلیقهاي  مسائل مختلف را از آن زوایه •
فهمند و نه از همۀ زوایا و نه آنگونه که واقعا هست بلکه آنگونه که طبق  می بینند و می

به عنوان مثال اگر محققی  ند.ا پیش فرضهاي قبلی، خود را براي برخورد با آن آماده کرده
شیعه مذهب بخواهد درباره تاریخ صدر اسالم تحقیقی انجام دهد شکی نیست که از قبل، 

تواند مدارك و مواردي  و براي همین او نمیاند  ابوبکر و عمر خود به خود، محکوم شده
 که به نفع آنهاست را ببیند و اگر هم اندك سعه صدري داشت و دید، به دنبال آن

، به همین دلیل، نتیجه چنین 1گردد تا به هر طریق ممکن، آن موارد را خدشه دار کند می
 از قبل، کامالً مشخص و معلوم است...  -اگر بتوانیم نام تحقیق بر آن بگذاریم -تحقیقی 

هاي گزینشی نویسندگان و وعاظ شیعه این مثال  نمونه دیگر در تایید انتخاب •
ابی  وقتی درباره محمد ابن ها و کتاب خوانده ها خوانده درسروشن است که من حتی از 

کردند در حالیکه این فرد از کودکی در خانه  کردم آنها اظهار بی اطالعی می بکر سئوال می
 بزرگ شده و جزء یاران وفادار آن حضرت بوده و حضرت علی حضرت علی

به نحو بسیار فجیعی محاصره پس از مالک اشتر، حکومت مصر را به او داده و او در آنجا 
شده و با لب تشنه به شهادت رسیده و جسدش را در پوست االغی کرده و آتش زده و 

از مرگ هیچکس به اندازه او غمگین نشد و... ولی  . و حضرت علی . را و.اش  خانواده
 بوده از او هیچ سخنی به میان این آقایان، چون این شخص، پسر حضرت ابوبکر

بر عکس عایشه (خواهر محمد ابن ابی بکر و دختر ابوبکر) که همه با اسم او  آورند نمی
 به خوبی آشنا هستند... 

 وقتی در باره افرادي مانند حضرت عمر و حضرت ابوبکر و... احادیثی به میان •
 آید که امکان مخدوش کردن سلسله روات و زیر سئوال بردن صحت آن نیست می
اند  ست است ولی متعلق به زمانی بوده که آنها خوب بودهگویند بله این احادیث در می

بد شدند یا اینکه چهره واقعی خود را بعد نشان دادند... ولی  ولی پس از مرگ پیامبر

                                           
 المه امینی بیندازید. نگاهی به کتاب الغدیر نوشته ع -1
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در زمان  در مواقع دیگر براي تایید افراد مورد نظر خود به روایات و احادیثی که پیامبر
 گوییم چگونه است که حضرت علی میکنند. یا وقتی  می اشارهاند  حیاتشان گفته

گویند ازدواج در آن عصر مثل حاال نبوده و بنابر  دخترش ام کلثوم را به عمر داد می
با عایشه بی  مقتضیات خاصی صورت گرفته و چنین ازدواجهایی مانند ازدواج پیامبر

با حضرت  پرسی پس چرا شیعه روي ازدواج حضرت علی می اهمیت است. وقتی
کند و به اذن خدا بوده و... یعنی  گویند: این مساله فرق می می دهد می اینقدر مانورفاطمه 
در بقیه موارد، بدون اذن خدا و نعوذباهللا از روي هوي و  و حضرت علی پیامبر

  ... (قضاوت به عهده خوانندگان)اند. هوس خود عمل کرده
نفر شیعه ضعیف برخی احادیث در کتب اهل سنت وجود دارد ولی راوي آن یک  •

نزول آیه اکمال در غدیر خم است که در شان  یا دروغگو است. مثال بارز آن روایت
برخی کتب اهل سنت وجود دارد ولی در بین سلسله روات اکثر آنها نام ابوهارون عبدي 

 130(عماره ابن جوین) وجود دارد که هم شیعه بوده و هم متروك و ضعیف (وفات 
 ی است که این احادیث در کتب اهل سنت هم وجود دارد. هجري) پس این چه دلیل

برخوردهاي متضاد با قضایاي مشابه: نمونه جالب آن ازدواج عمر با ام کلثوم دختر  •
حضرت علی (از حضرت فاطمه) است. من از یکی از حضرات پرسیدم چطور حضرت 

ر همان علی دختر فاطمه را به آدمی که غاصب خالفت و قاتل برادر (محسن) و ماد
و نگاه  2و... بود دادند ایشان فرمودند ازدواجها در آن روزگار مثل حاال نبوده 1دختر

اعراب به ازدواج با نگاه ما فرق داشته. من گفتم پس چرا شیعه در رابطه با ازدواج 
دهد. با عنایت به این نکته که  می با حضرت فاطمه اینقدر مانور حضرت علی

ولی ام کلثوم هم مادرش اند  ران و خواهرانش معصوم نبودهحضرت فاطمه مادرش و براد
بزرگش نیز پیامبر بوده و   و پدراند  و هم پدرش و هم برادرانش معصوم و شهید و.. بوده

                                           
 البته تمامی این موارد زاده اوهام و خیاالت تاریخ نویسان و مداحان است. -1
 بوده است.  گویند ام کلثوم دختر حضرت ابوبکر البه بعضی که از ریشه منکر این قضیه حتمی شده و می -2
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و فاطمه به  کند. ازدواج حضرت علی پدرش امام و... ایشان گفتند: این فرق می
 قضاوت با خوانندگان) و... ( 1دستور خدا بوده

قرآن را با توجه به عالیق شخصی و تعصبات مذهبی به نفع و یا ضرر افراد آیات  •
در  پرسیم: خداوند از همراهان پیامبر می کنند. به عنوان مثال وقتی مختلف تفسیر می

جریان بیعت رضوان و جنگ بدر و هجرت به مدینه و... ستایش کرده و آنها را بهشتی 
 .2ق آمده: (مومنین) و عمر و ابوبکر مومن نبودندگویند بله ولی در آیات فو دانسته. می

پرسیم  می گویند از روي روایات تاریخی. می پرسیم از کجا متوجه این موضوع شدید؟ می
مگر نه این است که اگر حتی احادیث با آیات قرآن در تضاد بودند آنها را دور بریزید 

فهمیدید آنها منافقند  ضمن اینکه شما از کجا (چه برسد به روایات مخدوش تاریخی)
 3و اصحاب متوجه این موضوع نشدند؟ و حضرت علی ولی نعوذ باهللا پیامبر

دانید به اینجا که رسیدم چه پاسخ نغز و حکیمانه و دندان شکنی ایراد فرمودند: ((خدا  می
لعنت کند عمر را)) لعنت، آخرین حربۀ روحانی صفوي. و من هم گفتم: خدا لعنت کند 

 اندازند. که در امت اسالمی تفرقه میکسانی را 
عدم توجه به سیاق آیات قبل و بعد از آیات مورد اشاره: شاید براي خواننده شیعه  •

جالب باشد که بداند حتی یک آیه مورد استناد شیعه (در اصول مورد اختالف با سایر 
شیعه  توان با در نظر گرفتن سیاق آیات قبلی و بعدي به نفع نمی مذاهب اسالمی) را

مدرك قرار داد و تمامی این آیات باید به خودي خود و به صورت یک جزء منفک از 

                                           
اند. و در برخی موارد  کرده ل خود عمل مینعوذ باهللا، یعنی پیامبر و حضرت علی در سایر موارد به دلخواه و می -1

 دیگر به اذن خداوند. 
البته با عنایت به اینکه بنا به عقیده شیعه این انصار بودند که ابتدا در سقیفه جمع شدند و سنگ اول انحراف را  -2

تنها شوند و  بیعت کردند پس آنها نیز از شمول این آیات خارج می گذاشتند و بعد هم با حضرت ابوبکر
 شوند عمار و سلمان فارسی هستند.  کسانی که مشمول این آیه می

سال پیش نفهمیدند و تازه دختر آنها  1400فهمیم که خود اعراب در  ها مسائلی را می جالب است که ما ایرانی -3
 و...  اند که زمین مسجد را بخرند و در راه اسالم پول خرج کنند را گرفته به آنها دختر داده اجازه داده
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یی واهی مانند اینکه خلفاء جاي ها آیات قبلی و بعدي ترجمه و تفسیر شوند (به بهانه
و یا...!) و این پایان ماجرا نیست زیرا حتی یکی آیه مورد استناد اند  آیات را جابه جا کرده

توان به خودي خود و از روي ظاهر آیه معنی کرد بلکه حتما باید با کمک  نمی شیعه را
روایات تاریخی منظور خداوند متعال را فهمید و این بر خالف دهها آیه دیگر است که 

براي اتحاد و جدایی حق از باطل، مبین، روشن، حق و... اي  قرآن را تفصیل، فرقان، وسیله
 یات زیر که به طور مکرر توسط شیعه مورد استناد قرارمعرفی کرده است! براي نمونه به آ

گیرد دقت کنید نه باید به سیاق آیات قبل و بعد توجه داشته باشیم و حتما هم باید  می
یک روایت تاریخی منظور خداوند متعال را توضیح دهد. تازه بعد از همه اینها مشکالت 

آید که باید رجوع به  می یشصرف و نحوي و... در بیان معنی برخی از کلمات نیز پ
 استثنائات قواعد عربی کرد!: 

ُ َورَُسوُ�ُۥ﴿آیۀ والیت:  َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ (سیاق آیات قبلی و بعدي  .]55: ةالمائد[ ﴾إِ�َّ
خود بگیرند و  -ولی-درباره این است که مسلمین نباید افراد سایر ادیان را دوست 

 .حکومت نیست)یت به معناي خالفت و صحبت از وال

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِٗ�� ﴿  آیۀ تطهیر:
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ  ﴾٣٣إِ�َّ

ا (که طبق نظر شیعه نباید سیاق آیات قبلی و بعدي را در نظر گرفت زیر .]33: األحزاب[
 .سخن از زنان پیامبر اکرم است!)

گیرد و نه به  می درباره جنگ بدر است پس خمس به غنیمت تعلقآیه خمس (سیاق 
 .سود و منفعت مال)

 .ی و بعدي را در نظر بگیریم)اکمال و ابالغ (نباید سیاق آیات قبل هآی

ۡمرِ ِمنُ�مۡ ﴿ آیه:
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
نباید به جمله فان  .]59النساء: [ ﴾أ

شود با امام منصوص منازعه کرد و تازه چرا باید امر  توجه کنید مگر می ﴾تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن﴿
 .ام قرآن ناطق نیست؟را به کتاب خدا رد کنیم؟ مگر ام

جالب است که حتی یکی از آیات مورد استناد شیعه با توجه به آیات قبل و بعد به 
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 .نفع شیعه قابل استناد نیست!
دهند که همانطور که در هر  می شود علماء نظر می وقتی سخن از لزوم تقلید •
باید به کارشناس آن رشته رجوع کرد، در مورد مسائل فقهی نیز باید از مجتهد اي  رشته

جامع الشرایط تقلید کرد. اگر این استدالل را قبول کنیم چرا برخی از سخنرانان و مداحان 
 بلند گو رفته و سخن پراکنیبدون هیچ تخصص تاریخی، جامعه شناسی و... باالي 

کنند و بدتر از آن نویسندگانی که بدون مطالعات جامعه شناسی، قوم شناسی، تاریخی  می
نویسند. اگر کسی در امور دینی از مراجع مربوطه تقلید نکند ضررش فقط  و... کتاب می

د: شود (آن هم مسائلی که جنبه اجتماعی و سرنوشت ساز ندارد مانن متوجه خود او می
شیوه وضو گرفتن، نماز مسافر و...) ولی سخنانی که ایجاد تفرقه کرده و سراسر دروغ و 

تر است؟ و چرا برخی  بهتان است آیا نباید کارشناسانه باشد؟ و کدام یک از این دو مهم
علماء در تمام شئونات کشوري و لشکري و قانونگذاري و... دخالت کرده و حتی نظرات 

رسانند. در کل، علت این برخوردهاي متضاد و دوگانه آیا  ل میخود را به مرحله عم
، جایگاه هر تعصبی ریشه در احساسی بودن و تعصب ندارد؟ و آیا به قول پیامبر اکرم

 در آتش نیست؟

 محققین روانشناس قاضی بازپرس جرم شناس...

کرد و کتب  باید سالها وقت صرف ها دانیم که براي مطالعه هر کدام از این رشته می ما 
دانشمندان مربوطه را مطالعه نمود و در کالس درس حاضر شد. کار تحقیقی و تجربی 

بینیم که یک قاضی با طی همه این مراحل در برخی مواقع  می کرد و با این حال باز هم
بینیم که محقق (در ظاهر شیعه)  شود. اکنون جالب است وقتی می مرتکب اشتباه می

قرن پیش هستند  14دیگر و اي  که متعلق به فرهنگی دیگر و جامعه پیرامون عمر و ابوبکر
فرماید  می شود و اظهار نظر ، قاضی می1کند بر اساس متون در هم تاریخی، روانشناسی می

                                           
 .تواند به نوبه خود یک شاخه جدید در علوم امروزي باشد: روانشناسی بر اساس متون تاریخی!!! این هم می -1
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 .کند!!! ت،آنها را روانه دوزخ میو در نهای .1که آنها مثالً: ترسو و منافق بودند

 اي چند در مورد قرآن نکته

معتقدند که فهم آیات قرآن فقط از طریق افرادي خاص امکان پذیر برخی از افراد 
است. در صورتی که این مربوط به آیات احکام و موضوعات فقهی است و همچنین 

تواند از قرآن درس بگیرد، مویداین  آیات متشابهات. ولی درباره بقیه موارد هر کسی می
ا قوم و... است ونه یا ایها االمام و یا مطلب آنکه: بیشتر خطابها در قرآن یا ایها الناس، ی

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿خوریم:  می ایها الروحانی و در بسیاري از موارد به جمالتی از این قبیل بر
َ
أ

ۡ�َفالَُهآ 
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
کنید (تازه خطاب  نمی چرا در قرآن اندیشه .]24محمد: [ ﴾٢٤ٱۡلُقۡرَءاَن أ

بیسواد است. مومن و مسلمان درس خوانده قرن بیستمی که جاي خود با کافران جاهلی 
و امامان نیز به مردم سفارش به تدبر در آیات  ر احادیث بیشمار نیز پیامبر اکرمدارد) د

 اند. قرآن و عمل به آن، کرده
هر گاه حدیثی از من به شما برسد پس آنرا بر کتاب خدا «فرمایند:  می پیامبر اکرم

 .2»پس آنچه با آن موافق بود بپذیرید و آنچه مخالف بود بر دیوارش بزنید عرضه کنید
با عموم مردم است  نکات جالبی در این حدیث نهفته است. اول اینکه خطاب پیامبر

 3پس تطبیق حدیث با آیات قرآن و فهم و عمل به آن در انحصار افراد خاصی نیست 
است. بر خالف محققین دانشمند شیعه که دوم اینکه آیات قرآن، مالك تایید یک حدیث 

،  دهند. به طور کلی بهترین روش می احادیث را مالك توجیه و تحریف آیات قرآن قرار

                                           
 همین مورد باشد. ]36 اإلسراء:[  ﴾...مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ شاید یکی از مصادیق آیه: -1
 17و مقدمه تفسیر آیت اله طالقانی ص  19تفسیر نوین محمد تقی شریعتی ص  -2
اي معلومات در زمینه ادبیات عربی و مفاهیم و معانی کلمات و.... نیاز است که با مطالعه و عالقه  البته پاره -3

دین خود را نیز قشر خاصی که مردم  -تا چند قرن بعد -براي هر شخصی امکان پذیر است. در زمان پیامبر 
از کانال آنها فراگرفته و خداي خود و پیامبر و سایر اصول دین را از طریق آنها بیاموزند وجود نداشته است. 

 بیشتر این بازیها مربوط به بعد از زمان صفویه است.



 آلفوس (جلد اول)  138

 

تفسیر آیات قرآن با آیات دیگر و تبیین احادیث با سایر احادیث و روایات معتبر موجود 
 است.
است که:مسائل ترین اشتباه محققان و نویسندگان و سخنرانان شیعه این  بزرگ •

کنند. به عنوان مثال در زمانۀ ما  می تاریخی را مطابق فرهنگ زمان حال، تجزیه و تحلیل
مرگ نزدیکان از مهمترین مسائلی است که براي آن سوم و هفته و چهلم و سال و مسجد 

 خوانیم که حضرت علی می کنند. ولی در تاریخ می و مداح و تاج گل و شام و... تهیه
گوید آیا او تا کنون به سفر نرفته بود  کردند می می که براي مرگ یک نفر گریهبه کسانی 

گردد بلکه شما باید به سوي او بروید. براي  اکنون هم به سفر رفته منتها دیگر بر نمی
شود که چرا مردم مدینه، پیامبر را دفن نکرده مشغول  همین محقق شیعه عصبانی می

یی در سر ها د بفهمند که افرادي مانند ابوسفیان چه نقشهتوانن انتخاب خلیفه شدند و نمی
 شد. می دانند که خطر حمله قبایل راهزن به مدینه لحظه به لحظه تشدید نمی اند. داشته
خواهند بفهمند که ابتدا دو قبیله اوس و خزرج در سقیفه بر سر انتخاب  نمی توانند یا نمی

ند اینگونه تحلیل کنند که با انتخاب یک نفر از توان نمی خلیفه درگیري ایجاد کرده بودند و
اي  و با عنایت به سوابق دشمنی بین آنها) و عدم تبعیت قریش از افراد قبیله این دو قبیله (

و زنده نگاهداشتن نوزاد اسالم، مهمتر از  2، ممکن بود اسالم در جا ریشه کن شود1دیگر
دي نیز براي اینکار (بنا به وصیت به خاك سپردن بدن مطهر پیامبر بوده است که افرا

را وصی اینکار کرده آیا  حضرت علی اند. و وقتی پیامبر پیامبر) وجود داشته
؟ و اصوال در حجره کوچک عایشه جا براي چند  دیگران حتی اجازه دخالت کردن دارند

رن توانند بفهمند که مسائلی از این دست براي ما که در ق ؟ و نمی نفر وجود داشته است
 1400کنیم عجیب است و اعراب  می بیستم و در نظامات خاص شهري و دولتی زندگی

کنند  نمی کردند. و درك می دیگر نگاهاي  سال پیش به مسائل فرهنگی و اجتماعی، به گونه

                                           
 هاشم باشد. به خصوص اگر نام آن قبیله: بنی -1
 با درگیري میان سه قبیله قریش و اوس و خزرج  -2
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اند  که در جمع سقیفه کار به زد و خورد کشیده و حتی بعضی دست به قبضۀ شمشیر برده
من تا وضعیت را اینگونه دیدم دستم را به سرعت به طرف  گوید چنانچه عمر بعدها می

در آن  دراز کرده و با او بیعت کردم. به هر حال اگر حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر
شد صد در صد یک نفر دیگر از همان حاضرین خلیفه شده بود و صد  نمی لحظه خلیفه

 شد.  شد و صد در صد اسالم در نطفه نابود می نمی خلیفه در صد حضرت علی
این سخن «نویسند که:  آقاي فضل اهللا کمپانی در کتاب علی کیست می مثال دیگر: 

از هر قبیله چند نفر را کشته بود پس کسی از  پوچی است که چون حضرت علی
شته ک آنها را به فرمان خدا و پیامبر، کرد زیرا حضرت علی نمی ایشان فرمانبرداري

. جالب است ولی اگر آقاي کمپانی در آن زمان زنده بودند و برادر یا عموي ایشان به »بود
شد آیا باز هم ایشان همین نظر را داشتند؟ آري این نکته  می دست حضرت علی کشته

به دست حضرت علی کشته شده اش  ساده را عرب بدوي که پدر و برادر و شجاعان قبیله
سال و در میان جامعه شیعه  1400بر عکس آقاي کمپانی که بعد از توانسته بفهمد  نمی را

اند ضمن اینکه اگر کسی با خالفت  و با مطالعه دهها جلد کتاب متوجه این موضوع شده
نفر یار داشتم  40گویند اگر در جریان سقیفه  حضرت علی مخالف نبوده چرا ایشان می

د یزید پس از کشتن امام حسین (که در سال بع 50؟ باید دقت کنیم که  گرفتم حقم را می
گوید امروز انتقام کشته گان بدر را  هنگام جنگ بدر حتی متولد هم نشده بودند) می

گرفتیم در صورتی که امام حسین در جنگ بدر حتی متولد هم نشده بودند، آنگاه 
 نفر) را کشته آیا هیچ مخالف و 15نفر (یا  30که بنا به قولی در بدر  حضرت علی

 دشمنی نداشته است؟
گوید  شیعه به تمام مسائل، نگاهی ایده آلیستی و آرمانگرا دارد براي همین می •

تواند درك کند که  حضرت علی بوده ولی نمی بهترین گزینه براي پس از پیامبر اکرم
شد ممکن  طبق شرایط رئالیستی بوجود آمده در جو سقیفه، اگر یک نفر دیگر خلیفه می

بود فاتحه اسالم در همانجا خوانده شود. و اگر یک نفر از قبایل اوس و یا خزرج و یا 
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این چهار قبیله که از دیر  میاناي  شد با توجه منازعات قبیله می شم و بنی امیه خلیفهها بنی
یی که ابوسفیان در سر داشت و ها باز وجود داشته و همچنین شورش اهل رده و نقشه

خطر حمله قبایل راهزن و... چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟ و با توجه به این جریانات، 
 آیا بیشتر شبیه یکاند  در سقیفه جمع شدهاي  رسد عده می اینکه به عمر و ابوبکر خبر

معجزه نیست؟ زیرا فقط قبیله این دو نفر در منازعات سیاسی در تاریخ عرب هیچ نقش 
 اند. (و به تبع آن، هیچ رقیب و دشمنی) نداشته

به صرف یک سخن یا یک حرکت از یک نفر، کل شخصیت او را تجزیه و تحلیل  •
کنند.  یم کرده و طبق نظر خود یک جریان سیاسی یا یک دسته بندي واهی را پایه گذاري

در صورتیکه براي درك حقیقت باید شرایط فرهنگی، جامعه شناسی و قوم شناسی، و 
همچنین تمامی سخنان آن فرد در کل عمر او و تمامی عملکردهاي او را مطابق همان 

ي خاص فرهنگی، بررسی کرد تا مثال فهمید آن شخص آن جمله خاص را ها پس زمینه
از آن حرکت و عملکرد خاص چه بوده است؟ مثال در براي چه گفته یا منظور واقعی او 

کنیم که بسیاري از قبایل پس از رحلت پیامبر (و انتخاب  جریان فدك ما مشاهده می
و مسلما دولت اسالمی براي سرکوبی اند  ) از دادن زکات سرباز زدهحضرت ابوبکر

 نیز کرشورش اهل رده نیاز به بودجه داشته است. با مطالعه سوابق حضرت ابوب
ي مسلمان ها بینیم که او از ابتداي اسالم مرتب از اموال خودش جهت آزادي برده می

سال  2کرده در زمان  (مانند بالل و...) تدارکات جنگها (جنگ تبوك و...) هزینه می
خواسته است. پس از  خالفتش نیز نه کاخی ساخت و نه... پس فدك را براي خودش نمی

شماري از ایران و شام و... به مرکز رسید  رسید و غنایم بی آنکه حضرت عمر به خالفت
دهد ولی بین علی و عباس بر سر  می حضرت عمر، تولیت فدك را به حضرت علی پس

گوید  برند او می می شود و هنگامیکه دعوي را به حضرت عمر این تولیت مشاجره می
آنگاه با جمع بندي تمامی به من ربطی ندارد و... اش  وظیفه من پس دادن آن بود و بقیه

شود. که هم در اصل مالکیت آن  ، موضوع فدك براي ما بهتر روشن می این حوادث
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 اختالف بوده و هم... 
بزرگنمایی وقایع مخدوش و دروغ و پنهان کردن یا مغالطه در وقایع درست و  •

 موثق:
صل یکی دیگر از اشتباهات محققین و نویسندگان شیعه این است که طبق همان ا

انتخاب گزینشی بر مبناي تعصب و احساسات از وقایع تاریخی، موارد مبهم و دروغ را 
در نوشته خود بزرگ جلوه داده و اتفاقات یقینی و صددرصد را یا پنهان کرده یا به 
 سرعت از روي آن رد شده و یا بدتر از همه سعی در توجیه و تحریف و مغالطه در آن

ما طبق متون تاریخی  ابطه با اخذ بیعت از حضرت علیکنند به عنوان مثال در ر می
  شم و افرادي مانند سلمان،ها شکی نداریم که در این رابطه از سوي حضرت علی و بنی

به سمت خانه علی راهپیمایی کرده و  2اي و سپس عده 1مقداد و... اعتراضاتی بعمل آمده 
طبق تحلیلی که پیش از این به عمل ولی اند  ایشان را به اجبار براي بیعت به مسجد برده
هاي فراوانی در طول تاریخ به این واقعه داده  آمده به طور قطع و صددرصد شاخ و برگ

شده است از جمله اینکه عمر یا قنفذ عامل اصلی شهادت حضرت فاطمه و محسن 
ولی آیا ممکن است کسی دخترش را به قاتل مادر و برادر آن دختر بدهد؟ اند  بوده
ندة شیعه واقعه اخذ بیعت اجباري از حضرت علی را با آب و تاب تمام و با تمام نویس

کند ولی اینکه عمر (پس از این جریانات) داماد حضرت علی  شاخ و برگهاي آن نقل می
فرماید  می شده است را پنهان کرده و یا مثل شیخ عباس قمی با آن ذهن خالق داستانسرا

و اینگونه با  3رابطه زناشویی وجود نداشته است!!!بله این ازدواج واقع شده ولی 

                                           
 اند نه اصل انتخاب رهبر  خاطر شیوه انتخاب خلیفه که آنها در سقیفه حضور نداشته به -1
حضور قنفذ و خالد بن ولید تقریبا قطعی است ولی حضور عمر در این تهاجم، مشکوك است ضمن اینکه  -2

که  فرا بخوانند (نه اینکه به قول معروف مهاجمین قرار بوده حضرت علی را به بیعت با حضرت ابوبکر
با دیدن  آورد!) و حضرت ابوبکر رود سر او را می گویند اگر به فالنی بگویی فالن شخص را بیاور می می

 دهد دست ایشان را باز کنند. خشمگین شده و دستور می دستهاي بسته شده حضرت علی
 انگار هدف اصلی از ازدواج، رابطه زناشویی است حتی اگر این تز آبگوشتی درست باشد. -3
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 کنند. یقینی میاي  پنهانکاري یا مغلطه سعی در مخدوش کردن واقعه
 چسبیدن به استثنائات و رها کردن اصل  •
اصل بر تحکیم اتحاد است نه ترویج تفرقه. اصل بر ماهیت سخن است نه شخص  

 است نه تقیه و... گوینده. اصل بر عمل است نه دعا. اصل بر صراحت 
جستجو در البه الي متون در هم تاریخی و یافتن نکاتی بر ضد افرادي که  •

ارد و نکات مثبت. در یک کالم: داند و پنهان کردن مو هیچکس آنها را معصوم نمی
 کنند  طرف و مانند یک محقق عادل قضاوت نمی بی

بطن دارد و هر  7که قرآن  برخی از مفسرین با فراموش کردن این حدیث پیامبر •
بطن دیگر و... ولی طبق نظر آنها: یک آیه فقط متعلق به زمان ظهور امام زمان  7بطن آن 

شود. یک آیه در مدح افرادي خاص. یک آیه در ذم افرادي خاص. یک آیه فقط  می
و  مربوط به زمان پیامبر. یک آیه فقط مربوط به روز قیامت و... و در انتها چیزي براي ما

گذارند. در صورتیکه قرآن کتابی است جاویدان براي تمام دوران و  نمی زمان حال باقی
 .1ها همه شرایط و مکان

رد معنا و مفهوم آیات قرآن با یک حدیث و حتی بدتر از آن با یک روایت  •
تاریخی. در حالیکه در حدیث موثقی از رسول اکرم آمده: اگر حدیثی با مفاد آیات قرآن 

بود آنرا دور بیندازید. ولی برخی نویسندگان نه تنها در تحریف آیات از برخی هماهنگ ن
 2شوند می کنند بلکه حتی دست به دامان روایات تاریخی نیز می احادیث مجعول استفاده

و بدتر از همه اینکه حتی همین روایات تاریخی، روایات معارض خود را دارند. مثال 
و بیعت رضوان و هجرت به مدینه و... نازل شده  آیاتی که در ستایش اصحاب در بدر

گویند که عمر  می هاي تاریخی تحلیل کرده و تلویحاً ن است را با برخی احادیث و یا داستا

                                           
باشد ولی آیا این دلیلی براي توجیه نظریات  البته برخی از آیات قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه می -1

 شود؟ اي می فرقه

 .الغريق يتبعث بكل حشيش -2



 143 هاي تاریخی در فرهنگ شیعه بخش اول: پاسخ عقلی به دروغ

 

و ابوبکر از شمول این آیات خارجند، در حالیکه حتی همین روایات تاریخی، موارد ضد 
بالغه از عمر ابن خطاب نهج ال 219هم دارد. مانند تعریفی که حضرت علی در خطبه 

 دارند. 
که برخی از محققین در استناد به منابع دارند این است اي  نکته عجیب و بچه گانه •

کنی چرا تاریخ در مورد فالن قضیه ساکت است. با ژستی حق به  که وقتی سئوال می
 افرمایند که: خفقان موجود در زمان خلفاء اجازه ثبت برخی موارد ر می جانب اظهار نظر

 داده است!!! ولی: نمی
جاي تعجب است که پس چگونه اینهمه نکات منفی وحشتناك بر علیه خلفاء در  -

کتاب بحاراالنوار وجود دارد؟ چگونه جمله سلمان که گفت: کردید و نکردید ثبت شده؟ 
کند، عمر یعنی خلیفه مقتدر وقت را  چگونه یک غالم خارجی به نام: ابولولو جرات می

رگ کند و بعد هم تهدید خودش را عملی کند؟ چطور آن عرب بدوي در تهدید به م
گوید اگر خواستی کج شوي تو را با این  خیزد و به عمر می می مسجد در حضور همه بر

که اي  گیرد که این پارچه می ؟ چطور آن عرب دیگر به عمر ایراد کنم شمشیر راست می
 آورد و او شهادت می عمر فرزندش رااي بیشتر از مقدار بیت المال است و  پوشیده

ام؟ این چه دیکتاتوري است که فرزندش زیر  که من سهم خودم را به پدرم دادهدهد  می
دهد؟!!! و چطور خلیفه زورگو و ظالم و ترسو و... بادي گارد  می تازیانه عدل او جان

ر طول همیشه د -ندک با صفاتی که شیعه معرفی می-نداشته است؟ زیرا اصوالً حکام 
 اند و دارند. تاریخ، محافظ داشته

آیا اینهمه مطالبی که بر ضد خلفاء وجود دارد و شما آنرا از البه الي کتب اهل  -
کنید آیا نشانه خفقان و دیکتاتوري است؟ یا اینکه آنقدر آزادي بوده  می سنت جمع آوري

بوده را براي که حتی نویسندگان سنی هر داستانی که بر لب مردم در کوچه و بازار 
جلوگیري از نابودي نوشته اند؟ و اکنون باید با معیارهاي کارشناسی، تایید یا رد شود و 

 صرف آمدن آنها در کتب خود آنها نشانه حتمی بر اتفاق افتادن این وقایع نیست.
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آري اگر تلقی ما از آزادي مانند تلقی آمریکا باشد که دول اسالمی را به جرم نقض  -
، ها کنم جانی کند حرفمان درست است ولی من فکر نمی حکوم میحقوق بشر م

آزاد بوده و از مجازات  شرابخوارها، سارقین، زناکارها و... در حکومت حضرت علی
 معاف بوده باشند که عمر و ابوبکر را دیکتاتور بدانیم.

ي ها ین تیرهتر ین و کم اهمیتتر اینکه حضرت عمر و حضرت ابوبکر از ضعیف -
بوده و توانستند خلیفه شوند نشان دهنده فضاي آزاد و باز سیاسی در آن زمان  قریش
 است. 
زیرا  از حضرت علی ها در بیشتر زمینه مشورت پذیري باالي حضرت عمر -

 یک دیکتاتور در هیچ جاي تاریخ مشورت پذیر نبوده است.
با عدم قیام و شورش مردمی، حتی در زمان حکومت سخت گیر حضرت عمر.  -

توجه به روحیه بدوي و عدم انقیاد پذیري اعراب. (بر خالف زمان حضرت عثمان که با 
 .رسند) می دارند و ایشان به قتل می اندك بهانه اي، تمام مردم علم طغیان بر

اجازه ظلم و ستم و یا کشتن افراد را اي  هاي قومی قبیله و عصبیت ها وابستگی -
راهزن بوده اند) در اش  ر اکرم (و حتی ابوذر که تمام قبیلهداده دقیقا براي همین، پیامب نمی

  اند. کرده مانند. با اینکه به خدایان زمان توهین می مکه سالم می
ما یکی از علل شکست سپاهیان ابرقدرت زمان یعنی ایران را دیکتاتوري و ظلم و 

شهادت طلب  دانیم. پس چگونه معتقدیم که: روحیه سلحشور و می ستم پادشاهان ایرانی
 .سپاه اسالم و پیروزي آنها بر ایران و روم، در خفقان و دیکتاتوري شکل گرفته است!؟

 گزینش یک قسمت از یک واقعه و پنهان کردن بقیه موارد  •
سال خالفت حضرت  2باشد که فقط مدت  می نمونه جالب آن جریان فدك 

ائات آن از اختیار حضرت و آن هم فقط مالکیت آن و نه استفاده از عین و نم ابوبکر
فاطمه خارج شد و حضرت عمر پس از خالفت آنرا هم پس داد علت کار حضرت 
ابوبکر نیز شورش اهل رده و عدم پرداخت زکات و نیاز به تجهیز لشکر اسالم براي 
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سرکوب شورش بوده است. محقق و نویسنده شیعه با قضاوتی کامالً یکجانبه یک حکم 
گوید: فدك را غصب کردند. در حالیکه به احتمال قریب به یقین  کند و می کلی صادر می
نیز زنده بودند از فدك براي تجهیز سپاه اسالم و سرکوب شورش اهل  حتی اگر پیامبر

 کردند. می رده استفاده
شاخ و برگ دادن به روایات تاریخی یا انتخاب روایاتی که شاخ و برگ بیشتري  •

ن چند روایت مختلف که داراي موضوع واحدي هستند. دارد یا از همه بدتر: مخلوط کرد
در جریان سقیفه است. با بررسی  نمونه مشخص آن اخذ بیعت از حضرت علی

 هاشم و در راس آنها حضرت علی شود که بنی تمامی روایات این نکته مشخص می
نها با اند و نه به اصل انتخابات. آن هم به خاطر اینکه آ به شیوه انتخابات معترض بوده

اي  نکته دیگر اینکه راهپیمایی دسته اند. وجود قرابت نزدیکتر با پیامبر، حضور نداشته
مسلح به سوي خانه حضرت علی به این علت بوده که به حضرت ابوبکر و حضرت عمر 

ولی به طور  اند. در خانه حضرت علی براي شورش تجمع کردهاي  رسد عده می خبر
قریب به یقین بقیه موارد ساخته ذهن داستانسرایان است. زدن سیلی به گوش حضرت 

ولی نویسنده شیعه تمام روایات مختلف را  1زهرا. سقط جنین محسن. آتش زدن در و...
 دهد. می نشان تر و دراماتیک تر کنار هم گذاشته و با ترکیب آنها واقعه را جذاب

 هاي متضاد  تحلیل •
رسول خدا براي  ها گیرند اگر به قول سنی می نمونه جالب آن این است که ایراد 

جانشین گذاشت؟ و چرا حضرت  خودش جانشین نگذاشت پس چرا حضرت ابوبکر
عمر کار را به شوري برگزار کرد؟ و علت این عملکردهاي متفاوت چیست؟ من از 

ه نفع احساساتشان تجزیه و ي خودمان در تعجبم که چرا همیشه مسائل را بها عالمه
کنیم چرا امام حسن با معاویه صلح کرد ولی امام  می کنند! ما وقتی سئوال می تحلیل

کرد و امام صادق تدریس و امام رضا  حسین با یزید جنگید و امام سجاد فقط نیایش می

                                           
 کنیم.  در قسمت مربوطه با دالیل محکم و کافی، دروغ بودن این موارد را ثابت می -1
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اوت : شرایط و اوضاع و احوال متفاوت جامعه و تف فرمایند والیتعهدي را پذیرفت و... می
حکام و سیاستهاي مختلف در هر زمان، مستلزم یک نوع برخورد متفاوت است. که البته 
این پاسخ، کامالً صحیح است. ولی تعجب اینجاست که وقتی امام معصوم با آن قدرت 
روحی و طرفداران از جان گذشته و عنایات الهی، باید طبق مقتضیات زمان عمل کنند 

گیریم؟ حتی  می بوبکر براي رفتارهاي متفاوت ایرادچرا ما به حضرت عمر و حضرت ا
گویند عمر بدعت گزار بوده نیز همین پاسخ جاریست. مگر  می درباره برخی رفتارها که

سال حج واجب را تعطیل  3جمهوري اسالمی حسب شرایط سیاسی زمان، به مدت 
و گناه نکرد؟ پس حضرت عمر کجا گفته که براي ابد برخی از احکام را صادر کرده 

(البته حضرت عمر حکمی  اند؟ حضرت عمر چیست اگر دیگران این احکام را ابدي کرده
ها  بر خالف سنت پیامبر صادر نکرده و از حضرت علی به تواتر در کتب تاریخی و نامه

 .باشد که آندو به سنت عمل کردند) می
این است شوند  می اشتباه ساده لوحانه دیگري که بسیاري از علماي شیعه مرتکب •

: به جاي آنکه ماهیت و موضوع حدیث را بررسی کرده و به چالش بکشند و آنرا با  که
قرآن تطبیق و با عقل محض (خالی از تعصب) تایید و با فرهنگ آن زمان، هماهنگ کنند 

نشینند و فقط ثقه بودن و یا غیر ثقه بودن سلسله روات را بررسی  می به جاي اینکارها
 دهد زیرا: نمی ن چندان سرنخی به انسانکه ای .1 کنند می

هر انسان هنگام نقل قول و هر سخن هنگام دهن به دهن شدن دچار تغییرات زیادي 
 شود. ضمن اینکه طرز برداشت هر کس از یک سخن ممکن است متفاوت باشد. می

هر سخن تحت شرایط خاص فیزیولوژیکی که گوینده داشته گفته شده. چه بسا انسان 
ناراحتی و خشم، سخنی بگوید ولی بعد آنرا نقض کند (مثال بارز آن سخن  در هنگام

                                           
در صورتیکه چه بسا ممکن است یک نفر آدم بد حرف درستی را نقل کرده باشد اهللا اکبر به تفکر باالي علوي  -1

سال همه فقط به  1400فرماید به سخن نگاه کن و نه به گوینده ولی در طول این  سال پیش می 1400که 
 گویندگان نظر دارند. 
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نفر  70بود که پس از شنیدن خبر شهادت حمزه و مثله شدن او قسم خورد که  پیامبر
از مشرکین را بگیرد و مثله کند ولی بعد، مسلمانان را از اینکار به شدت نهی کرده و 

گوید اگر آب  رت عمر به آن شخصی که میسخن خود را ابطال فرمودند) پس وقتی حض
گوید: نماز نخوان. با توجه به روحیه  پیدا نکردم نماز را چه کنم و حضرت عمر به او می

تند حضرت عمر باید متوجه شویم که این لحن او عتابی بیش نبوده است زیرا تمام متون 
د سختگیري معتبر تاریخی در حد تواتر حضرت عمر را در برگزاري مناسک دینی فر

 کنند.  می معرفی
شود که افراد حاضر چون در همان  هر سخن در یک محیط فرهنگی خاص زده می

فهمند ولی آیندگان در فرهنگها و  می کنند به خوبی منظور گوینده را می محیط زندگی
زمانهاي دیگر ممکن است دچار اشتباه شده و آن سخن را مطابق فرهنگ (و یا حتی 

خود تجزیه و تحلیل کنند. براي مثال امام خمینی گفتند: راه قدس از عقاید و سالیق) 
گذرد. در همین زمان فعلی نیز بسیاري از مردم ایران حتی افراد حزب اللهی  می کربال

کنند یعنی اینکه اول باید کربال را گرفت و بعد  می دانند و فکر نمی معنی این سخن را
ب به پاسدارانی بود که در زمان جنگ ایران و رفت سراغ قدس. ولی این سخن امام، خطا

 عراق براي نبرد به لبنان رفته بودند. 
هاي متفاوت است. اکنون یک نفر  و روش ها هر انسان در طول عمر خود داراي ایده

شود آیا در تمام طول عمر خود به یک راه و روش  که تحت عنوان کلی ثقه معرفی می
ثابت و مشخص بوده و یا... ضمن اینکه دوران جوانی و میانسالی و پیري در طرز 
برداشت و احساسات انسان و نوع تفکر او بسیار موثر است. اکنون آن سخن در کدام 

 ات آن فرد گفته شده؟ دوره حی
به نوشتن نام افراد ثقه، اند  توانسته می افراد سوء استفاده گر در طول تاریخ به راحتی

تفکر خود را رواج دهند. زیرا بنا به اعتراف بیشتر مورخین، حتی نسخه برداران و کاتبان 
ت هنگام مشاهده یک مطلب و یا موضوع در یک کتاب، نقطه نظرات خود را نه به صور
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اند! پس آیا بهتر نیست متد علمی و تحقیقی  نوشته پاورقی بلکه در متن اصلی کتاب می
 جدیدتر و کارآمدتري را جهت استناد به احادیث مد نظر قرار دهیم؟

یکی دیگر از اشتباهات محققین شیعه آن است که مسائلی که طبق شرایط یک  •
دهند. به عنوان مثال در تبیین  می تي قبل یا بعد سرایها دوره ایجاد شده است را به دوره

عهدي  نیز والیت گویند امام رضا می بیعت حضرت علی و همکاري ایشان با خلفاء،
فرمایند بین کشته شدن و قبول این امر  می مامون را پذیرفت. در حالیکه امام رضا

فاوت مخیر شدم. ضمن اینکه شرایط زمانی و مکانی و حتی فرهنگی این دو امام بسیار مت
پرسیم چرا حضرت علی در رابطه با فالن خلیفه فالن  است. مثال دیگر وقتی است که می

دهند از باب مماشات  می نکته مثبت را گفته یا فالن حرکت مثبت را انجام داده. پاسخ
کشند. در حالیکه این موارد طبق متون معتبر تاریخی  بوده یا تقیه و توریه را پیش می

به بعد بوده است (بصورت گسترده و آن هم توسط توده  م صادقمتعلق به زمان اما
شیعه و نه رهبران آن مانند امام صادق) و در صدر اسالم به صورت بسیار موردي (فقط 
عمار یاسر که آن هم به خاطر نداشتن قبیله مطرح و فقر مادي و زیر شکنجه و خطر 

به عبدالرحمن ابن  علیمرگ کفار و...) وجود داشته. دلیل محکم ما سخن حضرت 
کنم که  می عوف است که فرمودند من طبق سنت پیامبر و نظر قرآن و روش خودم عمل

 اگر تقیه و توریه و مماشات جا داشت جایش دقیقاً همینجا بود. ولی حضرت علی
توانی مصلحت را  نمی به ما به ظاهر شیعیان بگویند که تحت هیچ شرایطیاند  خواسته می

، 1کنی یا براي یک ریال پول یا یک ذره آبروي نداشته، تحت عنوان تقیه فداي حقیقت
 دست به دروغ و نیرنگ بزنی.. 

                                           
بگو اگر چه هالك تو در آن باشد که در حقیقت  شود: حق را عجیب است پس تکلیف این حدیث چه می -1

نجات تو در آن است و باطل را رها کن هر چند نجات تو در آن باشد که در حقیقت هالك تو در آن است. 
این حدیث یعنی حتی اگر بنا باشد هالك هم شوي باید حق را بگویی و دست به دامان تقیه و توریه و... 

 شیعیان است چگونه ممکن است خود امامان بهتر از این حدیث عمل نکنند؟  نشوي. تازه این دستور براي ما
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 منطق غلط  •
زیرا در  1 4 شود می 2+2توان مانند اصول ریاض گفت  نمی در بررسی قضایاي تاریخی 

بلکه بیشتر  0باشند و یا مانند ابوجهل  1جهان واقعی بسیار کمند کسانی که مانند علی 
در نوسانند. و مظهر حق کامل و باطل کامل، بسیار کمیاب  1و  0بین اي  انسانها در دامنه

کند که اگر  است (و فقط مخصوص فیلمها است) براي همین، محقق شیعه سئوال می
ولی  2د، حضرت عمر و حضرت ابوبکر به ناچار باطل بودند.حق بو حضرت علی

 در پاسخ ابن عباس در جریان خالفت حضرت ابوبکر مگر حضرت علی
فرمایند: انی اکره عن اختالف: من از اختالف کراهت دارم. این یعنی اینکه ایشان  نمی

 . چه برسد به دشمنی و نبرد و تضاد..اند  حتی در اندیشه مخالفت هم نبوده

ِ ﴿طبق بسیاري از آیات قرآن مانند:  • ِ َ�ۡبِديٗ�ۖ َولَن َ�َِد لُِسنَِّت ٱ�َّ فَلَن َ�َِد لُِسنَِّت ٱ�َّ
و قوانین مسلم علمی و تجارب تاریخی، خداوند، جهان را از  .]43فاطر: [ ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً� 

عدالت و حکمت کند که همین نکته نیز یکی از دالیل  روي یکسري اصول ثابت اداره می
 اوست. ولی برخی محققین تحلیلهاي متضاد و منحصر به فردي روي وقایع تاریخی

گویند عمر و ابوبکر  می شود! مثالً خاص میاي  گذارند که فقط مخصوص زمان و عده می
پایه گذار تحریف و تضعیف اسالم بودند ولی پادشاهان و علماي صفویه که در این زمینه 

را اند  و به زمان ما نزدیکتر و متعلق به همین آب و خاك بودهنقش بیشتري داشته 
مسیر تاریخ را اند  کنند. در حالیکه از دیگر سو هیچگاه یک یا دو نفر نتوانسته فراموش می

 60عوض کنند. یا اینکه عمر و ابوبکر باعث بدبختی مسلمین هستند در حالیکه هیتلر 
ولی اکنون، آلمان یکی از ملل قدرتمند جهان سال قبل آلمان را به ورطه نابودي کشاند 

 است و... 
 تمسک به استدالالت قدیمی و از کار افتاده نویسندگان ده قرن قبل  •

                                           
 .اند ضی طرح کردهمانند آقاي فضل اهللا کمپانی که در کتابشان براي تایید نظرات خود، مسایل پیچیده ریا -1
 هاست. دقیقاً مثل سخن جرج بوش که گفت: هر کس با ما نیست با تروریست -2
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نویسند تا جایی که امکان دارد از  می برخی از نویسندگانی که بر طریق جدل، کتاب
آخرین تیر این اصطالحات استفاده نکرده و به قول معروف این کلمات را به عنوان 

شرایط زمان. و هر گاه که   دارند: تقیه، مصلحت، توریه، مماشات، تقدیر، ترکش نگه می
شوند.  می به بن بست برخورد کرده و هیچ راهی نداشته باشند دست به دامان این کلمات

البته باید دانست که مواردي از این دست متعلق به نویسندگان هزار سال پیش است و در 
و پیرمردها و  ها تواند تعداد اندکی از طالب حوزه کاربردي ندارد و فقط می زمانۀ فعلی

پیرزنها را قانع کند. و دیگر زمان آن گذشته که با اصطالحاتی مبهم و گنگ و پا در هوا 
مانند مصلحت، معجزه، مماشات، توریه، تسامح، تقیه و از همین قبیل مصالح شیطانی، 

 و تحلیل و سپس تاویل و در نهایت، تحریف کرد.حقایق تاریخی را ابتدا تجزیه 
تنهاترین و شاید قویترین مستمسک تمامی نویسندگان شیعه، وجود احادیثی است که 

و در ظاهر به نفع عقاید شیعه و به ضرر اهل سنت  1در کتب اهل سنت نیز وجود دارد 
این اخیر نوشته باشد. در جاي جاي کتابهاي شیعیان و حتی وبالگهاي فراوانی که در  می

شود که اکنون من در رد این ادعاي  شده از این مورد به عنوان قویترین دلیل شیعه یاد می
کنم البته امیدوارم طوالنی  پوچ، موارد زیر را براي روشن شدن ذهن خواننده عزیز بیان می

 بودن این قسمت را بر من ببخشید زیرا مهمترین و بیشترین دلیلی که نویسندگان شیعه
کنند همین مورد است و اگر این تنها برگ برنده از دست آنها  می همیشه به آن اشاره

 .2گرفته شود دیگر هیچ دلیلی براي ادعاهاي پوچ خود در دست ندارند
 .کند ه نفع خود به آنها استناد میاحادیث موجود در کتب اهل سنت که شیعه ب

                                           
 صحیح مسلم و...  مانند: صحیح بخاري و -1
چند سال پیش در مؤسسه حسینیه ارشاد دو سخنرانی ایراد کردم که عنوانش «گوید:  استاد مطهري می -2

ها، از مؤمن  بود و بی پایگی آنرا روشن کردم. یادم هست که بعد از پایان این سخنرانی» کتابسوزي اسکندریه«
اعی داري که دروغ بودن این قصه را اثبات کنی؟! بگذار اي دریافتم به این مضمون که تو چه د مقدسی نامه

اگر دروغ هم هست، مردم بگویند. زیرا دروغی است به مصلحت، و تبلیغی است بر علیه عمر بن الخطّاب و 
 .»عمرو بن العاص!!
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ها باشد  ترین برگه برنده شیعه در تمامی مناظرات و نوشته شاید این دلیل جدلی مهم
کنم مطالب زیر را به دقت مورد مطالعه قرار  که براي روشن شدن ذهن شما توصیه می

 دهید: 

نسل  5گردد. یعنی حدود  می باز قرن پس از رحلت پیامبر 2به  ها اولین نوشته -1
ایاتی که در کوچه و بازار بر سر بعد. آیا مکتوب کردن نقل قولهاي شفاهی احادیث و رو

سال، صد  250زبان غالیان و صدیقان و کذابان و یهودیان و مومنان و... بوده آنهم پس از 
در صد صحیح است و هیچ جاي ایراد و خطایی در آن نیست؟ اگر چه نویسنده اش، 

توان براي هر حدیث یا روایت (به  سنی هم باشد طبق اصول علمی و پژوهشی نمی
ص واحد یا بدون قرینه) بدون در نظر گرفتن سایر موارد و شرایط، اعتبار کامل و خصو

 .1صد در صد قائل شد

کنیم (مثال در  می ما در کتب شیعه نیز به موارد ضد و نقیض بسیار زیادي بر خورد -2
یا بحاراالنوار که  –حدیث مختلف و متضاد از زراره داریم  5جامع االحادیث بروجردي 

سرشار از احادیث متضاد و متناقض است) این نشان دهنده این موضوع است که 
نویسندگان کتب تاریخی و یا حدیثی و حتی مسندها و سایر کتب در نوشتن مطالب 

آوري دست به این کار  داده و فقط از باب جمع نمی ضهاي موجود اهمیتی به تضاد و تناق
 اند. زده می

و اسالم شناسان غربی از بین انبوه کتب و منابع مسلمانان (که اکثراً متعلق محققین  -3
اکرم پیدا کرده و  به برادران اهل سنت است) مطالبی را بر علیه اسالم و حتی شخص نبی

                                           
اي  ترین و معتبرترین سیره کنند در حالیکه قدیمی طرفه آنکه برخی علما و عوام شیعه سیره ابن هشام را رد می -1

آوري کرده ابن اسحاقی که نسل دوم اسالم را  ز روي مطالب ابن اسحاق شیعه، جمعاست که ابن هشام آنرا ا
اند ولی چون در آن، خلفاء  پذیرفتهدرك کرده است. تمامی محققین غربی و سنی صحت سیره ابن هشام را 

شود بر عکس کتاب جعلی سلیم ابن قیس. آري به زودي مشخص  اند مورد تایید علماء واقع نمی لعن نشده
 یک از این دو کتاب در آتش است...  شود جایگاه کدام می



 آلفوس (جلد اول)  152

 

اید. جالب است که تنها نقطه  کنند که آقا اینها را شما در کتب خودتان نوشته می عنوان
همین نکته است: آقا این مطالب در کتب  ها ستدالل علیه سنیاتکاء شیعه در مناظرات و ا

جاي تحقیق و  ، براي خودش اهل سنت هم نوشته شده است! گرچه اشتراك این آبشخور
 .سئوال فراوان دارد!

کنند نویسندگان سنی مانند نویسندگان شیعه باید واقعیات  می محققان ما فکر -4
در صورتیکه برادران اند  نند مچ آنها را گرفتهک می کردند و فکر ناخوشانید را کتمان می

 سنی من مانند محققان شیعه، آرمانگرا نبوده بلکه واقعگرا و رئالیست هستند و واقعیت را
نویسند البته شیعه فقط آن واقعیاتی را از کتب سنت، قبول دارد که به نفع او و  می

 کند. می غ نگاهخوشایند او باشد و موضوعات دیگر را با دیده تمسخر و درو

گیرد  % احادیثی که از طریق شیعه نقل قول شده یا مورد استناد قرار می 90شاید  -5
مربوط به اهل سنت است پس بیان یک مطلب به نفع شیعه از البه الي این متون، جایی 
براي فخر فروشی ندارد زیرا راهی جز این وجود ندارد و بیشتر مطالب از طریق برادران 

قول شده، دست شیعه در این زمینه (یعنی اولین منابع روایی یا مکتوب)  اهل سنت، نقل
 تا حدود زیادي خالی است.

قائل بوده و مانند  برادران اهل سنت مانند شیعیان، شخصیت عظیمی براي پیامبر -6
دانند ولی اگر سري به کتب تاریخی و  می ما ایشان را خاتم انبیاء و بهترین پیامبر و...

ها و روایات دروغین و تا حدي  کنی که برخی داستان می بیندازي مشاهدهروایی آنها 
ض و ناپسند علیه پیامبر اکرم نیز در کتب آنها وجود دارد که به احتمال فراوان، بدون غر

انگاري، ثبت شده است. خوب، وقتی در مورد پیامبر  فقط به خاطر جمع آوري یا سهل
کنیم هر چه در کتب اهل سنت بر علیه عمر و  یم اکرم چنین اتفاق افتاده چرا ما فکر

ابوبکر آمده راست است؟ با توجه به این نکته که بر خالف پیامبراکرم، حضرت عمر و 
حضرت ابوبکر، هیچگونه قداستی (از نقطه نظر عصمت و یا خالفت منصوص الهی) نزد 

و حضرت عمر و حضرت ابوبکر را قبول دارند و  ایشان ندارد. نتیجه اینکه: آنها پیامبر
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روایات و داستانهاي دروغین بر علیه این اشخاص (و حتی علیه حضرت علی) در کتب 
و  آنها وجود دارد ولی شیعه معتقد است روایاتی از این دست، که مربوط به پیامبر
ست حضرت علی است دروغ و روایاتی که علیه حضرت عمر و حضرت ابوبکر است را

 گانه و مضحک بودن چنین استداللی از ظاهر آن به خوبی روشن است. است! که بچه

دانیم که مجلسی در بحاراالنوار همۀ احادیث و روایات ضد و نقیض را  می ما -7
صرف نظر از صحت و سقم آنها فقط جمع آوري کرده و در برخی موارد، نظر شخصی 

ندگان سنی نیز (به جز در مورد کتبی که خود را نیز پیرامون آن حدیث آورده است. نویس
به نام صحاح معروفند) در کتبشان، شان نزولهاي مختلف پیرامون یک آیه و روایات 
مختلف و بعضا ضد و نقیضی را آورده و بعضاً نظر خود را درباره صحت و سقم و 

ر اند ولی تنها هنر نویسنده یا محقق شیعه آن است که د چگونگی آن حدیث بیان کرده
این میان، فقط روایات و شان نزولهایی که به نفع خودش است را از بین کتب اهل سنت 

کنند و نه نظر نویسنده سنی را درباره  جمع آوري کرده و نه به روایات ضد آن اشاره می
ه در شوند ک می ها با هیاهو مدعی آورند و صرفاً مانند بچه می صحت و سقم آن حدیث
 .شده! کتب خود آنها هم نوشته

نویسندگان سنی از باب جمع آوري و جلوگیري از نابودي، احادیث موجود را  -8
مانند کاري که مجلسی با نوشتن بحاراالنوار انجام داد. اگر کسی پیرامون  اند. نوشته

تواند مطالب وحشتناك زیادي را بر علیه شیعه  بحاراالنوار تحقیق جامعی انجام دهد می
این روش علمی است؟ مطالب فراوانی (حتی در حد تواتر) آوري نماید. ولی آیا  جمع

دانیم معتقد به این موضوع، کافر است) یا همکاري  می در حالیکه مبنی بر تحریف قرآن (
باشد  می 13عباس و بنی امیه. یا اینکه عدد امامان که  و اظهار تواضع امامان با خلفاي بنی

وي یک شیعه، حکم تکفیر او را در پی و از این دست، مطالبی که حتی اظهار آن از س
دارد. به همین دلیل، احادیث را چه در کتب شیعه باشد چه در کتب سنی باید با معیار: 
قرآن، فرهنگ همان زمان و همان مردم، سنت نبوي و عقل محض مورد سنجش و 
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 بررسی علمی همه جانبه قرار داد. 

هجرت، تحصیالت آکادمیک  سال پس از 300به احتمال فراوان، نویسندگان سنی  -9
براي تعیین و تشخیص علمی و کارشناسانه احادیث و روایات و تعیین صحت و سقم 

بلکه صرفاً و فقط براي جلوگیري از نابودي احادیثی که بر سر زبان مردم اند  آنها نداشته
ي به همین دلیل بهترین روش برا اند. کرده آوري می چه و بازار بوده است آنها را جمعکو

تشخیص صحت و سقم یک حدیث یا قصه، بررسی و سنجش آن در کنار روایات و 
سخنان و اتفاقات قطعی دیگر است. مثال روایات توهین آمیز و بسیار زشتی که به 

دهند مبنی بر درهم آمیختن آب با شراب و نوشیدن آن توسط او  حضرت عمر نسبت می
را به یک شرابخوار بدهد؟ آن هم در زمان خالفتش! ولی مگر ممکن است علی دخترش 

دهد  می شود عربی که به حضرت عمر، گیر دختر فاطمه را؟ یعنی نوه پیامبر را؟ مگر می
است آنگاه بنشیند تا حضرت عمر شراب  تر که چرا پارچۀ عباي تو یک وجب بلند

شود حاکمی عملی را  بخورد؟ تا او برود در جنگ با ایران یا روم کشته شود؟ مگر می
جام دهد و بعد جلوي مردم را از انجام همان عمل بگیرد و تازه با کمک همین مردم ان

حال، سه امپراطوري را به زمین بزند؟ پس اگر کمی سلولهاي خاکستري مغز  فاسد و بی
شویم این احادیث و روایات  می ها فاقد آنند) را بکار بیندازیم متوجه خودمان (که ابوجهل

زمانهاي بعدي توسط یهودیان مکار براي گسترش فساد در امت  (یا همان اسرائلیات) در
اسالمی و موجه جلوه دادن آن، ساخته و از طریق آنها وارد کتب اهل سنت شده 
است.(البته تهمتهاي دیگري نیز علیه حضرت عمر وجود دارد که من به خاطر رعایت 

شود  براستی آیا می کنم) می ادب و به تمسک از پیشوایم علی از نوشتن آنها خودداري
حضرت عمر اینگونه آدمی بوده و آنگاه علی پس از مرگ او آن سخنان را در تعریف و 

 .1ستایش از او بیان کرده باشد

توان باور کرد یهودیان و مسیحیانی که ضربه شست اسالم را از همان  می آیا -10

                                           
 دهیم. رار میدر قسمت علی بهترین میزان خطبه آن حضرت را در ستایش از عمر مورد تجزیه و تحلیل ق -1
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ث نزده لحظه نخست درك کرده بودند بیکار نشسته و دست به جعل روایات و احادی
باشند؟ به شهادت تاریخ، موارد زیادي که به اسرایلیات معروف است ناخواسته وارد متون 

که ایجاد تفرقه و اند  ساخته هایی می نویسندگان مسلمان شده است. و مسلماً آنها داستان
 نفاق کند و جالب است که اسالفشان هنوز که هنوز است دارند از ثمرة آن استفاده

 کنند.  می

تر این احادیث، احادیث مکمل یا ضد نیز دارند که حتی ممکن است در بیش -11
کتب شیعه نیز وجود داشته باشد، ولی برادران محقق من، فقط احادیثی که به نفع 

یی ها کنند. و احادیث موجود در کتب شیعه را با بهاینه می آوري خودشان است را جمع
 گیرند. مانند تقیه و مصلحت نادیده می

یعه در بررسی این احادیث، سلسله روات و راستگو و دروغگو بودن محققین ش -12
گیرند،  و صحت و سقم حدیث و انطباق یا عدم انطباق آن با آیات قرآن را در نظر نمی

کنند و فقط همینکه یک نفر سنی آن  می معیار عقل سلیم و به دور از تعصب را فراموش
 است.  را در کتابش نوشته و به ضرر خود آنهاست، کافی

شود که برخی از احادیث منتسب به  اگر کسی اندکی باهوش باشد متوجه می -13
هاي کتابی که در قرن  از روي اتفاقات بعدي، جعل شده است. مانند نوشته پیامبر

خوانیم که  می شود(کتاب سلیم ابن قیس) و در آن از قول پیامبر چهارم هجري پیدا می
) است. یا دلخوري و آزار حضرت فاطمه از حضرت عمر و 13(و در جایی  12عدد ائمه 

حضرت ابوبکر و پس از آن این حدیث که: هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است و 
 و... (در حالیکه در جایی دیگر پیامبر اکرم به دخترشان 1هرکه مرا بیازارد خدا را آزرده

فکر نکنی دختر من بودن براي تو سودي دارد فقط عمل توست که در نزد  فرماید: می
خدا مالك است ـ به عبارتی دیگر در دستگاه خداوند، پارتی بازي و تفاوت میان انسانها 

و حضرت علی به طور قاطع این نکته را تایید  آیات قرآن و روش پیامبر  وجود ندارد ـ
                                           

 بعید نیست سازنده این احادیث یهویانی بوده باشند که به وجود اختالف میان شیعه و سنی پی برده بودند. -1
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باید میان فرزندان اند  ارش به عدل و مساوات کردهکند و چرا پیامبري که اینهمه سف می
خود تفاوت قائل شوند و فقط درباره حضرت فاطمه چنین سخنی گفته باشند و هزاران 

تواند پاسخهاي  چراي دیگر که عقل سلیم پاسخی براي آن ندارد، گرچه عقل مریض می
و مصلحت و... شات فراوانی تحت عنوان: توریه و تقیه و غیب بینی و آینده بینی و مما

 .براي آن فراهم کند)

براي انسان، جاي تعجب است که اگر مطالبی که در کتب علماي اهل سنت  -14
وجود دارد مدرك و دلیلی براي تایید نظریات شیعه است پس چرا آنها خودشان به این 

 توان گفت: تاثیر علم و ایمان در روحیه آنها ایجاد حالت می اند؟! آیا عقیده مطالب بی
گویید آنها  می تعصب و کج فکري کرده؟ پس بهتر نیست کسی دنبال علم نرود؟ یا اینکه

نیز منافق بودند و براي کسب مقام خالفت مسلمان شدند!! و یا همه آنها متعصب و کج 
فکر بوده اند! یا اینکه آنها نیز مانند تمام اصحاب پس از پیامبر (البته به قول سلیم ابن 

با اینهمه پس چرا چنین مطالب فراوانی را در تایید مقام واالي  ؟ قیس) مرتد شدند
در کتب خود آورده اند؟ زیرا اصوال متعصبین و حسودان واقعی و  حضرت علی
کنند فضایل دیگران را کتمان و خدشه دار کنند یعنی دقیقاً همان کاري  می حقیقی، سعی

کنید  می !!! براستی آیا فکر1دهد می که نویسندة شیعه با شخصیت ابوبکر و عمر انجام
عطار و مولوي و سعدي و خیام هم، نادان بودند یا مغرض و حسود؟ شاید هم طبق 

 کردند؟ می گویید: تقیه می همان کلک قدیمی

کند صحیح است ولی  می برخی از احادیث و روایاتی که شیعه به آنها استناد -15
ارد. مانند این حدیث پیامبر که: علی و نامند ند می ربطی به کسانی که اکنون خود را شیعه

شیعیانش رستگارند. مسلم است که منظور پیامبر از شیعه، یاران حضرت علی در همان 
دانیم حضرت علی در خصوص نبرد با خوارج از سوي پیامبر اجازه  می دوره بوده و ما

                                           
، جنایت البته به غیر از افرادي مانند عالمه امینی که در کتاب الغدیر نوشته: نشناختن حق حضرت ابوبکر -1

 آید. فاحشی به شمار می
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اند  انستهد می ي بعدي با حضرت علی راها داشته و پیامبر از طریق وحی برخی از دشمنی
و در همین خصوص فرموده اند: یاران علی رستگارند. و این موضوع هیچ ربطی به بهره 

 برداریهاي سیاسی شیعه در زمانه فعلی ندارد. 

اگر صرف وجود حدیث یا روایتی در کتب اهل سنت دال بر صحت آن باشد  -16
اي  . چه فایدهپس دیگر علم رجال و درایه و روایه و تطبیق احادیث با عقل و قرآن و..

این علوم سخت را بدهیم کافی است طبق این  هدارد؟ و چرا به خودمان دردسر مطالع
اصل عمل کنیم: هر حدیثی که در کتب اهل سنت بود و به نفع ما هم بود آن حدیث 
صحیح است و هرحدیثی که در کتب اهل سنت است و به نفع ما نیست، ساختۀ امویان و 

 .خلفاي راشدین است!جاعالن حدیث و طرفدران 

دانیم که افرادي با گرایشها و عقاید متفاوت در سپاه حضرت علی وجود  می ما -17
و احادیثی که از اند  از آنها انسانهایی خوب و مسلمانانی راستین بودهاي  اند. عده داشته

مرتب براي احتجاج و اند  در فضیلت حضرت علی را به خاطر داشته زبان پیامبر
در حالیکه در زمان خالفت حضرت عمر و حضرت اند  برده می به کارکوبیدن حریف 

به نفع  ابوبکر و حتی تا قرنها پس از آن کسی نیازي به بازگو کردن احادیثی که پیامبر
اي نیز در سپاه علی  ابوبکر و عمرگفته بود نداشته زیرا این دو نفر دشمنی نداشتند. عده

اند این افراد  حتی حضرت علی نیز آنها را قبول نداشتهکه تندرو و افراطی بوده و اند  بوده
 و اگر حضرت علی، شکستاند  عمدتا جزو قاتلین و شورشیان علیه حضرت عثمان بوده

رسند  می به قتل خورد مطمئن بودند که به دست بنی امیه و سایر اصحاب پیامبر می
ت علی برایشان کار مسلم است که این افراد که کشتن عثمان و سرپیچی از دستور حضر

آسانی بوده دروغ بستن بر پیامبر برایشان کاري داشته است این افراد احادیث زیادي را به 
ما در کتب  اند. داده می دروغ از جانب پیامبر در فضیلت حضرت علی ساخته و نشر

 تاریخی قدیمی و معتبر در جریان جنگهاي جمل و صفین و نهروان نشانی از این احادیث
 ینیم. در صورتی که جا داشت حضرت علی و اصحاب ایشان از این احادیث استفادهب نمی
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نگاریهایی که بین حضرت علی با مخالفین وجود داشته) پس  کردند. (حتی در نامه می
مسلم است که این احادیث از زمان خالفت امام حسن و برقراري صلح و قیام مختار و... 

 .ق مع علی و علی مع الحق یا علی خیر البشر یا...)ساخته شده است (احادیثی مانند الح

تواند دلیل قاطعی بر صحت همه جانبه آن باشد حتی  حتی تواتر یک قصه نمی -18
اگر در کتب اهل سنت نیز وجود داشته باشد. چند نمونه جالب آن: یکی شیوه وضو 

در شیوه  گرفتند ولی اکنون می مرتبه وضو 5سال روزي   23گرفتن است که پیامبر اکرم
شود. پیامبر  انجام آن اختالف است و دیگر تعداد دفعات تکبیري که در نماز میت گفته می

سال براي افراد بسیار زیادي (حتی منافقین مدینه که آیات در منع از  23در طول  اکرم
آن نازل شد) نماز میت خواندند ولی دقیقا پس از رحلت ایشان در تعداد دفعات تکبیر 

نه داستان است  ها اصحاب، اختالف بوجود آمد. الزم به ذکر است که این نمونهبین تمام 
که به آن شاخ و برگ داده شود و نه دربردارنده منافع سیاسی یا قومی و قبیله اي، با 

هایی که در پس آنها منافع  اینهمه درباره آن اینهمه اختالف وجود دارد واي به حال داستان
ود دارد. مورد دیگر داستان قطام و تحریک ابن ملجم، براي و تضادهاي سیاسی نیز وج

کند  می ماجراي عریش (سایه بان) در جنگ بدر که عنوان .1است کشتن حضرت علی
کرد. افسانۀ غرانیق و صدها داستان دیگر که  ، از آنجا جریان نبرد را پی گیري میپیامبر

باقی نمانده است. البته این موارد اکنون براي محققین، هیچ جاي شکی بر دروغ بودن آن 
کند توسط محققین شیعه  از آنجا که سیاسی نیست و عواطف کور عوام را تحریک نمی

شده اي  هایی که منبع ارتزاق عده نیز، رد شده است ولی کسی جرات رد کردن داستان
 .است را ندارد!!!

چه تواند قسم بخورد که چه کسی سنی است و  چه کسی مطمئن است و می -19
در  ها دانند و شیعه می ابن ابی الحدید را که عاشق علی بوده شیعه ها کسی شیعه؟ سنی

                                           
کند که: این ماجرا دروغ است ولی چه کسی  علی از زبان علی با ترس و لرز عنوان میدکتر شهیدي در کتاب  -1

 جرات عنوان آنرا دارد؟
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شیعه بودن ابن اسحاق، شک دارند زیرا حقیقت را نوشته و در کتابش به حضرت عمر و 
حضرت ابوبکر فحش نداده است آري در طول تاریخ، هر کس حقیقت را فهمیده چماق 

مده است. (البته از آنجا که انسانهاي فهیم و عالیقدر از تعصبات مذهبی بر سر او فرود آ
اکنون نیز در اینکه مثال فردوسی یا امام محمد غزالی اند  دور بودهاي  شائبه هر گونه فرقه

بسیار جاي بحث و گفتگوست و بهترین پاسخ همان است که غزالی اند  چه دینی داشته
 .مذهب برهان دارم. روحش شاد) دهد: من در شرعیات، مذهب قرآن و در عقلیات می

دانیم در مقام استدالل یا ارائه یک روش و شیوه در هر نوع تحقیقی همان  می ما -20
تواند علیه خود ما نیز بکار گرفته شود اگر این استدالل شیعه درست  روش استداللی می

د باشد یعنی هر چه در کتب اهل سنت وجود دارد و به نفع ما و به ضرر آنهاست را بای
قبول کرد آنها نیز خواهند گفت در کتب بحاراالنوار و حتی اصول کافی و کتب شریعتی 
(که بنا به اعتراف خودش در ستایش و عشق به علی و حتی اطرافیان او مانند سلمان و 

و کتب: عالمه برقعی و آیت  1ابوذر، بسیار تندرو بوده) یا من ال یحضر الفقیه شیخ صدوق
اهللا غروي (اصفهانی) و آیت اهللا زنگنه و آیت اهللا سنگلجی  و آیت اهللا مصطفی طباطبایی

و... که همگی جزو علماي متخصص و طراز اول شیعه هستند نیز مطالب بسیار زیادي 
حتی در نقض مهمترین اصل مذهب شیعه یعنی امامت وجود دارد پس طبق استدالل شما 

 .!علیه شما مدرك و دلیل واقع شود تواند این موارد می

در سایر فرهنگها و عقاید تاثیر گذاشته و اي  این اصل که هر فرهنگ و عقیده -21
دانیم  می گیرد اصلی است که به تجربه و تحقیق ثابت شده است. ما متقابالً از آنها تاثیر می

قرن پیش (یعنی قبل از حکومت صفویه) بسیاري از جوامع سنی و شیعه  4که حد اقل تا 
اند  کرده می براحتی و آزادي کامل در کنار یکدیگر زندگی در شهرهاي مختلف ایران

(حتی هم اینک نیز در عراق یا نواحی مرزي مانند مهاباد و نقده و... شیعه و سنی در کنار 

                                           
اند لعنت کرده  ن اضافه کردهرا در اذا ويل اهللا ان عليً أشهد أبه عنوان مثال شیخ صدوق در این کتاب، غالیانی که  -1

 .است!
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توانسته خود را از تاثیر عقاید  نمی کنند) و مسلم است که کتب اهل سنت می هم زندگی
است که برخی از آراء و عقاید شیعه به  شیعه مصون نگاه دارد براي همین بسیار محتمل

صورت مستقیم یا تغییر شکل یافته وارد کتب اهل سنت شده باشد. قرینه محکم براي 
تایید این فرضیه آن است که علماي شیعه و سنی متفق القولند که دروغهایی از جانب 

غهایی حتی یهودیان به نام اسرایلیات وارد کتب روایی و تاریخی مسلمانان شده است درو
در حد تواتر (مانند شاخ و برگهایی که به واقعه معراج داده شده یا افسانه غرانیق و حتی 

ها به این راحتی وارد  تحریف و حذف و زیاد شدن قرآن و...) پس وقتی آراء غیر مسلمان
است که آراء دو گروه عمده از مسلمانان (یعنی  تر شود بسیار محتمل کتب مسلمین می

شود که ما  نی) وارد کتب یکدیگر شده باشد. این فرضیه هنگامی محکمتر میشیعه و س
ي بعد و به ها بدانیم اختالف عقیدتی و سیاسی ما بین شیعه و سنی به مرور و طی سده

خصوص از دوران صفویه به این سو شدت گرفته و نویسندگان اولیه اهل سنت (به 
ی و همچنین بدون در موضع اقتدار) خاطر کمرنگ بودن شدت اختالفات بین شیعه و سن

 اند. دقتی در ثبت این احادیث نداشته

دانیم که در البه الي کتب قدیمی اهل سنت به خصوص کتب تاریخی و  می ما -22
حدیثی و حتی دو صحیح مسلم و بخاري مطالب اشتباه و خطایی علیه پیامبر گرامی 

ل برادران محقق شیعه یک اسالم وجود دارد اکنون آیا درست است که طبق این استدال
نفر مسیحی غربی بیاید و بگوید: آقاي مسلمان در کتب خود شما این مطالب زشت، علیه 
پیامبر شما وجود دارد؟ (مانند افسانه غرانیق) کما اینکه مستشرقین و اسالم شناسان 

هاي خودشان، کم از این حیلۀ کثیف و غیر علمی استفاده  مغرض غربی در نوشته
اند  کنیم که نویسندگان شیعه به آنها تاخته که ما بعضاً در کتب شیعه مشاهده میند ا نکرده

توان از این حربۀ کثیف غیر  می شود پس چرا نوبت به مجادله بین شیعه و سنی که می
 علمی سود جست؟ 

رسد  می در حدیث معتبر و معروفی فرموده اند: آنچه از من به شما پیامبر اکرم -23
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بق دهید اگر موافق قرآن بود قبول کنید و اگر مخالف قرآن بود آنرا به دیوار را با قرآن مطا
بکوبید! ولی ایشان در هیچ حدیثی نفرموده اند: اگر احادیث من در کتب اهل سنت بود و 

با آیات قرآن نیز باید  به نفع شیعه هم بود آنرا قبول کنید! هنگام تطبیق احادیث پیامبر
را نیز در نظر بگیریم. ولی عجیب است که حتی یکی از آیات  سیاق آیات قبلی و بعدي

توان با توجه به آیات قبل و بعد آن تفسیر کرد! و حتما براي فهم  نمی مورد نظر شیعه را
شود بلکه  ي تاریخی رجوع کنیم. تازه کار به اینجا ختم نمیها آن باید به روایات و افسانه

متضاد و مختلف آن روایتی را گزینش کنیم که بیشتر  باید از بین انبوه داستانها و روایات
شود و اکثر این آیات اگر با  آید. باز هم کار به اینجا ختم نمی با عقاید شیعه جور در می

آید پس باید به  نمی سلیقه شیعه تفسیر شود با اصول و قواعد کلی زبان عرب جور در
اي  فرقهاي  توان عقیده وز و کلک میاستثنائات این زبان رجوع کرد و فقط پس از اینهمه د

 را ثابت کرد. 

این دلیلی است که شاید فقط بتوان در مقابل برادران اهل سنت به آن تمسک  -24
دانم و  می دهید که هم کتب اهل سنت را پر از اشتباه می کرد ولی پاسخ من شیعه را چه

اعتقاد بگوییم  یحی بیهم کتب شما را پر از دروغ و غلو و افسانه؟ مانند اینکه به یک مس
بیا به مسیح ایمان بیاور زیرا در کتاب قرآن نیز حقانیت او تایید شده! آن مسیحی با 

 .سالم را قبول دارم نه مسیحیت را!گوید: خوب من نه ا پوزخند به تو می

این دلیل در صورتی درست است که خود برادران اهل سنت تمام مطالب کتب  -25
باشند ولی در عصر حاضر (و نه در زمانهاي پر از تعصب گذشته) خودشان را قبول داشته 

 محققین خود آنها نیز معترفند که برخی اشتباهات در کتب قدیمی آنها وجود دارد.

برخی از احادیث که در کتب اهل سنت و به ضرر خلفاء وجود دارد مسلم است  -26
مانند احادیثی که که توسط اطرافیان خلفاي بنی امیه و بنی عباس ساخته شده است. 

نوشیده اند! مسلم است که این  گوید حضرت عمر یا حضرت ابوبکر شراب می می
تا سرپوشی باشد براي شرب خمر توسط خودشان! یعنی وقتی اند  احادیث را ساخته
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اند  توانیم و وقتی آنها به اهل بیت ظلم کرده می پس ما هماند  ابوبکر و عمر شراب خورده
 .م!توانی می پس ما هم

تمام اعتقادات شیعه یک صحت جزئی و اولیه دارد ولی در قرون بعدي بعلت  -27
ي غالیان و نفوذ فرهنگ مسیحیت و یهود و ایرانی و هندي به آنها شاخ و ها نفوذ اندیشه

شیعه براي روي شده و علت اینکه علماي  شده و دچار غلو و خرافه و زیاده برگ داده
غلط خود یک یا چند آیه و حدیث و داستان در چنته  هاي گیري تمام اشتباهات و نتیجه

دارند وجود همین صحت اولیه و جزئی است.براي مثال: پیامبر اکرم جهت طلب آمرزش 
ولی ساختن گنبد و بارگاه و اند  رفته و آموزش عبرت گیري به دیگران به قبرستان بقیع می

فل و طلب شفا و بوسیدن ضریح و زیارتنامه خوانی و دور ضریح گشتن (مانند کعبه) ق
درو دیوار و براه انداختن گروه ارکستر و... به هیچ وجه در سنت و روش ایشان جایی 
نداشته و قطعاً از فرهنگ ایرانی مسیحی وارد فرهنگ شیعه شده است. به همین ترتیب 
زیاده رویهاي دیگر را بررسی کنید مانند سفارش به دوستی با علی که سر از والیت 

 و خالفت و امامت و.. و درآورده است. مطلقه 

این استدالل شما در صورتی صحیح است که شما نیز تمام مطالب موجود در  -28

را قبول داشته باشید ولی به عنوان  »بحاراالنوار«کتب خودتان مانند اصول کافی و یا 

ق شیخ صدو »من ال حيرض الفقيه«دانیم یکی از چهار کتاب اصلی شیعه کتاب  می مثال ما

را اند  است او در این کتاب، غالیانی که جملۀ اشهد ان علی ولی اهللا را در اذان اضافه کرده
گویید نباید این جمله را به نیت اذان گفت (این  می لعنت کرده است پس چرا شما فقط

هم یکی دیگر از همان کالههاي شرعی) یا ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم که در اصول 
 ه شده است ولی شما آنرا قبول ندارید و... کافی به آن اشار

پیروان باب و مکتب بهاییت نیز مطالب فراوانی به نفع خود از بین کتب شیعه  -29
 اند (به خصوص در زمینه ظهور منجی) پس آیا آنها نیز با این ادعاي پوچ بیرون کشیده

 توانند حرف خود را به کرسی بنشانند.  می
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آنهمه دلیل قرآنی و روایی و عقلی و اجماعی،  داند شاید در برابر می کسی چه -30
 از سوي خداوند براي گمراهی شیعیان باشد.اي  وجود این مطالب، فتنه

در مقام تحقیق و دوري از تعصب، به جا و شایسته است وقتی مطلبی از کتب  -31
شود مطالب و روایات مخالف آن نیز که در همان کتاب وجود دارد  اهل سنت نقل می

حتی اگر نویسنده پیرامون آن مطلب توضیحاتی داده آن توضیحات، نوشته نقل شود و 
 به هو کردن بپردازیم. ها شود نه این که با انتخاب و بیرون کشیدن یک مطلب، مانند بچه

هستند که  دشمن خونی حضرت علی ها در انتها باید گفت: مگر سنی -32
آنها بر خالف آنچه که روحانیون در  اند. هاي خودشان هم نوشته گویید آنها در کتاب می

شناسند و بیشتر از ما دوست دارند. و همانطور که به  علی را بهتر از ما میاند  مغز ما کرده
به نفع حضرت عمر و حضرت اند  نفع حضرت علی مطالبی را در کتب خودشان نوشته

 ابوبکر نیز مطالب زیادي در کتب آنها وجود دارد. 

اهل سنت یا شیعه مطالبی به نفع طرف مقابل وجود دارد  در اینکه چرا در کتب -33
نباید از تاثیر و تاثر و تقابل فرهنگها و عقاید این دو گروه غافل ماند. زیرا این اصل در 

تاریخی یکی از  علم تاریخ و جامعه شناسی با اثبات رسیده که دین و مذهب و روایات
هاي جهان همیشه با  تمام فرهنگباشند و  می دهنده هر فرهنگی دهها عناصر تشکیل

گذارند.  می یکدیگر در حال تبدل و داد و ستد بوده از یکدیگر تاثیر پذیرفته و در هم تاثیر
باشد. اگر به کتب روایی  نمی دین اسالم و مذاهب موجود در آن نیز از این امر مستثنی
استانهایی تحت شویم که د می شیعه و سنی نگاهی محققانه داشته باشیم به خوبی متوجه

عنوان اسرایلیات از قوم یهود به آنها راه یافته است. و همینطور از طریق فرهنگ ایرانی و 
حتی هندي و مسیحی موضوعاتی وارد فرهنگ اسالمی شده است. و حتی یکی از عللی 
که باعث شکل گیري مذهب شیعه شد همین نکته است یعنی تئوریسینهاي شیعه مطالبی 

ان در کتب اهل سنت بود را انتخاب کرده و عقاید خود را بر مبناي آن که به نفع خودش
گویند این مطالب در  می قرن 14پایه ریزي کردند و طرفه اینجاست که اکنون پس از 
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کتب اهل سنت هم وجود دارد! ولی از این نکته غافلند که در ابتدا وجود همین موارد در 
وجودیت شد! نکته دیگر اینکه اهل سنت کتب اهل سنت دستاویز شیعه براي اعالم م

قبول داشته و در  حضرت علی را به عنوان خلیفه چهارم و صحابی بزرگوار پیامبر
و در ابتداي امر که هنوز تشیع شکل اند  نوشتن آنچه به نفع ایشان بوده ابایی نداشته

و سقم منسجمی به خود نگرفته بود براي آنها مهم نبوده که تحقیق و تاملی در صحت 
این موارد داشته باشند چون حضرت علی نیز مانند بقیه صحابه براي آنها داراي ارج و 
قرب خاصی بوده است. خالصه آنکه: شیعه در ابتدا دانسته یا ندانسته و مستقیم یا 
غیرمستقیم اصول مورد عالقه خودش را با خرافات موجود در کتب اهل سنت (که آن هم 

د و مسیحی و حتی ایرانی و شیعیان کوفی و غالیان و... نوشته بر اثر تاثیر فرهنگ یهو
گوید این  شده) وفق داده و از آنها تاثیر گرفته و آنها را در خودش هضم کرده و اکنون می

باشد. که  می مطالب در کتب خود آنها هم هست! نمونه بارز آن اعتقاد به موعود و منجی
از آنجا وارد فرهنگ اسالمی و کتب اهل  از طریق فرهنگ یهود وارد فرهنگ مسیحی و

خواهد به نفع خود از آن استفاده کند. طرفه آنکه حدیث منسوب به  می سنت شد و شیعه
گوید: نام آن موعود همنام من و نام پدرش هنمام پدر من است. در صورتی  نبی اکرم می
 .ضرت مهدي، حسن بوده و نه عبداله!که نام پدر ح

ژي و تئوري شیعه بر اساس دروغهاي (آحاد) موجود در مبانی نظري، ایدئولو -34
کتب اهل سنت در قرن اول هجري شکل گرفت و بر همین مبانی در قرون بعدي بسط 

 یافت و در سطح تودة شیعه به جریان درآمد. 

 و حضرت ابوبکر در کتب شیعه نیز مطالب فراوانی به نفع حضرت عمر -35
کنید. حضرت علی در نهج البالغه پس  می وجود دارد که شما آنها را با چوب تقیه حراج

ي خود به معاویه، ها از کشته شدن حضرت عمر از او تعریف و تمجید کرده و در نامه
خالفت آن دو نفر را تایید نموده است. شریعتی که شیعه است در کتاب حجر ابن عدي 

ر را بهترین حکومتها دانسته و خطبه موجود در حکومت حضرت عمر و حضرت ابوبک
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داند در اصول کافی  نهج البالغه را متعلق به حضرت علی و در ستایش حضرت عمر می
 گوید آن دو نفر (عمر و ابوبکر) را دوست داشته باش و...  امام صادق در پاسخ آن زن می

او » الفقيهمن الحيرض« شیخ صدوق یکی از پایه گذاران فقه شیعه است و کتاب -36

کتاب اصلی شیعه است. او در این کتاب غالیان را لعنت کرده که جمله  یکی از چهار

پس شما که به کتب اصلی و مرجع خود  اند. را وارد اذان کرده »اشهد ان ىلع و� اهللا«
 عقیده ندارید حق ندارید مطلبی را از کتب اهل سنت شاهد بیاورید. 

ند اصول کافی و بحار االنوار مطالب اشتباه، در کتب شیعه حتی کتب مرجعی مان -37
کفر آمیز و خرافی وحشتناکی وجود دارد از قبیل تحریف قرآن، ترس و خضوع امامان در 

امیه، گفتگوي االغ با پیامبر، هر کس انار بخورد به بهشت  برابر خلفاي بنی عباس یا بنی
تکفیر کنند که آقا در کتب شما را به این بهانه  ها رود و... آیا درست است که سنی می

 خود شما این مطالب نوشته شده است؟

و باند ابن سباء وارد کتب اهل  ها برخی از روایات دروغ از طریق غاله و رافضی -38
 سنت شده است زیرا 

 نویسندگان سنی نیز مانند عالمه مجلسی از باب جمع آوري هر چه را به دستشان
  اند. دهکر می رسیده در کتابهاي خودشان ثبت می

 کرده است. می جذابیت داستان گونه برخی از روایات آنها را ترغیب به ثبت
از آنجا که تمام برادران اهل سنت حضرت علی را به عنوان فردي بسیار عالم و متقی 

 ابی الحدید او را افضل همه صحابه  و خلیفه چهارم قبول دارند و حتی برخی مانند ابن
 اند. احادیث تردید نکرده در نقل ایناند  دانسته می

و سیاسی در قرون بعدي تشدید شده و در ابتدایی که اي  دسته بندیهاي فرقه
تضادي وجود نداشته است تا اند  کرده می نویسندگان سنی اینگونه روایات را ثبت و نقل

 آنها دقتی در تعیین دروغ از راست داشته باشند. 
آمده به عنوان مثال  ارشناسی به عمل میثبت و کتابت بسیاري از کتب قدیمی بدون ک
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را  »انما ويل�م اهللا«از علوم قرانی نداشته روایت اي  مورخی (حتی سنی) که سر رشته
دهیم ایرادات  می کند ولی چنانچه به زودي شرح می منسوب به حضرت علی معرفی

وارد است که فقط یک  بسیاري به سیاق آیه و ارتباط آن با خالفت حضرت علی
 رشناس علوم قرآنی از آن مطلع است.کا

نگاه به بسیاري از وقایع از دید مثبت و از موضع قدرت مانند آن شاعري که  -39
حمله حضرت عمر به خانه حضرت فاطمه را نقطه مثبتی براي عمر تلقی کرده و حتی در 
شعرش تعریف و تمجید هم میـکند مسلماً اگر حضرت علی به سمت خانه حضرت عمر 

رد شاعر شیعی نیز از اینکار و ایستادن حضرت علی مقابل شخصیتی چون ک می حمله
 کرد. می حضرت عمر، تعریف و تمجید

ي برادران اهل سنت ها رسیم که وجود یک مطلب در نوشته می پس به این نتیجه -40
 دلیل بر صحت آن نیست بلکه معیار صحت یک روایت یا حدیث در هر کتابی: 

 ت به شخص گوینده یا زمان اتفاق. قدمت آن و نزدیک بودن آن اس
 عقالنی بودن آن.

 صداقت گوینده یا سلسله روات.(اسناد روایت) 
 تطبیق آن سخن با قرآن (هم با روح کلی قرآن و هم با آیات مشخص)

 .تر و قطعی تر تطبیق با سایر احادیث و روایات معتبر
 تطبیق با شرایط همان زمان و همان فرهنگ.

حادثه با: کل سخنان آن گوینده در طول عمرش و یا با کل روش تطبیق آن سخن یا 
 شخص گوینده در طول عمرش.

درك علت بیان آن سخن یا موضوع که در چه شرایطی و به چه دلیل و در چه 
 فرهنگی و در برابر چه افرادي و براي چه گفته شده است.

که در  به پیامبر به عنوان یکی از تحلیلهاي رایج نویسندگان شیعه این سخن منتسب
گویند:  می کتب اهل سنت نیز وجود دارد: هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است. سپس
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گیرند عمر و ابوبکر موجب خشم  می فاطمه از عمر و ابوبکر، خشمگین بود. آنگاه نتیجه
 و خداوند شده و در نتیجه جهنمی هستند. در اینجا این سئوال به ذهن خطور پیامبر

براي چه این سخن را گفتند؟ آیا در زمان حیات پیامبر اکرم، مردم  د که پیامبرکن می
کردند؟ پاسخ منفی است. مسلماً خواهید گفت: پیامبر با علم  می مدینه فاطمه را اذیت

دانسته که عمر و ابوبکر پس از او موجب آزار فاطمه خواهند شد! ولی در اینجا  می غیب
دانسته آن دو نفر  می دانسته و این موضوع را می ر پیامبرشود اگ می تر مساله پیچیده

شوند پس چرا اینهمه  می موجب شهادت فاطمه و غصب خالفت و تحریف اسالم و...
 آنها را به خود نزدیک کرد؟ مگر ابوبکر به دلیل همین نزدیکی همیشگی با پیامبر

ا علمدار لشکر کرد؟چرا در جنگ تبوك او ر نتوانست در سقیفه خلیفه شود؟ چرا پیامبر
در سفر حج سال هفتم هجري او را امیر حجاج کرد؟ چرا هجرت تاریخی و سرنوشت 
ساز خود را از خانه او شروع کرد و فقط او را از این موضوع آگاه ساخت و فقط او در 

را داشتند در غار در کنار او بود؟ چرا همیشه با او  آن لحظاتی که کفار قصد جان پیامبر
ها و هزینه نبردها  کرد؟ چرا به او اجازه خرج مدوام در زمینه آزادي برده می رتمشو

داد؟ چرا در ایام بیماري ایشان ابوبکر امام جماعت  می خرید زمین مسجد و غیره را
مسجد بود؟ چرا با دختر او و دختر حضرت عمر ازدواج کرد؟ چرا عایشه را اینقدر 

اري در اتاق عایشه بستري شود؟ چرا طبق سیره دوست داشت؟ چرا خواست در ایام بیم
ابن هشام (که تردید در صحت آن فقط عالمت حماقت است) فقط ابوبکر حق داشت 

بسته شود؟ و هزاران چراي  ها بروي مسجد النبی، باز باشد و در همه خانهاش  درب خانه
کند!  می آنرا دیگر که محقق شیعه با هزار جور تفسیر و توجیه و دوز و کلک، قصد تخطئه

 .ماند! می ولی براي ذهنی که بیمار نیست این سئوالها بی پاسخ
بیایید براي درك بهتر وقایع، خود را به آن زمان ببریم. عایشه دختري تیزهوش و پر 

شود ولی  کند و بچه دار می جنب و جوش و بسیار جوان بوده. فاطمه با علی ازدواج می
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کند که  می حضرت علی به پیامبر، توصیه، 1دروغي ا عایشه نه! به علت گسترش شایعه
عایشه را طالق دهد! آیا همینها کافی نیست عایشه اندوهگین شود؟ اگر نگاهی به ناقل 

ازیم، با تعجب به نام عایشه حدیث (هر کس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده) بیند
شرایطی و خطاب به چه کسی شویم پیامبر اکرم تحت چه  می خوریم و آنگاه متوجه برمی

اند! البته در برخی متون دیگر نیز آمده که حضرت علی  و براي چه این سخن را فرموده
پس از ازدواج با فاطمه قصد ازدواج با یک دختر از قبیله بنی مخزوم (احتماال دختر 

ها و شایعات خاله زنکی باعث آزار  ابوجهل) را داشته که باز مانند همیشه جنجال
گویند: هر کس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده.  می ت فاطمه شده و پیامبر اکرمحضر

. اکنون چرا محقق مرد ایرانی قرن 2شوند می و حضرت علی از این ازدواج منصرف
و اهللا  .سال پیش اعراب کرده است 1400بیستمی خودش را داخل دعواهاي خاله زنکی 

 اعلم. 
اي حرف و نقل زیاد است و ظاهراً آدمهاي درستی (البته در راویان این حدیث، ج

ولی در اینجا، به عنوان یک موضوع تحقیقاتی، مصرانه از برادران محقق شیعه اند  نبوده

                                           
هایی علیه عایشه  شد همین نیز توسط شیعه باعث داستانسرایی که اگر از طریق وحی دروغ بودن آن اعالم نمی -1

  .شد می
البته روحانی صفوي ممکن است بگوید پیامبر اکرم خودشان با دختر ابوسفیان ازدواج کردند چرا باید علی را  -2

 -2و عداوت ابوجهل و ابوسفیان مانند هم نبوده  دشمنی -1از ازدواج با دختر ابوجهل منع کنند. پاسخ: 
 -3توان علی را با حضرت محمد قیاس کرد  قیاس، عملی شیطانی و در مذهب شیعه باطل است (یعنی نمی

زن انتخاب کنند ولی دیگران از جمله حضرت علی شرعاً  4اند در آن واحد بیش از  توانسته پیامبر اکرم می
بیشتر  -4زن بگیرد  4تواند بیش از  س در اینجا نیز قیاس کنید و بگویید علی میاند پ اي نداشته چنین اجازه

ازدواجهاي پیامبر جنبه سیاسی داشته و هدفی در پشت آن پنهان بوده ولی ازدواج حضرت علی با دختر 
ع پیامبر اکرم حضرت علی را از ازدواج با دختر ابوجهل من -5اي در بر نداشته است.  ابوجهل هیچ نتیجه

قرینه آنکه  -6اند هر که فاطمه را آزار دهد مرا آزرده است  اند بلکه نظر شخصی خود را گفته و فرموده نکرده
عراب که در آن واحد چند تا حضرت فاطمه زنده بودند حضرت علی ازدواج نکردند (بر خالف رسم اکثر ا

 نند؟ ک اند) ولی پس از رحلت حضرت فاطمه با چندین زن ازدواج می زن داشته



 169 هاي تاریخی در فرهنگ شیعه بخش اول: پاسخ عقلی به دروغ

 

کنم که بیان کنند علت بیان این سخن پیامبر گرامی اسالم ـ هر کس فاطمه  می درخواست
ارج نیست: اگر این روایت، را آزار دهد.... ـ چه بوده است؟ زیرا موضوع از دو حالت خ

آحاد است که به آن اعتباري نیست و اگر متواتر است باید بتوانید به سئواالت زیر پاسخ 
 دهید:

علت بیان این سخنان از جانب پیامبر اکرم چه بوده است؟ یعنی چه اتفاقی افتاد تا 
سخنی را باعث شد پیامبر اکرم این سخن را بیان کنند؟ پیامبر که بدون مقدمه چنین 

دادند)  (یعنی پیامبر اکرم نسبت به آینده خبر میاند  و اگر هم بدون مقدمه گفتهاند  نگفته
 -هزار نفر بوده 30جمعیت مدینه حدود  -آیا گزارشی در تاریخ ثبت شده که حاضرین 

اند علت بیان این سخن را از نبی اکرم سئوال کرده باشند که یا رسول  که علم غیب نداشته
 .اهللا کسی که فاطمه را اذیت نکرده پس شما براي چه این سخن را فرمودید؟!)

 ها و روایاتی در منابع سنی و شیعه آمده که حضرت علی داستان تحلیل دیگر:
نیز این احادیث را قبول دارند  ها است سنی امبرخلیفه یا وصی و یا جانشین پس از پی

گویند منظور پیامبر اکرم، خلیفه بالفصل نبوده بلکه علی خلیفه چهارم بوده است.  می ولی
و در رابطه اقتدا و پیروي از حضرت عمر و حضرت ابوبکر نیز در کتب آنها احادیثی 

ه صحیح باشد چرا حتی یک نفر وجود دارد. اگر این داستانها و احادیث بنا بر عقیده شیع

(امامان از  من قر�ش مةئاألهم در سقیفه به آنها اشاره نکرد ولی ابوبکر با یک حدیث: 
قریشند) توانست انصار را از صحنه بیرون کند؟ چرا علی هیچ کجاي تاریخ نه در سقیفه 

احادیث متواتر و شایع اند به این  یی که به معاویه نوشتهها و نه در نهج البالغه و نه در نامه
احتجاج و اشاره نکرده اند؟ شاید بگویید اند  دانسته می (البته به اعقتاد شیعه) که همه آنرا

ایشان براي حفظ مصلحت اسالم سکوت کردند ولی ایشان نه در هنگامی که پس از دفن 
رده و پیامبر از خانه بیرون آمدند و نه در مقابل معاویه و نه هیچ جاي دیگر، سکوت نک

در زمینه خالفت خودشان  به آیه تبلیغ و احادیث پیامبراي  صحبت کردند ولی اشاره
اند؟ بلکه تمام اعتراض ایشان به خاطر غیبت ایشان در سقیفه و اخذ تصمیم بدون  نداشته
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هاشم بوده و تمام استدالل ایشان نیز وجود رابطه خویشاوندي و  حضور و مشورت با بنی
 وده؟ سابقه در اسالم ب

یکی دیگر از اشتباهات محققین و نویسندگان ما برگزیدن شیوه جدل به جاي  •
خواهد نظر خود را به هر ترتیب، ثابت کند  می بحث است. در مجادله هر یک از دو طرف

نشینند و راه حل  میاي  ولی در بحث و مباحثه دو طرف بدون هیچگونه تعصب و کینه
آورند. و  می ردن آراء و نظرات مختلف، به دستخوب و منطقی و درست را با مخلوط ک

خورند  می شکست ها تا مردم کشور من روش دوم جزء فرهنگشان در نیاید در همه زمینه
 از مجلس گرفته تا کابینه و شوراهاي شهر و....

تکیه و بزرگنمایی اخبار واحد و عدم توجه به سایر اخبار واحد یا متواتر که ضد  •
کشند که  می ست! مثال یک قصه را از دل کتب تاریخی بیرونخبر مورد عالقۀ آنها

گوید: نماز نخوان! ولی  دانسته به شخص سائل می نمی حضرت عمر چون حکم تیمم را
حتی به اعتراف اساتید شیعه (تشیع در مسیر تاریخ) حضرت عمر در برگزاري مناسک 

شود با یادآوري  هوش میدینی فردي بسیار سختگیر بوده و حتی وقتی از ضربه ابولولو بی
آورند و صدها خبر متواتر دیگر که  شود او را به هوش می نماز او که دارد قضا می

 دهد.  حضرت عمر را در انجام مراسم دینی فردي سختگیر نشان می
تطبیق افراد یک مکتب، با فلسفه و هدف اصلی آن مکتب: این یک اشتباه بزرگ  •

توان با مطالعه افرادي مانند من  نمی یقی رااست زیرا همانطور که مذهب شیعه حق
 شناخت، مذهب سنت را نیز نباید با افراد تندرو و خشن سنی تطبیق داد. 

مسامحه و سهل انگاري در امور مورد عالقه و سخت گیري و دقت در اموري که  •
 با آن مخالفند. براي مثال من به یکی از حضرات گفتم برخی از افراد در بین همسایگان و

شوند و براي چندمین  یا اقوام خود افراد فقیر و بیکار و مستحق سراغ دارند ولی بلند می
کردند؟ و آقا  نمی روند. آیا اگر امام حسین زنده بودند آنها را توبیخ می بار به کربال

شود کاري کرد، مردم عاشقند! یا گفتم چرا به کسانی که اسم خود را  فرمودند: نمی
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 کنند و... اعتراض می گذارند یا در مراسم عاشورا صداي سگ ی و... میعبدالرضا و کلبعل
کنید؟ باز پاسخ فرمودند: مردم عاشقند! آري بی توجهی به بدبختی اطرافیان و گناهان  نمی

توان با به لجن کشیدن کلمه مقدس عشق، ماست مالی کرد  می شرك آلود را به راحتی
 بر از زیر دید تیز بین محقق شیعه مخفیولی کوچکترین خطاي صحابه بزرگوار پیام

 .ماند!!! نمی
کنند و قاعده ثابتی  می اشتباه دیگر محققین آن است که همه چیز را با هم مخلوط •

در رد یا تایید مطالب ندارند و تمام هدفشان تایید یا رد یک مطلب است از هر طریقی که 
 و حدیث را با آیه قرآن.کنند  می شد. به عنوان نمونه: آیه قرآن را با حدیث رد

برخی از تحلیلهاي محققین بر مبناي آراء و نظرات مطرح شده در عصر حاضر  •
ي احمقانه که: نظر حضرت عمر درباره حکومت، مانند عقیده ها است مانند این نظریه

سیاسی داده و جنبه مذهبی آنرا کنار اي  ماکیاول بوده و یا اینکه آنها حکومت را جنبه
اند!!! ولی آن زمان، حاکم از مردم و مردم  عتقد به جدایی دین از سیاست بودهگذاشته و م

از حاکم جدا نبوده دین جزو فرهنگ مردم و فرهنگ جزئی از دین و همه اینها در داخل 
کرده و این تزها و بحثهاي نظري مسخره، متعلق به  هم به عنوان یک مجموعه عمل می

 ... 1عصر جدید است
گویند حضرت عمر و حضرت ابوبکر در  می به عنوان مثال ام:کلی گویی و ابه •

 جنگ احد فرار کردند. سئوال اینجاست: 
مگر در صحنه و میدان رزم تمام مسلمانان، دور تا دور پیامبر حلقه زده بودند که شما 

گویید پیامبر را تنها گذاشته و فرار کردند؟ سري به سیره معتبر ابن هشام بزنید در این  می

                                           
به عنوان یک مثال خنده دار دیگر، که متوجه شوید با چه انسانهاي احمقی طرف هستیم در کتاب یکی از  -1

نوشته بود: عناصر نفوذي!!! ولی شما که این دو نفر را نادان و  اساتید دانشگاه درباره عمر و حضرت ابوبکر
سال بعد در مدینه  23شود  اند که در مکه فهمیدند می دهید چطور اینقدر باهوش بوده کم شعور نشان می

 کنم تعجب من از خریت خوانندگان این کتابهاست. خلیفه شد!!! من از حماقت نویسندگان تعجب نمی
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ي ابن اسحاق در قرن اول هجري است، تعصب و ها ه از آنجا که مربوط به نوشتهسیر
گوید: آنها به همراه چند تن دیگر با شنیدن خبر رحلت  جاهلیتی وجود نداشته او می

  اند. نشسته بودهاي  پیامبر، غمگین در گوشه
و ابودجانه و زبیر و طلحه، چه کسی فرار نکرد که آنها فرار  به جز حضرت علی

؟ براستی اگر بناست ایرادهاي بنی اسراییلی بگیریم باید سئوال کنیم آیا ابوذر و  نکردند
؟ زیرا در متون  سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ و بالل و سلمان فارسی... هم فرار کردند

خبري نیست! و شیعه نیز همه این افراد را  ار پیامبرتاریخی از وجود این افراد نیز در کن
 قبول دارد.

آورند موارد فرعی و جزیی را به اصول اساسی  می هر جا به اصطالح معروف، کم •
هاي  دهند. ما طبق روح کلی آیات قرآن و احادیث و روایات و داستان و کلی تسري می

به خاطر حفظ نفس، یک مورد دانیم اصل بر بیان حقیقت است و تقیه فقط  تاریخی می
بسیار جزیی است که به ندرت ممکن است براي یک نفر در طول عمرش پیش بیاید. 

گویند: امام تقیه کردند (دقت کنید  می کنند ولی این آقایان هر جا به بن بست بر خورد می
اعت مرگ در کنار آن اضافه کنید به این اعتقاد شیعه که امام از س  ، امام و نه یک فرد عادي

خود و از قاتل خود و از امور غیبی آگاه است و تقیه براي حفظ نفس است. پس امام 
درباره حضرت  براي چه باید تقیه کنند؟!!!) مانند موردي که زنی از امام صادق

فرماید: آنها را دوست داشته باش. و آیت  می کند امام و حضرت عمر، سئوال می ابوبکر
نعوذ باهللا یعنی در پاسخ به  1اند؟ : امام تقیه کرده گوید ن حدیث میاهللا خویی در توجیه ای

! پس تکلیف  اي آن هم چنین سئواالت ساده ؟  اند کرده نیز، امام تقیه می ها زنها و بچه

                                           
ید که زمان امام صادق از انجا که مصادف با سقوط بنی امیه و روي کار امدن بنی عباس بوده دقت داشته باش -1

توانند اینهمه در نشر علم تالش  است فضاي سیاسی نسبتاً بازي بوجود آمده که به همین دلیل امام صادق می
ه بنی عباس از قبیله کرده و شاگردان فراوانی را به جهان اسالم معرفی کنند در کنار این باید دانست ک

هاي عمر و حضرت  اند تا با قبیله هاشم بوده و با خاندان اهل بیت رابطه خویشاوندي نزدیکتري داشته بنی
 که امام به جاي بیان حقیقت تقیه کنند...  ابوبکر
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هدایت و ارشاد و راهنمایی خلق و تولی و تبري و امر به معروف و نهی از منکر و... چه 
تواند یک پرسش ساده را پاسخ دهد؟ تو را  نمی -باهللا نعوذ -شود؟ وقتی که امام حتی  می

ي خود، دست از ها گی عرضه به خدا بیایید و به خاطر اغراض شخصی و فرافکنی بی
 واالي امامان ما، بردارید. هتحریف و مسخ کردن چهر

کنند که مقام فرد مورد  می قبل از تحقیق یا نوشتن مطلبی با این پیش ذهن شروع •
به هر -و مقام فرد منفور را نیز پایین بیاورند  -به هر طریق-د را باال ببرند عالقۀ خو

باز با این پیش ذهن که این رفتار آنها مورد رضایت و خشنودي خداوند و ائمه  -طریق
شود. البته براي نابودي یک چیزي نباید خوب حمله کرد بلکه باید: بد دفاع کرد.  واقع می

ها و دروغ  ی دینی در جامعه همین بد دفاع کردنیکی از علل سست شدن مبان
 هاست.  بستن
یکی از دالیل محقق شیعه در رد یا تایید یک نفر، موافقان یا مخالفان آن شخصند  •

آید که مالك شما چیست؟ اگر صرف یک سخن یا  می در این صورت این سئوال پیش
طرف و باطل بودن  تواند مبنی بر دشمنی دو نفر یا حق بودن یک یک یا دو حرکت می

طرف دیگر باشد در این صورت به عنوان مثال: حضرت عمر با خالد ابن ولید دشمنی 
 کند این است که او را کنار می خاصی داشته و اولین کاري که پس از به قدرت رسیدن

توان در این میانه با اینگونه  می گذارد! و خالد با حضرت علی ضد بوده پس آیا می
 .با علی دوست بوده؟!!! ي را مشخص کرد؟ و نتیجه گرفت که: پس خالداستدالالت، چیز

خواند که  می حال: وقتی انسان در تاریخ هبرداشت وقایع گذشته طبق روحیات زمان •
نفر از مسلمانان در احد بود براحتی راهی  70ولیدي که عامل اصلی شهادت  خالد ابن 
کند دچار تعجب  نیز اسالم او را قبول می شود تا اسالم بیاورد و پیامبر مدینه می

 شویم. یا وقتی مناسبات بیشماري که میان حضرت علی و خلفاء بوده است را می
خوانیم تعجب میکنیم. پاسخ اینجاست: آقاي محقق و نویسنده قرن بیستمی، اعراب  می
زود رنج  اند آنها مانند مردان زن صفت این زمانه نبودهاي  قرن قبل، مانند ما کینه 14
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 که بر سر هر مساله کوچک و بی اهمیتی دعواهاي خاله زنکی راه بیندازند. پس: اند  نبوده
ــر  ــاس از خــود مگی ــان را قی  کــار پاک

 

ــیر     ــیر، ش ــتن ش ــد در نوش ــه باش ــر چ  گ
 

 

ربط را به مربوط کردن: بارزترین آنها چسباندن واقعه  خلط مبحث و موضوعات بی •
نقل شده  ها است که واقعه غدیر توسط بیشتر سنی غدیر به مساله خالفت است. درست

 ها گویند: تمام سنی می در آن زمان نبوده براي همین با آب و تاب فراواناي  (اصال شیعه
 ) ولی این موضوع، چه دخلی به مطالب انحرافی شما دارد؟  اند!!! آنرا تایید کرده

 شیعه از آن استفادهکه برخی نویسندگان اي  هاي جدلی بسیار مسخره یکی از روش •
گویند: بیا با هم مجادله کنیم و مبناي دالیل خود  می کنند این است که به یک نفر سنی می

گیریم. اگر موردي بود که ما آنرا تایید کردیم و در کتابهاي  می را کتب نویسندگان سنی
موارد  کنیم و شما هم باید نظر ما را قبول کنید. ولی بقیه می شما هم بود آن را قبول

کنیم ولی  می ریزیم. پس اگر دلیلی بر خالفت حضرت علی بود قبول می اختالفی را دور
چون خالفت حضرت عمر و حضرت ابوبکر محل اختالف است نقطه اشتراك را 

کنیم... ولی طبق این استدالل برادران شیعه من ممکن  می پذیرفته و موارد اختالفی را رها
د و به یک نفر مسلمان بگوید آقاي مسلمان در کتاب است یک نفر کشیش مسیحی بیای

شما یعنی قرآن به این نکته که عیسی رسول خداست اشاره شده و ما مسیحیان نیز عیسی 
دانیم ولی ما حضرت محمد را به عنوان پیامبر قبول نداریم و در پیامبري  می را پیامبر خدا

ما به پیامبري  ن هر دوياو محل اختالف است پس شما هم بیایید مسیحی شوید چو
 . عیسی معتقدیم!!!

آنقدر مدلول روشن و صریح آیات قرآن را جهت به کرسی نشاندن یک عقیده و  •
 کوبیدن یک عقیده یا یک عده دیگر توسط سایر احادیث و شبهات دیگر زیر سئوال

ی ماند. نمونه روشن آن آیات نمی جهت استناد باقیاي  برند که دیگر اصوال هیچ آیه می
 نازل شده. آنقدر حدیث و دلیل پیرامون این آیات است که در ستایش اصحاب پیامبر

در صورتیکه این یک  اند. آورند تا مثال ثابت کنند در بین اصحاب، افراد بد هم بوده می



 175 هاي تاریخی در فرهنگ شیعه بخش اول: پاسخ عقلی به دروغ

 

، پاك و با ایمان بوده و پاك و مومن هم از فرع و استثناء است و اکثر اصحاب پیامبر
رود اینجا نیز  می کند و به سراغ فرع می مانند همیشه که اصل را رها دنیا رفتند ولی شیعه

کند (براي بهشتی شدن: اصل بر عمل صالح و ایمان است نه شفاعت. اصل بر  می چنین
عمل است نه دعا. اصل بر خداست و نه امام و اصل بر تعقل و تحقیق است نه تقلید 

 و...)
براي آنها وحی منزل اند  قبل وفات کردهها و قرنها  سخنان و کتب افرادي که سال •

مانند اینکه ابوعلی سینا زنده  اند. است. صرفاً به این دلیل که آنها عنوان: عالمه را داشته
مجوز و... مطب پزشکی دایر ي دانشگاهی و کسب ها شود و بخواهد بدون طی دوره

 .کند!!!
پرسی: چرا در  می کنند. مثال می به جاي پاسخ به سئوال شما سئوال جدید مطرح •

شود در غدیر در آن  پرسند: مگر می می به غدیر نکرده؟ آنهااي  سقیفه هیچکس اشاره
 .1گرماي شدید پیامبر مردم را نگهدارد که بگوید علی را دوست داشته باشید؟

 دانیم که: می ما •
 باشد.  می صحیح و درست بوده و از جانب خداوند  % 100آیات قرآن 

 % است.  50  امکان صحت روایات و داستانهاي تاریخی،به طور میانگین: 
 درصد است. 100تا  0امکان اعتبار یک حدیث بین 

امکان انطباق یک داستان تاریخی (در صورت صحت) با یک حدیث (آن هم در 
 درصد است. 20صورت صحت) 

در انتها امکان انطباق تمامی این موارد (باز هم در صورت صحت) با یک مصداق 
 درصد است.  10خارجی (مثال زید) 

یا حضرت  یعنی احتمال انطباق مفاد یک حدیث با شخص مثال حضرت ابوبکر
را روانه  عمر و... یک به صد است!!! یعنی محققین ما با چنین احتماالتی اصحاب پیامبر

                                           
 ایم. فه و غدیر به این شبهه پاسخ دادهدر بخش سقی -1
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 کنند!  می دوزخ
مردم ما باید بدانند بسیاري از محققین گرانقدر که تعدادي از آنها نیز روحانی  •

هستند در زمینه تجزیه و تحلیلهاي تاریخی به هیچ وجه شایسته الگو شدن و پیروي را 
 ندارند زیرا: 
سالی که از انقالب گذشت به خوبی نشان دادند که به اندازه یک سر  28در طول 

شرایط اجتماعی ایران را هم ندارند یعنی حتی درك درستی از جامعه  سوزن قدرت درك
کنند، پس به طریق اولی صالحیت درك مسائل جامعه و  حالی که در آن زندگی می

سال پیش را هم نخواهند داشت. جدایی روحانیت از سیاست نیز  1400فرهنگ عرب 
است که آقایان دارند همان  هیچ ربطی به جدایی دین از سیاست ندارد. زیرا اگر دین این

 .بهتر که از سیاست جدا باشد!
تا به حال حتی یک مورد هم مشاهده نشده که یک نفر روحانی به اشتباهش اعتراف 

 کند.
 حتی یک مورد هم دیده نشده که یک روحانی عذرخواهی کرده باشد. 

حتی یک مورد هم دیده نشده یک نفر روحانی مشورت پذیر بوده و به سخن دیگران 
عمل کند ممکن است در ظاهر ژست مشورت پذیري را بگیرد ولی در باطن کار خودش 

 کند.  را می
بیان یک سخن درست و نتیجه گیري غلط از آن. به عنوان مثال: درست است که  •
اي  در جایی از قرآن نیز آمده باید از هر قومی عده گفته از عترتم پیروي کنید و پیامبر

براي تفقه و شناخت دین بیرون شوند. ولی این مطالب صحیح، چه ربطی به شما دارد؟ 
کنید و  می وقتی که روش تفکر و زندگی شما غلط است. وقتی از روي تعصب فکر

مصداق یک حدیث  توانید خود را نمی هنگامیکه در فرهنگی اشتباه و دروغ رشد کرده اید
یا آیه کنید و از آن سخن حق به نفع خودتان نتیجه گیري نمایید. به عنوان مثالی دیگر: 

-درست است که دین از سیاست جدا نیست ولی این چه ربطی به شما دارد؟ چه کسی 
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گفته که شما دین هستید؟ و مگر در عمل، دین را رو به انهدام نبردید  -به غیر از خودتان
گویید دین از سیاست  می و ثابت نشد ضد دینید.پس از اتفاق دقیقا به خاطر همین که

جدا نیست باید شما را از سیاست جدا کرد چون شما و تماي رفتارها و هوادارانتان در 
 زبان منکر آن شوند.عمل ضد دین هستند هر چند در ظاهر و به 

دهند بافتن آسمان و ریسمان  می هایی که به قول خودشان در رد شبهات پاسخ •
است و سعی و تالش فراوان نویسنده و پیچیدگی در آن به خوبی پیداست در صورتیکه 

 است. تر و روشن تر و شفاف تر پاسخ برادران اهل سنت سر راست
براي به کرسی نشاندن یک مصداق سعی و کوشش فراوان در اثبات یک امر کلی  •

جزیی در قالب تعصبات فرقه اي. نمونه جالب آن این است که برخی از محققین سعی 
کنند تا افسانه قلم و دوات خواستن پیامبر زیر سئوال نرود  می در اثبات امی نبودن پیامبر

 .بنویسم! فرمایند: قلم و دواتی بیاورید تا براي شما می زیرا در این افسانه پیامبر
تاکید و اصرار بر موارد مشکوکی که یکبار اتفاق افتاده و ندیده گرفتن موارد ممتد  •

و دامنه داري که بارها اتفاق افتاده و مستمر بوده است. مثال روشن آن: بیان مکرر حمله 
عمر به خانه علی است که فقط در یک روز و براي چند لحظه (که آن هم مشکوك 

نشینیم سراسر دروغ  می همانطور که به زودي درباره آن به بحث است)اتفاق افتاده و
دهد ولی  می محض است. ولی محقق شیعه مرتب روي این قضیه موردي دروغ، مانور

موارد متعدد دیگري که حضرت عمر به کرات از علی مشورت گرفته با دختر او ازدواج 
کنند. براستی آیا موارد  می نشده و... را کتما می کرده در هر مجلسی جلوي پاي او بلند

 و موردي؟اي  دامنه دار و ممتد در دیگران تاثیر گذار است یا موارد لحظه

دهند تا خشم توده  می به هر ساز مخالف و هر گونه انتقادي جنبه مذهبی و خدایی •
را برانگیزند. همانگونه که همکاران آنها در شعبه سیاست هر صداي مخالفی را با 

کنند. مثال اگر توئ انتقادي علیه حکومت کردي به سرعت  می سرکوب مارکهاي سیاسی
خوري در حالیکه حتی روحت هم از وجود چنین  می و منافقاي  مارك ضدانقالب و توده
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با  تشکیالتی بی خبر است. به همین منوال محققین شیعه نیز مخالفت حضرت علی
کنند. در  می خالفتی مذهبی قلمدادخلفاء را نه مخالفتی انتقادي و یا حتی سیاسی بلکه م

بنا به گفته دکتر شهید علی شریعتی با شیوه انتخابات مخالف  صورتیکه حضرت علی
بود و نه با اصل انتخابات. تمام اشعار و سخنان آن حضرت به این نکته اشاره دارد که 

فت. چرا ما در زمان انتخاب سقیفه غایب بودیم. و بدون مشورت با ما کاري صورت گر
اش  دهد که نتیجه می اما متاسفانه نوینده شیعه براي تهییج توده رنگ مذهبی به تمام وقایع

 چیزي جز تکفیر عمر و ابوبکر نیست. 
خلط مبحث: امامت و خالفت دو امر کامال جداگانه است ولی محقق شیعه آنها را  •

 داند. می یک موضوع
کنند فقط کسانی حق اظهار نظر  می برخی از محققین و بسیاري از مردم عامی فکر •

در مسائل تاریخ اسالم را دارند که لباس روحانی پوشیده و وارد مکانی خاص به نام 
هایی خاص را خوانده و نزد افرادي خاص تلمذ کرده باشند.  حوزه شده باشند و کتاب

البته هر چند دروس حوزوي با اینکه قدیمی است ولی بسیار سخت و دشوار و دقیق و 
ها سرگرم تدریسند ولی چند نکته  اً عمیق است و حتی اساتید مجربی در آن مکانبعض

 مهم در این زمینه وجود دارد:

شود به مرور زمان محور فکري و  هایی می هر کس وارد چنین مکانها و محیط -1
گردد یعنی: متعصب، دگم، مخالف انتقاد و  می ریزي خاص قالباي  نوع تفکر او به شیوه

 ها ضمن اینکه اجازه مطرح کردن برخی سئواالت در حوزهاند  ه قدماء گفتهعاشق هر آنچ
دهد. (مانند سئواالتی  نمی رااي  بر خالف دانشگاه ممنوع است و یا جو حاکم چنین اجازه

 .که ما در بخش غدیر و سقیفه مطرح کردیم)

 چرا باید سایر تحقیقات فردي یا دانشگاهی را باطل یا کم ارزش جلوه داد. -2

ر کجاي قرآن و یا احادیث آمده که چنین مواردي را از افرادي خاص به نام د -3
 روحانی فرا بگیرید؟
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گونه سوء نیت و یا  شیوه بیان: ممکن است در بسیاري از موارد محقق شیعه هیچ •
غرضی نداشته باشد ولی از آنجا که شیوه او در نگرش به مسائل، احساساتی است و نه 

شود به غیر از  چیزي میاش  گذارد نتیجه می تاثیري که بر خوانندهعقالنی به همین دلیل 
شود که او در سر دارد. درست است که علمائ و وعاظ و نویسندگان شیعه  آنچه می

اند  هیچگاه مردم را به عبادت و پرستیدن نبی اکرم یا امام علی یا امام حسین دعوت نکرده
است که اي  یک سیري مطالب به گونهولی محور فکري و نوع بیان و تکرار همیشگی 

ي شرك آمیز ها کشاند. که نمونه می از مردم احساساتی را به این سمتاي  آرام آرام عده
 کنیم. می آنرا به خصوص در فرهنگ مداحان به وفور مشاهده

فرمایند: کم من مفتون بحسن القول... (چه بسیار انسانهاي خوبی که  می امام سجاد •
ا کردند فریفته شدند! و من توجه علماء و محققین شیعه را به این از بس تعریفشان ر

 .کنم) می حدیث جلب
نویسم تا بدانید که تزویر و حماقت، قصۀ  می در انتهاي این بحث آیاتی از انجیل را

 دیرین انسانهاست.
 .]13:139مزامیر [، تو را در رحم مادرت نقش بستم. و من

 ].6:71مزامیر [ متولد شدي.و تو را به پیش آوردم تا روزي که تو 
یوحنا [شناسند به تو معرفی شدم.  نمی اگرچه من بطور نادرستی توسط افرادي که مرا

41:8-44.[ 

اما باید بگویم که از تو خشمگین و غضبناك نیستم، بلکه منشاء عشق و محبت هستم 
 ].16:4اول یوحنا [

 ].1:3اول یوحنا [و این آرزوي من است تا تو را مورد محبت و رحمت خود قرار دهم. 
، رهبران دینی خودپسند، ریاکار و دنیاپرست را به شدت حضرت عیسی مسیح

کرد. همین امر، آنان را برانگیخت تا براي نابودي آن حضرت، توطئه و اقدام  سرزنش می
 نین است:کنند. برخی از سخنان او در این باب چ
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ریاکار که در ملکوت آسمان را به روي  1) واي بر شما اي کاتبان و فریسیان13«...(
شوید  شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می بندید زیرا خود داخل آن نمی مردم می

بلعید و از  ي بیوه زنان را میها ) واي بر شما اي کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا خانه14(
) واي بر شما 15کنید؛ از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت ( نماز را طویل میروي ریا 

گردید تا مریدي پیدا کنید و چون پیدا  اي کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا که بر و بحر را می
) واي بر شما اي کاتبان و 29سازید...( از خود، پسر جهنم می تر شد او را دو مرتبه پست

) و 30دهید ( کنید و مدفنهاي صادقان را زینت می قبرهاي انبیا را بنا میفریسیان ریاکار که 
بودیم، در ریختن خون انبیا با ایشان شریک  گویید اگر در ایام پدران خود می می

دهید که فرزندان قاتالن انبیا هستید، پس شما  ) پس بر خود شهادت می31شدیم ( نمی
زادگان چگونه از عذاب جهنم فرار  ماران و افعی ) اي33پیمانه پدران خود را لبریز کنید (

 .]54-11:39، لوقا 36-23:1متی [ .»خواهید کرد...

ِ ُ�مَّ ُ�َّرِفُونَُهۥ ِمۢن ﴿ ْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ٱ�َّ ن يُۡؤِمُنوا
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
أ

آیا انتطار دارید شما را باور کنند با اینکه « .]75: ةالبقر[ ﴾٧٥ َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ 

کردند، در حالی که  شنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف می اي از آنان سخنان خدا را می عده
 .»علم و اطالع داشتند؟

لِۡسنََتُهم بِٱۡلِكَ�ِٰب ﴿: آیه دوم
َ
ِ�َۡحَسُبوهُ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوَما ُهَو مَِن �نَّ ِمۡنُهۡم لََفرِ�ٗقا يَۡلوُۥَن �

ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم  ِ َوَ�ُقولُوَن َ�َ ٱ�َّ ِ َوَما ُهَو مِۡن ِعنِد ٱ�َّ ٱۡلِكَ�ِٰب َوَ�ُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ
میان آنها (یهود) کسانی هستند که به هنگام تالوت کتاب در« .]78عمران:  آل[ ﴾٧٨َ�ۡعلَُموَن 

کتاب (خدا) در حالی که از  ،گردانند که گمان کنید از کتاب (خدا) است زبان خود را چنان می
بندند،  با اینکه از طرف خدا نیست، و به خدا دروغ می» آن از طرف خداست«گویند:  نیست و می

                                           
نادان احمق سطحی نگر قشري متعصب، در زمان ما افراد  فریسیان، خوارج زمان حضرت عیسی، انسانهاي -1

گروههاي کاوه و ابوذر و انصار به اصطالح حزب اهللا. کسانی که از نزدیک افتخار آشنایی با این حضرات را 
 .کشم!) (یا بهتر است بگویم چه می گویم. فهمند که من چه می دارند با تمام وجود می
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 .»دانند در حالی که می
ْ ُ�َّرِفُوَن ٱلَۡ�َِم َعن مَّ ﴿آیه سوم:  ِيَن َهاُدوا َواِضعِهِۦ َوَ�ُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع ّمَِن ٱ�َّ

َطۡعَنا وَ 
َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ �َُّهۡم قَالُوا

َ
لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا ِ� ٱّ�ِيِن� َولَۡو �

َ
ٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا َ�ۡ�َ ُمۡسَمٖع َوَ�ِٰعَنا َ�َّۢ� بِ�

قَۡوَم َوَ�ِٰ�ن لََّعَنهُ 
َ
َُّهۡم َوأ � ل ُ بُِ�ۡفرِهِۡم فََ� يُۡؤِمُنوَن إِ�َّ قَلِيٗ� لََ�َن َخۡ�ٗ  .]46النساء: [ ﴾٤٦ُم ٱ�َّ

شنیدیم و «گویند:  و هم می ،کنند بعضی از یهود، سخنان را از جاي خود تحریف می«
تا با زبان خود حقایق را بگردانند و در  »راعنا«و  »بشنو که هرگز نشنوي!«و  »مخالفت کردیم

و  »سخنان ما را بشنو«و  »شنیدیم و اطاعت کردیم«گفتند:  آیین خدا طعنه زنند، ولی اگر آنها می
، به نفع آنها بود و با واقعیت سازگارتر، ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت »انظرنا«

 .»آورند ایمان نمیخود دور ساخته و از این رو، جز عده کمی 

ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَ�ُهۡم َ�ِٰسَيٗةۖ ُ�َّرِفُوَن ٱۡلَ�َِم ﴿آیه چهارم و پنجم:  فَبَِما َ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم لََع�َّ
ٰ َخآ�َِنةٖ ّمِۡنُهۡم  لُِع َ�َ ْ بِهۦِۚ َوَ� تََزاُل َ�طَّ ا ُذّكُِروا ا ّمِمَّ ْ َحّظٗ َواِضعِهِۦ َو�َُسوا إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِۡنُهۡمۖ َعن مَّ

َ ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡحِسنَِ�   .]13: ةالمائد[ ﴾١٣فَٱۡ�ُف َ�ۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحۚ إِنَّ ٱ�َّ
هاي آنها را سخت  و دل ،ولی به خاطر پیمان شکنی، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم«

کنند و بخشی را از آنچه به آنها گوشزد شده  سخنان را از موردش تحریف می ،و سنگین نمودیم
 ،مگر عده کمی از آنان ،شوي بود، فراموش کردند و هر زمان از خیانتی (تازه) از آنها آگاه می

 .»ولی از آنها در گذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد
راي اهدافی خاص، یکی از عادات ناپسند یهود بازي با کلمات و درهم ریختن آنها ب

شماري از آن، در کتاب تلمود، وجود دارد. همچنین به نقل  هایی بی است و نمونه
گفتند:  ، میهاي سیره، برخی یهودیان، هنگام سالم دادن به حضرت رسول اکرم کتاب

 .1»عليك«داد:  آن بزرگوار پاسخ می »مرگ بر تو« :یعنی »السام عليك«

                                           
 این سطور نیست.  هام و از نویسند ) را از روي اینترنت برداشت کردهانجیلمطالب انتهایی این بحث (آیات  -1



 
 

 :بخش دوم

 خالفت، نص یا شوري؟
 سقیفه بنی ساعده

 غدیر خم 

 پیش نیازها

 اصحاب

 فرهنگ مخالفت در اصحاب

 خفقان و دیکتاتوري

 ها و گفتگوها داستان

 عقل و منطق

 علت مخالفت حضرت علی با واقعه سقیفه

 و جمع بنديگیري  نتیجه

 توضیحی کوتاه پیرامون کلمۀ مولی

 توضیحی مختصر، پیرامون کلمه بیعت

 توضیحی مختصر پیرامون آیات ابالغ

 سخنی مختصر پیرامون آیه انذار و آیه والیت

 حدیث منزلت
 

 
  
 
 



 
 

   .»باالترین مصیبت، جهل است«
 . »دهد دوست توست می آنکه عیب تو را به تو نشان«
  ».مردم، عقل آنها و دشمن آنها جهل و نادانی آنهاستدوست «
 ».مردم، دشمن آن چیزي هستند که نسبت به آن علم و آگاهی ندارند«
است که خود را به اي  آید. بدترین آنان: فرقه و این امت به هفتاد و سه فرقه در می«

 ].حضرت علی[ .»من ببندد و چون من، رفتار نکند
اهدي الی عیوبی: بهترین برادرانم کسانی هستند که عیوب مرا احب اخوانی الی من «

 ].امام صادق[ .»به من هدیه کنند
 ].جرج ارول[. »براي حکومت بر مردم، آنها را در فقر و جهل نگهدار«

 یتان از کالم آنان آکنده است. اما منها پیام آوران پیشین، با شما سخنها گفتند و گوش
 ز آنچه شنیده اید تهی کنید. یتان را اها گویم: گوش می

  ].جبران خلیل جبران[           عیسی مسیح  
ام منظورم:  من در هر کجا از این کتاب به شیعه یا محقق و نویسنده شیعه ایراد گرفته

عباسی و شیعۀ صفوي و شیعۀ قشري و نمایشی و شیعۀ بدون معرفت و سراپا  شیعه شاه
پیروان واقعی نبی اکرم و حضرت علی (چه در آنزمان احساس کور است. وگرنه یاران و 

و چه این زمان) مقامشان بسی واالتر از آن است که امثال من بخواهند حتی درباره آنها 
 اظهار نظر کنند.



 
 

 رهبري: نص یا شوري؟

ِ َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَ�ِٰ�ن َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َ�َتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡر�َ ﴿ َم رَُسوَل ٱ�َّ
 ۚ ّنِ ْ �ِيهِ لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍ� إِ�َّ ٱّ�َِباَع ٱلظَّ ِيَن ٱۡخَتلَُفوا  َوَما ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ ٱ�َّ

 .]157النساء: [ ﴾١٥٧َ�َتلُوهُ يَقِيَنۢ� 
فرزند مریم فرستاده خدا را کشتیم در حالیکه نه او را کشتند و نه به  و گفتار آنها که عیسی«

دار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختالف کردند از آن در 
 .1»کنند و قطعاً او را نکشتند شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروي می

 .2بشر است آري، تحریف تاریخ در سرشت
بیشتر محققین، سر فصل اختالفات بین مسلیمن و منشاء گروه بندیهاي مشخص 

. ولی تحلیل و 3دانند سیاسی و اعتقادي در قرون بعدي را واقعه سقیفه بنی ساعده می
 4درك درست چگونگی این اختالف، بدون بررسی واقعه غدیر که نقطۀ مقابل سقیفه

باشد. هر چند  سقیفه اتفاق افتاده) امکان پذیر نمی روز قبل از واقعۀ 70است (و فقط 

                                           
شاید این هم یکی از سنن الهی است که مردم آینده همیشه در تحلیل وقایع گذشته دچار کج فکري و سوء  -1

 شوند. تفاهم و اشتباه می
ام اشخاص مورد عالقه شیعه و سنی، قبل از ورود به این بحث باید متذکر این نکته شوم که براي رعایت احتر -2

ها  کنم زیرا قویاً معتقدم همین بی احترامی اینجانب نام تمامی این افراد را با واژة حضرت و با احترام یاد می
 هاي خود به پیامبر اسالم توهین کنند. ها در روزنامه که باب شد باعث شده غربی

بود که در انتخابات شورا به  این سخن حضرت علی منشاء اختالفات حقوقی و فقهی بین شیعه و سنی، -3
عبدالرحمن بن عوف گفت: نه ولی در حد توانم. که صد البته منظور ایشان چیزي نیست که در نظر شیعه 

 است. 
کند یعنی امري عجوالنه و شتابزده، نویسندگان شیعه این  از واقعه سقیفه به عنوان فلته یاد می حضرت عمر -4

از خالفت. با مطالعه  اي براي محرومیت حضرت علی داند یا دسیسه کلمه یا حادثه را کودتاي سیاسی می
 تر است بولقابل ق -با توجه به شرایط سقیفه- همه جانبه و به دور از تعصب، گفته حضرت عمر
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سالیان بعد و به  هآنگونه که در ادامه خواهد آمد این تقابل و تضاد، (به این شدت) زایید
خاطر تنشهاي شدید و شکل گیري گروههاي (شیعی و سنی) بوده است. زیرا تا آغاز 

سقیفه) نیستیم. و پس شاهد چنین تضاد و تقابلی (بین غدیر و  خالفت حضرت علی
بود که آن هم توسط عوامل مختلفی (مانند:  از کشته شدن حضرت عثمان

سباء،یهودیان، ایرانیان و...) به اختالفاتی از این قبیل براي ایجاد تفرقه در سپاه  ابن
 .1شد می و امت اسالمی دامن زده  علی

تحلیل و تقابل این دو جواب و معماهاي سربسته نیز از تجزیه و  بیشتر سئواالت بی
رویداد مهم با یکدیگر، قابل فهم و درك است. سنی، واقعۀ غدیر را از نگاهی دیگر 

 بیند و شیعه، سقیفه را نوعی کودتا، توطئه و دسیسه چینی بر علیه خاندان پیامبر معرفی می
ارش کند. پشتوانۀ غدیر به زعم شیعه، آیه تبلیغ (سوره مائده است) و متعاقب آن، سف می

است و پشتوانۀ   هزار نفر با حضرت علی 120و بیعت دسته جمعی حدود  پیامبر
انصار و مهاجرین) با ابوبکر است. و  سقیفه نیز بیعت اکثر قریب به اتفاق ساکنین مدینه (

اینگونه بود که پس از دسته بندیهاي سیاسی که در طول دهها سال بعد، شکل گرفت: 
 یفه دستاویز سنی. غدیر مستمسک شیعه شد و سق

 در اینجا بالفاصله دو سئوال دشوار، مانند دو غول بزرگ، روبروي هر محققی قد علم
 کند. دو سئوالی که مقابل یکدیگر قرار دارند: می

تکلیف رهبري را تعیین نکرده و امت  چگونه ممکن است خدا و یا پیامبر اکرم -1
این  ار پراکندگی و اختالف شوند؟ (نوپاي اسالمی را به حال خود واگذاشته باشد تا دچ

 .سئوال شیعه است)

                                           
جالب است که بدانیم اشاره به واقعه غدیر توسط حضرت علی (و حتی افراد مخالف مانند عمر و عاص) پس  -1

اي به این واقعه در هیچ سند  م شهادت حضرت عمر، هیچ اشارهاگیرد و تا هنگ از این دوره صورت می
قصد دارد مقام واال و  ضرت علیتاریخی وجود ندارد. اولین اشاره در شوراي انتخاب خلیفه است که ح

 عنایت خاص پیامبر به خودش را به آنها یادآوري کنند و نه موضوع خالفت را.
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) 1چگونه ممکن است بیشتر مسلمانان ساکن مدینه (اعم از مهاجرین و انصار -2
و روایاتی که در ستایش آنها وارد شده و  2پس از آن همه فداکاري در راه اسالم و آیات

ناگهان همگی با اکثریت تقریبی و بدون هماهنگی قبلی و  3عشق شدید به پیامبر اکرم
شکسته  بدون دلیل، به محض رحلت پیامبر اکرم، بیعت خود را با حضرت علی

؟ و چرا حضرت  کند به واقعۀ غدیر نمیاي  باشند؟ و چرا حتی یک نفر در سقیفه اشاره
 4شکنی ین بیعتهاي خود، هیچگاه به ا ها و خطبه در زمان خالفتشان در نامه علی

 .؟ (این سئوال سنی است) اند نکردهاي  اشاره
پیداست که پاسخ به هر دو سئوال به یک اندازه دشوار است. و از دل این دو سئوال 

کنیم)  می آید (که در ادامه به آن اشاره می دشوار است که سئواالت متعدد دیگري بیرون
توان با توجیه و تفسیر و دادن  نمی نکتۀ دیگر در مورد این دو سئوال، آن است که

جوابهاي مبهم و یا دو پهلو از کنار آن گذشت. بطور قطع یکی از این دو سئوال، اشتباه 
در غدیر خم از جانب خدا و توسط   است و دیگري صحیح. یعنی یا حضرت علی

گذاشته  اند و یا انتخاب خلیفه به عهده مردم به عنوان خلیفه بالفصل، معرفی شده پیامبر
البته شیعه و سنی باید  .5شده است و هیچ پاسخ دیگري براي این دو سئوال وجود ندارد

با دید عقل محض و به دور از هرگونه تعصبی موضوع را مطالعه کرده و مطمئن باشند که 

                                           
که در بین آنها با نامهایی مانند: عمار یاسر، حذیفه، ابوعبیده الجراح، زید بن ثابت، سالم مولی ابی حذیفه نیز  -1

 کنیم. برخورد می
 .یامبر در قرآن کریم وجود دارد!!!ریف از اصحاب پبیش از یکصد آیه در تمجید و تع -2
 .ربودند! اصحاب نبی اکرم وقت وضو آب وضوي دست ایشان را به تبرك می -3
اند ولی به بیعت شکنی نه! و منظور ایشان از اشاره به  دقت کنید ایشان یکی دو بار به واقعه غدیر اشاره کرده -4

غدیر، توجه نبی اکرم و سفارش ایشان به دوستی علی بوده و نه خالفت منصوص. در ادامه این موضوع به 
 شود.  خوبی تشریح می

پاسخ منفی یا مثبت براي سئوالی وجود داشته باشد که این مورد یکی  افتد که فقط یک البته بسیار کم اتفاق می -5
قرن، همین  14از آن موارد است. شاید یکی از دالیل وجود اختالف شدید و ال ینحل ماندن پاسخ پس از 

 نکته باشد.
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پاسخ به این دو سئوال و تایید و یا نقض هر یک از این دو سئوال، مقام هیچیک از 
 ت علی یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر و...) را پایین و یا باالاصحاب (اعم از حضر

برد. زیرا پاسخ، هر چه باشد باید آنرا در کنار شرایط فرهنگی و اجتماعی همان زمان،  نمی
تواند موجب  مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. و صرف یک پاسخ مثبت و یا منفی نمی

آري شکی نیست که بیعت با  1خوشحالی یک طرف و سرکوب شدن طرف دیگر باشد
اعتراضات، صورت گرفت و شکی هم نیست که اي  و وجود پاره 2ابوبکر با شتاب

به عنوان نزدیکترین فرد به نبی اکرم،تا مدتی از بیعت خودداري کرده  حضرت علی
است. ولی شکی هم نیست که اکثریت مردم مدینه با ابوبکر، بیعت کردند و حضرت 

ی با او بیعت کرد. و شکی هم نیست که ابوبکر پس از رسیدن پس از مدت 3نیز علی
به خالفت، با اقتدار کامل، شورش اهل رده را سرکوب و جایگاه حکومتی اسالم را 

سال، سه ابر  10توانست ظرف مدت  آنچنان تثبیت کرد که پس از او حضرت عمر
قدرت روم و ایران و مصر را به زانو در آورده و موجب اسالم آوردن مردم ایران و سایر 

در این بین، واقعۀ غدیر است که در  -براي شیعه-کشورها شود. تنها گره و نقطۀ کور 

                                           
مثبت و یا  کنیم که پاسخ قاطع البته در ادامه بحثی تحت عنوان دنیاي فازي خواهیم داشته و طی آن ثابت می -1

هاي مختلف واقعی به میزان بسیار کمی صادق بوده و در بیشتر موارد پاسخها بین این دو  منفی در مورد پدیده
حالت قرار دارند.(مانند: ال جبر و ال تفویض بل االمر بین االمرین) و شاید براي همین در روز قیامت جهت 

رچه بودند بدون حساب به دوزخ و عده کمی که شود و عده کمی که یکپا سنجش اعمال، میزان نهاده می
هاي تاریخی  روند. گرچه از دیدگاه برخی نویسندگان ما شخصیت یکپارچه خوبند بدون حساب به بهشت می

 .اند و یا فرشته کامل! یا دیوکامل بوده
ود گوید این امر فلته ب نیز با واقع بینی و صراحت لهجه خاص همیشگی خودش، می حتی حضرت عمر -2

 . یعنی کاري عجوالنه ولی خدا ما را از شر آن حفظ کرد
شیعه معتقد است اکثریت با ابوبکر بیعت نکرده و بیعت اقلیت نیز با اجبار و اکراه بوده است. سئوال  -3

اینجاست: پس ابوبکر چگونه توانست به خوبی از پس آن همه مشکالت پس از خالفت بر آید. علم غیب 
کردند؟!!! یا این از لیاقت ذاتی خود او بود؟ هر پاسخی بدهید به ضرر  ی به او کمک میداشت یا قواي آسمان

 .شود! شیعه تمام می
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وص، کنیم به طور کامل، تمامی سئواالت و اشکاالتی که در این خص می اینجا سعی
 موجود است را بدور از هر گونه تعصبی بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. 

من امیدوارم با خواندن این مقدمه، خواننده سنی و یا شیعه متوجه شده باشد که شاید 
 براي نخستین بار، یک محقق، بدون توجه به تعصبات فرقه اي، قلم به دست گرفته و

 خواهد بفهمد: حقیقت چه بوده است؟ می
بل از ورود به موضوع اصلی و بحث برانگیز غدیر خم و سقیفه بنی ساعده در ارتباط ق

دانیم که  می با وجه اختالف اصلی میان شیعه و سنی الزم است مطلبی را بیان کنم. همه ما
مذاهب و فرق مختلف اسالمی به قرآن، نبوت پیامبر، قبله واحد، بیشتر فروع دین (مانند 

د، معاد، معتقدند و عمده اختالف آنها در زمینه اصول فقهی نماز و حج) خداي واح
(فروع فروع دین) است یعنی مثال نحوه وضوء یا شیوه برگزاري مراسم حج.این 

گاه به نحوي نبوده که باعث جنگ و جدال و ایجاد کینه بین مذاهب  اختالفات نیز هیچ
و  ها عیان، پشت سر سنیمختلف اسالمی باشد زیرا ما در تاریخ حتی سراغ داریم که شی

چه برسد به سایر فرق اسالمی!  (قبل از صفویه)اند  خوانده می در مساجد آنها نماز
متاسفانه تفاوتی که میان شیعه امامیه با سایر مذاهب اسالمی در طول تاریخ وجود داشته و 

اد شده و بعضا رنگ سیاسی هم به خود گرفته است اعتق تر روز به روز دامنه آن گسترده
را به عنوان  حضرت علی علماي این مذهب به این نکته است که پیامبر اکرم

جانشین و خلیفه پس از خود معرفی و منصوب کرده است. و نتیجه چنین استداللی 
و  و ظالم و منافق و غاصب دانستن حضرت عمر طبیعتاً مرتد دانستن اصحاب پیامبر

یاران پیامبر) است و گرنه، اگر اختالفات ترین  (نزدیکترین و فعال حضرت ابوبکر
گاه مثال به خاطر شیوه وضو  شیعه منحصر به اختالفات فقهی بود برادران اهل سنت هیچ

شدند. ولی آیا اجماع علماي شیعه در قرن چهارم بر چنین  گرفتن با ما دشمن نمی
ع را بر موضوعی(لعن خلفاء) درست بوده است؟ و آیا درست است که پایه و ستون تشی

 بنا نهاده اند؟ با کمال تاسف در این کتاب، ثابت مبناي وجود نص بر خالفت علی
 کنیم که پاسخ هر دو سئوال، منفی است. می
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از طریق  که بیشتراند  علماي شیعه براي اثبات ادعاي خود صدها جلد کتاب، نوشته
 اند. ضوع دامن زدههاي شخصی به مو ها و تجزیه و تحلیل گیري جدل و علم کالم و نتیجه

بینابین و بیشتر بر مبناي اصول علمی و با اي  ولی ما قصد داریم موضوع را از طریق شیوه
توجهی همه جانبه به متون تاریخی، احادیث و روایات، آیات قرآن و استدالالت عقلی و 
علوم اجتماعی و جامعه شناسی و استقراء (در نظر گرفتن سایر قرائن و شواهد تاریخی 

 مزمان) پیگیري نماییم.ه
ضمناً باید قبل از پرداختن به موضوع غدیر، متذکر این نکته شوم که علماي شیعه 

 کنند که: می ید خود از قول نبی اکرم مطرحاروایات زیادي را در تایید عق
 یا به اصل موضوع (خالفت) مربوط نیست. بلکه در بیان فضایل حضرت علی است.

شخصی نبی اکرم بوده و فرمانی الهی (آیه اي) در ارتباط با آن یا اینکه آن سخنان، نظر 
از قرآن اي  به آیهاي  اشاره در ضمن این احادیث، پیامبر اکرم قول، نازل نشده و

(یعنی این سخنان از رغبات شخصی ایشان بوده است) یا سلسله راویان آن  اند. نفرموده
 مخدوش هستند.

 اه کنید:به عنوان نمونه احادیث زیر را نگ
جالب است که بر خالف باور عمومی  »نت به منزله هارون منی....أ«حدیث منزلت 

شوند بلکه حاکم مدینه یک نفر از انصار  نمی شیعه حضرت علی در آن زمان حاکم مدینه
و حضرت علی فقط سرپرست اند  بوده و حضرت علی نیز زیر فرمان این شخص بوده

 است. پس این حدیث ربطی به خالفت ندارد. بوده یامبر اکرمخاندان خود و پ
 روایت بخشیدن غذا به یتیم و مسکین و اسیر. که ربطی به خالفت ندارد. 

باز ربطی  »بین کلمه عترتی و سنتی نداشته باشیماي  حتی اگر مناقشه«روایت: ثقلین  
 به خالفت ندارد.

 که ربطی به خالفت ندارد.  »يلع بابهاالعلم و ةنا مدينأ«روایت: 
 . که مربوط به خالفت نیست.»قضا�م يلعأ«روایت: 



 
 

ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و انس برتر بود. به خالفت 
 ربطی ندارد

ُ ﴿ آیه تطهیر: َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطِهٗ�� إِ�َّ
َ
 ﴾٣٣ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت ﴿ .]33: األحزاب[
َ
و... (حتی اگر بحثی نداشته باشیم که آیا  ﴾َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ
بوده یا خیر یا اینکه بنا به اشتباه از این آیه برداشت  منظور خداوند همسران پیامبر اکرم

 عصمت کنیم) ربطی به خالفت ندارد. 
کنید حتی اگر احادیث فوق، ثابت شود (که حرف و حدیث  می همانگونه که مشاهده

درباره هر کدام از آنها بسیار زیاد است: برخی از آنها در صدر روات، فقط یک راوي 
 نفر هستند 5یه تطهیر ایرادات زیادي از جهت اینکه اهل بیت فقط دارند یا برخی مانند آ

توان به آن وارد کرد و...) ولی با اینهمه و حتی در صورت اثبات، از هیچیک از  می
شود. و  مستفاد نمی  براي حضرت علی عبارات فوق، جانشینی بالفصل پیامبر اکرم

مگر اینکه مانند برخی از اصوالً در این احادیث، موضوع خالفت، مطرح نیست. 
بزنیم و بگوییم در تفسیر حدیث انت به منزله هارون...  1نویسندگان شیعه، دست به قیاس

چون هارون در ایام غیبت حضرت موسی، جانشین او بوده پس علی نیز پس از وفات 
شد! (در حالیکه پیامبر صراحتاً در انتهاي همین  ، باید جانشین ایشان میپیامبر اکرم

فرمایند با این تفاوت که پس از من پیامبري نیست. حال آنکه شیعه مقام امامت  می دیثح
 .شود) می تر داند موضوع مورد بحث، پیچیده می را باالتر از نبوت

توان روي آن بحث کرد و تا حدودي در طول تاریخ، شبهه  پس تنها مواردي که می
 اند موارد زیر است: مربوط کرده برانگیز شده و علماي شیعه آنرا به موضوع خالفت،

ۡقَر�َِ� ﴿ حدیث یوم االنذار:
َ
نِذۡر َعِشَ�تََك ٱۡ�

َ
 .]214الشعراء: [ ﴾٢١٤َوأ

                                           
 جالب است که قیاس در مذهب تشیع جایگاه چندانی ندارد.  -1
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ْ ﴿آیه والیت:  ِيَن َءاَمُنوا ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ  .]55: ةالمائد[ ﴾إِ�َّ
اسامی در لوحی در دست امام توسط پیامبر یا وجود این  12حدیث امامت (ذکر نام 

 .حضرت فاطمه) که معروف است به حدیث لوح جابر
 .واقعه غدیر خم (که به نظر شیعه از همه مهمتر است)

دقت کنید که برادران اهل سنت، هر چهار خلیفه از جمله حضرت علی را قبول دارند 
به  و در کتب آنها نه تنها سخنانی از قول حضرت محمد در تایید حضرت علی، بلکه

نیز وجود  و حضرت ابوبکر همین میزان، حدیث و روایت در تایید حضرت عمر
، وجود نص در خالفت حضرت دارد ولی اهل تسنن، هیچگاه از احادیث پیامبر اکرم

 اند. یا عصمت آنها را استخراج نکرده و حضرت ابوبکر عمر
گیرد مورد  می اد قرارغدیر خم را که بیشتر مورد استن هبراي همین ما در اینجا واقع

دهیم و سپس به آیه والیت، حدیث یوم االنذار و حدیث امامت  تجزیه و تحلیل قرار می
 کنیم.  می را (به اختصار) نیز بررسی 1اثنی عشریه

الزم به ذکر است شرح دو واقعۀ غدیر خم و سقیفه بنی ساعده که در زیر به آنها 
کتاب (تشیع در مسیر تاریخ، نوشته دکتر سید اشاره کرده ایم به طور خالصه شده از 

هاي لکنهو هندوستان و مالزیا در کواالالمپور، ترجمه  حسین محمد جعفري، استاد دانشگاه
دکتر سید محمد تقی آیت اللهی. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی) برداشت شده است. 
خوانندة عزیز با خواندن آن، متوجه کارشناسی بسیار دقیق و به دور از تعصب این استاد 

 شود. خوشبختانه شیعه نیز هست) میبزرگ (که 

 غدیر خم 

                                           
استاد گرانقدر شیعه ایرانی حیدرعلی قلمداران در کتاب شاهراه اتحاد تمامی این احادیث را نقد و رد کرده  -1

ست. البته متاسفانه مانند دهها جلد از کتاب دیگر علماي ایرانی اجازه چاپ به آنها نداده و حتی نویسنده آن ا
 را ترور کردند!.
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 اي با آب مسموم. بین راه مکه و مدینه برکه

ذالحجه سال دهم هجرت  18گشت در روز  می از حجه الوداع بر وقتی که پیامبر
 ) در غدیر توقف کرد تا به حجاجی که از مکه همراهیش1اسفندماه 19م  632مارس  10(

یامی بدهد. خواستند در این نقطه تقسیم و به مقصدهاي خود بر گردند، پ می کردند و می
ي درختان براي حضرتش ها ، جایگاه و یا منبر به خصوصی از شاخهبه دستور پیامبر

بر فراز منبر رفته و آخرین خطابیه عمومی  ساختند. پس از برگزاري نماز ظهر، پیامبر
در  ماه قبل از مرگش ایراد کرد. محمد 2خود را در مقابل بزرگترین اجتماع حدود 

  2دستش بلند کرده بود از پیروانش پرسید: را با حالیکه علی
 آیا من برتر از شما ـ اولی ـ از جان و داراییتان نیستم؟ 

 جمعیت: آري اي پیامبر خدا چنین است.
اولی به تصرف در جان و  -سرپرست  -رهبر  -هر کس را که من مولی (آقا 

او هستم علی موالي اوست. خداوندا کسی که او را دوست   دوست و یاور و...؟) مال،
 دارد دوست بدار. و آنکس که او را دشمن دارد دشمن بدار. 

شود این حدیث شریف را حتی نویسندگان  می تا آنجا که به صحت خود واقعه مربوط
اند.  هرگز مورد سئوال یا انکار قرار ندادهاند  کردهمعتبر سنی که خودشان هم آنرا ثبت 

ابن  -ابوداوود  -ابن ماجه  -نسایی  -ترمذي  -: امام احمد ابن حنبل در مسند  (مانند

ابن عبد ربه در عقدالفرید) حدیث شریف  -ابن عبدالبر در استیعاب  - ةباالثر در اسدالغا

نفر از علماء و... نقل  355 -ز تابعین نفر ا 84 -نفر از اصحاب  110غدیر خم را حداقل 
 اند. کرده

                                           
 29ام که به طور یقین روز غدیر روز  ین خصوص، انجام داده و متوجه شدهالبته اینجانب، تحقیقی در ا -1

 اسفندماه بوده است. 
فرمایند و در طول خطبه هیچ صحبتی  اي طوالنی ایراد می الزم به ذکر است که پیامبر اکرم در غدیر خم خطبه -2

 کنند. باره حضرت علی بیان می انتهاي خطبه آن جمله معروف را د از خالفت نبوده و در
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ین مدرك این تر قدیمی هرویتز و گلدزیهر در مطالعاتشان در باره حدیث غدیر، 
ولی در صحت  .1شمرند می دانند و بی هیچ تردیدي آنرا معتبر می حدیث را اشعار کمیت

ماه بعد  2اشعار حسان ابن ثابت شک دارند (به خصوص با عنایت به این نکته که حسان 
، جزو اولین نفراتی است که در سقیفه حاضر است!!! و براي خالفت حضرت ابوبکر

کند!  نمی نیز با حضرت علی بیعت سراید حتی پس از قتل حضرت عثمان می شعري
ره توسط عالمه امینی بین راویان اشعار حسان بن ثابت، یک ضمن اینکه در سند مورد اشا

ساله وجود دارد!!! و این اشعار در دیوان اولیه و اصلی حسان وجود نداشته  300انقطاع 
 .2است)

غدیرخم و توجه و  هبه هر حال، هرگز مبناي مجادله بین شیعه و سنی، صحت واقع
ده و نیست. نکته اختالف، معنی کلمه عنایت خاص پیامبر به علی آنچنانکه ذکر شد، نبو

مولی است که پیامبر آن را در سخنان خود به کار برده. شیعیان این کلمه را به معناي 
نامند.  می گیرند و صریحاً علی را جانشین بالفصل پیامبر رهبر، آقا و سرپرست می

کنند.  تفسیر میسنیان از طرف دیگر، کلمه مولی را به معناي دوست و یاور و یا محرم راز 
جاي تردید نیست که غناي ادبیات و لغات عربی نتیجتاً ابهام لغتی با دو معنی ممکن، در 

نمایند که منظور  کنند چنین استدالل می می بر دارد. سنیان ضمن اینکه حدیث را قبول
تشویق پیروانش به توجه بیشتر و ایجاد قدر و اعتبار و مهر و محبت براي  پیامبر
پسر عم و شوهر یگانه دخترش فاطمه (س) بوده است. عالوه بر این، شرایطی  علی

را که به موجب آنها الزم شد تا پیامبر مردم را به این امر نصیحت و تشویق کند شرح 
در توزیع غنائم  دهند. جمعی از مردم نسبت به رفتار دقیق، قاطعانه و عادالنه علی می

                                           
سوء تفاهم خالفت منصوص  ها از واقعه غدیر گذشته بوده و سراید سال البته زمانی که کمیت این اشعار را می -1

حضرت علی جاي خودش را در بین جامعه باز کرده بوده است. عالوه بر اینکه عالئق شدید مذهبی و 
 سیاسی کمیت نسبت به تشیع رانباید فراموش کنیم.

 جمالت داخل پرانتز از نویسنده تحقیق حاضر است.  -2
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کردند از هم  می بري او صورت گرفته بود غر و لندهنگام اردوکشی به یمن که تحت ره
همراه با علی مستقیماً به مکه آمدند تا با پیامبر در برگزاري حج  اینجا بود که آنان، 

بپیوندند. پیامبر به خاطر زدودن چنین شکایات و سخنانی بیمارگونه نسبت به علی ناچار 
قبول این توضیح، هنوز این حقیقت پا  شد تا در این زمینه ایرادات فوق را بیان نماید. با
اي، آن حضرت، علی را با خود در  العاده برجاست که با اعالم پیامبر در چنین موضوع فوق

قدرت و شخصیت برابر ساخت. حقیقتی که براي احقاق حق شیعه، اساسی استوار را 
اال به آنها فراهم آورد. با در نظر گرفتن ماهیت مورد بحث در غدیر خم، وقایعی که در ب

در بین اصحاب آشکار  اشاره شد، تمایل حضرت رسول نسبت به حضرت علی
گردد گرچه شاید به خاطر رسم کهن مردم عربستان شمالی، که انتخاب رهبر به عهده  می

شد، بعقیده بعضی، پیامبر نتوانست علی را صریحاً به جانشینی منصوب  می مردم گذاشته
عمدتا جنبه مذهبی دارد  ین موضوع که مساله جانشینی پیامبرکند.... نتیجتاً عقیده به ا

شم. همراه با وقایع فراوانی که در ها تا سیاسی محض. اعتقاد معروف قداست موروثی بنی
از اي  رخ داد این دیدگاه را متبلور ساخت که عده به سود علی طول زندگی پیامبر

ي نگهداري میثاق راستین الهی ین فرد براتر مناسب اصحاب چنین حس کنند که علی
درگرفت این  است. در مشاجرات حادي که در سقیفه، بالفاصله پس از رحلت پیامبر

اصحاب نسبت به ابراز اعتقاداتشان در این مورد تردیدي روا نداشتند. نتیجه مخالفت، که 
ی و گردیم، موضوعی را که سرانجام به بسط جدایی دائمی امت به سن می اکنون به آن بر

 کند.  می شیعه انجامید مشخص
کنم که در ادامۀ این بحث پاسخگوي  می (توجه خوانندگان را به نکته مهمی جلب

بسیاري از شبهات خواهد بود به متن زیر از تاریخ معتبر طبري دقت کنید: یزید بن طلحه 
ه ک -یعنی چند روز قبل از واقعه غدیر -گوید: وقتی علی ابن ابی طالب از یمن آمد 

پیامبر را در مکه ببیند با شتاب بیامد و کسی از یاران خود را به سپاه گماشت و او 
یی را که از یمن آورده بود به کسان پوشانید و چون سپاه به مکه نزدیک شد علی ها حله
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و گفت: چرا چنین کردي؟ گفت: اند  ها را پوشیده براي دیدن آنها برون شد و دید که حله
مبر خدا اکه وقتی آمدند آراسته باشند علی گفت: از آن پیش که به نزد پی اینان را پوشانیدم

را برگرفت و سپاهیان از این کار آزرده شدند (و بعید  ها را برگیر. گوید حله ها رسند حله
است که همه ساکت نشسته باشند) ابوسعید خدري گوید: کسان از علی ابن ابی طالب، 

گفت: اي مردم، از علی  می ه سخن برخاست و شنیدم کهشکایت داشتند و پیمبر میان ما ب
کند. (تاریخ طبري  می خشونت -یا گفت در راه خدا-شکایت نکنید که او در کار خدا 

در منطقه  باید تا حدي که پیامبر اکرم می شایعات گسترش ه) از اینجا دامن1276ص 

 يلَعِ هذا فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «شوند پس از اقامه نماز با گفتن جمله  غدیر خم مجبور می
(همچنین رجوع شود به ابن کثیر  ها پایان دهند. ها و خصومت به این شایعه پراکنی »َمْوالهُ 

و کتاب تشیع در مسیر تاریخ. دکتر سید حسین محمد جعفري. دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
 .)37ص 

 سقیفه بنی ساعده 

مسائل حساس خود را در آن مورد  ، محل اجتماعاتی در مدینه بود که مردم،1سقیفه
دادند. این محل همان جایی است که به مجردي که خبر  بحث و تبادل نظر قرار می

منتشر گردید، مردم مدینه براي گزینش رهبرشان با هم در آنجا جمع  رحلت پیامبر
شدند. در این محل بود که گروهی از مهاجرین، عقیده خود را به قبول ابوبکر به عنوان 

نها رهبر جامعه به انصار تحمیل کردند. در این جلسه در سقیفه، فریادهایی به حمایت از ت
بنابراین سقیفه را باید به عنوان نامی عمومی براي اولین  .2برخاست خالفت علی

جدایی در میان مسلمین در نظر گرفت بررسی جریانات سقیفه و کوشش براي اثبات 

                                           
 .بنی ساعدهندان سقیفه سایه بان باغی در مدینه بوده است متعلق به خا -1

گوید  کند و نمی اي به غدیر نمی (ولی حتی یک نفر اشاره ».کنیم مگر با علی ما بیعت نمی« »ال نبايع اال عليا« -2
 .شکنیم!!!) یعت خود با علی را نمیما ب
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ه تاسیس مذهب تشیع در اسالم انجامید، یک ضرورت ي مطرح شده که سرانجام بها نکته
 تاریخی است. 

قبل از اینکه بتوان هر کوششی را براي نشان دادن حادثه سقیفه انجام داد باید یک 
هایی  مساله ویژه تاریخی را به طور جدي مالحظه کرد. ممکن است کسی صحت گزارش

اتفاق افتاد مورد سئوال  یامبررا که در مورد جزئیات آنچه در انتخاب اولین جانشین پ
تر  قرار دهد. ماهیت بحث انگیز موضوع و اشکال موجود در مآخذ، این تحقیق را مشکل

 سازد.  می
ین گزارش موجود درباره این واقعه به نوشته منظمی که به بعد از نیمه اول تر قدیمی

الً وجود دارد شود. در این شرایط امکان این موضوع کام می قرن دوم هجري است مرتبط
هاي مفصل هر گروه (شیعه و سنی) از شرح جریانات انتخاب ابوبکر منطبق  که گزارش

توان تردید کرد که  می هاي آن گروه منتشر شده باشد. بنا براین مندي با تمایالت و عالقه
گزارش مورخین طرفدار شیعه نظیر: ابن اسحاق، یعقوبی و مسعودي تحت تاثیر شیعیان و 

ي ابن سعد، بالذري و حتی طبري به دلخواه سنیان نگارش یافته ها نحو نوشتهبه همین 
دهد که نکات اساسی و  می مداقه در مآخذ قدیمی فوق الذکر، نشان  است. با وجود این،

خط مشی کلی در ذکر واقعۀ سقیفه در همه گزارشها یکسان است با این تفاوت که در 
با این اي  شده است. به منظور انجام مطالعهخاص، تاکید بیشتري اي  بعضی روي نکته

ین روایت مربوط به این موضوع، تر ین راه این است که قدیمیتر ماهیت و کیفیت، مناسب
شناخته شده را به عنوان اساس مقایسه با گزارشهاي ثبت شده دیگر نویسندگان، استخراج 

 و بررسی کرد. 
کند از محمد ابن اسحاق  می گزارشین تالیف موجود که حادثه سقیفه را تر قدیمی

هجري قمري) است که کتاب سیرت رسول اهللا او اولین شرح حال جامع  85یسار (متولد 
باشد. ابن اسحاق تمام واقعه را در یک خبر طوالنی که  می و کامل از زندگی پیامبر اکرم
خبر،  کند. شایسته است که دربارة این می گیرد، روایت می حدود سه و نیم صفحه را
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 نکاتی را مد نظر قرار دهیم: 
ي جمعه ها تمام داستان، از کلمات خلیفه دوم حضرت عمر و از یکی از خطبه  -1

شود. حضرت عمر در برگزاري ظواهر دین، مردي سختگیر و جدي  می مسجد مدینه نقل
 زیادي از مردم شرکت کرده باشند. و نمایش این نماز، هبود. در نماز جمعه باید عد

ست انعکاس وسیعی در میان مهاجرین و انصار در بر داشته باشد. بطوریکه پس از بای می
 آن، هیچگونه مطلبی را در این موضوع، نتوان از قول او جعل کرد. 

نظیر طبري  اند، این سخنرانی را تقریباً اغلب مورخینی که پس از ابن اسحاق آمده  -2
نگریستند و خبرها را  می سالهو حتی بالذري که اغلب از دیدگاههاي اهل تسنن به م

  اند. گزیدند، گزارش کرده می مطابق نگرش خود بر
ترین  خود مهم  ،توان داشت که حضرت عمر نمی در این حقیقت، تردیدي -3

نقش را در آن لحظات حساس، ایفا نمود. وي کسی بود که در واقعه سرنوشت ساز 
سقیفه ابتکار عمل را در دست داشت. و در واقع، او روح محرك در تعیین ابوبکر بود. از 
این جهت کلمات ذکر شده او خبر متفق القولی است که از اهمیت خاص تاریخی 

 برخوردار است. 
 کند:  می ا این کلمات شروعابن اسحاق، همراه ب -4
 ».عبداهللا ابن ابوبکر به من گفت... -سقیفه–در رابطه با این وقایع «

همین امر بر این مطلب داللت دارد که عالوه بر خبر حضرت عمر، ابن اسحاق از 
ها و اخبار مفصل دیگران نیز آگاه بوده ولی به خاطر رعایت اختصار، آن جزیی را  گزارش
 معتبرترین و در ضمن آنرا براي بیان کل واقعه به حد کافی جامع و کاملکه از 

 انگاشته، برگزیده است. می
اسناد این روایت نزد ابن اسحاق، که تنها بر اساس گفته راویان مدینه قرار دارد، کوتاه 

حدثنی (به من گفت) قرار گرفته است.  است و در جلو آن فعل یقینی و تماس شخصی،
ازسازي وقایع سقیفه، بهترین روش این است که، ابن اسحاق را که نه تنها به منظور ب
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هجري قمري)  218ین نویسنده بلکه همچنین آثارش از طریق ابن هشام (متوفی تر قدیمی
تر از سایر  به ما رسیده است را اساس کار بگیریم. ابن هشام سنی متعصبی بوده و قدیم

کرده است. ابن هشام هیچ  می و ابن سعد) زندگی تاریخ نویسان (یعقوبی، طبري، بالذري
آورد. بنابر این حدیث  نمی اظهار نظر اضافه یا تصحیحی را در خبر سقیفه ابن اسحاق

شیعی مآب، تایید شده توسط اي  خبري است ضبط شده توسط نویسنده  سقیفه در سیره،
ی که بعد از ابن مصحح منتقد معتقد سنی و همچنین گزارش شده بوسیله اکثر نویسندگان

باشند. قبل از نقل سخنان حضرت  می و همه از نویسندگان مورد اعتماداند  اسحاق آمده
 :  کند می آغازاي  عمر، ابن اسحاق بدون اسناد مقدمه

رحلت کرد، طایفۀ انصار، دور سعد ابن عباده در سقیفه بنی ساعده  وقتی که پیامبر«
لحه ابن عبداهللا خود را در خانه فاطمه از آنها و زبیر ابن عوام و ط جمع شدند و علی

جدا ساختند. و در حالیکه بقیه مهاجرین به همراهی با اسیدابن حضیر با بنی عبداالشهل 
در اطراف ابوبکر گرد آمدند. سپس جمعی نزد ابوبکر آمدند و عمر به آنان گفت که 

خواهید که فرمانروایی  می اگراند  طایفۀ انصار اطراف سعد را در سقیفه بنی ساعده گرفته
بر مردم داشته باشید قبل از اینکه عمل آنها جدي شود آنرا بگیرید. در این حال (جنازه) 

در خانه را اش  رسول اکرم هنوز در خانه بود و ترتیبات دفن تمام نشده بود و خانواده
عمر گفت: من به ابوبکر گفتم بگذار به سوي این برادران انصار برویم  1قفل کرده بودند.

 ».کنند می و ببینیم که آنها چه
دارد. از آن قسمتهایی  می بعد از این، ابن اسحاق سخنان معروف حضرت عمر را بیان

 خوانیم:  می که دربارة سقیفه سخنی در میان نیست بگذریم، چنین
عبیداهللا ابن ابوبکر به من گفت از ابن شهاب  -خاب ابوبکرانت-در رابطه با این وقایع «

الزهري از عبیداهللا ابن عبداهللا بن عتبه بن مسعود از عبداهللا بن عباس که او گفت: من 

                                           
منظور در خانه عایشه است نه خانه فاطمه و از آنجا که دري وجود نداشته شاید منظور از قفل کردند  -1

 جلوگیري از ورود افراد متفرقه به داخل اتاق بوده است. واهللا اعلم 
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منتظر عبدالرحمن ابن عوف در اقامتگاهش در منا بودم. در حالیکه او در آخرین سفر 
-برگشت مرا  -عبدالرحمن–و حجی که حضرت عمر انجام داد با وي بود. وقتیکه ا

دادم.  در حال انتظار یافت. زیرا من به او قرائت قرآن را تعلیم می -عبداهللا ابن عباس 
عبدالرحمن به من گفت: ایکاش مردي را که نزد امیرالمومنین عمر آمده بود دیده بودي 

مرده بود اي امیرالمومنین، آیا دوست داري مردي را که گفت: به خدا اگر عمر «که گفت: 
که به ابوبکر داده شد امري بدون مطالعۀ قبلی بود و اي  کردم وظیفه می من چنین و چنان

عصبانی شد و گفت: انشاء اهللا من امشب در میان  -وقتیکه این را شنید-. عمر »تایید نشد
خواهند قدرت را براي خودشان غصب کنند  می مردم بلند خواهم شد و علیه آنهایی که

گفتم: امیرالمومنین این کار را مکن. براي اینکه شادمانی  -عبدالرحمن-نم. من ک اخطار می
دهد. اینان کسانی هستند که در مجمع شما  می ترین مردم را با هم پیوند هر جزء و کم

میانشان بایستی در اکثریت هستند. من از این بیمناکم که بایستی و چیزي وقتی که در
گویید بفهمند یا سخنانتان درست  می ون اینکه آنچه شمابگویی که آنها همه جا آنرا بد

سنت است. و  هتفسیر شود، تکرار کنند. پس تا به مدینه برگردي صبر کن، زیرا این خان
توانی آنچه را که مایل  توانی به طور خصوصی با فقها و اشراف مردم رایزنی کنی. می می

هستی بگویی و فقها آنچه را که گفتی خواهند فهمید و به صورت مناسبی تفسیر خواهند 
شاء اهللا من این کار را به مجرد اینکه به مدینه  کرد. عمر پاسخ داد: به خدا سوگند، ان

ابن -انجام خواهم داد. ما در آخر ذي الحجه و در روز جمعه به مدینه آمدیم. من  برسیم
روان شدم در حالیکه خورشید غروب کرده بود. عمر بر  -به مسجد-با سرعت  -عباس

فراز منبر رفت و درحالیکه موذن ساکت بود او خدا را به شایستگی ستایش کرد و گفت: 
دانم که  نمی که خدا اراده کرده است من بگویم و خواهم به شما چیزي بگویم می امروز

شمرد بگذارید آنرا  فهمد و محترم می می شاید این آخرین کالم من باشد. کسی که آنرا
ترسد که آنرا نفهمد برایش امکان انکار آنچه را که  بردارد و هرجا برود و کسی که می

گفته است اگر عمر بمیرد  -احتماال زبیر-گفته ام وجود ندارد. من شنیده ام که کسی 
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کنم. نگذارید کسی شما را با گفتن اینکه  بیعت می -احتماال با علی-چنین و چنان  من،
بود و مورد تایید قرار گرفت، فریب دهد. مسلماً چنین اي  پذیرفتن ابوبکر اشتباه عجوالنه

ر نیست بود ولی خداوند، شر و بدي را از آن دور کرد. هیچکس در میان شما چون ابوبک
که مردم خودشان را وقف او کردند. کسی که شخصی را به عنوان حاکم بدون مشورت با 

و آنان در معرض  1مسلمانان بپذیرد، چنین پذیرشی براي هیچیک از آنها اعتباري ندارد
قرار دارند. آنچه که اتفاق افتاد این بود که وقتیکه خداوند پیامبرش را از  -تنبیه–مرگ 

انصار به ما اعتراض کردند و با رهبرانشان در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و میان ما برد. 
علی و زبیر و هوادارانشان از ما کناره گیري کردند در حالیکه مهاجرین دور ابوبکر گرد 
آمدند... من به ابوبکر گفتم که باید بسوي برادران انصارمان برویم. از این رو به سوي آنها 

ما را  -عویم ابن ساعده و معان ابن عدي-ع دو شخص صدیق رفتیم که در این موق
که مردم در سقیفه بدان رسیده بودند آگاه ساختند آنها اي  مالقات کردند و ما را از نتیجه

رویم و وقتی که به آنها پاسخ دادیم، گفتند که اصالً نیازي به  می از ما پرسیدند که به کجا
ودمان تصمیم بگیریم. من گفتم: به خدا ما به سوي نزدیک شدن به آنها نیست و ما باید خ

میان آنها مردي را در سقیفه یافتیم. در -انصار-آنها خواهیم رفت. و وقتیکه رسیدیم آنها 
را دیدم که به نتیجه رسیده بود. من به منظور استفسار از نام و نشان او پرسیدم. گفتند او 

نجا نشستیم سخنران، شهادتین را بر زبان سعد ابن عباده است و بیمار بود. وقتیکه در آ
آورد و خدا را آنچنانکه شایسته بود ستایش کرد. و سپس چنین ادامه داد: ما انصار 

و همراه مردمتان آمده  خداوندیم و سربازان اسالم. شما اي مهاجرین خانواده ما هستید
گفتم: و نگاه  -کرددر اینجا عمر سخنان او را قطع -میان ما ساکن شوید. من اید که در

کنید آنها سعی کردند ما را از ریشه قطع کنند و قدرت را از ما غصب نمایند. وقتی که 
سخنان مرد انصاري تمام شد خواستم صحبت کنم براي اینکه سخنانی را در ذهن آماده 

                                           
بر هاي حضرت علی به معاویه در نهج البالغه به عنوان دلیلی  این سخنان، دقیقا همان سخنانی است که در نامه -1

 کنیم.  صحت انتخاب حضرت علی به خالفت ، مشاهده می
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ساخت. من خواستم این سخنان را در مقابل  می کرده بودم که مرا خیلی زیاد خشنود
اد کنم و درشتی و خشونت سخنران انصار را رد کنم ولی ابوبکر به آرامی پاسخ ابوبکر ایر

داد: اي عمر. من دوست نداشتم او عصبانی شود و وي چنین صحبت کرد. او مردي 
را که من فکر کرده بودم از قلم اي  و باوفاتر از من بود و به خدا وي هیچ کلمه تر عالم

توانستم انجام دهم بیان کرد. ابوبکر  می هتر از آنچهرا به نحو بی نظیري ب نینداخت و آن
گفت: همه چیزهاي خوبی که درباره خودتان گفته اید چنان که باید و شاید شایسته آن 
هستید ولی اعراب هرگز قدرت را جز در قبیله قریش به رسمیت نخواهند شناخت. آنان 

ـ بنا بر این من دو اند  قیمخون و کشور ـ در مرکز م ین مردم در نسب،تر بهترین و شریف
کنم هر کدام را که خواستید قبول کنید. با گفتن آن دست  می شخص را به شما پیشنهاد

مرا و دست ابوعبیده الجراح را که بین ما نشسته بود گرفت. هرگز هیچ چیزي بیشتر از 
اگر  دادم که بمیرم یا سرم را مضروب کنم می آن، مرا ناراحت نکرد به خدا قسم، ترجیح

گناه نداشته باشد، تا اینکه بر مردمی که ابوبکر یکی از آنهاست حکمرانی نمایم. یکی از 
یک حاکم از شما -انصار گفت: اي قریش بگذارید حاکمی از میان خودتان داشته باشیم 

رفت تا وقتیکه شکست ترسناکی روي  می شد و صداها باال می نزاعها داغتر -و یکی از ما
دستت را اي ابوبکر دراز کن. او اینکار را کرد. من با او بیعت کردم سپس آورد، من گفتم 

روي سعد ابن  -در انجام اینکار-مهاجرین و بعد از آن انصار از این امر تبعیت کردند 
  ».کشدعباده پریدم و کسی گفت که ما اورا کشته ایم. من گفتم خدا او را ب

 1818ص  1ابد. طبري در جلد ی می نطق تاریخی حضرت عمر، در اینجا خاتمه
گفتند: ما  می نویسد: حتی پس از بیعت عمر با ابوبکر برخی از انصار، معترض بوده و می

کنیم. خوب است به طور اجمال، اوضاع پیچیده و  نمی جز با علی با کس دیگري بیعت
محیط منحصر به فردي که انتخاب ابوبکر را ممکن ساخت بررسی کنیم. اوالً رقابتهاي 

میان مهاجرین، قبول رهبري ابوبکر را مردي از در میان قریش و به خصوص دراي  طایفه
تیره کم اهمیت بنی تیم ابن مره بود آسانتر ساخت. به علت موقعیت غیر مهم قبیله او در 
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میان طوائف حاکم در مکه، اینان هرگز در جنگ قدرت و تعارضات سیاسی که قبایل 
ثانیاً مهاجرین به طور کلی از امکان  اند. بود درگیر نبوده رقیب قریش را به ستوه آورده

و جنگهاي مهلک اي  که در صورت درگیري مهاجرین در رقابتهاي قبیله ها استیالي مدنی
گرفت بیمناك بودند. از اینرو در نظر آنان، ابوبکر بهترین نامزدي  می بین خودشان صورت

شود  می لثاً تا آنجا که به انصار مربوطبود که بر روي آن امکان سازش وجود داشت. ثا
باید دشمنی دیرینه و ریشه دار بین اوس و خزرج را مورد توجه قرار داد. سعد ابن عباده 

دانست تا اینکه  می از این تر رئیس خزرج بود. اوس گردن به رهبري قریش نهادن را مفید
حقیقت که در میان انصار اولین بگذارند قبیله رقیب بر آنها حکمرانی کند. این امر از این 

گردد.  می کسی که با ابوبکر بیعت کرد اسید ابن حضیر یکی از روساي اوس بود آشکار
هاي  و حسادتاي  بنابر این روشن است که در نتیجه سیاست گروهی، رقابتهاي طایفه

ز باید شخصی بود که ابوبکر را قادر به مطالبه بیعت از اکثریت مردم کرد. بر این عوامل نی
این خاطره کلی را که در ذهن مردم از ابوبکر وجود داشت افزود. ابوبکر از اعتبار خاصی 
برخوردار بود و در مقام واالیی از متانت، کهولت سن، رابطه نزدیک و حمایت از پیامبر و 

از ابتداي رسالت نبوي قرار داشت. بدین سبب است که در تجزیه و اش  خدمات ارزنده
، اثر شخصیت او را که به مرور زمان، تحت نظر پیامبر رشد کرد نباید نادیده تحلیل سقیفه

 گرفت. 
رسد  می هاي ضد و نقیض حاضرین در سقیفه، به نظر با در نظر گرفتن استدالل

 .1گزینش ابوبکر، حادثۀ محیط بوده باشد

 پیش نیازها

                                           
گیري یک استاد دانشگاه شیعه مذهب بدون تعصب است.  این نتیجه - 67تا  65یر تاریخ ص تشیع در مس -1

بلکه  توجه کنید که نه کودتایی در کار بوده و نه غصب خالفتی و نه دسیسه چینی علیه خاندان پیامبر اکرم
 ، حادثه محیط بوده است. فقط و فقط موضوع
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کات زیر قبل از تجزیه و تحلیل موضوع و طرح سئواالت، تعمق و دقت بر روي ن
 حائز اهمیت بسیار فراوانی است:

 روز است. 70فاصله بین دو واقعۀ غدیر و سقیفه، حدود  -
اکثریت قریب به اتفاق انصار (مردم مدینه)و مردم مکه و مردم جنوب عربستان  -

فقط معدودي از مهاجرین و عده معدودي اند  (مانند یمن) در محل غدیر خم، غایب بوده
 اند. واقعه غدیر حاضر بودهاز سایر قبایل در 

در سقیفه، اکثریت انصار (اوس و خزرج و بنی عبداالشهل) و تعدادي از مهاجرین  -
 اند. حاضر بوده

حواشی و حرف و نقلهاي اضافۀ زیادي در طول تاریخ توسط غالیان و دروغپردازان  -
عال و به این واقعه افزوده شده است که یا خبر واحد است یا راوي آن دروغگو وج

کذاب است یا با سایر قرائن و مدارك موجود همخوانی ندارد آنچه که به تواتر رسیده و 

ٌّ هذا فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «است:  همه بر آن متفقند این جمله پیامبر  َوالِ  اللَُّهمَّ  ، َمْوالهُ  يلَعِ
(حتی جمالت بعدي: وانصر من نصره و اخذل من خذله  »اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالهُ  َمنْ 

احتماالًً پس از آن اضافه شده است) براي همین عمده بحث ما در این تحقیق در زمینه 
همین سخن نبی اکرم است ولی در انتها براي روشن شدن ذهن خوانند گان موارد 

 کنیم. می دروغ را نیز بررسیاي  حاشیه

 اصحاب 
اصلی ذکر این نکته بسیار الزم است که بدانیم تمام کسانی که  قبل از ورود به بحث

جز اولین و وفادارترین اصحاب اند  در واقعه غدیر و به خصوص در سقیفه حاضر بوده
 (اصحاب به مهاجرین مکه و انصار یعنی مردم مدینه گفتهاند  شده می پیامبر محسوب

نظر پیامبر اکرم و قرآن را در مورد شود) اکنون پیش از ورود به بحث اصلی بهتر است  می
کنند این  می تعارضات سعیاي  اصحاب بدانیم. البته محققین شیعه براي گریز از پاره

را مربوط به آیاتی کنند که در آن خداوند اند  تعداد از اصحابی که در سقیفه حاضر شده
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 ونه بوده است. کند. اکنون باید بدانیم آیا به واقع اینگ می به منافقین مدینه اشاره
و نه بالفاصله پس از رحلت  به طور کلی منافقین نه در زمان حیات پیامبر اکرم

ضمن اینکه بسیاري از احادیثی که از  اند. ایشان نقشی در تصمیم گیریها به عهده نداشته
شود و در حقیقت یکی از ارکان اصلی دین اسالم یعنی سنت را  می روایت پیامبر اکرم

دهد از زبان و روش همین اصحاب به ما منتقل شده است و اگر مطابق عقیده  می تشکیل
شیعه همه اصحاب به جز سه نفر را مرتد بدانیم در صحت نیمی از آنچه به نام اسالم در 

شود. جالب است که بدانیم خلفاي راشدین، همگی از قریش  می دست داریم خدشه وارد
ند آیاتی که شیعه ا بوده مان آورده و جزو مهاجرینای و همگی در مکه به پیامبراند  بوده

کند همگی در مدینه نازل شده و ما در آیات مکی حتی  می به عنوان منافقین به آن اشاره
دهد منافقین در  یک آیه هم نداریم که در آن کلمه منافق وجود داشته باشد و این نشان می

نتیجه خلفاي راشدین نیز بر خالف  و نه در بین مهاجرین (دراند  بین مردم مدینه بوده
 .شوند) مشمول آیات منافقین نمی -نعوذباهللا-تصورات واهی شیعه 

تواند جلوي بسیاري  می چهار نکته بسیار جالب، وجود دارد که توجه به آنها -
 ها را بگیرد. و مغلطه ها از سفسطه

 روز)  70فاصلۀ زمانی بسیار اندك بین حادثه غدیر و سقیفه (حدود  -1
فاصلۀ بسیار اندك میان واقعه غدیر و وفات پیامبر و وفات پیامبر با انتخاب  -2 

شد اتهام توطئه و دسیسه چینی  می ابوبکر، زیرا اگر فواصل زمانی بین این وقایع زیاد بود،
به خصوص انصار) یا فراموشی بیعت و  ی جامعه (اي و یا انحراف اخالقی و عقیدت عده

تواند بیانگر بسیاري از  یا... بهانه کرد ولی خوشبختانه همین فاصله زمانی اندك، می
 ابهامات باشد.

ه انتخاب ابوبکر ختم شد ولی نکتۀ بسیار مهم آنکه: درست است که نتیجۀ سقیفه ب -3
(به نیت انتخاب سعد ابن عباده براي  د،ان گذار اولیۀ تجمع در سقیفه، انصار بوده پایه

خالفت) و اصوالً سقیفه، محل تجمع مردم مدینه، براي تصمیم گیریهاي مهم بوده است. 
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 و نه محل تجمع مهاجرین (مردم مکه)
 از ابهام است. برخی روایاتاي  در هاله حضور ابوبکر در روز وفات پیامبر -4

گوید او در  می (حومه مدینه بوده) برخی روایاتگوید او در منزل زن دومش در سنح  می
امام جماعت بوده. برخی روایات او را در اند  روزي که پیامبر اکرم بیمار بوده 13مدت 

اند  ولی به احتمال بسیار قوي ایشان در این ایام امام جماعت بوده .1داند می سپاه اسامه
کند. (البته شیعه براي رد  نمی هم ردکند و کسی  می زیرا عمر در سقیفه به این نکته اشاره

 .کند) می این مطلب به یکی دو خبر واحد و بی اعتبار اشاره
شود به  سئواالتی که با تقابل این دو رویداد (غدیر و سقیفه) براي محقق، مطرح می

 :2قرار زیر است
پس از آن جمله معروف در غدیر خم به طور  (پرسش کلیدي) چرا پیامبر -1

پس از من، اولین خلیفه و یا جانشین  فرمایند: علی قاطع نمی روشن، واضح و
کنند زیرا  معنی مختلف است استفاده می 27بالفصل من است و از کلمۀ مولی که داراي 

رود و در آن ایجاد شک  می زیر سئوالاي  مسلم بوده این موضوع به هر طریق توسط عده
تفهیم شود با عباراتی نظیر اینکه: (علی شود و جاي آن داشته که موضوع دقیقا  می و شبهه

جانشین و اولین خلیفه بالفصل پس از من و تعیین شده از سوي خداست) و در ادامه نیز 

است و از کلماتی که اشاره به  »اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالهُ  َمنْ  َوالِ «صحبت از دوستی و دشمنی 

                                           
هاي مواصالتی یا هلی کوپتر و همچنین تلگراف یا بی سیم وجود نداشته که به او خبر  چون در آن زمان راه -1

بدهند احتمال حضور ابوبکر در همان لحظه وفات پیامبر از سنح به مدینه بسیار بعید است.پس او در سنح 
روز بیماري پیامبر اکرم  13آید که در آن  ست زیرا این سئوال پیش مینبوده، وجود او در سپاه اسامه نیز بعید ا

چه کسی امام جماعت بوده است؟ زیرا در کتب تاریخی به جز ابوبکر نام شخص دیگري در مقام امام 
گوید: ابوبکر در ایام بیماري پیامبر، امام جماعت  جماعت وجود ندارد. پس به احتمال فراوان، قولی که می

 اهللا اعلم. :  ر مدینه حضور داشته به صحت نزدیکتر است. با اینهمهبوده و د
در صورتیکه واقعه غدیر را قبول کنیم ولی منظور از سخنان پیامبر را خالفت بالفصل حضرت علی ندانیم  -2

 آید. یعنی اعتقاد به اینکه منظور پیامبر تعیین جانشین نبوده است. هیچیک سئواالت این مبحث پیش نمی



 آلفوس (جلد اول)  206

 

، امارت و... خبري نیست همچنین جانشینی، ریاست  مبادي حکومتی دارد مانند: خالفت،
به جاي سخن از دوستی و دشمنی باید سخن از پیروي و تبعیت و اطاعت باشد زیرا در 
موارد حکومتی، مردم باید از حاکم اطاعت کنند و نه اینکه او را دوست داشته باشند. و 

یعت است ) باید با دوستی همراه باشد و دوستی الزمۀ ب خالفت اگر معتقد باشیم بیعت (
با خلفاء نیز مبتنی بر دوستی بوده است؟ خداوند در قرآن  پس آیا بیعت حضرت علی

 در آیه مربوطه:

ۡمرِ ِمنُ�مۡ ﴿ -2
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� النساء: [ ﴾َ�ٰٓ

فرماید: (اطاعت کنید) یعنی الزمه حکومت اطاعت مردم است. ولی  دوبار می .]59
فرمایند: خدایا دوست داشته باش دوست او را و دشمن  در ادامه سخنان خود می پیامبر

باش با دشمن او... چرا طبق آیات الهی به جاي سخن از اطاعت، سخن از دوستی و 
دوست داشته باش هرکه او را اطاعت کند و  فرمودند: خدایا می دشمنی است؟ یعنی باید

 دشمن باش هر که از او سرپیچی یا مخالفت کند.
سال، روش  23به صورت واضح و صریح و به صورت عملی طی  پیامبر -3

خواندن نماز و سایر آداب و رسوم اسالم را به مردم یاد داد با اینهمه میان فرق و مذاهب 
شود. چگونه ممکن است در  ن امور مشاهده میاسالمی اینهمه تفاوت در برگزاري ای

تواند اختالف برانگیز باشد (خالفت و جانشینی) ایشان از  می مورد امري که صددرصد
معنی مختلف است و به صورت شفاف بیان  22(مولی) استفاده کنند که داراي اي  کلمه

که در لزوم نفرمودند که علی اولین خلیفه و جانشین بالفصل من است؟ نکته دیگر این
انجام هیچیک از واجبات دین بین شیعه و سنی اختالف نیست یعنی شیعه و سنی متفقا 

دانند و  می اقرار به توحید، نبوت و انجام نماز و روزه و حج و جهاد و... را از واجبات
 فقط در مورد جانشینی پیامبر اختالف وجود دارد.

کنیم (به  د تو را از شر مردم حفظ میفرمای می چرا خداوند در آیه ابالغ، به پیامبر -4
عبارت دیگر یعنی در ابالغ پیام خداوند به خود ترسی راه مده) ولی نعوذ باهللا خود 
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 .خودداري کرده است! خداوند از آوردن نام حضرت علی
هایی که در قرآن وجود دارد با توجه به وضعیت  دانیم خطاب می (پرسش کلیدي) -5

هاي آیات مکی بیشتر با کلمات کافرون، مشرکین،  طاباکثریت موجود بوده مثالً خ
مکذبین و... است ولی خطاب آیات مدنی بیشتر با کلمات منافقون است. اکنون به انتهاي 

َ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ﴿آیه ابالغ نگاه کنید:  خدا گروه  .]67: ةالمائد[ ﴾٦٧إِنَّ ٱ�َّ
هزار نفري غدیر، حتی یک نفر کافر هم حضور  120جمع کند. در  نمی کافران را هدایت
تازه -اند: مومنین  آن لحظه از چند حالت خارج نبوده دانیم مردم در نداشته است! می

فاسقین. اکنون   منافقین (با تعداد اندك و نیروي تضعیف شده بدون رهبر) و -ها مسلمان
ت پاسخ دهید هر کس والیت منظور از کافرین در این آیه چه کسانی هستند؟ ممکن اس

را قبول نکند کافر است ولی این سخن، مصادره به مطلوب است زیرا همه  علی
ي بر سر معنی همین آیه است و هنوز کسی نتوانسته اصل موضوع را ثابت کند. ها مجادله

دختر  ضمن اینکه کافرین، طبق صریح آیات قرآن، نجس هستند چطور حضرت علی
با ام کلثوم) و مرتب با آنها نشست و  اده (ازدواج حضرت عمرخودش را به آنها د

 خوانده است؟ کرده و حتی پشت سرشان نماز می می برخاست
در رابطه با دو آیۀ ابالغ و اکمال (در سوره مائده) برخی از محققین شیعه معتقدند   -6

مفاد این دو آیه با آیات قبل و بعد مطابق و منطبق نبوده و این نکته را یکی از دالیل 
دانند و به نحو غیرمستقیم، معتقدند این آیات جا به جا شده، ولی  اثبات سخن خود می

داوند همه قرآن را به ترتیبی که هم اکنون در دست مسلمین است گوید: خ می ابن عباس
 در شب قدر بر آسمان دنیا نازل نمود. پس از آن به تدریج بر حسب احتیاج بر پیامبر

نازل گردید و هر کس چنین پندارد که در هنگام جمع آوري قرآن چیزي از آن افتاده یا با 
منظم شده است پس بر خدا دروغ بزرگی  به هم پیوسته و ها مشورت و راي کسی، سوره

 .1بسته است

                                           
 58و مقدمه المبانی ص  20تفسیر نوین محمد تقی شریعتی ص  -1
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شود پیامبر اکرم امر به این مهمی  می کنند مگر می برخی از جدلیون شیعه استدالل -7
را به سکوت برگزار کرده باشد؟ و امت را بدون سرپرست رها کرده باشد؟ با وجود 

 پیامبر نکرد؟ ولی ماخطرات موجود؟ و چگونه است که ابوبکر جانشین انتخاب کرد ولی 
گفته مستقیم یا  می گفته و هر چه نمی هیچگاه از جانب خود سخنی دانیم پیامبر اکرم می

دانسته که با  می غیر مستقیم به اشاره وحی بوده و مسلماً خداوند که عالم الغیوب است
و شود بلکه د می انتخاب ابوبکر و پس از آن عمر نه تنها اسالم در شبه جزیره تثبیت

آیند.همانطور که در قرآن بر حفظ و نگهداري قرآن  می ابرقدرت آن زمان نیز به زانو در
فرماید. پس نگرانی از دید شما معنا دارد و با نگاه شما بوجود آمده و نه از دید  می تاکید

 .خداوند!
قبل از طرح سئوال بعدي الزم است که چند دلیل از برتري قرآن نسبت به امام   -8

 :آورده شود
 کالم خدا و کامال آسمانی است برخالف امام که الاقل، جسمی زمینی دارد. قرآن،
فرماید: عترتی یا  می فرماید: کتاب اهللا و بعد می در آن حدیث معروف ابتدا پیامبر

 سنتی. 
یک از فرق  ن قرآن هیچ اختالف اساسی بین هیچدر هدایت و اصل و مرجع بود

 مسلمین وجود ندارد. 
 قابلیت نشر و نسخه برداري و در دسترس همه قرار گرفتن را دارد.قرآن، 

 قرآن، جاویدان و ابدي تا قیام قیامت است. 
که به ما رسیده چنانچه با قرآن مطابقت نداشته باشد فاقد  سخنان امام و حتی پیامبر

 ارزش است. 
مورد  قرآن توسط اکثر قریب به اتفاق فرق اسالمی و حتی برخی دانشمندان غربی

 تایید قرار گرفته است.
 حتی وجود امام، براي تفسیر و توضیح قرآن است. 
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شود: پیامبر مانند عدم تعیین جانشین، امر به این  می با این مقدمه این سئوال مطرح
مهمی را نیز به سکوت برگزار کرد. یعنی جمع آوري قرآن را!!! با عنایت به اینکه اگر 

آنرا جمع آوري کرده بود  شان نزول وجود داشت و پیامبراکنون، قرآن حاضر به ترتیب 
آمد (به خصوص در زمینه دو آیه تبلیغ  نمی بسیاري از اختالفات میان شیعه و سنی پیش

و اکمال) ضمن اینکه: تمامی آیات ناسخ و منسوخ، مشخص و واضح بود. به جز اینها 
ها  شد از خاطره می ط مردم، حفظاین مورد را باید اضافه کنیم که ممکن بود آیاتی که توس

برود یا چیزي به آن اضافه و یا از آن کم شود. (من کتب قر و من حفظ فر) پس چرا امر 
بدین مهمی را پیامبر به سکوت برگزار کرد و پس از آن، طی اصرار حضرت عمر به 

گوید: اگر  می (حتی ابوبکر شک داشته و به عمر حضرت ابوبکر، قرآن جمع آوري شد.
) ممکن است پاسخ دهید خداوند، خودش در  ینکار الزم بود پیامبر آنرا انجام داده بود!ا

 قرآن، وعده حفظ آنرا داده است و براي همین پیامبر آنرا جمع آوري نکرد ولی: 
 هیعنی خداوند وعد -با عرض شرمندگی- پس چرا عمر و ابوبکر جمع آوري کردند؟

 حفظ آنرا به دست عمر داده بود؟
 به آن ساربان نگفت: با توکل زانوي شتر را ببند؟  پیامبر مگر

اگر امام و قرآن، الزم و ملزوم یکدیگرند آیا تعجب آور نیست که خداوند یکی را 
حفظ کند و دیگري را نه؟ (به این معنا که: تحریفی در دین صورت نگرفته و امام علی 

 .از نظر جایگاه سیاسی) دینی و نه به حاشیه نرفته است. الاقل از نظر جایگاه
 ، کاتب وحی داشته است؟ حفظ قرآن را داده، چرا پیامبر هاگر خداوند وعد

و  و حضرت عمر زمان توسط حضرت ابوبکر  آن در آنو در انتها: اگر قر
گردآوري نشده بود آیا قرآن فعلی که در دست ماست مانند سایر کتب  حضرت عثمان

 آسمانی خالی از تحریف بود؟ 
علت عدم جمع آوري قرآن توسط پیامبر اکرم دقیقاً همان پاسخی را دارد که در زمینه 

(بر خالف سایر انسانها) امور مهم و اساسی را  شود: پیامبر می عدم تعیین جانشین داده
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 گذاشته و کمتر راساً تصمیم گیري می داده و یا به مشورت می یا به اشاره خداوند انجام
و یا به اشاره وحی بوده یا با مشورت با اصحاب. و از آنجا که کرده تصمیمات ا می

نیز  خداوند در زمینه جمع آوري قرآن و انتخاب جانشین دستوري صادر نکرده پیامبر
 6660(این دو کار به آن اندازه مهم بودند که در کنار  آنرا به سکوت برگزار کرده است.

آن آمده و حتی خدا فرموده هیچ تر و آیه که از سگ اصحاب کهف تا پشه و مورچه در 
خشکی رادر این کتاب فرگذار نکردیم. یک آیه نیز به این دو مورد اختصاص داده شود. 
البته شاید این امتحان و آزمایشی براي شیعه باشد که آخرت خود را بر سر آن بر باد 

د ندارد و حتی حدیثی وجواي  ) (حتی در خصوص کتابت و ثبت احادیث نیز آیه دهد!!!
 .کنند که چرا احادیث را سوزاند!) می که به عمر اعتراض

(پرسش بسیار کلیدي و اساسی) چرا در مدینه حتی یک نفر از طرفدران حضرت  -9

اند  نفر از اصحاب بوده 250،ةمهمـالفصول الالدین در  که بنا به قول سید شرف علی

اس، بالل،خالد بن سعید، براء بن فضل بن عب مقداد، زبیر،  (مانند: عمار، ابوذر، سلمان، 
به اي  عازب، ابی بن کعب، ابان، قیس بن سعد بن عباده و حتی ابوسفیان) هیچ اشاره

مهم گذشته و با عنایت به اینکه  هماه از این واقع 2؟ (با اینکه فقط  کنند غدیر نمیه واقع
کردید در حتی دو کلمه فارسی یک نفر عجم مانند سلمان فارسی که گفت: کردید و ن

البته ممکن است این ایراد بچه گانه و ساده لوحانه وارد شود که:  1) تاریخ ثبت شده است
اند! ولی آیا این  مورخین از ترس حکومتها ثبت نکردهغدیر اشاره شده ولی  هبه واقع

نفر از صحابه  110هاي عربستان توسط  مسخره نیست که اصل واقعۀ غدیر در وسط بیابان
به غدیر در سقیفه حتی توسط یک نفر هم  همورخین ثبت شود ولی اشارنقل و توسط 

                                           
هاي اسالمی تا قرن  دکتر محمد جواد مشکور (شیعه و استاد دانشگاه تهران) در کتاب تاریخ شیعه و فرقه -1

نویسد: مطلبی که بر ما  می 13ص  1362چهارم انتشارات اشراقی تهران خ جمهوري اسالمی چاپ سوم 
غدیر با وجود مجهول است آن است که چرا در اجتماع سقیفه کسی از مهاجر و انصار سخنی از حدیث 

د سرنوشت اسالم طور کردن مسلمیت آن به میان نیاورده است. اگر طرفداران علی به آن حدیث ذکري می
 .شد! دیگري می
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نقل یا ثبت نشود!!! و اگر بنا به کتمان و حقیقت پوشی بوده بسیار به جا بود که اصل 
اینکه به عنوان مثال: عالمه امینی در  تر به آن واقعه! نکته عجیب هواقعه کتمان شود نه اشار

کتاب الغدیر موارد متعددي را ثبت کرده که عمر در زمان خالفتش به کسانی که با علی 
دانید و نبودید که در غدیر  نمی گفته: شما که پرخاش کرده و با تندي میاند  مخالف بوده

ومن، معرفی کرد! براستی خم، پیامبر اکرم این فرد (علی) را موالي من و هر مرد و زن و م
 کند که پیامبر می آیا مسخره نیست؟یعنی عمر به طرف مقابل که هیچکاره بوده پرخاش

ام در نتیجه تو  ت!!! و من جایگاه او را غصب کردهگفت این علی خلیفه بعد از من اس
کنی تو  می گویند تو چرا به ما پرخاش نمی نباید به او توهین کنی!!! و آنگاه دیگران

اي! براستی آیا تعجب آور نیست که مورخان، واقعه غدیر  خودت خالفت را غصب کرده
به غدیر داشته (مانند اي  و پس از آن نیز هر کس هر کجا اشارهاند  را به تواتر نقل کرده

و فقط اشاره به غدیر در روز سقیفه را اند  حضرت عمر یا سایر شعرا ء و...) را ثبت کرده
البته در این تحقیق، به مرور، شاهد طنزهاي جالبتر از این نیز خواهید اند!  سانسور کرده

 بود. 
البالغه در موارد متعددي که از آن حضرت درباره خالفت  همچنین چرا در نهج  -10

 غدیر هاي به واقع کنند اشاره می سئوال شده و یا خود ایشان در این باره صحبت
 میکه مردم پس از مرگ حضرت عثماناز سقیفه که بگذریم چرا در هنگا 1کنند؟ نمی

کردند  می آورند و ایشان تا سه روز از بیعت خودداري براي اخذ بیعت هجوم می
گویند: شما باید  نمی کنند و نمی هیچکدام از مردمی که در آنجا بودند به واقعۀ غدیر اشاره

در غدیر خم، به عهده  با ما بیعت کنید و این وظیفه ایست که از سوي خدا و پیامبر

                                           
 -1البته در برخی متون تاریخی از قول حضرت علی و دیگران به این حادثه اشاره شده است ولی این اشاره: -1

فقط از زمان شورایی که منجر به  -2(در برابر معاویه و...)  جهت تعیین برتري و مقام واالي آن حضرت بوده
انتخاب عثمان شد این واقعه نقل شده و حتی یک نفر در جریان سقیفه تا زمان انتخاب عثمان به این واقعه 
اشاره نکرده است.(یا الاقل اینجانب موفق به یافتن آن نشدم). به هر حال در اصل واقعه شکی نیست ولی با 

 ه قرائن و شواهد بی شمار موجود، به احتمال قریب به یقین برداشت شیعه از این واقعه اشتباه است.توجه ب
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توانستند براحتی بگویند که من  می شما گذاشته شد و.. و دیگر اینکه حضرت علی
هزار نفر از شما در غدیر بیعت کردم و همه شما بیعت شکنی کردید و  120قبل از این با 

مومن از یک سوراخ   : خورم!!! (با عنایت به حدیث نمی دیگر براي بار دوم فریب شما را
شود و با عنایت به اینکه همین مردم به خصوص به ظاهر شیعیان کوفه،  نمی بار گزیده دو

  .خون به دل ایشان کردند و مجددا بیعت شکنی کردند)
ممکن است پاسخ دهید اشاره شده ولی در تاریخ ثبت نشده است! ولی چگونه  -11

بیابان گرم نفر از اصحاب نقل شده باشد (وسط  110ممکن است که واقعه غدیر توسط 
و اشعار حسان ابن ثابت و سخنان  بدون قلم وکاغذ و....) به همراه خطبه طوالنی پیامبر

و... ولی در مدینه و در جریان سقیفه حتی یک کلمه و  1حضرت عمر و قصه سال سائل
یک اشاره به واقعه غدیر از جانب حتی یک نفر در تاریخ ثبت نشده است؟ آیا این بدان 

موضوع غدیر، چیز دیگري غیر از خالفت بوده است؟ و اگر کسی جرات  معنا نیست که
نفر، جرات شرح غدیر  110به غدیر، در سقیفه را نداشته، پس چگونه اي  ثبت حتی اشاره

توان در مورد ادعاي  می ؟!!! ضمناً همین پاسخ را اند با تمام جزئیات مربوطه را داشته
(یعنی اگر خفقانی  لی از طرف عمر را داد.سوزاندن احادیث مربوط به فضایل حضرت ع

مانده پس چطور واقعه غدیر  بوده باید احادیث و روایات مربوط به غدیر نیز، مکتوم می
 .ه هم به آن در سقیفه نشده است؟!)اینهمه متواتر است ولی حتی یک اشار

دانیم که در اسالم، شهادت دو مرد عادل براي اثبات امري کافی است مگر  می  -12
و طرفداران ایشان نیز به شیوه  شتر اهل مدینه با ابوبکر بیعت نکردند؟ حضرت علیبی

 انتخابات معترض بودند که چرا حضور نداشتند و نه به اصل انتخابات. 
طبق نص بوده و در این  ممکن است پاسخ داده شود: (خالفت حضرت علی

تابع نظر مردم شود همه چیز  زیرا اگر امور الهی رااند  زمینه مردم اجازه شوري نداشته

                                           
کنیم که بسیاري از این موارد مانند نزول عذاب و اشعار حسان و... ساخته و پرداخته  البته به زودي ثابت می -1

 هاي بعدي است. ذهن مورخان در سده
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شود) جالب است که پاسخ شما در همین ایراد نهفته است. اگر مردم  می منحرف و مسخ
مدینه و عموم اصحاب (انصار و مهاجرین) نصوص قرآنی را به این راحتی دستخوش 

دادند که اکنون دیگر، چیزي به نام اسالم به دست ما نرسیده  می راي و نظر اکثریت قرار
د؟ پس چرا فقط همین یک مورد خاص، تابع نظر اکثریت شد؟ و از دیدگاهی دیگر آیا بو

با این وضعیت نباید در تمام آنچه از سنت نبوي به دست ما رسیده است شک کنیم؟ زیرا 
تمام روایاتی که مبین سنت نبوي است از جانب همین اصحاب، روایت شده و به ما 

شود و  می کند به اصحاب پیامبر اکرم ختم می ه نقل(بیشتر احادیثی که شیع رسیده است.
اگر آنها مرتد شدند و یا این چنین با آیات قرآن و روایات نبی اکرم در خصوص والیت 

هاي آنان نیست و طبق اصول علم  هیچ اعتباري به سخنان و نقل قولاند  علی بازي کرده
 .رود!) می م زیر سئوالرجال، تمام آنها تضعیف شده و سندیت بیشتر سخنان نبی اکر

هزار نفر (از جمله انصار و مهاجرین) به این راحتی بیعت خود را در  120اگر  -13
شکستند پس چرا عمر و ابوبکر اینقدر اصرار شدید به  روز سقیفه با حضرت علی

، امري سرسري  دهد بیعتهاي آن مردم می گرفتن بیعت از دیگران، داشتند؟! زیرا این نشان
شده (البته طبق خیاالت  می آن هم وقتی که 1شده براحتی آنرا شکست می ده وو بیهوده بو

 .و فرمان خدا (آیه تبلیغ) بوده را شکست!! شیعه) بیعتی که طبق سفارش پیامبر
(براي اند  داشته دانیم که عموم انصار و مهاجر، عالقۀ شدیدي به پیامبر می -14

کنند که در صورت لزوم: تا پاي جان  می نمونه در جریان صلح حدیبیه با پیامبر بیعت
دزدیدند و مانند  می بجنگند. به قول فرستاده کفار: آب وضوي پیامبر را براي تبرك از هم

یک عاشق، گوش به فرمان پیامبر بودند و...) چرا با این عالقه شدیدي که نسبت به 

                                           
هاي بعدي بوده و در  کنیم که بیعت شکنی در عرب مربوط به دهه وع اشاره میالبته در جاي خود به این موض -1

یکی از  شکستند. و این موضوع حتی بنا به گفته حضرت علی ابتدا اعراب به هیچ وجه بیعت خود را نمی
معدود صفات پسندیده اعراب جاهلی بوده است. و اگر هم مردم بیعت خود را با عثمان شکستند ظلم و ستم 

 لیان او بوده و دالیل متعدد این بیعت شکنی (که توسط عده کمی هم صورت گرفته) در تاریخ ثبت است.وا
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ز وفات در همان رو وجود داشته دستور او مبنی بر خالفت حضرت علی پیامبر
ایشان، توسط همه، بدون هماهنگی قبلی و بدون دلیل و به صورت همزمان زیر پا 

گرچه ابوبکر خلیفه شد ولی تجمع  اند. شود؟ (که پایه گذار آن: انصار بوده می گذاشته
 .اولیه، توسط انصار بوده)

دهند که: (اصحاب در زمان حیات  می برخی از جدلیون شیعه در اینجا پاسخ -15
نبوده) پاسخ این شبهه را اي  کردند و مخالفت آنها در سقیفه امر تازه می یز مخالفتپیامبر ن

 آوریم.  در بند بعدي در پاسخ شیخ شرف الدین می
هایی که جنبه کلی گویی و سردرهوا بودن و غیر علمی بودن آن  یکی دیگر از پاسخ

پاسخ آنها به  هعه و نحواز طرز استنباط علماي شیاي  کامًال مشهود است و به عنوان نمونه
دهد. عالم  می شود، پاسخی است که شیخ شرف الدین به عالم سنی می سئواالت آورده

براي من جاي تعجب است که چرا حضرت علی در جریان سقیفه به «سنی سئوال کرده: 
 ».شما بهتر از ایشان اطالع دارید! کنند، یعنی اي نمی واقعه غدیر اشاره

ق) مطرح .ه1335-1248سلیم بشري مالکی مصري شبرخیتی (پرسش از سوي شیخ 
شود او از عالمان بزرگ مصر در سده اخیر است که دو بار به ریاست االزهر رسید.  می

از  1)1377-1290پاسخ دهنده عالمه سید عبدالحسین شرف الدین موسوي عاملی لبنانی (
 اه شیعه.بزرگان علما و مراجع و مصلحین و فقهاي اجتماعی و آزادیخو

نامه، در مسائل دینی و ایدئولوژیکی اسالمی رد و بدل  112میان این دو عالم مسلمان، 
ي شیخ سلیم شبري نوعاً به صورت پرسش است و طرح موضوع، و ها شده است. نامه

را پدید آورده  »مراجعاتـال«کتاب  ها ي شرف الدین پاسخ و توضیح. این نامهها نامه
است، که متن عربی آن تاکنون بارها به چاپ رسیده است و به چند زبان نیز گردانیده 

 شده است.
 گوید: ، چنین می101شیخ سلیم بشري، در نامه 

                                           
 اند.  من کمال احترام را براي شخصیت ایشان قائلم ولی معتقدم در این زمینه راه بر خطا رفته -1
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حقیقت محض آشکار شد، خدا را شکر. تنها یک چیز مانده که ناشناخته است و من 
گذارم تا پرده از آن برگیري و علتش را  می میانصور روشنی ندارم. آن را با تو دراز آن ت

بازگویی. چرا امام، در روز سقیفه، با ابوبکر و بیعت کنندگان با او، به نصوصی (احادیث 
تان بر این نصوص است،  صریحی) که درباره خالفت او بود، و شما شیعه همواره تکیه

پاسخ شیخ . [بر دارید؟!!!بهتر از این امور خ استدالل نکرد؟ آیا شما شیعه، از خود علی،
 :])1 02شرف الدین (نامه

شم در بیعت با ها شم و غیر بنیها دانند که امام و دیگر دوستانش از بنی همه مردم می
گذشت  ابوبکر حضور نداشتند و پا به سقیفه نگذاشتند. آنان از سقیفه و آنچه در سقیفه می

بودند: مرگ پیامبر و به وظیفه  دور بودند. آنان با همه وجودشان سر گرم مصیبت بزرگ
. و جز به این حادثه به چیزي 1پرداخته بودند واجب و فوري کفن و دفن پیامبر

اندیشیدند. از طرف دیگر تا آنان مشغول جمع کردن بدن پیامبر و اداي مراسم نماز و  نمی
ورت دفن او بودند مردم سقیفه کار خود را کردند و مسئله بیعت با ابوبکر را سر و ص

دادند. و از باب رعایت احتیاط و دور اندیشی در برابر هر نظر یا حرکت مخالف که 
 کردند. شد متفقاً ایستادگی می باعث درهم ریختن تشکیالتشان می

بنابراین علی کجا بود و سقیفه کجا؟ علی کجا بود و ابوبکر کجا؟ علی کجا بود و 
آنان استدالل کند؟ و پس از آنکه جریان بیعت کنندگان با ابوبکر کجا تا بتواند براي 

سقیفه راه افتاد و زمام امور را آنان به دست گرفتند شد آنچه شد از سویی زیرکی کردند 
و از دیگر سو قلدري و خشونت نشان دادند. و چنان شد که نه علی و نه غیر علی هیچ 

اف به طرف توانست به حدیث استدالل کند. کسی گوش شنیدن یا امکان انعط کس نمی
توانند با کسانی که قدرت را در  مضمون حدیث نداشت؟ آیا در زمان ما چند نفر می

دست دارند در افتند به طوري که قدرت آنان را از میان بردارند و دولتشان را سرنگون 

                                           
تون معتبر روز دوشنبه وفات کرده البته همه اینها بازي با کلمات و بازي با تاریخ است پیامبر اکرم طبق تمام م -1

و روز چهارشنبه یعنی سه روز بعد دفن شده و تمام مردم مدینه بر ایشان نماز خوانده و ابوعبیده الجراح (که 
 .کند و..) ه قبر پیامبر را حفر میدر سقیفه نقش مهمی را در خالفت حضرت ابوبکر ایفا کرد
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گذارند؟ هیهات هیهات. و  کنند؟ و آیا اگر کسی قصد چنین کاري داشته باشد آزادش می
ا به بازمان حاضر بسنج که مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه اکنون تو گذشته ر

 است.
دید جز بر پا  نمیاي  از اینها گذشته علی در آن روز براي استدالل و استشهاد نتیجه

گذرانید و  شدن فتنه و آشوب و در آن شرایط (که اسالم دوران نخستین خویش را می
اد که حق او ضایع شود اما شر و آشوبی برپا د نهال دین تازه کاشته شده بود)ترجیه می

را تهدید  »ال اهللاإله إال «نگردد. علی بخوبی متوجه خطرهایی بود که دین اسالم و کلمه 

گونه  ابیطالب در آن ایام به مصیبتی گرفتار شده بود که احدي بدان بن کرد. در واقع علی می
کرد: یکی  ش علی سنگینی میمصیبت گرفتار نشده است زیرا بار دو امر بزرگ بر دو

درباره آن رسیده بود، و  خالفت اسالم، با آنهمه نص و وصیت و سفارشی که از پیامبر
ي دلگداز و جگر ها کشید و با شکوه اینهمه، متوجه علی بود و در گوش او فریاد می

یی که ممکن بود ها خواند. دوم آشوبها و طغیان خراش او را به شور و حرکت فرا می
هی شود به از هم پاشیدن جزیرة العرب و مرتد شدن اعراب نو مسلمان، و ریشه کن منت

داند یافتن منافقان مدینه و دیگر اعراب منافق و دو رویی که به نص  شدن اسالم و می
تر از هر کس دیگر بودند و  و نفاق پیشه تر قرآن، اهل نفاق و دو رویی بودند و کافر مجرم

دند از فهم و هضم حدود احکام خدا و اینان با از میان رفتن از هر کس دیگر دورتر بو
اي  ، مانند گلهقوت یافته بودند. آري مسلمانان در آن روز، پس از رحلت پیامبر پیامبر

بودند سیل زده، در شبی زمستانی، گرفتار شده میان گرگهاي خونخوار و حیوانات درنده 
یی که دور و بر اینان ها حرث، و رجاله بن خویلد و سجار بن هو مسیلمه کذاب و طلیح

فشردند. عالوه بر این، دو  گرد آمده بودند و براي محو اسالم و مسلمین پاي می
 ها امپراطوري روم و ایران، در آن روزگار، در کمین اسالم بودند. و به جز اینها همه، ده

حمد و اصحاب توزي با محمد و خاندان م شکل دیگر بود که همه در حال کینهمانع و م
محمد بودند و براي گرفتن انتقام خود از اسالم (که همه اعتبارات اشرافی و امکانات 
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خواستند اسالم را  زدند. می اي دست می مختلف استثمار را نابود کرده بود)، به هر وسیله
داشتند.  را بکنند. و در راه این مقصود، با نشاط و شتاب گام بر میاش  براندازند و ریشه

دیدند که با مرگ رهبر اسالم، براي کارشکنی و تخریب فرصت خوبی پیش آمده  ون میچ
سرپرست شدن  کوشیدند تا این فرصت را مهار کنند و از بی است. از این رو می

مسلمانان، پس از استقرار یک نظام داخلی، بهره گیرند. آري، در چنین شرایطی، علی بر 
که مانند علی بن ابیطالب، حق خالفت خویش را  سر دو راهی بزرگ رسید. و طبیعی بود

فداي اسالم و مسلمین کند و چنین هم کرد. نهایت براي اینکه نظریه خالفت حقه اسالم 
را، که خالفت خودش بود، حفظ کند و در برابر کسانی که حق اسالمی خالفت را از او 

ورتی که شق عصاي البته آن هم باز به ص-سلب کردند. موضعگیري الزم را کرده باشد 
براي این مقصود، در  -زد و فرصت به دست دشمن داده نشودمسلمین نشود و فتنه برنخی

از خانه به مسجد  -خونریزي اما بی-خانه نشست و بیعت نکرد، تا اینکه او را بزور 
آوردند. در صورتی که اگر علی خود به پاي خود براي بیعت رفته بود، حجتی براي 

گشت. اما  ماند و براي شیعه (و هر طالب حقّی) برهان حق آشکار نمی خالفت او نمی
خالفت   علی با این روش خود، دو کار کرد: هم اسالم را حفظ کرد و هم صورت شرعی

حقه اسالم را نفراموشاند. و چون نگریست که در آن روز و آن شرایط، حفظ اسالم و 
ر عدم درگیري او (با سران امت)، خنثی کردن فعالیتهاي دشمنان اسالم، متوقف است ب

چنین کرد و با خالفت سقیفه در نیاویخت. و این همه براي حفظ امت بود، و حراست 
پوشی از مناصب خویش براي خدا، و اداي امري که  شریعت، و نگهداشت دین، و چشم

شرعاً و عقالً بر او واجب بود، یعنی علم به اهم (حفظ اسالم و مسلمین) و ترك مهم 
اي که دو تکلیف تعارض کنند. این است که شرایط و  فظ خالفت حقه)، در مرحله(ح

داد که شمشیر در میان مردم گذارد، و نه جامعه آن روز  می محیط آنروز ، نه به علی اجازه
ي استدالل و سخنرانی و تکفیر و تخطئه ها زیر ضربه -جامعه نو مسلمانان را-مدینه را 

ا این همه که گفتیم، علی و اوالد علی و عالمان شیعه، از آن متزلزل و متشنج سازد. و ب
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و نصوص اند  روز تا امروز، همواره با روشی حکیمانه، احادیث وصایت را ذکر کرده
 ».مردم آگاه پوشیده نیست. والسالمچنانکه بر  اند. روشن نبوي را در این باره نشر داده

شود. محور عمده پاسخ شیخ شرف الدین  می پاسخ شیخ شرف الدین در اینجا تمام 
 -وجود خفقان-چرخد: رعایت مصلحت از جانب حضرت علی  دور این سه نکته می

 . وجود فرهنگ مخالفت در اصحاب پیامبر
 : ولی سئوال اینجاست

 فرهنگ مخالفت در اصحاب
ها و گذشتن از مال و  و هجرت ها اگر به کل حوادث زمان رسول خدا و جانفشانی -

و... نگاه کنید و بعد چند مورد معدود مخالفت را پیدا کنید این ادعا را بسی  فرزند
مضحک خواهید دید. چطور آنهمه موافقت و تایید و از جان گذشتگی فراموش شده و 

شود؟ و چگونه پیامبر با افرادي که همیشه  می چند مورد مخالفت معدود، شاهد آورده
همه مشکالت (منافقین و یهودیان مدینه و کفار اند توانست بر آن روحیه مخالفت داشته

اند؟ در  کرده می با این افراد به دفعات مشورت مکه و...) غلبه کند؟ و چرا پیامبر اکرم
با آنهمه تعاریفی که در قرآن از آنها شده بیشتر روحیه  حقیقت، اصحاب پیامبر اکرم

نهمه مشکالت و کارشکنی و گرنه محال بود اسالم با آاند  موافقت و همکاري داشته
ي کفار قریش، پیروز شود اگر مخالفت اصحاب را هم ها منافقین و یهود و دشمنی

بخواهیم ضمیمه این موارد کنیم! مواردي که از مخالفت اصحاب در تاریخ ثبت شده نیز 
آن  یا توسط یکی دو نفر از اصحاب بوده و یا بالفاصله پس از توضیح پیامبر اکرم

وافقت بدل شده است. بیشتر مخالفتها نیز با نظرات و آراء شخصی پیامبر مخالفت به م
بوده (شوري یعنی مخالفت، در موافقت کامل که دیگر شوري معنایی ندارد) و چیزي در 
تاریخ، مبنی بر مخالفت اصحاب با نص صریح آیات قرآنی وجود ندارد. عالوه بر این: 

یعنی تعفن و گندیدن و همین اختالف نبودن اختالف عقیده و نظر یعنی: مرداب. 
شود به قول حضرت علی: براي رسیدن به پاسخ  می نظرهاست که باعث رشد و ترقی
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 صحیح، آراء خود را به هم بکوبید.
خود نام تعدادي از مخالفین  »ةمهمـالفصول ال«شیخ شرف الدین در کتاب  -

که دلیل مخالفت آنها را آورده که غیر مستقیم چنین نتیجه گیري کند  حضرت ابوبکر
وجود نص بر جانشینی حضرت علی بوده. ولی وقتی به قول شیخ شرف الدین، اصحاب 

را داشته اند چرا انتظار داریم جرات مخالفت با  پیامبر اکرم جرات مخالفت با پیامبر
نیز نه به خاطر  ابوبکر را نداشته باشند؟ پس مخالفت آن عده معدود با حضرت ابوبکر

 .انشینی علی بلکه مبتنی بر وجود فرهنگ مخالفت در آنها بوده است!نص بر ج
زنده بوده کسی جرات مخالفت با این امر  گویید تا پیامبر می شما در موارد دیگر -

جانشینی حضرت علی) را نداشت و به محض رحلت ایشان همه جرات مخالفت پیدا  (
کردند یا نه!!!  کردند! باالخره تکلیف چیست؟ اصحاب در زمان حیات پیامبر مخالفت می

خدا تر از این در زمان حیات رسول  اگر طبق عقیده شما اصحاب حتی در موارد کوچک
گونه مخالفتی در تاریخ  کردند چگونه است که در این مورد به این مهمی هیچ می مخالفت

ثبت نشده است، نه در واقعه غدیر، نه قبل از آن و نه حتی بعد از آن، حتی یک مورد 
(به خصوص از حضرت عمر که  1؟ کنیم اعتراض بسیار کوچک، از اصحاب مشاهده نمی

رود و به  می معترض بود چگونه است که در غدیر جلو در جریان صلح حدیبیه آنهمه
ها دال بر آن نیست که منظور  آیا تمام این قرائن و نشانه  گوید!!! می حضرت علی تبریک

، خالفت حضرت علی نبوده و تمامی افراد حاضر نیز همین برداشت را از سخنان پیامبر
 ایشان کرده اند؟) 

به واقعۀ غدیر و آیات الهی و اند  بوده چرا آن تعدادي که طرفدار حضرت علی -
 کنند؟  اي نمی ، اشارهسخنان پیامبر

آیا چند مورد مخالفتی که توسط برخی افراد (مانند حضرت عمرکه همیشه به  -

                                           
سمان سنگی به سر او فرود آمد و متعاقب آن سوره سال سائل البته در مورد فردي که اعتراض کرد و از آ -1

 .ی باید بگویم: این سوره مکی است!بعذاب واقع نازل شد با عرض شرمندگ
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توان به کل افراد نسبت داد  می شده) را می شده و سریعاً نیز پشیمان می سرعت احساساتی
دانست؟ پس چگونه است  اصحاب پیامبر و مخالفت کردن را جزو روحیه و فرهنگ

با همین افراد معدود و ضعف مادي و شرایط دشوار (مانند وجود منافقان و  که پیامبر
تواند با کسانی  نمی یهود و کفار و...) توانست بر همه مشکالت غلبه کنند؟ زیرا یک رهبر

 . که روحیه و فرهنگ مخالفت دائمی و سرپیچی دارند کاري از پیش ببرد
در تاریخ صدر اسالم حتی یک مورد مخالفت اصحاب (به خصوص حضرت علی  -

و طلحه و زبیر و سعد ابن  و حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان
عباده و...) با آیات الهی (نص) را سراغ نداریم. هرگاه مخالفتی بوده با اظهار نظرهاي 

 .بوده (مانند جنگ احد) شخصی پیامبر
یعنی مخالفت! و اظهار نظر و اگر بنا شود به صرف هر گونه مخالفت، نفس شوري  -

مارك کفر و نفاق بزنیم (همانگونه که هم اینک در قرن بیستم نیز: هر مخالفتی را مارك 
 زنند!) پس آیات مشورت و شوري چه معنایی دارد؟  می منافق و ضد انقالب

ابوعبیده -دازیم: ابوبکر جالب است که نگاهی به سردستۀ مخالفان در سقیفه بین -
 عمر. به غیر از حضرت عمر از هیچکدام این افراد، در زمان حیات پیامبر اکرم -جراح

حتی یک مورد مخالفت هم در تاریخ ثبت نشده بلکه بر عکس هر چه ثبت شده اطاعت 
حتی زمانی که صحبت از طالق حضرت  محض بوده است (به خصوص در مورد ابوبکر، 

 .آید!!!) ن میعایشه به میا
، هیچگاه جنبه عمومی نداشته (به جز یک مورد بر مخالفتها در زمان حیات پیامبر -

همه انصار، گریه  آن هم با سخنرانی پیامبر  سر شیوه تقسیم غنائم آن هم توسط انصار،
دهند!!!) بلکه توسط یک یا دو یا سه نفر مطرح شده یا به  می کنان، موافقت خود را نشان

 شده است. می زده آن دامن
معدودي  ههاي معدودي که در زمان حیات پیامبر از سوي عد علت تمام مخالفت -

آمده در تاریخ ثبت و مشخص است. ولی علت پیمان شکنی اصحاب پیامبر با  بعمل می
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علی در سقیفه بنی ساعده چه چیزي بوده است؟ (آن هم پیمان شکنی بیعتی که متعلق به 
روز قبل بوده آن هم بدون هماهنگی آن هم به صورت دسته جمعی) به عبارت دیگر  70

حضرت علی) و متعاقب آن خالفت ابوبکر چه سودي براي این مخالفت (کنار گذاشتن 
انصار و مهاجرین داشته؟ تا پس از آنهمه فداکاري خودشان را فقط به خاطر خالفت یک 

؟!!! به خصوص با عنایت به این نکته که انصار در بدو ورود پیامبر  نفر دیگر، جهنمی کنند
 -شود می شود وبعدها سردسته منافقان خواسته پادشاه می که-اکرم از دور عبداهللا ابن ابی 

روند یعنی کسی که همشهري و از قبیله خودشان بوده پس چگونه به ابوبکر،  کنار می
 ؟ مارکی زده شود که بعد بگوییم انصار به خاطر آن، گرد او را گرفتند

ترین افراد به تو  نویسند باید نزدیک می در نامه خود به مالک اشتر حضرت علی -
ترین آنها به تو باشد. زیرا رهبر و فرمانده نیازي به یک عده بادنجان  ین و مخالفتر منتقد

دورقاب چین چاپلوس ندارد. و وجود انتقاد و مخالفت است که موجب رشد و پیشرفت 
شود. پس چرا نباید چند مخالفت معدود اصحاب را با گمان فاسد خود تجزیه و  می امور

 .  تحلیل کنیم
فس بیعت بسیار مهم بوده و بیعت شکنی گناهی بسیار بزرگ و در فرهنگ عرب، ن -

آمده آن هم از جانب کفار جاهلی. آنوقت شما معتقدید اصحاب  می نابخشودنی به شمار
پس از آنهمه جانفشانی، بالفاصله پس از رحلت پیامبر بیعت شکنی کردند؟ آن  پیامبر

فرمان مستقیم خداوند و رسول  هاي دوران جاهلی بر مبناي هم بیعتی که بر خالف بیعت
 او بوده است؟ 

کردند این  می گفتند اصحاب سئوال می در زمان پیامبر اکرم، ایشان هر گاه سخنی -
 فرمود نظر شخص من، آنها متوجه می دستور خداست یا نظر شخص شما؟ و اگر پیامبر

نیز  امبرشود مخالفت کرد و نظرات شخصی را ابراز نمود (شوري) و پی می شدند که می
کردند. نمونه مشخص آن جنگ احد است که بیشتر جوانان  می از راي اکثریت تبعیت

و برخی از پیرمردان معتقد به دفاع از داخل  معتقد به خروج از مدینه بودند ولی پیامبر
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 شوند.  می شهر بودند ولی چون جوانان تعداد بیشتري بودند موفق به جلب نظر پیامبر
ها در زمان پیامبر اکرم، مشخص بوده یعنی بیشتر،  براز برخی مخالفتنیت افراد، از ا -

ها در تاریخ  کردند و چهره منافقان در مخالفت می از روي خامی و احساسات، مخالفت
ثبت و مشخص است (مانند رجوع از بین راه عبداهللا ابن ابی و یاران منافقش در جنگ 

 .) بدر
دهها مورد از مخالفتهاي اصحاب در زمان سید شرف الدین در یکی از کتب خود  -

را نقل کرده تا اینگونه تحلیل کند که بنابراین مخالفت آنها پس از پیامبر  پیامبر اکرم
اي نبوده و سابقه داشته است. اکنون در اینجا دو  در سقیفه بنی ساعده امر تازه اکرم

 انتخاب حضرت علی با این تز و پندار شما نباید از عدم -1شود:  سئوال مطرح می
اي داشته باشید زیرا به قول شما وقتی اصحاب در زمان نبی اکرم با ایشان که  چندان گالیه

آیه قرآن در  300کردند (و در سقیفه نیز  پیامبر خدا و متصل به وحی بوده مخالفت می
ته ) چرا باید انتظار داش1حق علی و هزاران حدیث پیامبر در حق علی را زیر پا گذاشتند

ساله که تازه به او  33باشیم که در صورت انتخاب حضرت علی به خالفت یعنی جوانی 
چون و چرا از فرامین ایشان اطاعت  کردند و بی شود همه موافقت می وحی هم نمی

ها با حضرت علی در زمان  اي مخالفت محققین شیعه علت اصلی و ریشه -2کردند؟  می
رت ابوبکر و حضرت عثمان در زمامداري خالفت ایشان را روش حضرت عمر و حض

کنند که عمر و عثمان در این  دانند و این تحلیل جناب سید شرف الدین را فراموش می می
در زمان حیات نبی اکرم نیز چنین  زمینه نقشی ندارند بلکه اصحاب پیامبر اکرم

                                           
البته اگر چنین اغراقی صحت داشته باشد که در این زمینه جاي حرف و نقل بسیار زیاد است. مردم مدینه به  -1

تمامی شرایط  آورند و تا آخرین لحظه و در محمد یتیم فقیر رانده شده از شهر و قبیله خالصانه ایمان می
شود) در حالیکه قبل از آن  ان نازل میمانند (که آنهمه آیات و روایات در ستایش ایش دشوار در کنار او می

اي از سوي خدا و هیچ حدیثی از هیچ پیامبري در تایید حضرت محمد نشنیده بودند ولی ناگهان در  هیچ آیه
سقیفه همین افراد هزاران حدیث و آیه در حق علی را شنیده و بدون هیچ دلیلی اولین سنگ مخالفت را در 

 هاي شیعه، تاریخ را تبدیل به طنزي مسخره نکرده است؟ یلگذارند؟!!!! آیا تحل آنجا بنا می
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ا بر ه تحلیله اند پس گناه عمر و عثمان در این میانه چیست. البته وقتی اي داشته روحیه
اساس تعصب و یا اشتباه و یا دروغ شکل بگیرد راهی جز تناقض پیش پاي انسان 

 گذارد. نمی
در سقیفه، افراد حاضر، با نیت مخالفت با آیات الهی (آیه تبلیغ) و دستورات اگر  -
و زیر پا گذاشتن آنها گرد هم جمع شده بودند پس چگونه است که ابوبکر با  پیامبر

(که فقط خودش و یکی دو  »امامان از قریشند« ،»االئمه من القر�ش«ث: ذکر یک حدی
نفر دیگر از پیامبر شنیده بودند) توانست براحتی تمام انصار (به خصوص خزرج و در 
راس آنها سعد ابن عباده که چیزي نمانده بود خلیفه شود) را مجاب کند؟!!! آن هم در 

 .خودشان!!!ن و در محل تصمیم گیري شهر خودشا
ها مخالفت و انتقاد نکنند تفاوت آنها با گوسفند در چیست؟ زیرا فقط  اگر انسان -

معنی  ؟ آیا با این تحلیل، نفس شوري بیحیوانات هستند که قدرت انتخاب و انتقاد ندارند
نویسد: باید نزدیکترین افراد به تو  ؟ مگر حضرت علی در نامه خود به مالک نمی شود نمی

ترین آنها به تو باشند.. پس چرا شما از نزدیکان پیامبر در تمام  ن و مخالفتری منتقد
صفحات تاریخ انتظار تبعیت محض بی چون و چرا دارید؟ (یا آنجایی که حضرت علی 

هایت طبق فرماید: بر تو است که نظرت را به من بگویی ولی من در ن به ابن عباس می
مین مبنا مناسبات حضرت علی با خلفاء را توان بر ه حتی می .)کنم راي خود عمل می

کردند و با آنها رفت و آمد و نشست و  تفسیر کرد. زیرا ایشان مخالفت و انتقاد می
 -البته تناقضی که براي شما بوجود آمده-برخاست هم داشتند. و تنها راه حل این تناقض 

رحمه (اختالف در  توان به حدیث: اختالف امتی در ادامه می ) در همین نکته نهفته است
سوره مبارکه هود اشاره کرد: و اگر  119و  118امت من رحمت است) و آیات 

داد  می گونه اختالف) قرار هیچ خواست همه مردم را امت واحده (بدون پروردگارت می
ولی آنها همواره مختلفند مگر آنچه پروردگارت رحمت کند و براي همین آنها را آفرید: 

که دوزخ را از جن و  و فرمان پروردگارت قطعی است .]119هود: [ ﴾َقُهمۡ َولَِ�ٰلَِك َخلَ ﴿
 انس پر کند.
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آمد و تمدن رو  نمی اگر اختالف و تفاوت نبود هیچگاه چرخ جامعه به حرکت در -
رفت. درست مانند انگشتان یک دست که اگر تمام آنها یک اندازه بود  نمی به تکامل

توانست به  می خواست هیچ کاري نبود. اگر خدا میانسان به توسط آنها قادر به انجام 
 راحتی همه را یک شکل و با یک طرز فکر و... بیافریند.

هاي ضد و نقیض، آفت نویسندگان شیعه است زیرا در جایی  متاسفانه تحلیل -
ي دیرین را نداشت ها گویند: تا پیامبر اکرم، زنده بود کسی جرات مخالفت و بروز کینه می

ي فراوانی از ها ی با خالفت علی مخالفت نکرد و در جایی دیگر نمونهبراي همین کس
کنند تا مخالفت آنها در سقیفه را موجه جلوه دهند! باالخره معلوم  می ها را ردیف مخالفت

نیست اصحاب در زمان حیات نبی اکرم جرات مخالفت داشتند یا نه؟ آري، همه این 
 صبانه به قضایاست.موارد متضاد و متناقض، به خاطر نگاه متع

شود مانند  می در انتها باید گفت: این ایراد که توسط برخی نویسندگان شیعه عنوان -
ي بیجاي همیشگی آنها را دارد و ها کلی گویی و قیاس هبسیاري دیگر از ایرادات آنها: جنب

 .کالمی بی سر و ته!هاي  چیزي نیست جز سرآغاز ورود به بحث
آنهمه فداکاري و عشق و عالقه در راه پیامبر عجیب است که اصحاب پس از  -
کنند ولی با حضرت  می گذارند و مخالفت می سخن پیامبر و آیه قرآن را زیر پا اکرم

کنند. آن هم موافقتی که  ین تیره قریش) موافقت میتر (یعنی مردي از کم اهمیت ابوبکر
 اولی با حضرت ابوبکر کند اگر آنها روحیه مخالفت داشتند به طریق می آنها را جهنمی

کردند ولی نه تنها با او  می باید مخالفت سرشناس)اي  نیز (که نه پیغمبر بود ونه از تیره
 .کنند! می کنند بلکه با اطالعت کامل از او شورش گسترده رده را نیز سرکوب می بیعت

 نکته:
 اشاره اینهمه خطرات فراوان و مشکالت انبوه و بیشمار که شیخ شرف الدین به آن -
سال خالفت  2کند که حضرت علی به خاطر آنها با ابوبکر بیعت کرد فقط طی  می

حضرت ابوبکر ریشه کن شد به نحویکه حتی در زمان حضرت عمر اسالم به یک نیروي 
شد و حسن  می تهاجمی بدل شد! آیا همین نکته دلیلی بر لزوم اینکه ابوبکر باید خلیفه
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اینکه قبیله قریش، نیز او را چندان در این زمینه یاري  ؟ (با عنایت به سیاست او نیست
هاي قریش بود و ریاست او براي آنها بسیار گران  ین تیرهتر ندادند!!! زیرا او از کم اهمیت

تمام شده چنانچه از سخنان ابوسفیان پس از خالفت ابوبکر، مشخص است) و باز با 
دیر باز با هم کینه و عداوت داشتند و  شم و بنی امیه ازها عنایت به اینکه دو تیره بنی

افزود. حوادث دوران خالفت  می خالفت هر یک از این دو قبیله بر شدت مشکالت
 شاهد محکمی بر این مدعاست. و حضرت علی حضرت عثمان

به مدت چندین ماه سرگرم مراسم تدفین بوده؟ و آیا پس از  آیا حضرت علی -
دانستیم نباید حق را  نمی اینکه در روز قیامت نگویندآن، الاقل از باب ارشاد دیگران و 

 بیان کنند و سئوال کنند چرا بیعت غدیر را شکستید؟
دانیم که در شبه جزیره عربستان، چیزي که آنها را  می در مورد حمله ایران و روم -

تحریک به حمله کند وجود نداشته و هیچگاه در طول تاریخ این دو ابرقدرت، نیروهاي 
 داخل بیابانهاي بی آب و علف عربستان نکرده بودند.خود را 

 رعایت مصلحت از سوي حضرت علی
ها همراه همسر و دو  چطور حضرت علی بالفاصله پس از حادثه سقیفه، شب -

(تقریباً  کردند؟ می و آنها را دعوت به بیعت با خوداند  رفته فرزندش به در خانه انصار می
به نصوص فراوان اي  حت نبوده؟ چرا در آنجا اشارهنوعی شورش) آیا اینکار خالف مصل

در آن -تواند  می شود؟ و این دیگر چه خفقانی است که یک نفر نمی مورد ادعاي شیعه
ت به بیعت شکنی و دیگران را دعو -حول و والي حمله قبایل راهزن و شورش رده

 بیعت مجدد کند؟
آید و  می حضرت علی چرا وقتی طرفداران ابوبکر براي اخذ بیعت به در خانه -

شوند و مطالبی را در حقانیت خود (مانند این نکته که چرا بدون  ایشان از منزل خارج می
اي  کنند باز هم به واقعه غدیر اشاره می هاشم، تصمیمی گرفته شده) بیان حضور بنی
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 .1شود؟ نمی
ماه  6این چه سکوت یا رعایت حکمت و مصلحت و ترس از خفقانی بوده که: تا  -

 رود و هر چه می کند؟ همسرش (یعنی یک زن) به مسجد ز بیعت خودداري میا
ها همراه همسر و دو فرزندش براي  شب  2گوید! خواهد به خلیفه و حتی انصار می می

؟ (چیزي شبیه به اغتشاش و شورش و  رود جلب حمایت انصار به در خانه آنها می
 .ک دیگران)تحری
فرمایند: به  می قیفه با بیان جمالتیپس از شنیدن ماجراي س حضرت علی -

را ضایع کردند. چرا پس از بیان چنین جمله کنایه اش  درخت، اشاره کردند ولی میوه
کنند: و چه زود عهد خود در غدیر را فراموش کردند... آیا واقعاً  نمی آمیزي در ادامه بیان

راي ایشان توانست خطري جانی ب می بیان چنین جمله کوتاهی از سوي حضرت علی
 داشته باشد که نیازي به تقیه باشد؟ و مگر حضرت علی، طبق علم غیب و سخن پیامبر

از زمان شهادت خود آگاه نبودند؟ که نخواهند تقیه کنند زیرا تقیه در مقام حفظ جان 
به ایشان نفرموده بود که پس از من با مارقین و قاسطین و ناکثین  است؟ و مگر پیامبر

 نبرد خواهی کرد؟ پس چرا باید از ترس جان تقیه کنند؟ 
چرا حضرت فاطمه براي موضوع فدك که امري مادي و کم اهمیت بوده رعایت  -

 پردازند؟ و حتی به آیات قرآن استناد می مصلحت را نکرده و با ابوبکر به احتجاج
 3کند؟ نمی به غدیراي  کنند؟ ولی هیچکس اشاره می

بیان واقعۀ غدیر و اشاره به یک آیۀ قرآن (آیه تبلیغ) چه خالف مصلحت و حکمتی  -

                                           
/ 126ص2/ یعقوبی، 585،صص1توان یافت: بالذري، ها می تفاسیر مختلفی از این ماجرا را در این کتاب -1

در تمامی این ماجراها سخنان تندي بین طرفین درگیر ماجرا رد و بدل  259: ص ،4/ عقد،1818،ص1طبري،
 .فتاده و یا آیه قرآن نشده است!!!ماه قبل اتفاق ا2اي به واقعه غدیر که  اشارهشده ولی در هیچکدام 

 کنیم که چنین اتفاقی اصوال روي نداده است.  البته به زودي اثبات می -2
کنیم داستان فدك و دهها داستان دیگر مانند آن در طول تاریخ شاخ و برگ داده شده و  البته به زودي ثابت می -3

 صل چیز دیگري بوده است.موضوع از ا
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ماه قبل 2ماه بوده است؟ آن هم موضوعی که متعلق به  6بوده؟ آیا بدتر از بیعت نکردن تا 
 بوده؟ (یعنی واقعه غدیر)

عمر در پاسخ عبدالرحمن ابن عوف، چرا حضرت علی در جریان شوراي حضرت  -
گویند: نه. که به قول دکتر  کنند و خیلی قاطع و صریح می نمی رعایت مصلحت را

شریعتی اگر تقیه (و مصلحت) جا داشت جایش دقیقا همانجا بود! چرا حضرت علی در 
عدم پرداخت مساوي بیت المال رعایت مصلحت را نکرد تا جنگ جمل براه افتاد؟ چرا 

د ماه با معاویه نساخت و رعایت مصلحت را نکردند تا طبق مشورت و راي ابن فقط چن
سر و صدا عزل کنند؟ و چرا براي ساکت کردن خوارج، رعایت  عباس، معاویه را بی

مصلحت را نکردند و به عنوان مصلحت و براي جلوگیري از جنگ و کشته شدن هزاران 
 ار نفر از آنها را در یکروز کشتند؟هز 4نفر آدمهاي قاري قرآن شب زنده دار و... 

 داند. آیا می شیعه، امامت را مهمترین اصل از اصول پنج گانه دین و مذهب خود -
ترین اصل دین زیر پا گذاشته شود و حتی  شود به صرف مصلحت، سکوت کرد تا مهم می

 .کالمی هم در این باره نگفت. (ال اقل براي روشن شدن ذهن تاریخ)
که آیه ابالغ در روز عرفه نازل شده ولی پیامبر اکرم به علت شیعه معتقد است  -

روز بعد به تاخیر  8ترس از مخالفت مردم ابالغ دستور خدا را تا روز غدیر یعنی 
که شما معتقدید جبرییل در روز عرفه آورده اي  انداختند. سئوال عجیب اول اینکه آیه
در کار نبوده و جبرییل پیام شفاهی اي  هگویند آی می کجاي قران است؟ (البته مسلماً آقایان

دیگر اینکه شیخ شرف  تر هاي قبلی کتبی بوده است!) سئوال عجیب آورده! انگار پیام
هاي اصحاب را بر سر مسایلی بسیار  الدین در یکی از کتب خود دهها مورد از مخالفت

نی پیامبر از خالفت، ثبت کرده است پس چرا بر خالف پیش بی تر و کم اهمیت تر جزئی
اند) حتی یک مورد مخالفت و  ترسیده می گویید ایشان از مخالفت (البته به زعم شما که می

اعتراض نیز در تاریخ ثبت نشده است (به جز افسانۀ خنده دار خوردن سنگ از آسمان به 
 هکنیم) و بر عکس عمر (یعنی سردست می سر یک نفر که به زودي پوچ بودن آنرا ثابت
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گوید به به بر تو اي علی که از امروز موالي من و  می آید و می مخالفین به زعم شما) جلو
 هر زن و مرد مسلمان شدي؟

 خفقان و دیکتاتوري

تواند تا این حد،  می ي حکومت خودها این چه حکومتی بوده که در اولین ثانیه -
هاي بعد  ها مال زمان مقتدر و خفقان زا باشد؟ حتی اگر دیکتاتوري بوده (که این بازي

و قبیله شجاع  با آن شجاعت و نزدیکی به پیامبر است) شخصیتی مانند علی
نیز مشمول خفقان حکومت بوده  شم از شمول آن خارج است. و حتی اگر علیها بنی

 مسلماً سخن گفتن براي او ممنوع نبوده است.
ی جرات کس حت ت دیکتاتوري و خفقان آوري که هیچچگونه در چنین حکوم -

تواند با کمک مردم، بر  می اشاره به آیه قرآن در خصوص خالفت علی را نداشته ابوبکر
آنهمه مشکل (شورش رده، جمع آوري قرآن و...) غلبه کرده و سپس به ایران و روم و 

 مصر همزمان حمله کند؟ 
م سال در مکه، بدون یار و یاور در میان کفار و مرد 13چگونه پیامبر اکرم به مدت  -

جاهلی به تمام خدایان آنها و آداب و رسومشان تاخت و اهانت کرد ولی کشته نشد ولی 
ي حکومت حضرت ها حضرت علی با یارانی که داشت آن هم در مدینه و در اولین ثانیه

هم داشته باشد؟ و آیا اگر تعصب را کنار اي  تواند به واقعه غدیر اشاره حتی نمی ابوبکر
 بگذاریم پاسخ اینهمه اشکال و تناقض، اظهر من الشمس نیست؟ 

کردند؟  می ها براي حکومت ابوبکر و عمر دیکتاتور آنهمه جانفشانی چگونه عرب -
گویید علت شکست سپاه ایران، دیکتاتوري و استبداد پادشاهان ایران بود؟  نمی مگر شما

علت رشادت و پیروزي سپاه اسالم نیز خفقان و استبداد ابوبکر و عمر  عجیب است آیا
 بوده؟ آیا این مسخره نیست؟

این چه خفقانی بوده که در زمان خالفت حضرت عمر، یک عرب بدوي در مسجد  -
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گوید اگر خواستی کج شوي با این شمشیر تو را  می شود و به حضرت عمر بلند می
مر، نه ابوبکري که مالیمت و آرامی او زبانزد خاص و کنیم؟!!! (آنهم حضرت ع راست می

توانسته یک جمله  نمی گویید علی با آنهمه سرشناسی و طرفدار می عام بوده. آنگاه
 .بگوید!)

ساله در مسجد در حضور  10این چگونه خفقانی بوده که امام حسن، یعنی کودکی  -
منبر پدر من، بیا پایین؟! و هیچ گوید از  می ساله 63خیزد و به ابوبکر پیرمرد  همه بر می
 افتد؟ نمی اتفاقی هم

که دیگر خفقان و مصلحت و تقیه و... وجود  در زمان خالفت حضرت علی -
نویسند یا  یی که به معاویه میها نداشته چرا ایشان در هیچ کجاي نهج البالغه و نامه

شقشقیه هیچ  کنند و همچنین در خطبه می افرادي که از ایشان در مورد سقیفه سئوال
 کنند؟ نمی به غدیر و آیه تبلیغ و خالفت بالفصل خود بر مبناي نص الهیاي  اشاره
گفتند: من تنها  می بیشتر مواقع در زمان خالفتشان باالي منبر حضرت علی -

کسی هستم که وصی و برادر محمدم (منظور عقد اخوت در مدینه) و هر که چنین 
-ا حتی یک بار هم به واقعه غدیر و آیه قرآن شک دروغگوست. پس چر ادعایی کند بی

 ؟ کنند نمیاي  اشاره  -است تر که مهم
حتی در همان یکی دو مورد جعلی که شما معتقدید حضرت علی به واقعۀ غدیر  -

به موضوعیت واقعه یعنی خالفت و وجود آیه و فرمان اي  اشاره فرمودند چرا ایشان اشاره
از باب لزوم رعایت و اند  داشتهاي  (مسلما اگر چنین اشارهکنند  نمی خداوند در این باب

 .بت ایشان بوده و نه خالفت منصوص)مح
آیا ابوبکر و عمر به تنهایی توانستند چنان محیط خفقان زایی را ایجاد کنند؟ یا  -

توانست  نمی شم نبودند. بنی امیه همها حامیانی داشتند؟ حامیان آنها که بودند؟ مسلماً بنی
آییم  می ) دهد! می زیرا ابوسفیان اولین کسی بوده که به حضرت علی پیشنهاد بیعت باشد (

سراغ سران اصحاب: سعد ابن عباده: که مخالف بود و از مدینه رفت. مهاجرین: عمار 
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رویم سراغ انصار: براستی  می گذریم و می یاسر! سلمان فارسی! بالل! ابوذر! از مهاجرین
را به مدینه دعوت کردند  ه با صدق دل و خلوص نیت پیامبرآیا انصار، همین افرادي ک

ناگهان فقط چند ثانیه پس از رحلت پیامبر اکرم همگی ناگهان عملۀ ظلم و مجري 
 .شوند؟!!! می دیکتاتوري و خفقان

موروثی -هدف یک دیکتاتور از ایجاد خفقان چیست؟ سودجویی و زراندوزي  -
.. ولی هیچیک از این موارد در ابوبکر و عمر بیان یک تز و ایده جدید. -کردن سلطنت

دیده نشده! شاید گفته شود نیت آنها کتمان فضایل حضرت علی و غصب خالفت بوده! 
ولی این کتمان فضایل و غصب خالفت چه سودي براي آنها داشته است؟ مگر علی 

د و یاور هم نداشتم پس چرا باید از او بترسن 40نگفته که من در جریان سقیفه حتی 
فضایلش را کتمان کنند و اختناق براه بیندازند؟ علی که لشکر و سپاهی نداشته است؟ این 

 بار گفته: اگر علی نبود عمر هالك 70چه خفقان و کتمان فضایلی بوده که حضرت عمر 
کند؟!!! پس  می شد! این چه دیکتاتوري بوده که با دختر رییس مخالفان (علی) ازدواج می

 .کردند! می اتورهاي تاریخ با مخالفان خود همینگونه رفتارایکاش تمام دیکت
گرفتند که  روزي در زمان خالفتش به کسانی که به او ایراد می حضرت عثمان -

 کردند پاسخ نمی در حالیکه عمر و ابوبکر چنیناي  چرا اقوام خود را روي کار آورده
دهم  می من از ترس خدا دادند و نمی دهد: آنها از ترس مردم به اقوام خود مقامی می

اینقدر بیدار و آزاد بوده که خلیفه مقتدري چون  1عجیب است یعنی وجدان جمعی جامعه
 کرده به اقوام خود حتی سمت و مقامی بدهد آنگاه شما نمی حضرت عمر جرات

 .خفقان و دیکتاتوري بوده است؟!!! گویید می
جلوگیري کردند ولی: چرا در گیرید که چرا از ثبت احادیث  می شما به خلفاء ایراد -

                                           
کند که علت اصلی پیروزي سپاه اسالم در  دکتر شریعتی در کتاب استحمار این نکته را به خوبی تشریح می -1

 ، هوشیاري مردم و نظارت دقیق آنها در امور حکومتی بوده است.زمان خالفت حضرت عمر
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چرا شخص پیامبر در زمان حیاتشان  1نیز حدیثی ثبت نشده؟ زمان حضرت علی
و  شویم که حضرت عمر می پس متوجه 2دستور ثبت و نوشتن احادیث را ندادند؟

عمل  دقیقا مانند سنت و روش پیامبر اکرم و حتی حضرت علی حضرت ابوبکر
ها دقیقاً از  بازي و فرقه ها منازعات و سوء تفاهمات و گمراهیکردند. اگر دقت کنید بیشتر 

 .زمانی شروع شد که احادیث و داستانها را مکتوب کردند!
گیري حضرت عمر  دهد سخت می هاي فراوانی در تاریخ وجود دارد که نشان داستان -

حتی شده  می فقط در زمینه مسائل شرعی بوده و در مواردي که به شخص خود او مربوط
 است.  داده نمی گیري به خرج سختاي  ذره

در البه الي متون تاریخی بعد از آن هم سئوال و جوابهایی میان طرفین ماجرا   -
 شود. براي نمونه:  نمی به غدیراي  وجود دارد ولی باز هم اشاره

چرا علی به ما ملحق نشد و «پرسد:  می حضرت عمر به مناسبت خاصی از ابن عباس
؟ چرا قریش از خاندان شما جانبداري نکردند؟ در حالیکه پدرت عم پیامبر همکاري نکرد

ولی من از «. عمر گفت: »دانم نمی«ابن عباس پاسخ داد:  »و تو خود پسر عم او هستی؟
دلیل آن آگاهم، زیرا قریش مایل نیستند که اجازه دهند نبوت و خالفت در خاندان شما 

 ابن عباس .3»غرور و شادمانی خواهید کرد جمع شود براي اینکه بدینوسیله احساس
در مورد این مطلب که قریش خود رهبرشان را انتخاب کردند  ،اي امیر مومنان« گوید: می

و به گزینش درستی رهنمون شدند امکان صحت آن در صورتی است که انتخاب رهبر 
گرفت. و در  در قریش در همان مفهوم که انتخاب خداوند از میان قریش باشد صورت می

فت با ما باشد تعجبی مورد این جمله که: قریش مایل نبودند اجازه دهند نبوت و خال

                                           
 قرن پس از هجرت است (دکتر شهیدي) 2ه هاي مکتوب متعلق ب بنا به اعتراف تمام مورخین اولین نوشته -1
به شکل خیلی محدود بود ولی وضع و ساختن احادیث دروغین بعدها  نوشتن احادیث در زمان پیامبر - -2

 بوجود آمد.
، ص 1و طبري،  85تشیع در مسیر تاریخ. دکتر سیدحسین محمد جعفري. دفتر نشر فرهنگ اسالمی. ص  -3

2769. 
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ندارد زیرا خداوند بسیاري از مردم را که آنچه او برایشان فرستاده بود دوست نداشتند و 
من «گوید:  می شود و . در اینجا عمر عصبانی می»فرماید می عملشان بیهوده ماند توصیف

ن صرفه ام ولی به خاطر احترامی که نسبت به تو دارم از آ چیزهاي زیادي درباره تو شنیده
به خاطر  کنید ما خالفت را با ظلم و می کنم به من گفته شده است که شما فکر نظر می

و اما در مورد ظلم امري است «دهد:  می . ابن عباس پاسخ»ایم رشک و حسد از شما گرفته
بدیهی و در رابطه با حسد و رشک آن هم مسلم است. شیطان بر آدم رشک برد و ما 

شم ها افسوس اي بنی«گوید:  می عمر به شدت متغیر شده و متقابالً. »فرزندان آدم هستیم
اي « گوید: . ابن عباس می»قلوب شما پر از کینه، بدخواهی و دعوي دروغین است

امیرالمومنین آرام باش و درباره قلوب مردمی که خداوند همه گونه ناپاکی را از آنها دور 
. عالوه بر این شخص پیامبر نیز از ساخته و آنانرا کامال ناب کرده است صحبت مکن

 .1»بگذار این موضوع را کنار بگذاریم...«. عمر گفت: »شم بوده استها بنی
شم را مشمول آیه تطهیر دانسته. در صورتیکه ابولهب، ها چرا ابن عباس، همه بنی -

شم است. یا عقیل برادر حضرت علی که از زمین تا آسمان با آن ها عموي پیامبر نیز از بنی
 نفر را مشمول آیه تطهیر 5حضرت تفاوت دارد و... از اینها گذشته چرا شیعه فقط 

 داند؟ می
این چه خفقان و یا دیکتاتوري بوده که جوانی مانند ابن عباس (در حالیکه سنش  -
 .مانند حضرت عمر، چنین جمالتی را بگوید!!!اي  تواند به خلیفه سال است) می 20زیر 
اثري از تقیه و مماشات و مصلحت و... وجود ندارد ابن چرا در این موقعیت که  -

اي  عباس به غدیر و آیات الهی(آیه ابالغ) و سایر احادیث به قول شیعه منصوص، اشاره
 کند؟ نمی

به واقعه غدیر توجیهاتی بتراشیم.  بنا به فرض محال براي عدم اشاره حضرت علی

ال نبايع اال «گفتند:  می کردند و می یچرا آن تعداد معدود از انصار که در سقیفه علی عل

                                           
 .2770صص  ،1طبري، -1
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به غدیر و آیات الهی نکردند؟ (حضرت اي  اشاره .»کنیم مگر با علی بیعت نمی«. »عليا
که هنوز روي کار نیامده بود تا خفقان براه بیندازد!!!) ولی ابوبکر فقط با ذکر  ابوبکر

نفري که شیخ شرف الدین در  250یک حدیث، حرفش را به کرسی نشاند؟ چرا 

کنند؟ آیا همه آنها  نمی به غدیراي  نوشته از طرفداران علی بودند اشاره »ةمهمـالفصول ال«

شویم کلی  کردند؟ پس متوجه می می ت مصلحت رااهل تقیه و مماشات بودند و رعای
هاي نا به جا بالي جان نویسندگان ماست! متاسفانه در  گویی، بازي با کلمات و قیاس

رابطه با این سئوال بسیار مهم، حتی یک پاسخ قاطع و سر راست و مشخص وجود ندارد. 
سخ درست پیدا کرد! توان پا نمی زیرا اصوال براي چیزي که وجود خارجی نداشته و نبوده

هاي تاریخی را در این زمینه زیر و رو کردم و فقط به یک روایت جعلی  من تمام کتاب
 دهم.  در این زمینه برخورد کردم که آن را به موقع مورد بررسی قرار می

گانه وارد شود که  ها این ایراد بچه ه تمام این پرسشالبته ممکن است در پاسخ ب -
خلفاء یا به عللی دیگر از ذکر این واقعه (یعنی اشاره به واقعه تاریخ نویسان از ترس 

از این وجود دارد. واقعه  تر ولی آیا طنزي جالب اند. غدیر در جریان سقیفه) امتناع کرده
افتد و توسط  می غدیر که تمام دعواها پیرامون آن است، در وسط بیابانهاي عربستان اتفاق

قرن  14شود و پس از  می مورخین در تاریخ ثبت نفر از اصحاب نقل شده و توسط 110
جلد کتاب بنویسد ولی در جریان سقیفه (در  11افتد تا از آن  می به دست عالمه امینی

اند!!! اصوالً موارد  ردهولی مورخین ثبت نکاند  روز بعد همه به آن اشاره کرده 70مدینه) و 
ترسیده ولی در این  نمی آنهادیگري بر ضد خلفاء در تاریخ ثبت شده پس چرا کسی از 

جالب است که بدانید  تا چیزي را ثبت نکنند! (اند  یک مورد خاص همه با هم تبانی کرده
عدم اشاره به واقعه غدیر در سقیفه بنی ساعده در هیچ یک از کتب مورخین شیعه نیز 

نفر در تاریخ ثبت شده ولی  110وجود ندارد) به طور خالصه: چطور اصل واقعه توسط 
 اند؟  مورخین، اشاره به آن واقعه را از روي ترس، ذکر نکرده

است افرادي مانند روحانی مسجد محل بگوید که در سقیفه به واقعه غدیر ممکن  -
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اشاره شده و به کتب احتجاج طبرسی و یا کتاب سلیم ابن قیس استناد کنند ولی اهل فن 
قرن پس از این وقایع  4یا  3دانند این دو کتاب جعلی متعلق به شیعه بوده و  می به خوبی

عنوان مثال دکتر محمد جواد مشکور (شیعه و استاد ها پیدا شده به  سروکلۀ این کتاب
ي اسالمی تا قرن چهارم (انتشارات اشراقی ها دانشگاه تهران) در کتاب تاریخ شیعه و فرقه

نویسد: مطلبی که بر ما مجهول  می )13ص 1362تهران جمهوري اسالمی چاپ سوم 
از حدیث غدیر با  است آن است که چرا در اجتماع سقیفه کسی از مهاجر و انصار سخنی

کردند  می وجود مسلمیت آن به میان نیاورده است. اگر طرفداران علی به آن حدیث ذکري
شد!! آیا ممکن است ایشان که دکتر شیعه و استاد  می سرنوشت اسالم طور دیگري

از وجود این دو کتاب بی خبر باشند مسلماً خیر. ولی این دو کتاب اند  دانشگاه بوده
ل فن و تحقیق ندارد و مسلماً در واقعۀ سقیفه هیچ کس به حدیث غدیر ارزشی نزد اه

 نکرده است. اي  اشاره
نیفتاده اي  در کل تاریخ بشري چنین اتفاق بی سابقه  به قول یکی از مورخین بی طرف:

ماه بعد  2هزار نفر) از روي میل و اختیار با کسی بیعت کنند و  77هزار نفر(یا  120که 
ل، و باز هم از روي میل! بیعت را بشکنند و یک نفر هم به این موضوع همگی بدون دلی

 .نکند!!!اي  اشاره
است چطور در  جانشین پیامبر که حضرت علیاند  دانسته می چنانچه همه -16

همان لحظات اولیه وفات پیامبر اکرم تمام انصار، بدون هماهنگی قبلی در سقیفه جمع 
ی (و یا توطئه اي) در این زمینه وجود داشته بود، شوند؟ زیرا اگر از قبل، هماهنگ می

دانیم  می گرفتند. ولی ما می شدند و جلوي آنرا می مسلماً پیامبر و یا مهاجرین از آن مطلع
 یعنی انصار از قبل اند. رسد که انصار در سقیفه جمع شده می که به ابوبکر و عمر خبر

در سقیفه براي  توانند به محض وفات پیامبر می وجود ندارد واي  که خلیفهاند  دانسته می
انتخاب جانشین تجمع کنند. زیرا در صورت وجود جانشین باید از قبل، توطئه و 
هماهنگی در این زمینه صورت گرفته و الاقل یک اشاره کوچک در تاریخ به این توطئه 
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حضرت  و اي بوده چطور پیامبر قبلی وجود داشته باشد. و اگر بگویید چنین توطئه
؟ و شما  از آن بی خبر بوده اند و حضرت ابوبکر و حتی حضرت عمر علی

از طریق سایر مسلمین  و اگر هم پیامبر 1سال متوجه آن شده اید!!! 1400اکنون پس از 
گران آنها را در نظر  مطلع بوده چرا با ذکر نام توطئه ها و یا از طریق وحی از این توطئه

ترین موضوع و اصل دین، یعنی خالفت و امامت  قول شما مهم مردم رسوا نکرده تا به
بازیچه دست آنها نشود و مسیر اسالم و حتی تاریخی بشري به عقیده شما رو به انحطاط 

! که بنا به اتفاق  نفر 5داري از یک یا دو یا نهایتاً  و انحراف نرود؟ آن هم فقط به خار آبرو
 و افشاي نام آنها 2! اند ین قبایل قریش بودهتر تتمامی مورخین و نویسندگان از کم اهمی

توانست هیچ خطري براي اسالم داشته باشد با عنایت به اینکه به قول شما آنها در  نمی
نهایت، کار خودشان را کردند و خالفت را غصب کردند و مسیر اسالم را منحرف کردند 

 شته است؟ و... پس این سکوت پیامبر اکرم یا وحی چه فایده و سودي دا
سالی که پیامبر اکرم در مدینه بودند حتی یک مورد هم که  10چرا در مدت  -17

اي به جانشین بعدي خود نموده باشند وجود ندارد؟ (با عنایت به آیه قرآن که  ایشان اشاره
به  میرد. خطري که در احد نزدیک بود پیامبر داند کی و کجا می نمی گوید: هیچکس می

کند) موید این مطلب آنکه ایشان هر بار،  می درجه شهادت برسند این ظن را قویتر
جانشین متفاوتی در مدینه گذاشته و هر گاه حضور نداشتند یک نفر را به جاي امام 
جماعت معرفی کرده و... در صورتی که به جا بود همیشه علی را جانشین خود گذاشته و 

 همیشه او امام جماعت باشد. 
حتی یک بار اند  روزي که پیامبر اکرم زنده بوده 70چرا پس از غدیر خم در آن   -18

                                           
شویم استناد به کتب جعلی مانند کتاب سلیم ابن قیس که حتی علماي شیعه نیز آنرا رد  مجددا متذکر می -1

 اند در اینجا بی فایده است.  کرده
هاي قریش بوده که قبایل آنها هیچگاه در منازعات سیاسی  ترین تیره و ابوبکر از کم اهیت حضرت عمر -2

 اند.  نقشی نداشته
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نیز به این واقعه بسیار مهم (از نظر شیعه) و به این مهمترین اصل دین از جانب پیامبر 
هم نشده است؟ و در هیچ کتاب تاریخی (حتی کتاب جعلی سلیم ابن اي  اکرم حتی اشاره

ر اکرم نقل نشده که اي مردم پس از من، علی جانشین و قیس!) یک جمله هم از پیامب
 .1خلیفه است و باید از او اطاعت و پیروي کنید؟

سال سن داشته، همیشه مردم او را در کنار  61در جریان سقیفه با آنکه ابوبکر   -19
اند امام جماعت مسجد بوده، دخترش  بیمار بوده روزي که پیامبر 13، در  پیامبر دیده
کند، هزینه مسجد  در حجره او رحلت می بوده و پیامبر همسر پیامبر محبوبترین

سال قبل  2داده.  می مسلمان و... را هاي تازه مدینه و جنگ تبوك و آزاد کردن برده
امیرالحاج بوده و سال قبل آن در جنگ تبوك علمدار لشکر و... با اینهمه به دشواري و 

تواند قبول کند حتی اگر  می آیا عقل سلیمروند  می سختی فراوان زیر بار بیعت او
 در سقیفه حاضر بودند بیعت با ایشان بدون هیچگونه اعتراضی صورت حضرت علی

 گرفت؟  می
بیعت کردند چرا  هزار نفر در غدیر با حضرت علی 120طبق عقیده شما  -20

و به  روند نمی ایشان براي جلب کمک به طرف سایر قبایلی که با ایشان بیعت کرده بودند
 گرفتم؟ می نفر یاور داشتم حقم را در سقیفه 40گویند: اگر  جاي آن می

نفر یاور نداشته  40رسید وقتی  می به خالفت به فرض که حضرت علی -21
توانستند حکومت کنند؟ و یا شورش اهل رده را سرکوب کنند؟ (با توجه به  چگونه می

، باز هم از قتل حضرت عثمان اینکه حتی با وجود بیعت مشتاقانه و همه گیر مردم پس
 .هاي همین مردم احساساتی شدند) ایشان دچار مشکالت فراوان و بیعت شکنی

                                           
اند ولی سفارش به نیکی و دوست داشتن اهل  کرده رتب سفارش اهل بیت خود را به مردم میپیامبر اکرم م -1

بیت با لزوم تبعیت و پیروي و خالفت یک نفر شخص معین، بسیار متفاوت است. و من بسیار متاسفم که 
کالمی  باید در جاي جاي این کتاب به جاي پرداختن به بحثهاي علمی و آکادمیک خودم را درگیر مشاجرات

 اي باقی نماند.  اي روحانیون کنم. عیبی ندارد بگذار هیچ جاي بهانه و اصول سفسطه
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به خاطر عدم حضور ایشان در هنگام انتخابات و  آیا اعتراض حضرت علی -22
اعتراض به شیوه انتخابات نبوده است؟ ولی ما این پندار را پیدا کرده ایم که ایشان براي 

فرماید حکومت نزد من از آب  نمی شان ناراضی بوده اند؟ و مگر ایشانعدم انتخاب خود
 است؟  تر بینی بز کم ارزش

شبها به همراه حضرت  (پرسش کلیدي) در تاریخ آمده که حضرت علی -23
 فاطمه و حسن و حسین براي جلب حمایت انصار به در خانه آنها رفته و با آنها گفتگو

کردیم ولی  دادند:اگر زودتر آمده بودي با تو بیعت می و انصار نیز پاسخ میاند  کرده می
 توان فهمید: می توانیم بیعت خود را با ابوبکر بشکنیم. از این جمله دو نکته را اکنون نمی

کردیم. آیا این حرف مسخره  می گویند اگر زودتر آمده بودي با تو بیعت می چرا انصار
 .نکرده بودند؟ کدام زودتر! بیعت روز قبل با حضرت علی 70نیست. مگر آنها 
(که نه بر مبناي  توانیم بیعت خود را با ابوبکر بشکنیم نمی گویند ما می چطور انصار

که بر مبناي نص قرآن  نص بوده و نه سفارش پیامبر) ولی بیعت خود با حضرت علی
 و فرمان پیامبر بوده را شکستند؟ (آن هم بدون دلیل!)

شود چطور  عاقل و یا مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیآدم اند  پیامبر اکرم فرموده
با این افراد پیمان شکن، مجددا بیعت کنند؟ یعنی این افرادي اند  خواسته می حضرت علی

اند! چه اعتمادي به بیعت  غدیر و در حضور پیامبر را شکسته روز قبل در 70که بیعت
 مجدد آنها بوده؟

شده بیعت  نمی و در آن فرهنگ، 1ر آن زمانفهمیم که د می طبق این پاسخ انصار -24
هزار نفر بدون دلیل و بدون هماهنگی قبلی بیعت  120حاال چگونه  ،2را براحتی شکست

                                           
گویند مردم کوفه هم بیعت شکستند و مردم کوفه را (که ثلث آنها ایرانی و بقیه از طوایف ناهمگون  برخی می -1

ز و یزید را با ابوبکر و... سال قبل و عراق را با حجا 50سال بعد را با  50عرب بودند) با مردم مدینه و 
 کنند. مقایسه می

منظور بیعت با ابوبکر است که بدون نص قرآن و خدا و فرمان پیامبر هم بوده است. چه برسد بیعتی که طبق  -2
 اند. فرمان خدا و سفارش پیامبر بوده و تمام قبایل هم در آن حضور داشته
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 1شکنند؟ خود را می
چرا حضرت امیر در جریان سقیفه و پس از آن در نهج البالغه یا مواقف دیگر  -25

یعنی بیعت شکنی دسته جمعی  اي به این اتفاق بسیار مهم کنند اشاره می که از مردم گله
کنند؟ و به جاي آن به تعریف و تمجید  نمی هزار نفر از قبایل دیگر 120مهاجر و انصار و 

 پردازند؟ از اصحاب پیامبر می
 براي بیعت با حضرت علی چرا وقتی مردم پس از قتل حضرت عثمان -26

اي  در رد درخواست خود به این بیعت شکنی اشاره آورند حضرت علی هجوم می
کنند؟ و مگر در حدیث نیست که آدم مومن (یا عاقل) از یک سوراخ دوبار گزیده  نمی
با چه اعتمادي مجددا در مدینه با این مردم سست عهد بیعت  شود حضرت علی نمی

 .خورم! ینم توانستند براحتی بگویند من براي بار دوم، فریب شما را می کردند؟
هنگامیکه پس از پایان جنگ جمل، مروان پسر حکم را نزد حضرت علی  -27

آنان به علی گفتند: مروان  -را میانجی خود کرده بود او حسن و حسین-آورند  می
با  مگر پس از کشته شدن حضرت عثمان «گفت:  خواهد با تو بیعت کند. علی می

ه او بیعت شکن است و غدار با دستی من بیعت نکرد، مرا به بیعت او نیازي نیست. چ
چون دست جهود مکار اگر آشکارا با دست خود بیعت کند روگرداند و در نهان آنرا 

پس چرا در این مورد خاص، شیعه معتقد است که حضرت علی براي بیعت و  .2»بشکند
 رفته؟ (البته اگر بفهمیم که در می آنها هها به در خان جلب حمایت مجدد از انصار شب

 تمامی این تعارضات حل -که نگرفته  –غدیر خم، بیعت خالفتی صورت نگرفته باشد 
 .شود) می

ممکن است در پاسخ به این ابهامات اینگونه پاسخ داده شود که عمر و ابوبکر با  -28

                                           
شکستند یا چرا کوفیان، پیمان شکن شدند در صفحات بعدي  در مورد اینکه جرا مردم بیعت خود را با عثمان -1

 گوییم.  به تفصیل سخن می
 73نهج البالغه خطبه  -2
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جعل این حدیث از پیامبر اکرم، حضرت علی را از خالفت برکنار کردند: (نبوت و 
 آید:  می ولی باز هم ابهامات زیر بوجود )1شود  نمی خالفت در یکجا جمع

آیا این امکان وجود داشته که آیات قرآن را با یک حدیث نسخ کرد؟ (منظور آیه تبلیغ 
شده چنین عمل کرد چگونه قرآن پس از مدتی متروك نشده و توسط  است) و اگر می

نی بود بنی احادیث بیشمار کنار گذاشته نشده است؟ (با عنایت به اینکه اگر چنین امکا
 .کردند) نمی امیه و بنی عباس حتماً در انجام آن کوتاهی

کند که آیات قرآن در زمان پیامبر با آیات دیگر  نمی چرا کسی در میان جمع سئوال
 نسخ -آن هم از زبان یک نفر دیگر-شده و هیچگاه آیۀ قرآن با سخن پیامبر  نسخ می

 شده است؟ نمی
با ابوبکر است و نه در مجمع سقیفه، براي برکناري زمان نقل این حدیث پس از بیعت 

. زیرا اصوالً حضرت علی در آن مکان حاضر نبوده که نیازي به جعل حضرت علی
 شم یا ایشان بوده باشد.ها حدیث و اقناع بنی

چرا قبل از اینکه این حدیث گفته شود انصار در سقیفه مشغول انتخاب خلیفه 
 دارید؟اند؟ براي این چه پاسخی  بوده

که دیگر نیازي به جعل حدیث نبوده براي این چه پاسخی  2پس از انتخاب ابوبکر
 وجود دارد؟

به طور کلی توجه به زمان انتشار این حدیث جالب است. موضوع از دو حال خارج 
این حدیث جعل و براي سایرین عنوان شده. که این  زمان حیات پیامبرنیست: یا در 

تا آخرین لحظات هوشیار بوده و در صورت شنیدن این  مبرغیر ممکن است زیرا پیا
کردند. یا این حدیث پس از وفات رسول خدا جعل  حدیث، دروغ بودن آن را اعالم می

                                           
 تواند خالفت هم باشد. هاشم فقط نبوت است و نمی به بیان دیگر: در بنی -1
اند.که نیازي به جعل حدیث در آن لحظه  با عنایت به این موضوع که حضرت علی در سقیفه حضور نداشته -2

 باشد.



 آلفوس (جلد اول)  240

 

آید که هنوز پیامبر دفن نشده ابوبکر به خالفت انتخاب  شده. اکنون این سئوال پیش می
خوانیم که در هنگام  میشود. خوب، این حدیث چگونه اعالم شده؟ ما در تاریخ  می

رسد که انصار در سقیفه جمع  به حضرت ابوبکر و حضرت عمر خبر می وفات پیامبر
اند تا یک نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. و چون انتخاب خلیفه و وفات پیامبر  شده

و  گیریم باید در آن زمان وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو مقارن و همزمان بوده نتیجه می
تلویزیون وجود داشته و همزمان با انتشار خبر وفات پیامبر، گوینده اعالم کرده که هم 

شود پس  اینک خبري به دستش رسیده که طبق آن: خالفت و نبوت در یکجا جمع نمی
شوند و با شنیدن این خبر دو قبیلۀ اوس  از حکومت خلع می به ناچار حضرت علی

مراه ابوبکر و عمر به سرعت در سقیفه تشکیل جلسه و خزرج و پس از آن مهاجرین به ه
بینید دروغگویی و یاوه بافی دامنه بحث  می 1کنند!!! داده و یک نفر دیگر را جایگزین می

 .کشد! گوییهاي خنده آوري می را به چه هذیان
هزار نفر با آنهمه تاکید و  120گوید: پیامبر سه ماه قبل از  چرا یک نفر از آن میان نمی

خواهید با یک  رش و بر مبناي آیه قرآن، طی سه شبانه روز بیعت گرفته و شما میسفا
 اند علی را از خالفت خلع کنید؟ نفر آن را شنید ه 4حدیث که فقط 

روند) به ایشان  چرا ابوعبیده و انصار (وقتی شبها حضرت علی به در خانه آنها می
اي به این حدیث  م و اشارهکردی گویند اگر زودتر آمده بودي با تو بیعت می می

توانیم خالف دستور  شود و ما نمی کنند؟(که خالفت و نبوت در یکجا جمع نمی نمی
 پیامبر عمل کنیم)

گوید: (تو جوانی و اگر صبر کنی نوبت خالفت به  می حضرت عمر به حضرت علی
شود مگر  نمی آیا این سخن در برابر حدیث فوق خنده دار .تو هم خواهد رسید)

گویید ابوبکر و عمر و... حدیث فوق را براي کنار گذاشتن حضرت علی ساختند پس  نمی
گوید: این حرف تو با حدیث پیامبر مغایر است و  چرا حضرت علی در جواب عمر نمی

                                           
 آورد. بینید ایده آلیست چگونه سر از توهمات مالیخولیایی رومانتیسیسم در می می -1
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 گویید خلیفه نباید از خانواده پیامبر باشد؟  می شما
بوده: ما با مراجعه به احتمال قریب به یقین، اصل موضوع جعل چنین حدیثی اینگونه 

کنیم که حضرت عمر به مناسبت خاصی از ابن  می به منابع معتبر و دست اول مشاهده
پرسد: چرا علی به ما ملحق نشد و همکاري نکرد؟ چرا قریش از خاندان شما  می عباس

جانبداري نکردند؟ در حالیکه پدرت عم پیامبر و تو خود پسر عم او هستی؟ ابن عباس 
دانم. عمر گفت: (ولی من از دلیل آن آگاهم، زیرا قریش مایل نیستند که  ینم پاسخ داد:

اجازه دهند نبوت و خالفت در خاندان شما جمع شود براي اینکه بدینوسیله احساس 
یعنی در حقیقت این عقیده و سخن اکثریت بوده ولی  .)1غرور و شادمانی خواهید کرد

حریف این سخن آن را از زبان ابوبکر و عمر پس از آن جاعلینی مانند سلیم ابن قیس با ت
 تا توهم توطئه و کودتا را در ذهن خواننده القاء کنند.  دهند نسبت می اکرمبه پیامبر 

در نهایت، اشاره به این حدیث در چنین مواردي، فقط براي خلط مبحث و جدل و 
 مناقشه مناسبتر است تا مباحث علمی و منطقی.

یخی آمده که معدودي از انصار در روز سقیفه با فریاد علی نکته: در برخی متون تار
 اند ولی در این رابطه باید گفت: علی خواستار خالفت ایشان بوده

الف) در جمع سقیفه،اسامی متعددي جهت نامزدي خالفت مطرح بوده. به ترتیب 
ابوعبیده  -مطرح شدن نام آنها در جریان سقیفه: سعد ابن عباده (رییس طایفه خزرج) 

 .ابوبکر و علی -عمر  -جراح 
به واقعه اي  بردند هیچ اشاره می را ب) آن تعداد از انصار که نام حضرت علی

و سایر فضایل رزمی  همخانواده بودن ایشان با پیامبرو فقط از باب  2. کنند غدیر نمی

                                           
، ص 1ري، و طب 85تشیع در مسیر تاریخ. دکتر سیدحسین محمد جعفري. دفتر نشر فرهنگ اسالمی. ص  -1

2769. 
 که این خود  -2

بودند و در آن لحظه که هر کس براي تایید نفر مورد  جاي تعجب دارد. زیرا این افراد طرفدار حضرت علی
کند که موضوع  آورد چه دلیلی محکمتر از واقعه غدیر. براي همین انسان شک می نظر خود دلیل و شاهد می
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شود. و شاید یکی از دالیل مهم، مبنی بر اینکه نظر پیامبر در  و... نام آن حضرت عنوان می
به عنوان خالفت نبوده وجود همین طرفداران معدود در  غدیر معرفی حضرت علی

و عدم تقیه و  جمع انصار است که با وجود حمایت از انتخاب حضرت علی
کنند!!! و از طرفی ابوبکر با ذکر یک  اي به واقعه غدیر نمی شارهمصلحت اندیشی! هیچ ا

 .کند!!! انصار را قانع می .»امامان از قریشند« »من القر�ش مةئاأل«حدیث ساده: 
ریشه انصار از عربستان جنوبی بوده و در عربستان جنوبی، عقیده به موروثی  -ج 

این عده از انصار بر مبناي همین بودن حکومت و ژنتیکی بودن فضایل، حکمفرما بوده، 
اند. حتی سلمان فارسی نیز متعلق  اظهار عالقه داشته  عقایدفرهنگی، به حضرت علی

 .1به کشور و فرهنگی بوده که چنین طرز تفکري در آن حاکم بوده است
در عربستان شمالی (قریش و مهاجرین) انتخاب رهبر بر مبناي آراء عمومی بوده  -د 

 است. 
نویسند  هایی که به معاویه در تایید خالفت خود می در نامه رت علیچرا حض .2

فرمایند همانگونه که مردم با خلفاي قبلی بیعت کردند با من بیعت کردند؟ و در مقام  می
کنند؟ و اگر بگوییم  اي نمی هزار نفر در غدیر اشاره 120تایید خود به آیه تبلیغ و بیعت 

در غدیر که بیشتر آنها  ا بیان آیه قرآن و تعداد نفرات حاضراند آی ایشان در مقام جدل بوده
از باب جدل، محکمتر بوده و یا بیان این آیات با مفاهیمی کلی که اند  نیز زنده بوده

تر و فراگیرتر و  و آیا در مقام جدل نباید به دالیل محکماند  حضرت در نامه خود نوشته
توانسته آیه قرآن (آیه تبلیغ)  می استناد کرد؟ تا به دالیل کلی و عام. و اگر معاویه تر خاص

هزار نفر در غدیر را رد کند به طریق اولی براي او رد کردن دالیل و آیات  120و حضور 
                                                                                                             

 غدیر چیز دیگري بوده است.
بهتر این موضوع و چگونگی پیدایش هسته اولیه گرایشهاي شیعی به کتاب بسیار علمی و گرانقدر براي درك  -1

حسین محمد جعفري. انشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی مراجعه کنید.  تشیع در مسیر تاریخ نوشته دکتر سید
قاد اند که اعت بوده جالب است که بدانید سایر طرفداران حضرت علی نیز مانند سلمان و عمار از فرهنگهایی

 .اند! به خاندانی بودن حکومت داشته
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 .بوده است! تر که راحت کلی مورد اشاره حضرت علی
کر و عمر و عثمان بیعت کردند به نهج البالغه (به معاویه): کسانی که با ابوب 6نامه 

همان طریق با من بیعت کردند و عهد و پیمان بستند. و مشورت (در امر خالفت) حق 
باشد و چون ایشان گرد آمده و مردي را خلیفه و پیشوا نامیدند و  می مهاجرین و انصار

دا وادار رضاء و خشنودي خدا در اینکار است و اگر بر اثر بدعتی و... او را به اطاعت خ
جنگند چون غیر راه مومنین را پیروي  می نمایند و اگر فرمان آنها را نپذیرفت با او

 .1نموده...
توان گفت رعایت  می نهاند.  تقیه کرده توان گفت: حضرت، می در اینجا دیگر نه

توان گفت از باب مماشات بوده و حتی دالیل و  می نه اند. حکمت و مصلحتی را کرده
 توان عنوان کرد.  نمی م و سر در هوا و کلی همیشگی را نیزپاسخهاي مبه

فرموده  میاند  شده می بنا به قول برخی مورخین هر بار که بر منبر حضرت علی .3
تواند  نمی اند: من برادر و وصی پیامبرم و هیچکس جز من چنین فضیلتی را نداشته و

مهمتر و در حضور جمعیت  چنین ادعایی بکند. چرا ایشان به واقعه خالفت در غدیر که
 اند؟ و کرده نمی بیشتري بوده و اینکه ایشان خلیفه منتخب خداوند هستند، اشاره

گفته به من به جاي امیر المومنین  نمی من خلیفه پیامبر و خدایم. براستی چرااند  گفته نمی
غدیر خم، (که عنوان عمر بوده) بگویید: مولی المومنین (اگر منظور پیامبر از مولی در 

 .2خلیفه بوده)
آیا اگر علی در غدیر به عنوان خلیفه و جانشین معرفی شده بود چرا حتی گزارش  .4

                                           
 .البالغه ترجمه مرحوم فیض االسالمنهج  -1
دهم: بنا بر تحقیق و تایید تمامی اساتید تاریخ اولین باري که  سرنخ جالب و آسانی به خوانندگان ایرانی می -2

اصطالح امیرالمومنین ساخته و رایج شد در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطاب بوده و اولین کسی که به 
جعل شده توسط غالیان و  او چنین خطابی شده نیز حضرت عمر بوده است. ولی در بسیاري از احادیث

خوانیم که پیامبر به عمر و ابوبکر گفت به حضرت علی به عنوان امیرالمومنین سالم کنند! و  رافضیان می
 هاي شیعه است. هاي بسیار خوبی براي درك جعلی بودن احادیث و افسانه مواردي از این دست سرنخ
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یکبار سوء قصد هم علیه ایشان در هیچ کجاي تاریخ ثبت نشده است؟ در حالیکه در 
 ، وجود دارد؟منابع تاریخی به دفعات متعدد گزارشاتی از سوء قصد به جان پیامبر اکرم

کنند  در جاي جاي نهج البالغه از پیمان شکنی کوفیان انتقاد می حضرت علی .5
توانید پیدا کنید که ایشان به بیعت  نمی ولی در هیچ کجاي تاریخ، حتی یک کلمه هم

داشته اي  و از این باب گله .1هزار نفر حاضر در غدیر اشاره کرده باشند 120شکنی 
شکنی غدیر (اگر موضوع غدیر خالفت  دهد؟ در صورتیکه پیمان می باشند! این چه معنی

ي بعدي بوده و نقض ها تر بوده و به قول شما سرمنشاء انحرافات و بدبختی بوده) مهم
هزار نفر بوده و... براستی نقض پیمان خدا و  120فرمان خدا و رسولش بوده و از جانب 

 ا... سیصد آیه قرآن آن هم بدون دلیل از جانب مردم بیشتر جاي گله گی داشته ت
هجري در جنگ صفین که شخصی از  37خطبه و همچنین سخنان ایشان در سال  .6

پرسید: چگونه شما را از آن مقام که سزاوارتر از همه  اسد از حضرت علی طایفه بنی
 فرماید: بودید کنار زدند. آن حضرت می

 کنی لیکن اي برادر بنی اسدي تو مردي پریشان و مضطربی که نا به جا پرسش می« -
گمان طالب دانستنی. پس  ست و حقی که در پرسیدن داري و بیتو را حق خویشاوندي ا

بدانکه آن استبدادي که نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد در حالیکه ما را نسب برتر و 
بینیم در اینجا نیز ایشان به نزدیکی خود با  می ».پیوند خویشاوندي با پیامبر استوارتر بود...

 کنند. می اشاره پیامبر
فرمایند:  می نیز هنگام هجوم مردم براي بیعت با ایشان پس از قتل حضرت عثمان -

جان بخشید اگر  ها به هوش باشید سوگند به آفریدگاري که دانه را شکافت و به جنبنده«
کرد. و  نمی حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود این همه یاران حجت را تمام

ر و ي که خدا از دانشمندان گرفته است تا در برابر شکمبارگی ستمگاگر نبود آن تعهد

                                           
هم نه بلکه سستی و کاهلی) علت داشته ولی بیعت با عنایت به این که بیعت شکنی کوفیان (بیعت شکینی  -1

 .شکنی غدیر بدون علیت بوده!!!
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افکندم و آخرین  می تفاوت نمانند، مهار شتر خالفت را بر کوهانش گرسنگی مظلوم بی
در این مورد نیز ایشان علت  .1کردم شتر این کاروان را به کاسۀ اولین آن سیراب می

عهدي که خداوند از دانشمندان گرفته عامل: حضور انبوه مردم و ت 2پذیرش خالفت را 
کنند. در صورتیکه اگر امامت توام با خالفت، واجب الهی باشد حضور یا عدم  می عنوان

حضور مردم هیچ تاثیري در اثبات یا ساقط شدن آن از عهده امام ندارد. و امام در اینجا 
د به راحتی به اصل توان بهانه کرد بای نمی که قدرت نیز به دستشان بوده و تقیه را نیز
 کردند. می مهمتر یعنی وجود آیه در خالفت خود اشاره

(س) براي اثبات حق خود در زمینه دانیم که: حضرت فاطمه می (پرسش کلیدي) .7
و  چرا حضرت علی 2کنند می ) به آیات قرآن استناد که موضوعی مادي بوده فدك (

تر  حضرت فاطمه (س) و سایر یاران آن حضرت، در رابطه با مساله خالفت که بسیار مهم
 .4(فرامین پیامبر که جاي خود دارد) .3کنند اي نمی از فدك،بوده به آیۀ تبلیغ اشاره

کنند که  می سئوال طبق متون مورد تایید شیعه و سنی وقتی حضرت علی .8
دهند که انصار خدمات  می د چه بود؟ مردم، پاسخبر حقانیت خو -در سقیفه-دلیل انصار 

چرا مهاجرین «دهند:  هاي خود را در راه اسالم بیان کردند. حضرت پاسخ می فداکاريو 
نتوانستند جواب قانع کننده به انصار بدهند و بگویند: مگر انصار فراموش کردند که 

فرمود انصار را عزیز بدارید و از  به دفعات زیاد مهاجرین را خطاب کرده و می پیغمبر
دلیل این است که انصار را به مهاجرین سپرده  بدان آنها درگذرید. این فرمایش پیامبر

                                           
 .3نهج البالغه خطبه  -1

 ].16[النمل:  ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥدَ ﴿ -2
قرآن مستقیما به آیه  300کنند. زیرا شیعه معتقد است  نه به آیه تبلیغ بلکه به هیچ آیه دیگري نیز اشاره نمی -3

 .اشاره دارد!علی 
س چرا پاسخ حضرت فاطمه و هجوم توجه کنید اگر گفته شود که پاسخ داده شده ولی در تاریخ ثبت نشده. پ -4

اي وجود  سوي خانه حضرت علی و... در تاریخ ثبت شده است. حتی در کتاب جعلی سلیم نیز چنین نکته به
 .ندارد!!!
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جرین گرفتند بلکه پیامبر مها است. و اگر آنها شایسته خالفت بودند مورد وصیت قرار نمی
 ».مودفر را به آنها توصیه می

کنند؟ ضمن  اي به بیعت روز غدیر نمی در اینجا اشاره چرا حضرت علی -الف 
براي خود جانشینی  اینکه مفاد سخنان ایشان در انتها حاکی از این است که پیامبر

 انتخاب نکرده بودند. 
شویم که فردي از خاندان پیامبر  آیا متوجه نمی طبق استدالل حضرت علی –ب 

ن حضرت و از جانب ایشان، به عنوان خلیفه و جانشین معرفی نشده در زمان حیات آ
خوانیم که پیامبر اکرم، مرتب و به  بوده، براي اینکه در روایات و احادیث بیشماري می

کرده است، و هیچکس هم از  دفعات مختلف، سفارش خاندان خود را به عموم مردم می
آن هم بنا به تاکید خداوند و  شماست ( کند اگر جانشین شما از خاندان ایشان سئوال نمی

همه نگرانی و سفارش  آن هم فرد شجاع و قدرتمندي چون علی) دیگر نیازي به این
 نمونه: .1 نیست

اند: اي مردم  از پیامبر گرامی آورده که فرمودهمسلم بن حجاج روایتی در صحیح خود 
من به او پاسخ دهم من من بشري هستم که نزدیک است فرستاده خدا به سراغم بیاید و 

گذارم یکی از آنها کتاب خداست که نور و  در میان شما دو یادگار گرانبها به جاي می
هدایت را در بر دارد به کتاب خدا تمسک نمایید. آنگاه پیامبر مردم را به قرآن ترغیب 

هل کنم. شما را به ا می نمود و چنین افزود: و اهل بیت، من شما را به اهل بیتم سفارش
به احتمال فراوان این سخنان  2. کنم کنم. شما را به اهل بیتم سفارش می می بیتم سفارش

چرا (طبق استدالل حضرت علی) یک  3هم قبل و هم بعد از واقعه غدیر بیان شده است

                                           
 .شود ته که باز این سئوال مطرح مینده خبر داشمگر اینکه از باب سفسطه بگویید پیامبر از آی -1
دهد سید  شیعه پاسخ می – 123و  122باب فضایل علی ابن ابی طالب ط مصر، ص  7صحیح مسلم جزء  -2

 .179رضا حسینی نسب ص 
گوید پیامبر اکرم مرتبا در هر موقعی حضرت  حتی اگر قبل از غدیر هم بیان شده باشد با روایات شیعه که می -3

 آید. کرده، جور در می را به عنوان جانشین خود معرفی می یعل
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خلیفه و حاکم و  کند: حضرت علی نفر از میان جمع از پیامبر اکرم سئوال نمی
به اینهمه سفارش نیست!!! مردم که مانند پیامبر علم جانشین پس از شماست و نیازي 

 احترامی سته پس از او نسبت به خاندانش بیدان می که بگویید پیامبراند  غیب نداشته
بکنی نه  شود تا در این مورد سئوالی نکنند. اي پیامبر شما باید سفارش ما را به علی می

 .سفارش علی را به ما!!!!
ترین  که اکثریت مردم مدینه (اعم از مهاجر و انصار) مهم چگونه این اسالم و قرآنی .9

آیات قرآن و دستورات پیامبرش را با آن سرعت و بالفاصله در زمان رحلت پیامبر، به 
 بازیچه گرفتند اینگونه صحیح و سالم به دست ما رسیده است؟

آورند ابوعبیده به آن حضرت  می را براي بیعت به مسجد وقتی حضرت علی .10
. 1کردیم دانستیم تو راغب امر خالفتی به جاي ابوبکر با تو بیعت می گوید اگر ما می می

 دانسته حضرت علی جانشین پیامبر نمی اطالع بوده که چرا ابوعبیده اینقدر گیج و بی
اند و در این زمینه آیه هم نازل  ماه قبل با ایشان بیعت کرده 2هزار نفر فقط  120است و 

 ؟ دهد نمی شده است؟ و چرا کسی با تمسخر پاسخ او را
طایفۀ خزرج در ابتدا با خالفت ابوبکر موافق نبوده (همینطور ابوسفیان و تمام  .11

وقتی قرار است انسان به ناچار زیر ها چیزي به نام عقل وجود دارد.  ) در انسان هاشم بنی
 2دو نفر قرار بگیرد یکی اهل عدالت و تقوي و دیگري منافق و ترسو و ضعیف هسیطر

چرا در آشوب سقیفه یک نفر از  .3کند انسان گزینه اول را انتخاب کند و... عقل حکم می
ن پیامبر و گوید این کار شما بیعت شکنی است و دارید مخالف فرما نمی میان قبیله خزرج

                                           
جالب است که همین سخن را مردم مدینه وقتی حضرت علی به  96علی کیست؟ نوشته فضل اهللا کمپانی ص  -1

کنند: اگر زودتر این مطالب را گفته بودي با تو  روند بیان می همراه حضرت فاطمه شبانه به در خانه آنها می
 کردیم. این سخنان با عقاید شیعه به نحو عجیبی در تضاد است؟ بیعت می

 نویسند.  برم از این اراجیفی که عالمکها در کتابکهاي خود براي عوامکها می به خدا پناه می -2
به خصوص اگر مانند انصار از سر صدق و اخالص ایمان آورده و اقوام و نزدیکانشان در این راه شهید شده  -3

 باشند.



 آلفوس (جلد اول)  248

 

کنید؟ در حالیکه از این واقعه فقط چند ماه گذشته است! و اگر ما  می آیات خدا عمل
دادند نادان و یا ترسو فرض کنیم  خزرج را که نیمه قدرتمندتر انصار را تشکیل می

در خصوص آنها را  ي آنها و آیات قرآنها بسیاري از حوادث صدر اسالم و جانفشانی
پس چطور اند  و اگر بگوییم مورخین به قصد این مورد را ننوشته ایم. زیر سئوال برده

و چطور اینهمه مطالب وحشتناك بر علیه خلفاء در کتاب  1؟ اند حوادث غدیر را نوشته
 بحاراالنوار مجلسی موجود است؟

، توانست انصار را ساکت و قانع کند  2چرا ابوبکر با ذکر یک حدیث از پیامبر .12
) و آنها را از دور خارج 3: االئمه من قریش: خلفاء فقط از قریشندمنظور حدیث پیامبر (

هزار نفري) بقیه  120و جریان غدیر(و بیعت  4نماید ولی کسی نتوانست با ذکر آیۀ تبلیغ
با عنایت به اینکه در جمع سقیفه، عده معدودي از انصار نیز،  5را از میدان بدر کند؟

 بودند.   طرفدار انتخاب حضرت علی
غدیر به علت عدم حضور آنها در غدیر باشد چرا  هاگر عدم اشاره انصار به واقع .13

پیامبر در مدینه (یعنی مرکز خالفت) از آنها بیعت نگرفت و اگر آنها در غدیر حضور 
داشتند چرا انصار به این راحتی سخن خدا و پیامبر را زیر پا گذاشته و زودتر از ابوبکر و 

ه ریزي کردند. زیرا اگر آنها در سقیفه جمع نشده بودند چه بسا عمر، بلواي سقیفه را پای
 رسید. می پس از انجام مراسم تدفین، به خالفت حضرت علی

علت  اند، غدیر اشاره کرده هگویید به واقع می نفر از اصحابی که شما 110همان  .14
یشان بر درگیري بین حضرت علی و سپاه تحت فرمان ا« اند: واقعه را اینگونه بیان کرده

                                           
 .نفر از صحابه 110آن هم از طریق  -1
 اند. که ظاهرا تعداد بسیار اندکی آنرا تایید کرده -2
 گویند مردم از شدت عالقه به پیامبر این حدیث را پذیرفتند. مورخین می -3
هزار نفر، کمتر از یک حدیث  120یعنی آیۀ قرآن (یا ایهالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و...) و بیعت  -4

 .!!است؟!
 به خصوص آن عده معدود از انصار که خواهان خالفت حضرت علی بودند. و در آن جمع حضور داشتند. -5
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اند  که براي مردم خواندهاي  و علت اینکه پیامبر اکرم، در آخر خطبه »هاي غنایم سر لباس
هر که من موالي اویم این علی موالي اوست «گویند:  می دست حضرت علی را گرفته و

به  »خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن باش با هر که با او دشمن است
 بوده است.  رت علیعلت دفاع از حض

پرسند: اصحاب (اعم از انصار و مهاجرین)  می برخی از نویسندگان شیعه .15
صالحیت و توانایی انتخاب رهبر براي خود را نداشتند! چگونه است که اصحاب پس از 

، قادر به تشخیص حق و 1یک عمر، تفکر جاهلی و زندگی بدوي و همنشینی با کفار
(مردي فقیر و امی که از اهل و دیار خود رانده شده بود و...) ایمان آوردن به پیامبر اکرم 

سال فداکاري و از  23و پذیرفتن او به عنوان رهبر،(و نبرد و انفاق و...) بودند ولی پس از 
شدن در سرد  تر خودگذشتگی و زندگی در کنار پیامبر و زندگی اسالمی و قرآنی و پخته

دهند!!! مگر آنکه مثل جناب  می هبر را از دستو گرم روزگار، ناگهان، لیاقت انتخاب ر
 .2سلیم ابن قیس، بگوییم همه آنها منافق بودند و پس از مرگ پیامبر مرتد شدند!!!

گوید ابوبکر و عمر در جریان سقیفه بنی ساعده، کودتا، توطئه،  می شیعه .16
نجر به چینی و... کردند. البته این حرف آنها براي این است که نتیجه سقیفه م دسیسه

خوانیم که به ابوبکر و عمر خبر  می شد ولی ما در تاریخ خالفت حضرت ابوبکر
اي  این چه توطئه اند. رسد که انصار در سقیفه براي انتخاب امیر یا خلیفه جمع شده می

اند!!! سئوال جالب دیگر اینکه ما طبق تحلیل محققین  بوده که خود آنها از آن بی خبر بوده
و انحراف اسالم و جامعه  ار را مسبب اصلی شهادت امام حسینشیعه، باید انص

شدند و به  اسالمی و غصب خالفت و... بدانیم براي اینکه اگر آنها در سقیفه جمع نمی
پرداختند. اگر از روي چشم و همچشمی اوس با  می جاي آن به کفن و دفن پیامبر

 را با حضرت علی کردند. اگر بیعت خود نمی خزرج، انصار با ابوبکر بیعت

                                           
 خوردند ربا، قمار، بت پرستی و.... خواندند شراب می مجسم کنید نماز نمی -1
 .ت آن زمان را به زانو درآورند!!!عجب مرتدانی که توانستند شورش اهل رده را سرکوب و دو ابرقدر -2
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افتاد پس  شد و حوادث بعدي اتفاق نمی خلیفه نمی .... حضرت ابوبکر1شکستند  نمی
انصار هستند. همین کسانی که با پناه دادن به پیامبر و گذشتن از  ها علت تمام بدبختی

جان و مال خود، باعث اعتالي اسالم شدند در انتها پایه گذار تحریف اسالم شدند. و 
 .گفتند سعد کودتا کرد!!! می شد می اگر سعد خلیفههمچنین 

شما معتقدید این عمر نبود که ایران را گرفت و مردم آن مسلمان شدند بلکه این  .17
روحیۀ شهادت طلبانه و پاك مسلمانها بود که با آن سالحهاي عقب افتاده توانستند بر 

با این خصوصیات، در سپاه قدرتمند ایران پیروز شوند. چگونه است که این مسلمانها 
و  در جریان غصب خالفت و زیر پا گذاشتن فرمان پیامبر همان روز فوت پیامبر

 .2دهند؟ غیرتی نشان می حالی و بی آیات الهی، اینهمه از خود بی
حضرت علی را به عنوان جانشین معرفی نکردند؟ (اگر  3در مکه چرا پیامبر .18

به خاطر مسائلی که در سپاه یمن رخ  علت این معرفی را تایید و سفارش آن حضرت
: دیر رسیدن حضرت علی به مراسم حج و سپس خروج از مکه و پخش  داده ندانیم و

شدن دامنه اعتراضات و شایعات نسبت به حضرت علی و لزوم تایید و سفارش به 
 .دوستی با ایشان از سوي پیامبر در انتهاي خطبه)

کنند؟ زیرا حسب  نمی فی و اخذ بیعتحضرت علی را معر در مدینه پیامبرچرا  .19
(اگر  4اند؟ بر جدا شده و در غدیر حاضر نبودهمتون تاریخی، مردم مدینه در جحفه از پیام

                                           
البته اگر بیعت روز غدیر، بیعت خالفت و حکومت بوده باشد و نه بیعت دوستی، گو اینکه انصار در غدیر  -1

 حضور نداشته و در جحفه از پیامبر جدا شده بودند.
شده توانسته  و چگونه اسالمی که فرامین قرآن و پیامبرش به این سرعت و با این آسانی زیر پا گذاشته می -2

 مان را به زانو در آورد؟ ام بیاورد و ابرقدرتهاي آنزسال دو 1400
شده (چون همیشه اکثر  که قبیله مهم قریش در آنجا حضور داشته و مجبور به بیعت و عدم مخالفت می -3

ها توسط قریش انجام گرفته است حتی پس از به خالفت رسیدن حضرت علی) و  ها و دشمنی کارشکنی
 داده است. ه میجنبه قداستی بیشتري هم به قضی

اند. حضرت علی کسی از آنها را در  پاسخ این پرسش ساده است: مردم مدینه با حضرت علی خصومتی نداشته -4
جنگ نکشته که بخواهند با او دست بیعت دوستی داده و یا سفارش پیامبر مبنی بر لزوم دوستی با او را 
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شده مردم را سه شبانه روز وسط گرما براي بیعت نگهداشت آیا در  می بنا به قول شما
م از اهالی پایتخت شده بیعت گرفت. آن ه مدینه که پایگاه اسالم بوده، در فراغ خاطر نمی

خلیفۀ بعدي مهر تایید براي خالفت آنها بوده و حجت را بر تمام  4که بیعت آنها با هر 
 .کرده) قبایل تمام می

آیا براي تثبیت و تقویت حکومت یک نفر در آن شرایط، حضور مردم دو شهر  .20
مردم مدینه استراتژیک مدینه و مکه الزم نبوده؟ زیرا در جریان غدیر نه مطرح، مهم و 

را سفارش به دوستی  اند و نه مردم مکه. به همین علت اگر منظور پیامبر حضور داشته
شود زیرا مردم مکه به  هاشم بدانیم مساله حل می با علی و عدم آزاد و اذیت او و بنی

نیز  ، حضورشان الزامی نبوده و مردم مدینهخاطر روابط خویشاوندي با حضرت علی
گیریم که اصوالً  پس نتیجه میاند  دچار آسیبی نشده علی توسط شمشیر حضرت

 نیازي به حضور مردم مکه و مدینه نبوده است.
خلیفه پس از  4(پرسش کلیدي) در ادامه مطالب فوق باید گفت: خالفت هر  .21

پیامبر در شهر مدینه صورت گرفته و بیعت مردم این شهر براي کل جامعه اسالمی مالك 
یعنی در آن زمان، تایید و تحکیم و تثبیت خالفت، منوط به بیعت و معیار بوده است. 

در اینجا اند  دانیم که مردم مدینه در غدیر حاضر نبوده می و 1مردم مدینه بوده است
 شود: می سئواالت زیر مطرح

به عنوان خلیفه در جمعی غیر از اهل مدینه چه فایده عملی  معرفی حضرت علی
 ؟ داشته است

شود؟ وقتی که به زعم  نمی اخذ بیعت از مردم مدینه پیامبرچرا پس از بازگشت 

                                                                                                             
ده از حضرت علی، کینه و نفرت داشته باشند. و حتی اند که ممکن بو بشنوند. بلکه این سایر قبایل حاضر بوده

علت اینکه بیرون مکه این بیعت صورت گرفته شاید این است که بعدها سوء تفاهم نشود که حضرت علی 
 اند و یا سایر خرافات و ابهامات دیگر. فقط در حرم امنیت داشته

 اند. زیرا قاریان قرآن و حافظان و انصار و مهاجر و خاندان پیامبر و... در آنجا بوده -1
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شده از آنها  نمی شده وسط بیابان گرم، مردم را نگهداشت آیا در مسجد مدینه می شما
 بیعت گرفت؟ 

شود پیامبر در آن گرماي شدید مردم را نگهدارد  می گویند: مگر می جدلیون شیعه .22
 اشته باشید؟ پاسخ:که بگوید علی را دوست د

در غدیر، هیچگاه سرماي شدید حاکم نبوده و همۀ روزها گرماي شدید بوده هم  -1
 قبل از آن و هم بعد از آن.

طوالنی خوانده و مفاد خطبه عرفه را تکرار کرده و فقط در اي  پیامبر اکرم خطبه -2
فرمایند یعنی هدف ایشان نه گفتن جمله  می انتهاي خطبه جمله من کنت مواله را ایراد

(تکرار از بلکه تکرار و سفارش مجدد موارد روز عرفه بوده است.  »من كنت مواله«
 .لوازم اصلی تبلیغ است)

قبایل عرب، همیشه زیر آفتاب سوزان عربستان در حال مسافرت و تجارت بوده  -3
بعید است براي کسانی که بتها و  اند. یا در جستجوي آب مرتب در حال کوچ بوده

ایستادن زیر آفتاب، خیلی ناراحت کننده بوده  اند، خدایان خود را شکسته و مسلمان شده
 باشد.
چطور شما معتقدید موضوع آنقدر مهم بوده که پیامبر اکرم مردم را در آن گرماي   -4

م را در رسد این موضوع مه می شدید نگه داشته ولی وقتی نوبت به بیان اصل مطلب
معنی متفاوت است. و  27کنند که داراي  اعالم می (مولی)اي  از ابهام و با واژهاي  پرده

 .دهد!!! نمی معنی معناي خالفت را 27هیچکدام از آن 
ترساندن اعراب از گرما مانند آن است که اسکیموهاي قطب شمال را از سرما   -5

 .نه براي اعراب! ها رانیبترسانیم!!! بله گرماي شدید حاکم بوده ولی براي ای
رسم همیشگی اعراب در مسافرتها این بوده است که پس از طی مسافتی براي   -6

 تا ضمن آن، کاروان پشت سر هم برسد. ولی شما با هیاهواند  ایستاده استراحت، می
) و  آمده!!! می گویید: پیامبر گفت کاروان قبلی بیاید (نیازي به گفتن نبوده است خودش می
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رفته برگردد و گرماي شدید حاکم بود و...ولی باالخره باید در جایی نماز ظهر  کاروان
ي خالد ابن ولید و ها شد یا نه؟ باید به غائله دشمنی با علی و شایعه پراکنی می خوانده

طوالنی خوانده (که اي  شد یا نه؟ ضمن اینکه پیامبر خطبه می باندش علیه علی خاتمه داده
ز خالفت و تعیین جانشین نیست) و در انتهاي خطبه مردم را به یک کلمه از آن سخن ا

دوستی با علی سفارش کرده پس هدف از توقف در غدیر: خواندن نماز، خواندن خطبه و 
آخرین سفارش به مردم و در انتها معرفی علی بوده و هدف از توقف فقط سفارش علی 

 اشت.نبوده که بگویید چرا پیامبر در آن گرما مردم را نگهد
برکۀ غدیر با وجود اینکه آبش مسموم بوده ولی مسلماً خنکتر از دل کویر بوده و  -7

مسلماً براي اعراب، حالت توقفگاه و استراحت هم داشته است. و چه بسا در آن تاریخ 
هاي  دانیم قبل از آن یکی از بت هاي نخل و سایه هم بوده است زیرا می داراي درخت

هایی  در این محل قرار داشته و به احتمال بسیار زیاد سایه بانمعروف اعراب به نام منات 
 براي عبادت این بت معروف از قبل در این محل وجود داشته است.

کرده و بر  می از آنجا که همیشه طبق شرایط واقعی (رئال) عمل پیامبر اکرم -8
هر شرایطی هاي ایده آلیستی به کلی دور بوده براي همین در  خالف ما از خواب و خیال

کرده و طبق مدیریت زمان از هر لحظه براي بیان  نمی موارد پیش آمده را به بعد موکول
کرده است. اگر بنا بوده به کاروانی  می هاي خودش استفاده حقیقت یا عملی کردن طرح
 در مذمت منافقان خوانده شود خواندهاي  داده اگر بنا بوده آیه حمله کنند دستور حمله می

و هیچگاه مسائلی مانند گرماي شدید یا غیره براي ایشان در بیان حقیقت هر قدر شده  می
تر اینکه: حقیقت، حقیقت است و  کوچک یا بزرگ تاثیري نداشته است. سئوال مهم

کوچک و بزرگ و کم اهمیت و پراهمیت، ندارد و بیان آن نیز واجب است (به خصوص 
بوده و موقعیت دیگري  ال حیات پیامبراز سوي پیامبر) ضمن اینکه آن سال، آخرین س

براي بیان حقانیت علی وجود نداشته است. براي نمونه به قرآن کریم نگاه کنید که مثال 
شود! براي اینکه اعراب صدایشان را جلوي پیامبر  می براي دعواي زن و شوهر آیه نازل
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یه نازل شده و شده! براي یک اخم پیامبر به یک شخص کور،آ می بلند نکنند آیه نازل
پس کم اهمیت یا پر اهمیت بودن وقایع از دید ما  .1اند پیامبر به شدت در آن توبیخ شده

 صحیح نیست و باید وقایع را طبق شرایط همان زمان و آن هم از دید الهی بررسی کرد. 
هاي حیات خود به تبوك، سرزمینی با فاصله زیاد لشکر  در آخرین سال پیامبر  -9

 گونه درگیري و نبردي باز سنگین بدون هیچاي  من صرف هزینهکشی کرده و ض
) تعجب آور است ولی آیا باید 20گردند. بله این عمل ایشان در نگاه ما (در قرن  می

و چرا  بگوییم ایشان اهداف و نیات دیگري، مطابق با عالیق و سالیق امروزي ما داشتند؟
مه هزینه بیهوده شد! و هدف در آن گرماي شدید هیچ جنگی صورت نگرفت؟ و اینه
پیش از این نیز از پیامبر دیده اي  پیامبر چیز دیگري بود! آري چنین رفتارهاي خارق العاده

 1000نفر در بدر مقابل سپاه  300دهد با  می شده ایشان دو بار دستور هجرت به حبشه
کند و...  می کند. با کفار در حدیبیه صلح ایستد مسجد ضرار را تخریب می می نفري کفار

تواند براي احقاق حق علی و جلوگیري از شایعه پراکنی علیه او و سفارش به  می پس
دوستی با او در گرماي شدید هم مردم را نگهدارد و حتی از آنها بیعت دوستی با علی را 

 بگیرد.
وقتی بناست مردم در آن گرماي شدید حر کت کنند و آنرا تحمل نمایند آیا چند  -10

 کند. می و بیشتر تفاوتیدقیقه کمتر 
 متوجه 2براي محاسبه زمان واقعه غدیر استفاده کنیداي  اگر از نرم افزارهاي رایانه -11

                                           
نوشته محمد تقی شریعتی مراجعه  30البته شیعه این اعتقاد را ندارد براي درك بهتر قضیه به تفسیر نوین جزء  -1

 کنید.
د است. سایت هواشناسی عربستان: موجو www.andishe.netاي از نرم افزار تبدیل تاریخ در سایت  نمونه -2

www.pme.qov.sa  البته اگر مشاهده کردید این دو سایت، فیلتر شده است بدانید که ریگی به کفش
آخوندهاست زیرا این دو سایت نه مطالب اخالقی دارد و نه مطالب دینی. البته کلک جدید آن است که 

د که بعضا سایتهاي خالف اخالق و عفت عمومی کنن اینگونه سایتها را به سمت سایتی دیگر، منحرف می
 .شود ولی اعتقاداتشان اصالح نشود!عجیب است که حاضرند مردم اخالقشان فاسد ب است.
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توانسته چندان  نمی اسفند بوده و 29ذالحجه یعنی واقعه غدیرخم در روز  18شوید  می
سال، سایت هواشناسی عربستان  2گرماي شدیدي در محیط وجود داشته باشد. من مدت 

 10اسفندماه تا  25این خصوص، بررسی کردم و متوجه شدم از فاصله زمانی  را در
شمسی) درجه هواي منطقه رابغ (که غدیر  1385و  1384فروردین ماه این دوسال (سال 

شود و با توجه به  درجه بیشتر نمی 30در آن واقع است) در گرمترین ساعات روز از 
 تر بوده با اطمینان قریب به یقین، جه گرماینکه هواي زمین در هزار سال گذشته دو در

درجه یا چیزي  28هجري:  10اسفند سال  29توان گفت درجه هواي غدیر خم در  می
حتی گرماي نزدیک به آن، بوده است و چنین درجه حرارتی نه تنها گرماي شدید و 

انگیر و روح بخش است. (جالب است که طی این محاسبه  معمولی بلکه بسیار فرح
 شنبه یا چهارشنبه بوده و براحتی احادیثی که شود غدیر خم روز سه می معلوماي  انهرای
گوید غدیر در روز پنجشنبه و یا جمعه بوده دروغ محض است هر چند به اشتباه در  می

 .کتب اهل سنت هم آمده باشد)
در انتهاي این بحث، علت سفارش به دوستی با علی و نگهداشتن مردم در آن  -12
 گیرد.  می امالً مورد تجزیه و تحلیل قرار، ک منطقه
ترین اصل در جامعه است. فرد  بنا به تاکید شما، نوع و شیوه حکومت مهم .23

فرزند ایشان پس از  11ماند. حضرت علی و حتی  می خواهد مرد ولی اصول اساسی باقی
این اصل (و در آن لحظه) مهم، روش و  هباردر کردند. چرا پیامبر می قرن رحلت 2
 فرمایند یعنی بطور دقیق و واضح، مشخص نمی یوه حکومت در جامعه اسالمی را بیانش

باید نفر بعد از   کنند که: ولی امر به صورت موروثی از خاندان من است. یا علی نمی
خودش را انتخاب و معرفی کند و نفرات بعدي همینگونه. یا انتخاب به شوري است و یا 
انتخاب با راي اکثریت است (منظور پس از غیبت امام زمان است زیرا در سایر منابع 

 ، امامان را یک به یک تا امام زمان معرفی کرده و سپسخوانیم که پیامبر می معتبر
کنند و... اکنون چرا با وجود این علم و  می د ایشان براي زمانی طوالنی غیبتفرماین می
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فقط تکلیف رهبري و نوع حکومت و روش  -یعنی غیبت امام زمان-اند  دانشی که داشته
دانیم  می اند) از آن را به سکوت برگزار کردهقرن معین کرده و پس  2انتخاب خلیفه را تا 

 هکرده ا ند در قرآن، آی نمی عمل و یا فرمان پیامبرجز به آیات الهی  حضرت علی
 مشخصی در این زمینه نیست در سخن پیامبر هم، براستی علت چیست؟

گویند  کنند و می می در رابطه با برهان لطف که برخی از نویسندگان شیعه مطرح .24
 کند که مردم را هیچگاه به حال خود رها نکند و... می که لطف خداوند، ایجاب

و چرا برهان لطف فقط اند  سال است مردم به حال خود رها شده 1400چرا پس  -
مخصوص زمان خاصی باید باشد؟ آري لطف واقعی آن است که زیر دست خود (بچه، 
دانش آموز، کارآموز و...) را مستقل و متکی به خود بار بیاوري براي اینکه تا ابد متکی و 

اللهی آماده شود، درست مانند کودکی که  ضعیف بار نیاید و براي تصدي عنوان خلیفه
 آورد...  می مهر و محبت بیجاي پدر و مادر، او را سربار و متکی به دیگران بار

آیا استدالل شما مخالف برهان حکمت نیست. زیرا مخالف حکمت خداوند است  -
.  . که پس از آنهمه: سختی و هجرت و نبردها و شهادت و معجزات و امدادهاي غیبی و.

 اگهان هنگام نتیجه دادن کار، ادامۀ وظایف پیامبر، ابتر و ناقص شود؟ ن
تواند  می در ادامه بحث فوق، آیا نعوذباهللا پیامبراکرم، باالتر و بهتر از خداوند .25

سال است مردم روي کره زمین (الاقل از لحاظ داشتن  1400؟ اکنون  فرمانی صادر کند
خود جواب بسیاري از شبهات و ایرادات جدلیون و این اند  رهبر) به حال خود رها شده

شده پیامبر، امت اسالم را به حال خود  می شیعه با این مضمون تقریبا واحد است که: مگر
سال قبل از آن (از زمان عیسی تا رسول اکرم  600و بدون سرپرست رها کند؟ آري وقتی 

داوند، سرپرستی تعیین سال پس از آن از ناحیه خ 1400که هیچ پیامبري مبعوث نشد) و 
نشده، به طریق اولی پس از دریافت آخرین مراحل وحی و قوانین الهی توسط حضرت 

اکنون نیز فقط (و آن هم  .1و ابالغ آن به مردم، نباید هم سرپرستی تعیین شود محمد

                                           
فرمایند: حوادث جهان مشابه همند و از روي حوادث گذشته  که می با عنیات به این سخن حضرت علی -1
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 ادعایی داشته باشند و ال غیر... شاید) سردمداران واتیکان چنین
آن به صورت بسیار دقیق و به جا مورد استفاده قرار دانیم کلمات در آیات قر می .26

ۡمرِ ﴿گرفته است چرا در آیه: 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

اي  با یک کلمه به تمام این مساله بسیار مهم، خاتمه داده نشده کلمه .]59النساء: [ ﴾ِمنُ�مۡ 

... مر منا و ياويل األأمر من نبيكم و يا ويل األأهل بيت نبيكم يا أمر من ويل األأومانند: 

توان این چنین تفسیر کرد که: از بین  می ) دانیم از خطاب: منکم (یعنی از خودتان می زیرا
با کل  1.. زیرا خطاب: منکم خاص یا افرادي به خصوص و یا.اي  خودتان و نه از بین قبیله

کنیم و  عه است. و اینکه خودتان انتخاب کنید (منا یعنی از جانب ما و ما انتخاب میجام
فرماید مراد از منکم: مهاجرین  منکم یعنی از خودتان) در جایی دیگر نیز خداوند می

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
 هستند.  ﴾ِمنُ�مۡ  �َِك فَأ

تغییر و چرا در آیۀ ابالغ امامت، نام حضرت علی نیست؟ آیا نعوذ باهللا خدا از  .27
تبدیل آیات هراس داشته؟ معرفی حضرت علی به صورت شفاهی در حضور همه 

 تر بینیم در موارد بسیار کم اهمیت می دشوارتر بوده و یا بیان یک اسم در یک آیه؟ حتی
مانند جریان زید) خداوند نام افراد را آورده است. البته ممکن است پاسخ دهید که  (

تن و یا نماز خواندن نیز در قرآن نیامده ولی ذکر یک نام سه وضو گرف همواردي مانند نحو
(آن هم موردي که بر خالف  2حرفی (علی) چه نیازي به توضیح و تفسیر داشته است؟

نماز و روزه، این چنین از حساسیت خاص اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و به خوبی 
که در نحوه و شکل وضو مشخص بوده که بسیاري زیر بار آن نخواهند رفت ضمن این

                                                                                                             
 توان حوادث آینده را پیش بینی کرد. می

 خودتان. تفسیر دیگر: منتخب توسط خودتان. -میان- زمنکم: ا -1

ارِ رَُ�َآُء ﴿ در چندین جاي قراننام محمد آمده مثال فرموده: -2 آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

چرا در ادامه محمد رسول اهللا به این موضوع بسیار مهم که  »الكفار رمحاء بينهم ىلع«]. 29[الفتح:  ﴾بَيَۡنُهمۡ 

 .!!!»�مد رسول اهللا و يلع و� اهللا«حتی از مقام نبوت نیز باالتر است! اشاره نشده و نگفته: 
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 گرفتن و نماز خواندن نیز بین سنی و شیعه تفاوت وجود دارد و این مورد اختالفی
تواند به عنوان شاهدي بر مقایسه گرفته شود. در ادامه شما حتی اگر از یک بچه  نمی

 شمار دبستانی، دلیل اعتقاد او به معاد و نبوت و توحید را سئوال کنید با توجه به آیات بی
دهد براستی چرا در مورد امامت  می و واضحی که در این زمینه وجود دارد پاسخ شما را

سرا کند؟ آیا ما گرفتار هیاهوي علماي صفویه و مورخین داستان نمی چنین شرایطی صدق
ایم؟ در آیات قرآن به تناوب خطاب به رسالت پیامبر،  و سیاستمداران جاه طلب، نشده

ند سخن رفته و همین تاکید فراوان دلیل بر شناخته شدن این وجود معاد و یگانگی خداو
 موارد به عنوان اصول دین است ولی امامت با تلقی که شیعه از آن دارد... 

بر  -که فاصله نزدیکی با عصر جاهلیت داشته اي  با عنایت به شرایط قومی قبیله -
دنبال دارد و نه اطاعت خالف نماز و وضو که پذیرش آن فقط کرنش در برابر خدا را به 

رود تا زیر بار فرمان  تر می از یک انسان دیگر را و مسلماً انسان زیر بار فرمان خدا راحت
خوانیم که وقتی  یک انسان دیگر. حتی در موارد متعددي در تاریخ صدر اسالم می

این  : کردند کردند مسلمانان از ایشان سئوال می ، سخن و یا دستوري را ارائه میپیامبر
فرمودند نظر شخصی  می نظر شخصی شماست و یا دستور خداوند و هنگامیکه پیامبر

ضمن اینکه شیعه والیت و امامت  1 شود مخالفت کرد می فهمیدند که می خودم است آنها
 تر از نماز و روزه و فروع دین دانسته و آنرا در کنار اصول دین ذکر را بسیار برتر و مهم

 آنرا با نماز و وضو قیاس کرد. توان نمی کند پس می
مفهومی که شیعه از امامت دارد به این معناست که: مقام امامت، باالتر از نبوت  -

زهم  با چگونه یک امام ( اند، دانیم که پیامبر اکرم، آخرین پیغمبر بوده می است. ولی ما
امام شده؟! از باب  کنم: امام با معنایی که شیعه از آن دارد) قبل از اینکه نبی شود می تاکید

مثال و مقایسه در مقام و درجات: مانند اینکه یک سرگرد قبل از سرهنگ شدن، تیمسار 
شود. ممکن است در پاسخ گفته شود: بلی، مقام امامت باالتر از مقام نبوت است. اما 

                                           
 خوانیم. بارزترین آن را در جریان مشورت پیامبر براي مبارزه احد می -1
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شرط برگزیده شدن براي امامت، نبوت نیست. اگر اینگونه بود، با بسته شدن باب نبوت 
دیگر کسی نباید به امامت برگزیده شود. در صورتیکه خداوند در  رسول اکرم بعد از

�ِض َوَ�َۡعلَُهۡم ﴿ فرماید: آیه پنج سوره قصص می
َ
ِيَن ٱۡستُۡضعُِفواْ ِ� ٱۡ� ن �َُّمنَّ َ�َ ٱ�َّ

َ
َونُرِ�ُد أ

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم ٱۡلَ�ٰرِ�َِ�  �ِمَّ
َ
که منت گذاریم بر کسانی  و اراده ما بر آن است .]5القصص: [ ﴾٥أ

و آنان را امامان و وارثان قرار دهیم. ولی شما اند  که روي زمین به استضعاف کشیده شده
که معتقدید این آیه مربوط به دوران ظهور امام زمان است ضمن اینکه این سئوال پیش 

معنوي  آید که آیا امام، نعوذباهللا مستضعف است؟ زیرا نه از نظر مادي و نه از نظر می
 .اند!!! م از امامان مستضعف نبودههیچکدا

ۡ�َمۡمُت ﴿دانیم شیعه معتقد است که آیه اکمال:  می .28
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

پس از معرفی حضرت  .1]3: ةالمائد[ ﴾َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
 این آیه پس از سخنرانی پیامبر 2در غدیر نازل شده ولی مطابق تاریخ یعقوبی  علی

 در مکه نازل شده است.
الهی بر دوش ایشان اي  از ناحیۀ خداوند و وظیفه اگر انتخاب حضرت علی .29

براي بیعت، هجوم  چرا ایشان در ابتدا که مردم پس از مرگ حضرت عثمان 3بوده
اي  آن حضرت که روحیه هکنند (با توجه به روحی می ، اباآورند از پذیرفتن خالفت می

اند) و پس از انتخاب نیز علت قبول  تعارف و بازار داغی و... نبوده صریح داشته و اهل
کنند و نه چیز دیگر؟ ممکن است  خالفت را بیعت اکثریت و حمایت از مظلوم، بیان می

                                           
فرستد به  هاي مهم خود که به همه والیات می جالب است که براي مثال: متوکل خلیفه عباسی در یکی از نامه -1

اي به  کند که اگر این آیه مربوط به خالفت حضرت علی بود بعید بود متوکل چنین بهانه این آیه اشاره می
 .دست بنی علی بدهد!

عرب و متعلق به همان فرهنگ بوده   یامبر نزدیک بوده، وهمکه نویسنده آن: هم شیعه بوده، هم به عصر پ -2
 است.

 تر از نماز و روزه و حج و جهاد بوده است. که حتی بسیار واجب -3
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گذشته بوده اند  شده می خلیفهسال از زمانی که باید حضرت علی  25پاسخ داده شود 
 شود؟ می ولی: آیا گذشت زمان یا مرور زمان، موجب سقوط احکام و واجبات الهی

 اند، کرده می حجرات براي اینکه اعراب صدایشان را جلوي پیامبر بلند هدر سور .30
شود یا در  می شود و به آنها در این مورد تذکر داده می چندین آیه از جانب خداوند نازل

ه مجادله که یک درگیري خانوادگی بین زن و شوهر بوده و آیات متعدد دیگري از سور
اکنون چرا باید در این مورد خاص که  1شده این دست که براي اتفاقات ساده آیه نازل می

ترین اصول دین) است فقط یک آیه  به زعم شیعه جزو اصول دین (و آن هم یکی از مهم
و... نازل شده باشد؟!!! و حتی یک حدیث متفق القول  آن هم به صورت ابهام و در پرده

وجود  پس از پیامبر میان شیعه و سنی مبنی بر لزوم امامت بالفصل حضرت علی
 ندارد؟ 

 چطور خداوند براي پایین آوردن صداي اعراب، آیه نازل کرده ولی پیامبر نکته: -
احتمال کشته شدن او) و بیان تواند براي جلوگیري از آزار علی (و حتی  نمی در غدیر

حقانیت علی در انتهاي خطبه و سخنان خود مردم را به دوستی با علی سفارش کنند و 
کشید تا بگویید ایشان منظور مهمتري  می هزار یک دلیل از جمله گرمی هوا و... را پیش

 داشتند؟ 
 کند: می خداوند در قرآن کریم آیات این کتاب را اینگونه معرفی .31

این کتاب که هیچ شکی « .]٢[البقرة:  ﴾٢ٱلِۡكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  َ�ٰلَِك ﴿ -
 .»در آن نیست راهنمایی براي پرهیزکاران است

ن َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َ�نَ  َوَما﴿ -
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�َىٰ ُ�فۡ  أ ِيٱ ِديقَ تَۡص  ِ�نَوَ�ٰ  �َّ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  �َّ

شایسته نیست که این قرآن بدون « ﴾٣٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّّبِ  ِمن �ِيهِ  َب َر�ۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِصيَل َوَ�فۡ 
وحی الهی به خدا نسبت داده شود ولی تصدیقی است براي کتب آسمانی قبلی و تفصیلی 

 ].37 :یونس[. »است براي آنها و شکی در آن نیست که از پروردگار جهانیان است
                                           

 کند.  حتی در سوره کهف، خداوند سگی که در پی اصحاب کهف براه افتاده بوده را ذکر می -1
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قرآن کتاب هدایت و بشارت براي مومنان «... ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ىَوُهدٗ  ...﴿ -
 ].97 :ةبقر[ال. »است

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ - نزَِل  �َّ
ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  ٖت َوَ�ّيَِ�ٰ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ  ﴾قَانِ ُفرۡ لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل

ي هدایت و ها نشانه و ما این قرآن را در ماه رمضان فروفرستادیم براي راهنمایی مردم و«
 ].185: ةبقر[ال. »فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است

این بیانی است براي عموم مردم « ﴾١٣٨ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ِعَظةٞ َوَموۡ  ىوَُهدٗ  ّلِلنَّاِس  َ�َيانٞ  َذاَ�ٰ ﴿ -
 ].138 :عمران آل[. »و هدایت و اندرزي است براي پرهیزکاران

ٓ  َ�َقدۡ  ...﴿ - ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بَّيَِنةٞ  َءُ�مَجا اینک آیات و دالیل روشن از « ﴾ةٞ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  رَّ
 ].157 : األنعام[. »جانب پروردگارتان براي شما آمد

لۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  ُهمَ�ٰ ِجئۡ  َولََقدۡ ﴿ - ٰ  هُ َ�ٰ فَصَّ ما « ﴾٥٢ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىُهدٗ  �ٍ ِعلۡ  َ�َ
آگاهی (اسرار و رموز) آنرا شرح دادیم (کتابی) که مایه کتابی براي آنها آوردیم که با 

 ].52 :عرافألا[. »آورند هدایت و رحمت براي جمعیتی است که ایمان می

- ﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
َ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ ْ خۡ ٱ �َّ  �ٖ لَِّقوۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  �ِيهِ  َتلَُفوا

ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر براي اینکه آنچه را در آن اختالف دارند « .﴾٦٤ ِمُنونَ يُؤۡ 
: نحل[ال. »و مایه هدایت و رحمت است براي گروهی که ایمان دارند 1براي آنها تبیین کنی

 64.[  
- ﴿ َ�ۡ و ما « .﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ

این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است و مایه هدایت و رحمت و 
 ].89 :نحل[ال. »بشارت براي مسلمانان است

لۡ  قَدۡ  ...﴿ -  ما آیات خود را براي کسانی که... « ﴾٩٨ َقُهونَ َ�فۡ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ َنافَصَّ

                                           
 گذارد در پی آن است. ه با تفسیري که روي آیات میو نه اینکه تازه خودش مایه اختالف شود آنگونه که شیع -1
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لۡ  َقدۡ ...﴿] 98: األنعام[ .»به تفصیل بیان داشتیم 1فهمند می ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ َنافَصَّ كَّ   ﴾١٢٦يَذَّ
 ].126 : األنعام[

لۡ  ءٖ َ�ۡ  َوُ�َّ  ...﴿ - و ما هر چیزي را به طور مفصل و مشخص « ﴾١ ِصيٗ� َ�فۡ  هُ َ�ٰ فَصَّ
 ].12 : اإلسراء[. »(و آشکار) بیان کردیم

شود که  می دیگر، انسان متوجهبا توجه به این آیات و آیات و احادیث بیشمار  -
قصد به شک انداختن و گمراهی نوع بشر را نداشته آن هم  -نعوذ باهللا-خداوند هیچگاه 

و تذکر و  توسط کتابی که از آن به عنوان نور و فرقان(وسیله تشخیص حق از باطل)
هدایت یاد کرده است. کتابی که بر طرف کننده اختالف است و مایه هدایت و... یعنی 
آیات آن به قدري ساده و روشن و واضح است که از کودکی که هنوز به سن بلوغ 

فهمد تا نتواند در آن جهان بهانه بیاورد که  می ساله آنرا 100نرسیده تا دانشمند و پیرمرد 
آیات قرآن، گنگ و مبهم و سربسته و نامعلوم بود و من اي خدا منظور تو را نفهمیدم! در 

هاي واضح و روش فراوانی آمده ولی چرا  در قرآن آیات و مثال مورد تمامی اصول دین
خداوند در این یک مورد خاص، یعنی معرفی شخصی به عنوان جانشین با ذکر نام او 

 سخن را به ایهام و ایجاز برگزار کرده است؟
کند امامت اصل دین است و طبق نص  می پس چرا با تمام این توصیفات شیعه فکر -

مشخص و واضح در این زمینه وجود اي  وجود دارد؟ چرا آیهاي  آن آیه در قرآن پیرامون
 ندارد؟ 

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما ﴿ :هدر رابطه با آی .32 نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ُ َ�ۡعِصُمَك ِمَن ٱ�َّاِس� إِنَّ  ۥۚ َوٱ�َّ َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن بَلَّۡغَت رَِساَ�َُه  .]67: ة[المائد ﴾٦٧ٱ�َّ
دانیم که در اوایل بعثت،  می . ما»داریم می ما تو را از شر مردم نگاه«فرماید:  می خدا  -1

گردد  اسالم ضعیف بود ولی چند سال بعد، هنگامی که سفیر کفار از حدیبیه به مکه بر می

                                           
 اند...  فهمند و نه کسانی که خود را به خواب زده البته براي کسانی که می -1
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یارانی داشت که براي او حاضر به هرگونه فداکاري بودند و آب  محمدگوید  می
ربودند و... حاال پس از فتح مکه و اسالم آوردن تمام  وضوي او را جهت تبرك از هم می

شبه جزیره، پیامبر در ابالغ یک آیه باید از چه قدرتی واهمه داشته باشد؟ (با این همه 
 نیروي فداکار و جانباز) ضمن اینکه:

در تخریب مسجد ضرار از چه کسی واهمه کردند. با اینکه منافقان حاضر  برپیام -
 از اهل مدینه بوده و مورد تخریب نیز، مسجد بوده است. 

در مکه و در محیطی که حتی یک یاور هم نداشتند از چه کسی واهمه  پیامبر -
 ؟ کردند
 بود آیا ترسیدند؟ 1به  3در جنگ بدر که تعداد نیروها  پیامبر -
برائت (که توسط حضرت علی انجام شد) از چه کسی  هدر ابالغ سور پیامبر -

واهمه کردند؟ (زیرا در این سوره سخن از وجوب کشتن مشرکان است در هر جا که 
 .عدم ورود آنها به مکه و... است) یافت شوند و

امبر از رسیم که این آیه، مربوط به الزام پی آیا با مجموع این شواهد، به این نتیجه نمی
)  سال دعوت مخفیانه در مکه 3ناحیه خداوند به دعوت آشکار اسالم بوده است (پس از 

به جا بوده و آزار و اذیت قریش دقیقاً از همین زمان  کنیم نگرانی پیامبر که مشاهده می
 گیرد. شدت می

َ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ﴿ در انتهاي آیه آمده: -2 آیا در  .]67: ةالمائد[ ﴾٦٧إِنَّ ٱ�َّ
هزار نفري مسلمانان آنروز  120روز غدیر، کافري در شبه جزیره عربستان و یا در اجتماع 

گرفته  می وجود داشته است؟ زیرا ابالغ، باید به همان افراد حاضر در همان زمان صورت
باشد کافر است این مصادره به مطلب  است. و اگر بگویید هر که مخالف والیت علی

است زیرا تمام دعواها بر سر همین قضیه است که منظور پیامبر چه بوده؟ و آیا شان نزول 
 .1است یا نه؟ این آیه در ارتباط با خالفت حضرت علی

                                           
 .اند!!!! خوانده کافر و ظالم و... نماز میگذریم که حضرت علی چگونه پشت سر غاصب و  از این سئوال می -1
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پادشاهان ایران و انگلیس و پاپها در قرون وسطی و بسیاري دیگر از حکام در  -3
سایه خدا و یا دست خدا و یا جانشین و نماینده خدا بر روي  خودشان را طول تاریخ، 

) دانسته و با همین  الهی (و از همین قبیل کلماتاي  زمین دانسته و یا حکومت را ودیعه
حال  اند. دستاویز، مرتکب جنایات بیشمار شده و مخالفان را براحتی از دم تیغ گذرانده

کرد) آیا پایه گذار چنین طرز  می یامبر اینکار راغدیر جنبۀ الهی بدهیم (یا پ هاگر به واقع
 نه در رابطه با حکومت حضرت علی شدیم؟ ( نمی تفکر خطرناکی در جامعه اسالمی

قرن بعد تا قیام قیامت خواهند  2بلکه در رابطه با حکامی که پس از امام زمان و فقط 
آمد... گرچه به احتمال قریب به یقین، منظور پیامبر چیز دیگري بوده که افراد حاضر نیز 

 .توان به تمام شبهات فوق پاسخ داد) و فقط با همین نظر میاند  متوجه منظور ایشان شده
گفتند: قرآن را از پیش خود گفته. اگر در مراکز  می خوانده بود رساگر د پیامبر -4

گفتند: تحت تاثیر سایر ادیان و مکاتب  می علمی و شهرهاي مطرح دنیا متولد شده بود
 ساخت، می فلسفی قرار گرفته. اگر پس از قدرت در مدینه براي خود کاخ و حرمسرا

 س از فتح مکه، دشمنان را قتل عامگفتند: هدفش دنیا و مطامع مادي بوده. اگر پ می
گفتند: هدفش انتقام بوده. و اگر کسی از نزدیکان خود را جهت جانشینی  می کرد می

شم ها گفتند: تمام هدفش موروثی کردن پادشاهی در خاندان بنی نمی کرد آیا می معرفی
یا  بوده است؟ آري به همین دلیل، پیامبر اکرم در طول دوران نبوت خود هیچگاه سخن

عملی را انجام نداد که هدف و نیت پاکش را زیر سئوال ببرد. و دقیقا به همین علت، 
پرده داري کعبه و سقایت «فرمایند:  می به ایشان  وقتی پس از فتح مکه حضرت علی

را به  ها کنند و کلید می از انجام این کار خودداري پیامبر »حجاج را به دست ما بسپار
و شاید به همین دلیل وقتی  .1دهند می سلمان شده بود پسصاحب قبلی که تازه م

گوید برویم و از  می به حضرت علی عباس چند روز پیش از رحلت پیامبر ابن

                                           
 -هادي خاتمی-عرب نوشته جرجی زیدان و گوستاو لوبون  نقد و بررسی از دو کتاب تمدن اسالم و -1

 .309انتشارات کتابخانه صدر ص 
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فرماید: نه اگر ما را منع کنند  می پیامبر دربارة جانشین او سئوال کنیم حضرت علی
 براي ما در این امر حقی نخواهد بود.

بیعت خالفت بوده است چرا ما قبل از بیعت  علیچنانچه بیعت با حضرت  -5
هزار نفر) مشاهده  120غدیر در هیچ کجا بیعت شکنی (حتی از کفار) در این سطح (

 .1ماه بعد پیمان شکنی کردند؟ 2هزار نفر فقط حدود  120نکرده ایم؟ چگونه 
نیز بیعت شکنی  ممکن است این شبهه ایجاد شود که مردم در زمان حضرت عثمان

 کردند ولی:
سال بعد بوده و مسلماً مردم در گذر زمان تغییر کرده   25زمان حضرت عثمان -

 بودند.
شکستند و علیه او شورش کرده و او  کسانی که بیعت خود را با حضرت عثمان -

را کشتند مردم مدینه نبودند بلکه اراذل و اوباش شهرهاي بصره و کوفه و اهالی مصر 
 بودند.

تی همین افراد، قصد بیعت شکنی نداشتند بلکه به عنوان اعتراض از ستم والیان ح -
به دست برخی افراد ناشناس به قتل  در آن مکان، جمع شده بودند و حضرت عثمان

 رسید در حالیکه قصد اکثریت این نبوده است.
حتی اگر این عمل را بیعت شکنی بدانیم، توسط برخی افراد صورت گرفت ولی  -
 هزار نفر بیعت شکنی کردند. 120قیفه طبق استدالل برادران شیعه من در س
با هماهنگی قبلی که توسط افرادي مانند  شورش یا اعتراض علیه حضرت عثمان -

مالک و محمد ابن ابوبکر و عمار یاسر و طلحه و زبیر و... بود صورت گرفت. ولی در 
 خورد. ی قبلی به چشم نمیبیعت شکنی غدیر (اگر بیعت حکومت بوده باشد) هماهنگ

                                           
آن هم بیعتی که بر مبناي وحی و توسط پیامبر گرفته شده؟ اگر گناه تحریف اخالق در جامعه اسالمی در  -1

ماه بعد  2و ابوبکر بیندازیم گناه این بیعت شکنی که فقط  قرون و نسلهاي بعدي را به گردن حضرت عمر
 .صورت گرفته به گردن کیست؟ حتما ابوجهل!!!
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دلیل داشته ولی علت بیعت شکنی غدیر، چه بوده  شورش علیه حضرت عثمان -
 است؟ 

فقط پشتوانه مردمی داشته ولی بیعت با حضرت علی  بیعت با حضرت عثمان -
(البته به زعم و خیاالت شیعه) پشتوانه الهی و رسول خدا و جمیع اصحاب را داشته 

 ست چون تشابهی در کار نیست.است. پس جاي مقایسه نی
چرا در وجوب هیچیک از اصول و حتی فروع دین بین شیعه و سنی اختالف  .33

 .1مورد؟ نیست مگر همین یک
داند آیا اعتقاد به وجود نص در این  می عالم شیعی، امامت را باالتر از نبوت .34

 .2زمینه، با اصل خاتمیت، تعارض ندارد؟
کدام یک از پیامبران براي پس از خود جانشین تعیین کرده اند؟ (البته جانشین به  .35

قضاوت، نبرد، فرمانده سپاه معناي خالفت و حکومت و نه وصی یا رهبري معنوي یا 
 .و...)

چنانچه کسی براي پس از خود جانشین تعیین کند تفاوت آن شخص با تمام  .36
 .3ن جانشین بوده در چه خواهد بود؟پادشاهان تاریخ که صفت مشخصه آنها تعیی

برخی محققین شیعه معتقدند وجود دو ضلع خطرناك امپراطوریهاي ایران و روم  .37
براي خود جانشینی معرفی کنند و  کرده است که پیامبر می و نوپا بودن اسالم ایجاب

ت مساله را در سکوت برگزار نکنند. ولی چرا محققین ما همیشه به شرایط قبل از اتفاقا
کنند؟ مگر ابوبکر(به اعتراف تمام محققین غربی، سنی و شیعه بی طرف) شورش  می نگاه

                                           
امام بعدي را به عنوان افراد  12ها خالفت حضرت علی را قبول دارند و حتی  گرچه در این مورد نیز سنی -1

و ابوبکر را ظالمانه و  عمر اند و فقط شیعه است که خالفت حضرت متقی و شایسته و عالم قبول کرده
 داند. غاصبانه می

 داند. با توجه به آیات و احادیث بیشماري که آخرین رسول و فرستاده را حضرت محمد می -2
نیز پسر عموي ایشان  با عنایت به این نکته بسیار ظریف که پیامبر فرزند پسر نداشته و حضرت علی -3

 اند. بوده
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اهل رده را با قاطعیت سرکوب نکرد؟ و مگر حضرت عمر هر دو امپراطوري را شکست 
در جریان جنگ خندق پس از ضربه زدن به آن تخته سنگ و  ضمن اینکه پیامبر 1نداد؟
در جرقه اول کاخهاي مدائن و در جرقه دوم.... و اشاره فرماید:  می پرد می ي کهها جرقه

کنند. پس چرا باید نگران آیندة اسالم باشند؟ اگر  می به پیروزي اسالم بر تمام ابرقدرتها
کردند آیا عداوت  می ، احساس خطر براي از هم پاشیدگی اسالم هم ایشان از آن ناحیه

ت یک نفر از بین این دو خاندان، این هاشم و بنی امیه در صورت خالف دیرینه میان بنی
 کرد؟ احساس را تشدید نمی

چرا در رابطه با همه واجبات الهی در قرآن، نص مستقیم و مشخص و بدون  .38
ابهام وجود دارد ولی در مورد جانشینی پیامبر که به زعم شیعه جزو باالترین واجبات 

اي وجود نداشته و  یچ آیهه 2الهی و مهمتر از فروع دین بلکه از اصول اساسی دین است
 .3تنها مورد اختالف در انجام واجبات همین یک مورد است؟

خداوند در قرآن وعده حفظ آنرا داده با اینکه حفظ اینهمه کلمه که روي پوست  .39
و چرم و استخوان و کاغذ و... نوشته شده بوده بسیار مشکلتر بوده (آن هم توسط 

از  تر آیا حفظ خالفت براي حضرت علی مشکلاشخاصی مانند ابوبکر و عمر و عثمان) 
 حفظ قرآن بوده است؟

خداوند در آیات متعددي از قرآن کریم، شدیداً به کسانی که به ساحت مقدس او  .40

                                           
شده زیرا در  ه شیعه معتقد است پیامبر از امور آینده توسط جبرییل خبردار میگذریم ک از این مساله می -1

و ابوبکر، اسالم  اینصورت جبرییل حتماً به ایشان گفته که نگران آینده نباشد زیرا با خالفت حضرت عمر
 افتد. شود و اتفاقی نمی تحکیم می

همانطور که تولی و تبري در زمان صفویه وارد البته امامت و عدل از اصول مذهب است و نه از اصول دین.  -2
کنم که بدعت گزار و منحرف کننده اصلی در اسالم کسانی دیگرند و دست به  فروع دین شد. من تعجب می

 تواند انحراف در دین باشد.  سینه ایستادن در نماز یا وضوي سرباالیی و یا ممنوعیت صیغه کردن زنان نمی
فرماید ما در این کتاب از هیچ چیز فروگذار نکردیم و هر چیز را به تفصیل و  ن میضمن اینکه خداوند در قرآ -3

روشنی بیان کردیم و این کتاب مایه راهنمایی مومنان است. آیا اگر آیات قرآن، سربسته و موجز و در پرده 
 تواند روشنگر و مایه هدایت باشد؟  ابهام و... باشد می
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تاخته است. آیا اند  دروغ بسته و فرشتگان را دختران او و عیسی را پسر او معرفی کرده
غ و اکمال) چه مجازاتی را در روز دروغ بستن به خدا با تمسک به این دو آیه (آیه ابال

قیامت به همراه دارد؟ و چرا علماء و روحانیون از عواقب خطرناك چنین عملی 
 ؟  ترسند نمی

) و تمام آیات قرآن، خالقتمم ماكرم األأل تبعثدر احادیث بیشماري (مانند  .41

نَت ﴿هدف از رسالت پیامبر اکرم این عنوان شده: تذکر 
َ
َمآ أ : الغاشية[ ﴾٢١ُمَذّكِرٞ  فََذّكِۡر إِ�َّ

انذار، بشارت، و در هیچ کجا به اینکه ایشان براي ریاست، حکومت و انتخاب رییس  .]21
 نشده است.اي  اند اشاره از سوي خداوند فرستاده شده  براي مردم،

باز هم ممکن است یک پاسخ مبهم و کلی و پا در هوا از سوي برخی حضرات  .42
نی بر اینکه: ابوبکر و عمر براي کتمان فضایل حضرت علی به سئواالت فوق داده شود مب

دستور سوزاندن احادیث و ممنوعیت نقل حدیث، کتک زدن عبداهللا ابن مسعود... را دادند 
 : ولی

با این وجود: این همه حدیث مخالف، با جزئیات دقیق که مثالً سلمان گفت:  -
 !!! بر نیات و افکار باطنی همه کردید و نکردید و یا برخی روایات دیگر که حتی پرده از

 دارد چگونه ضبط شده است؟ می
در آن زمان، معیار و محک ثابتی براي تعیین حدیث درست وجود نداشته. شهادت  -

دو نفر براي تایید مطلبی کافی بوده چه برسد آن دو نفر از صحابه هم باشند. مجسم کنید 
گفت آیا نظم عمومی  می دیگريآمدند و هر کس یک چیز مخالف  دو نفر دو نفر می

 با عنیات به اینکه طبق حدیث مشهور حضرت علی 1ریخت؟ نمی جامعه به هم
ممکن بود یک نفر حدیثی را بشنود ولی وقتی پیامبر در موضعی دیگر حدیث اول را 
نسخ کرده حضور نداشته یا اینکه شرایط و موقعیت محیطی بیان هر حدیث، متفاوت بوده 

 و...

                                           
اند ولی پیامبر هر سخنی را در موقعیتی بیان کرده ولی آنها با فراموش کردن علت  گفته شاید هم همه راست می -1

 اند و هزار و یک دلیل دیگر.  پرداخته و موقعیت سخن پیامبر فقط به ذکر سخن می
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 نفر از اصحاب نقل شده است؟ 110قعۀ غدیر،توسط چگونه وا -
در زمان حضرت عمر از سوي او به همراه  1چگونه همین آقاي عبداهللا ابن مسعود -

 رود؟ می عمار یاسر به عنوان تعلیم عمومی و مشاور عمار (امیر کوفه) به سوي کوفه
یی مانند در مسائل بسیار جز دانیم که بالفاصله پس از وفات پیامبر اکرم می ما -

تعداد تکبیري که باید براي میت گفته شود میان تمام اصحاب اختالف پیش آمد آیا در 
مل دیگر نباید گیر و دار حمله قبایل راهزن به مدینه و شورش اهل رده و هزار و یک عا

سازي بسته شود. ابوبکر و عمر به قول شما چنین کردند و با  باب اختالف و حدیث
کردند آیا آیات  حدیث جعلی و ضد و نقیض هستیم اگر چنین نمی اینهمه شاهد اینهمه

رفت یا مسخ و بی  نمی قرآن در سایه هزاران هزار حدیث جعلی و حقیقی، از میان
 شد؟  نمی محتوي
اکنون آیا این تردیدها بیانگر این نکته نیست که موضوع و علت واقعه چیز  .43

 دیگري بوده است. 
تی علی (به غیر از ماجراي سپاه یمین که چند روز، شاید علت سفارش مردم به دوس 

از مسلمین با حضرت علی درگیر شده بودند) موارد زیر اي  قبل از این واقعه بوده و عده
 : باشد
و  کشته شدن جنگ آوران و سران نامی هر قبیله به دست حضرت علی -

 :2ها علمداري و ایشان در جنگ
و مسلماً ایشان عادات  3رحمت حق خواهد رفتدانسته که بزودي به جوار  پیامبر می

                                           
آیات را ثبت  اش اعتقاد عبداهللا ابن مسعود به حذف برخی آیات که چون شاهدي نداشته آن نمونه ساده -1

ها معتقدند از قرآن حاضر نه یک کلمه کم  کنند!!! در صورتیکه بیشتر علماي طراز اول شیعه و تمام سنی نمی
 شد. شده و نه یک کلمه اضافه. در غیر این صورت اینهمه سفارش به پیروي و قرائت قرآن نمی

 به جز جنگ تبوك که ابوبکر علمدار لشکر بوده است. -2
گفت حضرت علی بنابر دستور پیامبر این کارها را انجام داده و بنابر طریق اولی اگر منظور  ایان مییکی از آق -3

کردند و نه براي حضرت علی. ولی  حمایت بوده باید براي خودشان در برابر این خطرات، جلب حمایت می
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که اولین طلیعه و نشانه آن هنگام  (اند  دانسته می اي جاهلیت را به خوبی بد قومی و قبیله
دانیم که  کند) و می می از سپاه یمن رخ پس گرفتن غنایم توسط حضرت علی

خاك و خون چندین نفر از افراد مشهور و سران آنرا به اي  حضرت علی از هر قبیله
سر بر کشد و براي حضرت علی و خاندان  ها کشیده و پس از پیامبر ممکن است این کینه

پیامبر مشکل ساز شود و شاید تاکید و سفارش پیامبر، جهت جلوگیري از کشته شدن 
هاي داخلی بوده است. یا اینکه سفارش ایشان جنبه توصیه  حضرت علی و شروع جنگ

فرمایند عدم خروج  و نه وجوب (مانند جنگ احد که می در انتخاب حضرت علی داشته
 .کنند و...) می از شهر، نظر خودم است و اکثریت مخالفت

 ها علمداري در بیشتر جنگ

حتی در زمان فعلی هم اگر کسی از هر خانواده چند نفر را کشته باشد امنیت جانی 
دقیقاً به همین دلیل، پیامبر در انتهاي  1ندارد چه برسد به قبایل بدوي در عصر جاهلیت.

فرماید: خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن باش با هر که با او  می خطبه
 دشمن است. 

) و احترامی که فرهنگ عرب به افراد مسن داشته 33سن پایین حضرت علی ( -
 است. 

 به خصوص بنی امیه. ها شم با سایر تیرهها جلوگیري از درگیري بین بنی -
 سرمشق قرار دادن علی براي سایر مسلمین در رفتار و کردار. -

                                                                                                             
روند  ه دیدار خداوند میپیامبر مگر نفرمودند که این آخرین حج من است و مرتب به این موضوع که بزودي ب

 کردند. پس نیازي به حمایت و... نداشتند برعکس حضرت علی که جوان بوده و فقیر و...  اشاره نمی
اول  »چرا پیامبر براي تامین جانی خودشان بیعت نگرفتند؟!« -1کنند:  در اینجا دوشبهه بچه گانه وارد می -1

و موقعیت ایشان نیازي به اینکار نداشتند ضمن اینکه مرتبا پیامبري ایشان به تایید همه رسیده و در آن سن 
حضرت علی به « -2اي نداشتند  کردند به زودي به دیدار خدا خواهند رفت پس از مرگ واهمه اعالم می

اند.  کرده جالب است ولی این نکته ساده را اقوام مقتولین درك نمی »کشته! فرمان خدا و پیامبراکرم، کفار را می
 ر اینرا قبول داشتند دیگر نیازي به جنگ و کشت و کشتار نبود.زیرا اگ
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  امضاء فضایل و ارزشهاي واالي حضرت علی -
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. در اینجا موقعیت بسیار به جا اند  پیامبر فرموده

 قدردانی شود.  ساله حضرت علی 23و مناسبی بوده که از خدمات 
بر اکرم در حدیث موثقی فرموده اند: هر آنچه از من به شما میرسد را با قرآن پیام -

محک بزنید اگر موافق قرآن بود آنرا قبول کنید و اگر مخالف بود آنرا به دیوار بزنید. 
دهد یا معنی  می اکنون مشکل شیعه و سنی در این است که: آیا کلمه مولی، معنی دوست

داماد  دانیم که حضرت علی می ین رسول اهللا؟ ماوالی و حاکم و خلیفه و جانش
 هاشم بوده است. و به عقیده شیعه در قرآن و پسرعموي او و از قبیله بنی پیامبر

خواهم جز دوستی و مودت و  خوانیم: اي پیامبر بگو من از شما پاداش و اجري نمی می
یر از وجوب دوستی و مهربانی با خاندانم. اگر کلمه مولی را با این آیه تطبیق دهیم غ

کنیم. دقت کنید که  اظهار محبت نسبت به علی، به معناي دیگري دست پیدا نمی
روز پس  70دانیم که پیامبر اکرم  می درخواست اجر و پاداش باید در انتهاي کار باشد و ما

شم و ها از این واقعه رحلت فرمودند پس درخواست دوستی با علی به عنوان نماینده بنی
در مقام آنند که  تواند زیاد تعجب آور باشد زیرا پیامبر نمی ت و خاندان پیامبراهل بی

مزد خود را طبق آیه قرآن از مردم دریافت کنند مزدي که چیزي نیست جز اظهار دوستی 
و محبت نسبت به خاندان پیامبر که آن هم به نفع خود مردم است. حتی در ادامه حدیث 

ه کسی معناي دیگري از سخنان ایشان به خصوص کلمه مولی براي اینک نیز پیامبر اکرم
از افراد سودجو و یا جاهل در آینده و پس از اي  برداشت نکند (که با کمال تعجب عده

کنند:  می دو قرن چنین کردند) کلمه مولی و منظور اصلی خود را چنین توضیح و تفسیر
دشمن باش با هر که با او خدایا دوست داشته باش(وال) هر که او را دوست دارد و 

دشمن است. و خدا شاهد است که نویسنده این سطور، علی را حتی از پدرش بیشتر 
دوست دارد. محبتی با شناخت و معرفت و از اعماق وجود نه محبتی زبانی و ظاهري و 

 نمایشی. 
 توصیه ایشان جهت تصدي امور وصایتی نبی اکرم.  -
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وصی (معناي وصی با خلیفه بسیار متفاوت همراه با معرفی حضرت علی به عنوان 
 داري امور پس از رحلت پیامبر توسط ایشان. است) و عهده

شم ها در اینجا ذکر این نکته الزم است که پیامبر از اولین روز دعوت علنی بنی
افرادي مانند ابولهب  را به عنوان وصی خود معرفی کرد و هیچکس ( حضرت علی

ا مورد تمسخر قرار نداد که شما هنوز در مکه هم امنیت نداري و...) در آن لحظه ایشان ر
چگونه براي پس از رحلت خودت و براي تمام قبایل شبه جزیره، جانشین (خلیفه) 

کنند که از این به بعد باید از بچه ات  می کنی؟ بلکه ابوطالب را مسخره می معرفی
در آن روز و موارد بعدي  (حضرت علی) پیروي کنی. پاسخ، ساده است منظور پیامبر

(مانند وصی و جانشین و... در خصوص حضرت علی) این اند  که چنین اشاراتی داشته
 بوده است که:

فرزند ابوطالب بوده و ابوطالب حامی جدي پیامبر و رییس قبیله  حضرت علی -
 شم.ها بنی

 اند. پیامبر اکرم، فرزند پسر (که زنده مانده باشد) نداشته -
 شم به حضرت محمدها پس از ابوطالب، ریاست قبیله بنی مسلم بوده که -
 رسیده است. می

با آن روحیه قدرشناس  تربیت شده و پیامبر علی از کودکی در دامان پیامبر -
شم) ها خواسته علی را براي پس از خود به عنوان جانشین (یعنی رییس قبیله بنی خود می

هیچ امیدي به پیروزي اند  نکته اشاره کرده معرفی کنند. زیرا در مواردي که ایشان به این
اسالم و ایمان آوردن تمام قبایل نبوده (که کسی بخواهد براي همه آنها خلیفه تعیین کند) 

منظور اند  فهمیده یعنی میاند  فهمیده می و براي همین نیز افراد حاضر، منظور پیامبر را
شم است، نه رییس ها قبیله بنی پیامبر از معرفی جانشین، معرفی شخصی به عنوان ریاست

تمام قبایل. البته شاید این نکات براي ما که در قرن بیستم و در جوامع صنعتی شهري 
کنیم کمی عجیب یا حتی مضحک باشد. ولی براي کسانی که همه چیزشان،  می زندگی

ی بوده و ریاست، نوع  بوده و همه گوش به فرمان رییس قبیلهاي  قبیله و تفاخرات قبیله
و هزاران نکته دیگر، آري اي  ي قبیلهها شده و عصبیتها و همبستگی می افتخار محسوب
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سال پیش این چیزها مسخره یا عجیب نبوده است. در ادامه ذکر این  1400براي اعراب 
در آن روز باید دعوت را از  طبق آیۀ قرآن، پیامبرنکته جالب توجه است که 

نِذرۡ ﴿ کرده خویشاوندان نزدیک خود شروع می
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
   ]٢١٤[الشعراء :  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

را به عنوان جانشین خود معرفی نمود به  حضرت علی و در جمعی که پیامبر اکرم
رستی و ریاست از جانشین سرپ هاشم کسی حضور نداشته و منظور پیامبر غیر از بنی

هاشم بوده (یعنی همان افراد حاضر) حاضران نیز همین برداشت را از سخنان ایشان  بنی
گیرد که تمام قبایل عربستان فرمانده و رییس واحدي ندارند و  کنند و کسی ایراد نمی می

اگر هم داشته باشند کسی شما را حتی در قبیله خودتان قبول ندارد که شما تازه 
مجدداً باید متذکر شوم که ما نباید اوضاع و  1انشین هم برایشان معرفی کنید.خواهید ج می

احوال را طبق شرایط بعدي یا شرایط زمان خودمان، تجزیه و تحلیل کنیم بلکه فقط باید 
سال  23. بله پیامبر تمام قبایل را مسلمان کرد ولی  شرایط همان زمان را در نظر بگیریم

کنند که از این  نی نیز ابولهب و سایرین ابوطالب را مسخره میبعد... پس از پایان مهما
 .پس باید از فرزندت پیروي کنی!

شود  . چطور می2دانید اي می در انتها: شما ابن سباء را شخصیتی موهوم و افسانه .44
به اي  یک نفر را که نامش در بیشتر کتب تاریخی (وحتی کتب شیعه) آمده و حتی فرقه

توان در نحوه  ) جعلی و موهوم و دروغ دانست ولی نمی سباییه ( این نام وجود داشته

                                           
 المثل ایرانی: اول پدریش را ثابت کنید بعد...  طبق ضرب -1
در بیشتر کتب تاریخی نام این شخص به عنوان یهودي که به ظاهر اسالم آورده و با نیت آشوب و اختالف در  -2

طور که محمد خاتم انبیاست علی هم خاتم اوصیاست و...) و مانند: همان اواخر حکومت عثمان سخنانی گفته (
کرده است. برخی از محققین در  به شهرهاي مختلف سفر و مردم را به طرفداري حضرت علی دعوت می

ها سخن رفته  دانند. در رابطه با او در این کتاب عصر حاضر وجود وي را جعلی و ساخته ذهن مورخین می

/  721) ص 2ج  ه1379: میرخواند، ط جدید (الصفا ةروض/  167ص  7: ابن کثیر ج ةوالنهاي ةالبداياست: 

 ةعقيد/ 125: پروفسور نیکلسن ص تاريخ العريبط لبنان /  506ص  11المعارف بستانی: بستانی ج  ةدائر

 مصر 1: ابن حزم ظاهري اندلسی، ط النحلملل وـالفصل يف ال/ 85دوایت.م. دونلد سن ط عربی ص  :ةالشيع

 .به بعد 171 ص3هاي پیشاور تالیف: سلطان الواعظین شیرازي ط  / شب 138ص  4و ج  33ص  2ج 
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آن هم برداشت فعلی) از یک واقعۀ تاریخی(یعنی غدیر) شک کرد و آن  برداشت (
 .1برداشت را تحریف شده دانست؟

اگر مالك انتخاب رهبر را شوري ندانیم و بگوییم باید الیقترین فرد انتخاب شود  .45
 ا مالك تشخیص فرد الیق، نسبی و بسته به نظر مردم است. خوریم زیر می به تناقض بر

به خالفت نبوده باشد آیا  چنانچه موضوع آیه تبلیغ، انتخاب حضرت علی .46
اینهمه هیاهو و تفرقه افکنی با استناد به این آیه، بستن دروغ و افتراء به ذات مقدس 

ل بخشش نیست؟ به این خداوند نیست و آیا دروغ بستن به خداوند، گناه کبیره و غیرقاب
 دلیل که:

در این رابطه اجماعی بین عموم مسلمین وجود ندارد. و اکثریت مسلمین، نظري  -1
 خالف این دارند.

دانیم که در عربستان شمالی انتخاب رییس یا حاکم بنا به نظر اکثریت و به  می -2
یاست (حتی شخص پیامبر نیز بنا به نظر اکثریت مردم مدینه به ر 2صورت شوري بوده

دانیم که اسالم هر قانونی که مربوط به دوران جاهلی بوده و  می شوند) و می انتخاب
ماه، حج  4نابت، حرام بوده کرده (مانند لزوم غسل ج می پسندیده و مثبت بوده را تایید

 .و...)
در مفاد آیه نیز، تصریحی به نام شخص یا حتی اینکه موضوع ابالغ چیست نشده  -3
 .است
َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ﴿  فرماید: می 3د شک برانگیز و شبهه ناكقرآن در موار -4

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 
ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ُ�ُّ أ آنچه را به « .]36: اإلسراء[ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

                                           
هاي فراوانی در تاریخ وجود دارد: اختالف در شیوه وضو گرفتن. داستان قطام. داستان  البته در این زمینه مثال -1

 سایه بان پیامبر در جنگ بدر و... 
: اکثر هواداران علی 40تشیع در مسیر تاریخ دکتر سید حسین محمد جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ص  -2

در مخالفت اولیه بر علیه خالفت ابوبکر اصال از عربستان جنوبی بودند و در دفاع از حقوق علی نقطه نظر 
 کامال روشن مذهبی داشتند. 

 نیز باشد. به خصوص که مایه نزاع و تفرقه میان مسلین -3
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همگی در پیشگاه خداوند آن علم و اطمینان نداري پیروي نکن همانا گوش و چشم و دلها 
 .»مسئولند

در آیات قرآن آمده که: این قرآن به زبان فصیح عربی و به صورت روشن و  -5
فرو فرستاده شده و جدا کننده حق از باطل و فرقان اي  واضح و بدون هیچ شک و شبهه

و... است. آیا همه این آیات، دال بر این نیست که سخنان خداوند، خالی از ایهام و 
ویی و شک برانگیزي است؟ و مردم براي فهم آن نیاز به قیم و عقل دیگران ندارند. دوپهل

دانسته که اگر در این آیه ذکري از  الغیوب است نمی و آیا نعوذ باهللا خداوند که عالم
خالفت نشود یا نامی از خلیفه برده نشود ممکن است امت دچار تفرقه و گمراهی شده و 

شده جلوي انحراف را  ا طی کند؟ اگر واقعاً به این راحتی میبه قول شما مسیر انحراف ر
 گرفت چرا خداوند چنین نکرد؟ پس آیا منحرف واقعی خود ما نیستیم؟ 

 موارد اختالفی باید با معیار قرآن حل و فصل شود. -6
طبق احادیث معتبر، آیات قرآن باید با آیات قرآن تفسیر شود و هرگاه روایت و  -7

 حدیثی خالف آیات قرآن باشد باید آنرا به دیوار بزنیم. تفسیر این آیه در کجاست؟ 
کنند  می شوند و فکر می به طور کلی برادران شیعه با شنیدن این موضوع، غضبناك -8

کنند از طرف دیگر اگر این  ولی فراموش میشود  می خدشه دار 1مقام حضرت علی
 تر و گناه آن به مراتب سنگیناند  سخن، دروغ باشد به ساحت مقدس خداوند، دروغ بسته

 است. آن هم دروغی که چنین عواقب تفرقه افکنی دارد. و مسلماً حتی حضرت علی
 نیز راضی به این امر نیستند.

چون وظیفه دریافت و  امبر اکرمشود: پی می در انتها یک سئوال ساده مطرح  -9
ابالغ وحی را داشتند باید از جانب خداوند تعیین شوند ولی خلیفه چه ارتباطی با خدا 
دارد که باید از سوي خدا و نه مردم انتخاب شود؟ و این اعالم جانشین از سوي خداوند 

 تا کی باید ادامه داشته باشد؟ 

                                           
البته به قول آن عرب: خالفت از علی زینت یافت و این خالفت نبود که علی را زینت داد. عجیب است که  -1

 هاي درسخوانده و مکتب رفته کنونی است. سال قبل بیشتر از برخی انسان 1400شعور یک عرب بدوي 
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که در مورد عقیده شیعه مبنی بر انتخاب عالوه بر سئواالت بیشمار و شک برانگیزي 
جانشین توسط پیامبر و بر مبناي اشاره خداوند وجود دارد در میان کتب تاریخی و 

خوریم که ظن ما را عدم وجود چنین  روایات مورد تایید شیعه و سنی به مواردي بر می
و رسولش کند زیرا اگر ابوبکر و عمر غاصب خالفت بوده و فرمان خدا  چیزي تقویت می

را زیر پا گذاشته باشند باید تمامی این موارد را یا دروغ بدانیم یا حمل بر تقیه کنیم. البته 
بعید است این موارد دروغ باشد چون هم علماي شیعه و هم سنی و هم محققین غربی 

 توان سئوال کننده را اند در بسیاري از موارد نیز با حیله تقیه نیز نمی آنها را تایید کرده
اي مبنی بر خطر جانی براي امامی که بنا به عقیده شیعه  دست به سر کرد زیرا هیچ قرینه

 از زمان و مکان مرگ و شخص قاتل خود و... با خبر است، وجود نداشته است: 

 ها سایر قرائن و شواهد و نشانه

تعداد توان با اصول جدلی و کالمی خدشه دار کرد ولی وقتی که  می قرائن و شواهد را
آید. نشانه یا قرینه به  نمی آنها انبوه و بیشمار شد حتی از علم جدل و کالم نیز کاري بر

تواند در کنار سایر دالیل، واقعیت را  تواند دلیل محسوب شود ولی می نمی خودي خود
 شود که به صورت غیر می براي انسان روشن کند. قرینه و اماره به دالئل و مدارکی گفته

 کنند: می به یقین تبدیلاي  مان ما را در مورد مسالهمستقیم، گ

 ها و گفتگوها داستان 
از  ابی طالب گفته است: علی بن می کند که می ابوجعفر طبري از ابن عباس روایت

حضور پیامبر در بیماري رحلت آن حضرت بیرون آمد. مردم به او گفتند: اي اباالحسن، 
ا که بهبود یافته است. عباس دست او را چگونه است؟ گفت: سپاس خدا ر پیامبر

بینی و معتقد نیستی که تو پس از سه روز دیگر بنده چوبدستی  نمی گرفت و گفت: گویا
شناسم، پیش رسول  (درمانده) خواهی بود. من مرگ را در چهره فرزندان عبدالمطلب می

اشد آن را ب خدا برو از او بپرس حکومت براي چه کسی خواهد بود که اگر براي ما می
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ترسم از  می : بدانیم و اگر براي دیگران است در مورد ما به او سفارش فرماید. علی گفت
 .1او بپرسم و آن را از ما باز دارد که در آن صورت هرگز مردم آن را به ما نخواهند داد

گفت:  شنیدم که می گوید: از پدرم زید می ‡حسین بن زید بن علی بن حسین
کرد و  نهاد و مالیم می کوچکی از گوشت یا خرما را نخست در دهان میقطعه  پیامبر

نهاد و پدرم علی بن  می ، که کودکی خردسال و در دامنش بود،سپس به دهان علی
فرمود و چیزي از گوشت ران که بسیار گرم  نسبت به من همینگونه رفتار می حسین

دمید تا سرد شود، سپس در دهان  می کرد، یا بر آن بود برمی داشت و آنرا در هوا سرد می
ترسید و از حرارت آتش دوزخ من  می نهاد. آیا بر من از حرارت یک لقمه می من

پندارند برادرم به وصیت پدرم امام بود، پدرم این  می ترسید. اگر آنچنان که این گروه نمی
زید فرمود. (جناب حسین بن  می گفت و مرا از آتش دوزخ حفظ می موضوع را به من

ضرت صادق برادر گرامیش یحیی، تحت کفالت ح پس از کشته شدن پدر بزرگوارش و
مند شد و از شدت گریستن به ذوالدمعه ملقب شد. آن بزرگوار  قرار گرفت و بسیار بهره

المجدي چاپ استاد محترم دکتر احمد  159در هفتاد و شش سالگی درگذشت. به ص 
 ق.) 1409مهدوي دامغانی قم 

روایات بیشمار زیادي در متون تاریخی ثبت شده که برخی به نفع ابوبکر  مکالمات و
که در  2و عمر و برخی دیگر، شاید به ضرر آنهاست. ولی حتی یک مورد هم وجود ندارد

 .بوبکر و عمر، غصب شده است!همان زمان، کسی گفته باشد که حق علی توسط ا
ه که طرفداران خاندان نبی اکرم و در تمامی کتب قدیمی و معتبر تاریخی به تواتر آمد

ومخالفان بنی امیه در خراسان و کوفه و... مردم را اینگونه براي سقوط خلفاي بنی امیه و 

                                           
ید ابن جبیر دقیقاً قبل از این داستان، گفته سعکه افسانه قلم و دوات را از قول این ابوجعفر طبري همان است  -1

است. اگر دروغگو است هر دوي این داستانها دروغ است و اگر راستگوست داستان فوق نیز راست است. 
 .گیر بوده است) م احمد در قبول احادیث بسیار سختجزء رابع مسند امام احمد (اما 2374منبع دیگر: روایت 

 .البته به غیر از کتب موهوم و جعلی مانند کتاب سلیم ابن قیس -2
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اند: الرضا من آل محمد: رضایت به یک نفر از  کرده جانشینی یک نفر دیگر دعوت می
ه. اگر در قرن اول گویند: الرضا من آل علی یا من آل فاطم نمی خاندان پیامبر. براستی چرا

و دوم احادیث غدیر و لوح جابر و... دال بر خالفت حضرت علی بود و مردم، همین 
کردند نه اینکه به کل خاندان نبی اکرم تا  می برداشت را داشتند به خاندان علی دعوت

 .اینکه بنی عباس روي کار بیایند!
و عبداهللا ابن عمر و  خواهد از امام حسین و عبداهللا ابن زبیر می معاویه در مکه

گوید: تو از ما یکی  می عبدالرحمن ابن ابی بکر براي یزید بیعت بگیرد. فرزند زبیر به او
از سه پیشنهاد را بپذیر: یا چون رسول اکرم رفتار کن که هیچکس را براي خود به 
جانشینی تعیین نکرد و مردم خود با ابوبکر بیعت کردند یا چون ابوبکر رفتار کن که 

نمود و از فامیل خود کسی را در این امر خطیر  1مردي از قریش را به خالفت نامزد
نفره واگذار نمود که  6شرکت نداد و یا این که چون عمر باش که خالفت را به شورایی 

 و سخن او را رداند  امام حسین در حضور داشته .2فرزندش در میان آنها قرار نداشت
در البه الي کتب  ها را براي نمونه آوردم و از این نمونه کنند. البته من این مورد نمی

دهد پیامبر اکرم براي پس از خود جانشینی  می تاریخی به حد وفور وجود دارد که نشان
 تعیین نکردند. 

کند که ایکاش سه چیز را از پیامبر  می حضرت ابوبکر در هنگام مرگ، اظهار تاسف
گوید: ایکاش از پیامبر پرسیده بودم که  می چه چیز؟ کنند می پرسیده بودم. از ایشان سئوال

این کار (خالفت) پس از او بر عهدة کیست؟ و آیا انصار را در اینکار حقی هست یا نه و 
 .3سئوالی در خصوص ارث

                                           
بر خالف تصور واهی شیعه حضرت ابوبکر حضرت عمر را منسوب نکرد بلکه اصحاب پس از رحلت او و  -1

چون ایشان حضرت عمر را نامزد این کار کرده بود با او بیعت کردند و هیچگونه مخالفتی در این خصوص 
 ثبت نشده است.  از هیچکس در تاریخ

 .181ص  3ج  1368نقش عایشه در تاریخ اسالم سید مرتضی عسکري  -2
 .تاریخ طبري و تاریخ یعقوبی -3
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و موضوع نبرد نیز اند  یکصد هزار نفر در جنگ صفین و نبرد با معاویه حاضر بوده
ت. عجیب است که حتی یک نفر هم به خالفت خالفت حضرت علی یا معاویه بوده اس

در این زمینه  منصوص حضرت علی و آیات قرآنی مربوطه و یا احادیث پیامبر اکرم
نشینند  می طرف ه بزرگی مانند ابن مسعود و... بیکند! و صحاب اي نمی ترین اشاره کوچک

: عمار را گروه رسد آنگاه آنها طبق این حدیث پیامبر می تا اینکه عمار یاسر به شهادت
شوند.  می فهمند که حق با حضرت علی است! و به سپاه علی ملحق کشند می یاغی می

آیه درباره حضرت علی و واقعه غدیر و بیعت خود با علی و  300ولی عجیب است که 
تر  صدها حدیث در رابطه با حضرت علی و... را فراموش کرده بودند! آیا طنزي مضحک

 دارد؟  از این در تاریخ وجود
حدیث کم اهمیت شهادت عمار به دست گروه  چگونه است که اصحاب پیامبر

سال به خاطر دارند ولی واقعه مهم غدیر (اگر موضوع غدیر خالفت  27یاغی را پس از 
روز فراموش کرده و هیچکس در سقیفه و یا پس از آن به  70بوده است) را فقط بعد از 

 .کند؟! اي نمی آن اشاره
دانید  می را دقیقاً طبق سنت نبی اکرم و شیوه حکومتی حضرت علیشما روش 

چرا ایشان در سه روز آخر عمر خود که ضربت خورده بودند مانند پیامبر در غدیر خم، 
جانشین خود یعنی امام حسن را معرفی نکرده و از مردم کوفه براي اوبیعت نگرفتند؟ و 

 خواهید با حسن بیعت کنید می خود دانیدبه جاي اینکار در پاسخ مردم کوفه گفتند: 
خواهید بیعت نکنید. براستی چرا امت را مانند گله بی چوپان رها کردند؟ آن هم در  می

شرایطی که به مراتب بدتر از آخرین روزهاي حیات پیامبر اکرم بود. (وجود خونخواهان 
 .همه و شیعیان غالی و تندرو و...)حضرت عثمان و خوارج مخالف با 

قصد برکناري یکی از اي  خوانیم که هر گاه عده می ر تمامی کتاب معتبر و قدیمید
چرا اند  کرده می ابتدا در حضور جمع او را خلعاند  خلفاي بنی امیه یا بنی عباس را داشته

 در هیچ کجاي تاریخ سخنی از خلع حضرت علی و سپس تجمع در سقیفه به چشم
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 خورد؟  نمی
براي پذیرفتن خالفت، هیچ کجاي تاریخ،  علی در اشارات و دالیل حضرت

بینیم بلکه فقط دلخوري ایشان از  نمی مبنی بر وجود نص و یا تاکید پیامبر و...اي  نکته
 عدم حضور در سقیفه با عناین به قرابت به رسول اهللا بوده است:

 مورهمأملكت  ىن كنت بالشورإف
 

 مش�ون غيبـفكيف بهذا وال 
 

 حججت خصيمهم ن كنت بالقر��و
 

 قربأبانليب و أو� كفغ� 
 

 ]حضرت علی[
جان بخشید  ها به هوش باشید سوگند به آفریدگاري که دانه را شکافت و به جنبنده

کرد. و  اگر: حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اینهمه یاران حجت را تمام نمی
ا در برابر شکمبارگی ستمگر و اگر نبود آن تعهدي که خدا از دانشمندان گرفته است ت

افکندم و آخرین  می تفاوت نمانند، مهار شتر خالفت را بر کوهانش گرسنگی مظلوم بی
 .1کردم شتر این کاروان را به کاسۀ اولین آن سیراب می

پرسید  هجري در صفین شخصی از طایفه بنی اسد از حضرت علی 37در سال 
 : چگونه شما را از آن مقام که سزاوارتر از همه بودید کنار زدند؟ آن حضرت فرمود

کنی لیکن تو  برادر بنی اسدي تو مردي پریشان و مضطربی که نا به جا پرسش میاي  «
را حق خویشاوندي است و حقی که در پرسیدن داري و بی گمان طالب دانستنی. پس 

نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد در حالیکه ما را نسب برتر و بدان که آن استبدادي که 
پیوند خویشاوندي با پیامبر استوارتر بود جز خودخواهی و انحصار طلبی چیز دیگري 
نبود که گروهی بخیالنه به کرسی خالفت چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از آن دست 

(آنگاه شعر امراء القیس را کشیدند داور خداست و بازگشت همه ما به روز قیامت است 
انگیز دزدیدن  ران را و به یاد آور داستان شگفتخواندند: واگذار داستان تاراج آن غارتگ

اسب سواري را) بیا و داستان پسر ابوسفیان را به یاد آور که روزگار من را به خنده آورد 

                                           
 .3 هنهج البالغه. الخطب -1
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 ».از آن پس که مرا گریاند...
و حادثۀ غدیر در ارتباط با خالفت حضرت والیت  هیوم االنذار و آی هچنانچه واقع

در سال آخر به جنگ تبوك رفتند و علی را در مدینه باالي  بود وقتی پیامبر می علی
گفتند: پیامبر همراهی علی را خوش نداشت.  گذارند منافقان نمی می سر خانواده خودشان
بیشتر اي  ن چنین شایعهگفت اند، اکرم، علی را خلیفه اعالم کرده بوده زیرا اگر خدا و نبی

شبیه طنز بود تا شایعه! ضمن اینکه حضرت محمد حضرت علی را در این آخرین روزها 
کرد نه اینکه سباع ابن غفاري را جانشین خودشان در مدینه  می جانشین خود در مدینه

ی چرا علی به جاي اینکه براي کنند و خلیفۀ آینده را! زیر نظر او قرار دهند!!! براست
یوم  هسوي پیامبر بروند براي منافقان، اشاره به واقع گذاري از مدینه خارج شده و به گله

 النذار و آیه والیت و... نکردند؟ و چگونه آنها نترسیدند که علی که در آینده خلیفه
 پیامبر هکند؟ در جریان جنگ تبوك حضرت علی، سرپرست خانواد می شود و تالفی می

دهد منظور پیامبر در مواقف دیگر (مانند یوم النذار و...)  می نشانبوده و نه بیشتر و همین 
 شم بوده و نه خالفت و حکومت. ها وصایت بر خانواده و جانشینی در بنی

شود حضرت علی در  می ي متعددي که بین حضرت علی و معاویه رد و بدلها در نامه
صار و مهاجرینی که با فرمایند: همان مردم و همان ان می اثبات حقانیت و خالفت خود

ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند پس خالفت من بر حق است و 
دهد شان  می کنند و این نشان اي نمی هیچگاه به آیات ابالغ و اکمال و والیت و... اشاره

 نزول این آیات چیز دیگري بوده و نه موضوع خالفت. 
فاطمه؛ جمعی را اطراف خود داشت و چون فاطمه  و چنان بود که علی در زندگانی

ماه پس از پیامبر بود. یکی  6درگذشت کسان از دور وي پراکنده شدند. درگذشت فاطمه 
ماه با ابوبکر بیعت نکرده بود؟ گفت: نه علی بیعت کرده بود و نه  6به زهري گفت: علی 

ی دید که مردم از دور شم بیعت کرده بودند (عجب خفقانی) و چون علها هیچ یک از بنی
وي پراکنده شدند با ابوبکر از در صلح درآمد و کس فرستاد که پیش ما بیا و هیچکس با 
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دانست. اما عمر گفت: تنها  تو نیاید که خوش نداشت عمر بیاید و خشونت وي را می
 کنند؟ گوید: ابوبکر می روم، چکارم می پیش آنها مرو. ابوبکر گفت: به خدا تنها پیش آنها

شمیان به نزد وي فراهم بودند علی برخاست و چنانکه باید ثناي ها پیش علی رفت که بنی
خدا کرد و آنگاه گفت: بازماندن ما از بیعت تو از اینرو نیست که فضل تو را انکار 

نگریم ولی ما را در اینکار  می کنیم یا خیري را که خدا سوي تو رانده به دیدة حسد می
شم سخن ها یده گرفتید. آنگاه از قرابت خویش با پیامبر و حق بنیحقی بود که ما را ند

آورد و چندان بگفت که ابوبکر گریست. و چون علی ساکت شد ابوبکر شهادت اسالم 
بر زبان آورد و چنانکه باید حمد و ثناي خدا کرد آنگاه گفت: به خدا خویشاوندان پیمبر 

این موال که میان من و  هدارم. دربارخدا را از رعایت خویشاوندان خودم بیشتر دوست 
برند هر  نمی گفت از ما ارث می شما اختالف است نیت خیر داشتم و شنیدم که پیمبر خدا

خورند و من در پناه خدا  می چه به جا گذاریم صدقه است خاندان محمد فقط از این مال
فت: وعدة ما و تو کنم. آنگاه علی گ می هر کاري را که محمد پیامبر خدا کرده باشد همان

براي بیعت امشب باشد. و چون ابوبکر نماز ظهر بکرد روي به مردم کرد و سخنانی در 
 هعذر خواهی از علی بر زبان آورد. پس از آن، علی برخاست و از حق و فضیلت و سابق

ابوبکر سخن آورد و پیش رفت و با او بیعت کرد (پس داستان اخذ بیعت اجباري و... 
گونه جانبداري و تعصب و یکطرفه نگري در این روایت وجود ندارد) و دروغ است هیچ

مردم به علی گفتند: صواب کردي و نکوکردي. گوید: و چون علی به جمع پیوست، مردم 
 .1336 او نزدیک شدند. تاریخ طبري صبه 

در بستر » ابن ملجم«هنگامی که امام علی، پس از ضربت خوردن شمشیر مسموم  
سئوال قرار گرفته، و از ایشان پرسیدند که چه کسی بعد از ایشان  مرگ بود، مورد

کنم، همانگونه که رسول  شما را ترك می« رسد؟ و ایشان در جواب گفتند: بخالفت می

 .»تر��م كما تر��م رسول اهللاأ«» شما را ترك گفت خدا
خبر به حضرت علی  کهوقتی  کردند می سب و شتم راو عمر  ابوبکرحضرت  روهیگ
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 کردند.فرار  قرقیزستانبه  آنهاتعقیب کرد ولی  را آنها رسید
هنگامی که حضرت امام حسن خالفت را به حضرت معاویه واگذار نمود یکی از 

مال [شرایطش این بود که به کتاب خدا و سنت رسول و سیره خلفاي راشدین عمل کند. 

يف  ةمهمـالفصول ال، ه 1398اپ تهران ، چ393، ص: 1ج:  ،جالء العيونباقر مجلسی، 

 ].314، عباس قمی، ص: منتهي االمال 163ص:  ةئمحوال األأ ةمعرف
اگر رسول خدا مرا به جانشینی «در روایتی از حضرت علی نقل شده است که فرمود: 

فرماید:  می ، نیز»داشتم تا حق خود را بگیرم نمی گزید، من از جنگ دست بر می خود بر
سوگند اگر من تنها با دشمن روبرو شوم و جمعیت آنها به قدري باشد که همه به خدا «

 .]62: نامهصبحی صالح،  البالغه،نهج [ »هراسم نمی روي زمین را پر کنند، باکی نداشته و

 عقل و منطق 

به خاطر تکرار و تواتر در سایر اصول و فروع دین مانند: نماز، حج، معاد، و حتی  -
تالفی بین شیعه و سنی نیست ولی در سایر مواردي که تواتر حب اهل بیت، هیچ اخ

خورد ما شاهد  می وجود ندارد یا موارد ضد و نقیض در کنار سایر موارد به چشم
خمس و امامت (البته به معناي  -اختالف هستیم مواردي مانند: جواز متعه(صیغه زنان)

بودن یا تحریف چنین مسائلی خالفت و چیزي باالتر از نبوت) آیا همین امر نشانۀ دروغ 
 نیست؟ 

که: علت شیوع بیش از حد احادیث (جعلی و اند  برخی محققین بر این عقیده  -
صحیح) در کتاب تاریخی و روایی (شیعه و سنی) این بوده که در موضوع خالفت ابوبکر 

وجود نداشته ولی چون خالفت حضرت علی اي  و عمر و عثمان چندان بحث و مناقشه
سال) با جنگ و عدم پذیرش این خالفت توسط مارقین و ناکثین و  5از ابتدا تا انتها(

قاسطین صورت گرفت. همین نکته باعث گردید که احادیث بسیاري از سوي طرفداران 
ها حضرت علی (به راست یا دروغ) رایج شده و بر سر زبانها بیفتد و چون در آن سال
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 چیزي به نام شیعه و سنی وجود نداشته این احادیث وارد کتب اهل سنت نیز شده است. 
ماه مانده به رحلتشان، تمام رسالت  2توان باور کرد که پیامبر اکرم فقط  می چگونه -

ساله خود را هم در نگاه اعراب تازه مسلمان و هم در نگاه تاریخ زیر سئوال ببرند و  23
دامادشان به عنوان جانشین (چون همه چیز در قدرت نهفته است) با تعیین پسرعمو و 

 این سئوال را در اذهان بیمار مطرح کنند که هدف ایشان خدایی نبوده و... 
طبق صریح آیات قرآن کریم و شواهد متعدد تاریخی یک قوم و جامعه وقتی دچار  -

خود آن جامعه شوند که  هایی مانند حکومت حاکمان غاصب و ظالم و ستمگر می عذاب
یی شده و نتیجۀ طبیعی چنین ها مدت زمان مدید و طوالنی دچار انحرافات و سستی

عواملی منجر به روي آمدن چنان حاکمانی خواهد شد. سئوال اینجاست اصحاب پیامبر 
در تثبیت و روي کار امدن ابوبکر و اي  اکرم که عمدتا در مدینه ساکن بوده و نقش عمده

در مدینه مرتکب چه انحرافات و  سال اقامت پیامبر اکرم 10طول در اند  عمر داشته
و گناهانی شدند که ناگهان به محض رحلت نبی اکرم دچار چنین بالي آسمانی  ها سستی
 .(البته به زعم خیاالت شیعه!)  ؟!شدند
چرا شخص دوم و جانشین پیامبر در برخی موارد زیر نظر و مامور شخصی دیگر  -

بوده (مثال در تبوك حضرت علی در مدینه و زیر نظر و فرمان یکی از انصار بوده و در 
 .اند؟!) نیز مامور و زیر نظر ابوبکر بودهابالغ سوره برائت 

در بوق و کرنا  چنانچه حکومتی از دین و خدا به خودش تقدس و وجهه بدهد و -
این حکومت  هکند که دیانت ما عین سیاست ماست. آنگاه اگر بنا به هر دلیلی وجه

 عظیمی از مردم از میان هخراب شود، خود به خود، وجهۀ دین و خدا نیز در نزد تود
شود. علت عدم وجود نص و عدم تعیین  می روح و خوار ارزش و بی رود یا بی می

رسول گرامی اسالم نیز دقیقاً در همین نکتۀ ظریف، نهفته  جانشین توسط خداوند براي
است. و آن هم در ارتباط با حکومت علی یا فرزندان او بلکه در حکومت اعقاب آنها در 

 طی یک یا دو قرن بعد. 
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مقدمه و ناگهانی  در هیچ کجاي تاریخ بشري هیچ زمامدار و حاکمی این چنین بی -
و پایتخت اصلی، جانشین خودش را معرفی نکرده در یک اجتماع بزرگ بیرون از شهر 

 است. (منظور غدیر خم است)
 ریزند و حضرت علی می به خانه پیامبر املبيت ةليلچرا وقتی کفار قریش در  -

کشند؟ (اگر به قول شما حضرت علی جانشین  نمی بینند او را می را در بستر پیامبر
  .پیامبر علی را به عنوان خلیفه معرفی کرد؟)گویید در یوم االنذار  نمی بوده؟ مگر پیامبر
احادیث فراوانی از پیامبر اکرم وجود دارد که از حد تواتر هم گذشته است در این  -

احادیث، پیامبر اکرم به مبادي و مسائل حکومتی و مشخصات و صفات حاکم و وظایف 
موضوع است که وجود همین احادیث فراوان، نشان دهندة این اند  او و... اشاره فرموده

زیرا بنا بر عقیدة شیعه، اند  پیامبر اکرم، شخص خاصی را براي پس از خود معرفی نکرده
امامت منصوص در علی و فرزندان او از جانب خداوند و بوسیله پیامبر به مردم ابالغ 

شود زیرا در  می معنا شده است ولی در این صورت، وجود چنین احادیث بیشماري بی
تاریخ، نوشته نشده که مردم پس از شنیدن چنین احادیثی از پیامبر اکرم، اظهار هیچ کجاي 

و امامت  تعجب از وجود تضاد و تقابل این احادیث با احادیث مربوط به خالفت علی
 .اثنی عشریه کرده باشند!

سال فاصله بوده. شیعه  10از مسلمان شدن انصار (مردم مدینه) تا رحلت نبی اکرم  -
نصار ابتدا از قرنها جاهلیت خارج شده و با جان و دل اسالم آوردند سپس معتقد است ا

با مال و جان از رسول خدا حمایت کردند و در راه او جنگیدند. و دقیقاً در سال دهم 
هجري ایمان آنها کمرنگ شد و ناگهان به محض فوت پیامبر اکرم همه آیات قرآن و 

را یک شبه زیر پا گذاشتند و همه مرتد  در حق علی و بیعت با او سفارشات پیامبر
شدند! جالب است که بدانید تا کنون در هیچ کجاي تاریخ بشري چنین تغییر سریعی از 
بی نهایت بدي به بی نهایت خوبی و سپس به بی نهایت بدي مشاهده نشده است!!! حتی 

ث شیعیان، گذرد ثل سال که از انقالب می 30در جامعۀ دمدمی مزاج ایرانی هنوز پس از 
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به ناطق نوري راي دادند  میلیون نفري که 7طرفدار روحانیون هستند. (این نکته را از 
 .فهمیدم)

 هیی مانند: پیامبر، نبی، منذر، مذکر و رسول، همگی دال بر این است که وظیفها واژه -
 انبیاء، ابالغ پیام خداوند به مردم بوده است و نه حکومت و تعیین جانشین. در صورتیکه

 داند.  می ترین وظیفۀ نبی اکرم را تعیین جانشین شیعه مهم
شود براي  می شیعه چون از همان ابتدا در اقلیت و ضعف بوده است مجبور -

ترین پایه عقیدتی خود مستمسکی بسیار قوي و پیوند خورده با آیات قرآن و  اصلی
ص و بالفصل سخنان نبی اکرم پیدا کند و آن چیزي نبود جز اعتقاد به خالفت منصو

 کرد. تر و مسائل را درهم تر حضرت علی. ولی افسوس که این روش، راه را کج
عقلی و تجربی و کلی وجود دارد و آن این است که امور مهمی مانند اي  قاعده -

اصول دین باید براحتی قابل فهم و اثات باشد و مقدمه چینی و نتیجه گیري از آن بسیار 
ترین اصل دین یعنی توحید  نید که قرآن براي اثبات مهمساده و سرراست باشد. نگاه ک

�ِض ﴿کند:  می چگونه استدالل
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َشّكٞ فَاِطرِ ٱلسَّ ِ� ٱ�َّ

َ
آیا در « .]10ابراهیم: [ ﴾أ

فرماید اگر در جهان  می یا آنجا که. »کنید زمین و آسمانهاست شک می هوجود خدا که آفرینند
داد. اکنون موضوع نص بر خالفت بالفصل  می حتماً فساد رخدو خدا وجود داشت 

حضرت علی را نگاه کنید: حتی نیم آیه بصورت روشن و واضح بدون نیاز به روایات 
چیند تا ثابت  می تاریخی در قرآن وجود ندارد. عالم شیعه هزار و یک موضوع را کنار هم

و بعد تازه باید طبق چند روایت از کلمه مولی یعنی خلیفه و امام!  کند منظور پیامبر
واحد ثابت کند که پس از آن آیۀ اکمال و قبل از آن آیه ابالغ نازل شده است. اگر سئوال 

گردد و یک حدیث جعلی واحد  می کنی چرا در سقیفه کسی به واقعه غدیر اشاره نکرد
نگونه و با این کند و... براستی آیا مهمترین اصل مذهب بنا به عقیدة شیعه ای دیگر پیدا می

باید ثابت شود؟ و بعد این نتیجه گیري طبیعی که تمام یاران  ها آسمان و ریسمان بافی
را مرتد اعالم کنیم؟ و بعد ناچار شویم سران آنها یعنی ابوبکر و عمر را هر روز  پیامبر
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هایی جعلی، لعن و نفرین کنیم؟ و سپس مراسم عمر کشان راه  و هر هفته طی زیارتنامه
 هاي جهان را با خودمان دشمن کنیم؟ بیندازیم و در نهایت، تمامی مسلمان

خود بصورت منصوص و طبق حکمی از  اگر پیامبر اکرم، خالفت را در خاندان  -
 آمد می گذشت و باالخره یکی از آنها بد از آب در می داد و آنگاه نسلها می خداوند قرار

گفتند  می شدند! و افتاد؟ مردم نسبت به کل دین و خدا بدبین می می دانید چه اتفاقی می
اینکه آن اینها دروغ است! ضمن  هخدا و پیامبر این شخص را معرفی کرده پس هم

زد سنت و فرمان الهی  می شخص معرفی شده از سوي خداوند دست به هر کاري
آمد و چون پس از  می شد و به صورتی قانونی الزم االجرا براي همیشه در می محسوب

 شد تکلیف چه می نبی اکرم کسی با وحی در ارتباط نیست اگر ان فرد دچار اشتباه یا خطا
 .1شد؟ می

صحابی خود را با چنان دقتی ساخت که موجب تعجب همه شد. پیامبر اکرم، قبر  -
رود! آنگاه در معرفی جانشین براي پس از  می اهمیت که زیر خاك قبر! یعنی چیزي بی

معنی مختلف دارد و نعوذباهللا در این زمینه بسیار  27کنند که  ي استفاده می ا خود از کلمه
 دهند؟  می جمهم و حیاتی اینقدر ابهام و سهل انگاري به خر

شیعه معتقد است عید غدیر باالترین اعیاد است ولی جاي تعجب است که از دو  -
عید قربان و فطر در قرآن به صراحت نام برده شده ولی از عید غدیر نه! شیعه همچنین 

داند ولی حتی نیم آیه به طور روشن و واضح (یعنی بدون نیاز  می امامت را باالتر از نبوت
 تراشی) در این زمینه در قرآن وجود ندارد.  به تفسیر و قصه

شکستن  مانند: تر صحابه پیامبر اکرم با جان و دل چیزهایی بسیار عجیب و غریب -
بتها، وحی، فرشته، وجود یک خداي ناپیداي واحد، بهشت و دوزخ، زنده شدن مردگان 

                                           
دقیقاً به خاطر گیر نیفتادن در چنین تناقضاتی است که متکلمین و محدثین شیعه مجبور شدند تئوري امامت  -1

منصوص اثنی عشریه و عصمت و محدثه بودن ائمه و... را مطرح کنند و به ناچار از دروغی به دروغی دیگر 
 و از اشتباهی به اشتباهی دیگر دچار شوند. 



 آلفوس (جلد اول)  288

 

ولی در مورد کنند  می در قیامت و حتی حکومت و اطاعت از ایشان... را از پیامبر، قبول
کنند؟ ما  می یک امر عادي و مادي مانند خالفت علی از دستورات ایشان سرپیچی

دانیم که خداوند هر آنچه غیر تجربی و غیر عقلی (از نظر بشر) بوده است را در قرآن  می
آورده است پس ما این امور را باور داریم ولی چون به ما عقل داده و در همان قرآن، 

و تفکر سفارش کرده هر چیزي که توسط عقل ثابت نشود و در قرآن هم  مکرراً به تعقل
 توانیم قبول کنیم و حجت قاطع ما در روز قیامت همین نکته است.  نمی نباشد را

آیۀ قرآن در حق علی نازل شده و احادیث فراوانی نیز از  300شیعه معتقد است  -
حضرت علی در نهج  قول پیامبر در حق علی وجود دارد ولی جاي تعجب است که

 اند. البالغه حتی یک اشاره هم به این آیات قران یا احادیث مورد نظر شیعه نداشته
نویسد به این روایات و آیات مهم  می ي فراوانی که به معاویه و...ها همچنین در نامه
 کند.  اي نمی کوچکترین اشاره

علی با ابوبکر و شد. حضرت  نمی اگر خالفت با امامت یکی بود با بیعت منعقد -
کردند. حضرت علی پس از مرگ حضرت عثمان حق نداشت از  نمی عمر و عثمان بیعت

آن شانه خالی کند. امام حسن حق صلح با معاویه را نداشت. مردم در خصوص آن حق 
 شور نداشتند. 

در قرآن کریم، یکصد آیه به وضوح و روشنی تمام، در تعریف و تمجید از  -
باره امامت ی نیم آیه روشن و واضح دربر اکرم وجود دارد. ولی حتاصحاب و یاران پیام

دانیم که در قرآن کریم فقط  اثنی عشریه و یا خالفت حضرت علی وجود ندارد و ما می
در مورد اصول اساسی دین مانند: توحید ـ نبوت و معاد تکرار فراوان شده است و فروع 

زکوه) و موارد دیگري مانند روزه بسیار دین کمتر از آن تکرار شده است (نماز ـ حج ـ 
کمتر، ولی جاي تعجب است که به مهمترین اصل دین یعنی والیت و خالفت و امامت 
به زعم شیعه حتی یک اشاره مستقیم هم نشده است. نکته دیگر اینکه تکرار آیاتی که در 

 نازل شده دال بر اهمیت این موضوع است.  تعریف و تمجید از یاران پیامبر
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باشد زیرا  امامت (یعنی پیشوایی در امور دینی) موضوعی کامالً جدا از خالفت می -
داند!) طبق نص و  می اگر مانند نبوت (با توجه به اینکه شیعه امامت را باالتر از نبوت

شد (مثل نبوت) حضرت علی پس از مرگ  نمی فرمان خداوند بود هیچگاه با بیعت منعقد
حق شانه خالی کردن از آن را نداشت (مثل نبوت) امام حسن حق  حضرت عثمان

صلح و واگذاري آن به معاویه را نداشت. در خصوص آن (خالفت مبتنی بر امامت) 
دست کم یک آیۀ مستقیم و واضح و روشن با ذکر نام خلیفه و مصداق امام، وجود 

وت) منحصر به داشت. مردم در خصوص ان حق شور و راي گیري نداشتند (مانند نب
قرن تا زمان امام حسن عسکري) و به خصوص امام  2زمان محدودي نبود (مثال حدود 

 حق مشورت و یا سکوت و همنشینی با غاصبان خالفت را نداشت. 

 احادیث و روایات
از پیامبر اکرم احادیث متعددي در لزوم اتحاد و داشتن رهبر و حاکم و همچنین  -

 هحادیث متعدد دیگري وجود دارد که همه آنها نشان دهندعدم تبعیت از حاکم ظالم و ا
این است که ایشان جانشینی براي پس از خود تعیین نفرموده بودند زیرا در اینصورت 
تمامی این احادیث بی معنی شده و الاقل اگر جانشینی معرفی کرده بودند باید هنگام 

نداشته و از آینده بی اطالع ایراد چنین سخنانی مردم و اطرافیان ایشان (که علم غیب 
کردند (که علی و خاندان شما کجا و ظلم و ستم کجا؟!) در  می بودند) اظهارتعجب

 صورتیکه چنین اظهار تعجبی حتی یک مورد هم در تاریخ ثبت نشده است. 

 سایر موارد
 :و حضرت ابوبکر شخصیت حضرت عمر -
 و حضرت ابوبکر کسی که روایات و داستانهاي تاریخی مربوط به حضرت عمر 

شود شخصیت و نوع تفکر و  می قبل و بعد از خالفت آنها را به دقت مطالعه کند متوجه
نبوده که اگر آیۀ قرآن و یا سخنی از پیامبر در رابطه با خالفت اي  طرز رفتار آنها به گونه

به خاطر هیچ، آنرا زیر پا گذاشته و خودشان را وجود داشت آنها  حضرت علی
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جهنمی کرده باشند با این مدرك قوي که آنها به اندازه یک سر سوزن در زمان خالفتشان 
توان  می به نفع خود یا اقوامشان انجام ندادند. در این زمینهاي  کوچکترین سوء استفاده

عمر براي دفن شدن در کنار  داستانهاي بیشماري بیان کرد مانند داستان تقاضاي حضرت
پیامبر اکرم را بیان کرد. ضمناً در قسمت مربوط به بررسی شخصیت و سوابق و عملکرد 

رسیم که نوع تفکر و  می به این نتیجه قطعی و حضرت ابوبکر حضرت عمر
نبوده که به خاطر چیزي که در آن هیچگونه منفعتی هم اي  شخصیت آنها به گونه

 وهمین دلیل اگر افرادي مانند عمر خدا را زیر پا گذاشته باشند. دقیقاً بهدستور اند  نداشته
توانستیم به  می شدند می عاص یا ابوسفیان و حتی سعد ابن عباده پس از پیامبر اکرم خلیفه

و به  و حضرت ابوبکر نیت آنها مشکوك شویم ولی در مورد حضرت عمر
سوئی وجود ندارد نه در زمان قبل از خالفتش و نه در  ه، نکتخصوص حضرت ابوبکر

 زمان بعد از خالفتش.
شیعه معتقد است که پیامبر اکرم در صبح روز رحلت خود (دوشنبه) وارد مسجد  -

شدند و ابوبکر را کنار زدند و خودشان به جاي او امامت جماعت را عهده دار شدند 
دانیم که ابوبکر در  می گوناگون است) و ما(روایات در زمینه پیشنمازي ابوبکر، مختلف و 

اکرم به خالفت انتخاب شد. در ابتداي این بحث، جریان دقیق و  همان روز رحلت نبی
ساعده را مطالعه نمودید چرا هیچ کس از افراد مخالف حاضر در  کامل واقعه سقیفه بنی

 کند و اي نمی سقیفه به اتفاقی که صبح همین روز (یا روز قبل) اتفاق افتاده اشاره
گوید پیامبر اکرم تو را (ابوبکر) حتی براي پیشنمازي کنار زد و قبول نداشت چطور  نمی

خواهی خلیفه شوي؟ و به جاي این سخن، همگی با او بیعت کردند؟ آیا این نشان  می تو
دهنده آن نیست که او در ایام بیماري نبی اکرم واقعا امام جماعت بوده است؟ به هر حال 

پیشنماز و امام   این سئوال مطرح است که چرا در آن ایام بیماري، حضرت علیباز 
هزار  120جماعت نبودند؟ اگر به عقیده شما ایشان خلیفه منصوب از جانب خدا بوده و 

نفر در غدیر من جمله مردم مدینه با ایشان قبالً بیعت کرده بودند الاقل براي آماده کردن 
ایام بیماري نبی اکرم و در آخرین روزهاي حیات پیامبر امام زمینه الزم بود ایشان در 

؟ ضمناً  وجود ندارداي  جماعت مسجد باشند پس چرا در هیچ کجاي تاریخ چنین اشاره
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در برخی از منابع تاریخی حضرت عمر در جریان سقیفه به امام جماعت بودن ابوبکر در 
 گیرد.  می ضوع را دال بر خالفتکند. و همین مو می اشاره ایام بیماري پیامبر اکرم

 3در غدیر خم مدت حدود  شیعه (طبق برخی روایات) معتقد است پیامبر اکرم -
ساعت سخنرانی کردند زیرا موضوع بسیار مهم و حیاتی بود. ولی تنها چیزي که از 

 »من كنت مواله فهذا يلع مواله«ساعته وجود دارد یک جمله  3مجموع این سخنرانی 
است و حتی یک جمله درباره شئون حکومتی و سیاسی و اهمیت خالفت و جانشینی 
 پیامبر اکرم و لزوم پیروي و اطاعت از این جانشین و... در این خطبه طوالنی به چشم

 (در حد تواتر و در منابع قدیمی فریقین). خورد! نمی
به زعم روز فاصله است چرا  70از غدیر خم تا رحلت نبی اکرم چیزي حدود  -

نخواندند و سفارش اي  شیعه در این مدت و به خصوص در مدینه، پیامبر اکرم خطبه
مجدد به پیروي از علی نکردند؟ مگر ابوبکر فرداي سقیفه مجددا با مردم مدینه بیعت 

روز تجدید بیعتی نشد  70نکرد پس چرا نه تنها با علی در فرصت مناسب در طول این 
نبی اکرم به این مساله نشد؟ حتی در آخرین روزي که نبی  از سوياي  بلکه حتی اشاره

اکرم آخرین خطبه خود را خوانده و سه درهم بدهی را داده و آن پیرمردي که تقاضاي 
افتد و آنرا بوسید و... چرا به جاي چنین  می کند و بعد روي بدن پیامبر می قصاص

کوچک به اي  اخته و حتی اشارهکارهاي کم اهمیتی به چنان مساله به قول شیعه مهم نپرد
 خالفت علی و لزوم تبعیت از او نکردند؟ 

وجود دارد مبنی بر دوستی با خاندان پیامبر در اي  به عقیده شیعه در قرآن آیه -
، ها از خاندان پیامبر اي نیز در مورد دور بودن ناپاکی عوض اجر رسالت نبی اکرم. آیه

در قرآن به صراحت بیان شده بنابر  پیامبر وجود دارد. پس وقتی دوست داشتن خاندان
طریق اولی چرا موضوع خالفت در خاندان پیامبر اکرم به صراحت، ذکر نشده است؟ که 

است! (یعنی آیه موضوعی بسیار مهمتر از دوست داشتن آنها یا دور بودن آنها از ناپاکیه
 .تطهیر)

غیر مستقیم موید این نکته  ي حضرت علیها بسیاري از سخنان و اشعار و نامه -
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است که پیامبر اکرم جانشینی براي خود تعیین نفرمودند. حضرت علی در یکی از 
من جعل فيها و ةمانأ ةماراإل هن هذإگوید:  می ي خود خطاب به فرماندار استانیها نامه

همانا این امارت امانت است و هر کس در آن  :ةيوم القيام إىلاهللا  ةفعليه لعن ةخيان
خیانت کند لعنت خدا بر اوست تا روز قیامت. ولی مالك شیعه جز این است: هر کسی 
به جز خاندان پیامبر به امارت برسد خود به خود خیانتکار است و خیانت کرده است! 

کردم سراغ غیر من براي خالفت  فرمایند: حتی فکرش را نمی ایشان در جایی دیگر می
فرمودند: من حتی فکر  خم خالفت بوده باید میبروند در حالیکه اگر موضوع غدیر 

ال إال نبايع «گفتند:  کردم آنها بیعت شکنی کنند. معدودي از انصار نیز در سقیفه می نمی
: ما بیعت خود  گفتند در حالیکه باید می. »کنیم ما جز با علی با کس دیگري بیعت نمی« »عليا

گوید: دستت را بده تا با تو بیعت کنم در  می شکنیم. ابوسفیان نیز به علی را با علی نمی
گفت: دستت را بده تا با تو تجدید بیعت کنم. و صدها تناقض از این  می حالیکه باید

 یی قوي بر این نکته است که در غدیر خم بیعتی صورت نگرفته است. ها دست که قرینه
براي تعیین اگر به قول محقق شیعه پیامبر اکرم در آن گرماي سوزان غدیر مردم را  -

خلیفه نگه داشت بسیار به جا بلکه الزم و واجب بود پیامبر اکرم، ضمن معرفی حضرت 
علی به عنوان خلیفه و جانشین، تکلیف نوع حکومت پس از حضرت علی را نیز براي 

فرمودند تا آنها به قول شما دچار اختالف و درگیري نشوند.  مردم مشخص و تعیین می
در ارتباط نبوده و چه بسا مردم، پس از رحلت پیامبر اکرم، زیرا حضرت علی با وحی 

 کرد. مثال جا داشت پیامبر اکرم نمی سخن ایشان را درباره خالفت امام بعدي قبول
هاشم است. براستی تعیین  فرمودند که خالفت تا ابد به صورت موروثی در خاندان بنی می

عیین مصداق؟ و چرا پیامبر اکرم به ماهیت و شیوه حکمرانی در اسالم، مهمتر بوده یا ت
معنی  27در اي  جاي تبیین اصل موضوع فقط به معرفی اجمالی مصداق (آن هم با کلمه

 متفاوت) بسنده کردند؟
گویند این اعالمی از طرف  نمی چرا پیامبر اکرم پس از معرفی حضرت علی -

الوت کنند. البته صرف خدا بوده (تا مردم بهتر قبول کنند) و آیۀ مورد نظر شما را نیز ت
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تواند چاره گشا باشد زیرا حدیث  نمی اشاره به یکی دو حدیث آحاد از کتاب بحاراالنوار
نفر از صحابه نقل شده پس موضوع آیه که سخن و  110غدیرخم به قول شما توسط 

نفر از همین  20است آیا نباید الاقل توسط  تر از سخن پیامبر تایید خداست و مهم
 یت شده باشد؟صحابه روا

اند  دانسته که می دارد. ولی پیامبر می در آیه ابالغ آمده: خدا تو را از مردم نگاه -
است پس چرا باید از چیزي بترسند (ضمن اینکه شما عقیده دارید شان  روزهاي آخر عمر

 .و...)اند  دانسته می و تمام وقایع آینده رااند  پیامبر اکرم علم غیب داشته
نفر  110توسط  »من كنت مواله...«واقعه غدیر و جمالت پیامبر چگونه است که  -

تر بوده (زیرا کالم و تایید خداست)  نزول آیه که مهمشان  از اصحاب روایت شده ولی
هارون  فقط توسط ابوسعید خدري روایت شده (و یک روایت از ابوهریره) که نام ابو

شخص از نظر علماي علم رجال  عبدي نیز در بین بیشتر سلسله روات،قرار دارد. (این
شود که جا دارد  می اعتباري ندارد) شان نزولهایی هم وجود دارد که به ابن عباس ختم

 خواننده عزیز در صورت تمایل پیرامون سلسله روات آن تحقیقی شخصی انجام دهد.
نفر از اصحاب نقل شده و به  110همین نکته که روایت خطبه غدیر توسط  -

نشان دهنده این است که در اند  عمر و سایرین به آن اشاره کردهصورت مکرر حضرت 
غدیر خم خالفتی صورت نگرفته است زیرا چرا باید این افراد به خیانت و بیعت شکنی 

 خود اشاره کنند؟ و چه کسی اجازه این اشاره را به آنها داده است؟ 
ز آن افراد در آن شبانه رو 5هزار نفر، حد اقل باید  120براي بیعت حضرت علی با  -

نفر  110شدند چرا چنین موضوع مهمتري توسط  می گرماي شدید (به قول شما) متوقف
 از اصحاب روایت نشده است؟

گویند اگر پیامبر  یکی دیگر از ایرادات شیعه به خلفاء اول و دوم آن است که می -
چنین کرد  اکرم، جانشین تعیین نکرد پس چرا ابوبکر جانشین تعیین کرد و اگر ابوبکر

چرا عمر کار را به شوري واگذاشت؟ البته من چون شیعه متعصبی نیستم در ادامه سئوال 
؟ آن هم با آن  دهم و چرا علی براي خودش جانشین تعیین نکرد می برادران شیعه ادامه
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اوضاع آشفته زمان شهادت ایشان؟ و هنگامیکه در بستر شهادت بود در رابطه با خالفت 
پاسخ  ».کنم و نه نهی، خود دانید! نه به شما امر می«کوفیان، فرمودند به  امام حسن

گیرد نهفته است. چنانچه روش جانشینی پیامبر اکرم  شیعه دقیقا در همین ایرادي که می
توسط ایشان یا در قرآن بیان شده بود با اینهمه شیوه و روش متفاوت روبرو نبودیم و 

فه بهترین دلیل بر این مدعاست که نبی اکرم این هاي متفاوت در انتخاب خلی همین روش
موضوع را به سکوت برگزار کرده بودند. (که البته در جاي خود به علت بسیار عمیق و 

 .واهیم کرد)زیباي آن اشاره خ
سیاق قرآن که یک کتاب تبلیغی است بر این قرار گرفته که موضوعات در آن   -

یح و تفسیر و تبیین شوند. توضیح یک تکرار شوند (به خصوص موضوعات مهم) و توض
 معنی واحد در قالب تمثیالت و کلمات مختلف. ضمن تعیین مجازات براي منکرین. 

که به سران کشورهاي اطراف نوشته و آنها را به اسالم اي  پیامبر اکرم در نامه -
ن بود به این موضوع مهم یعنی اینکه جانشیشان  دعوت نمودند با اینکه سالهاي آخر عمر

دانید و  می نکردند (زیرا شما امامت را امتداد نبوتاي  باشد اشاره می ایشان چه کسی
به  ها در این نامه شود و... پس چرا پیامبر می مهمترین اصلی که دین فقط با آن تکمیل

جود خداي نفرموده اند؟ ولی به نبوت خود و واي  این موضوع مهم به زعم شما اشاره
 .اند!) واحد اشاره داشته

سال پیش، برخی از شیعیان رافضی و یا غالی در گوشه و کنار ایران  1400چنانچه  -
کردند حکومت شاهنشاهی  و عراق، طرفدارانی براي نظریه حکومت الهی خود پیدا نمی

در ایران به محض ورود اسالم براي همیشه ریشه کن شده بود و دموکراسی در همان بدو 
پوشاند. ولی متاسفانه شیعه با تفکر حکومت  می عمل به خودورود اسالم در ایران جامه 

موروثی و الهی که در سر داشت و جایگاه راي اکثریت و نقش مشورتی مردم در انتخاب 
ساله حکومت شاهان در ایران و تبدیل آن  1400حاکم را ندیده گرفت باعث قوام و دوام 

بدتر از حکومت شاهنشاهی است قرن به والیت مطلقه فقیه شد که به مراتب  14پس از 
کشد و مسلم است که کسی از ترس  می زیرا به زعم خود پشتوانه خداوندي را نیز یدك

 دهد.  نمی جرات هیچگونه انتقادي هم به خود  آتش جهنم اعتراض که سهل است،
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سند متواتر از حضرت علی وجود دارد که در آن ایشان، براي خلفاي قبلی  80 -
اگر کسی را نزد من اند  سند متواتر نیز وجود دارد که فرموده 80 ند.ا طلب آمرزش کرده

زنم!!! آیا چنین  می آوردید که مرا بر عمر و ابوبکر برتري داده من او را حد مفتري
سخنانی در مورد غاصبین خالفت و کسانی که آیات قرآن را زیر پا گذاشتند صحیح 

 است.

 علت مخالفت حضرت علی با واقعه سقیفه

کند. براستی  می ترین و اولین سئوالی است که به ذهن شما خطور مسلماً این نکته، مهم
روز قبل در غدیر خم  70براي من جاي تعجب است که چگونه دست تقدیر باعث شد 

چنان اتفاقی بیفتد و سپس حضرت علی به خاطر حضور در مراسم تدفین پیامبر، در 
و انتقاد ایشان از شیوه انتخابات (نه اصل سقیفه حاضر نشده و پس از آن، مخالفت 

انتخابات) تا همه این موارد دست به دست هم بدهد و علماي شیعی در طی قرون بعدي 
سناریوي خود را بر پایه این جریانات، جفت و جور کنند! این دو جریانی که در بتوانند 

یان ایشان و سایر واقع، هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و از زبان حضرت علی و اطراف
در هیچ تاریخ معتبري از وجود رابطه بین این دو موضوع، صحبت و  اصحاب پیامبر

اي بعمل نیامده است. (یعنی ارتباط بین واقعه غدیر و سپس انتخاب ابوبکر و  حتی اشاره
مخالفت حضرت علی با شیوه انتخابات نه اصل انتخابات یا فرد منتخب) اکنون در پاسخ 

اي و شرایط فعلی از زبان  تعصبات فرقه این سئوال، بهتر است به جاي تحلیل از روي
 علت این مخالفت و انتقاد را جویا شویم:   حضرت علی

ها در خصوص  ها و اشارات و نامه حضرت علی در تمامی اشعار و سخنان و خطبه
تر بودیم سزاوار نبود بدون  نزدیک فرمایند: چون ما به پیامبر اکرم، موضوع خالفت می

دیده بگیرند. و این موضوع بدون اتخاب خلیفه بزنند و ما را نمشورت با ما دست به ان
 .حتی یک استثناء همین گونه از جانب ایشان، نقل شده است!

نکته مهم دیگر این که حضرت علی، منتقد یا حداکثر مخالف این طرز راي گیري و 
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از هاشم و نزدیکان پیامبر بودند ولی پس  انتخاب حاکم و خلیفه بدون مشورت با بنی
به دست حضرت ابوبکر و حضرت عمر  اي گفتگوها و اطمینان از اینکه راه پیامبر پاره

ادامه خواهد یافت با کمال میل و اراده با حضرت ابوبکر و پس از آن با حضرت عمر 
قرار گرفته و در کنار آنها  و پس از آن مرتب، طرف مشورت دهند. دست بیعت می

یا مخالفتی از ایشان با خالفت حضرت عمر در ایام  گو اینکه هیچگونه سخن اند. بوده
 خالفت حضرت عمر، در تاریخ ثبت نشده است.

 بندي  گیري و جمع نتیجه

 رسیم: می با بررسی دالیل دو طرف (سنی و شیعه) به نتایج زیر
دست شیعه از یک سو پر است و از یکسو خالی! در داشتن مدارك معتبر، جهت  -

تواند از این دالیل به  نمی بسیار پر است ولی او  علینشان دادن فضایل حضرت 
که در ذهن خودش دارد برسد یعنی: وجود نص (فرمان الهی) بر خالفت اي  نتیجه

. به عبارتی دیگر از مفاد هیچ یک از احادیث شیعه، خالفت حضرت حضرت علی
فه وجود شود و حتی یکی دو مورد معدودي نیز که در آن کلمه خلی نمی علی استنباط

از قرآن کریم (حتی در غدیر خم) و اینکه این موضوع، فرمان اي  دارد پیامبر اکرم به آیه
(یعنی جانشین من در  ه�أيف  ةخليفاند  نداشته و یا فرمودهاي  خداوند است اشاره

توان اینگونه برداشت کرد که خالفت حضرت علی، نظر شخصی  خاندانم) و حد اکثر می
اکرم بوده و فرمانی الهی در کار نبوده است.(گر چه به احتمال فراوان و میل باطنی نبی 

وجود کلمه خلیفه یا جعلی است یا راویان این روایات ضعیفند و یا مقصود پیامبر از 
شم را عهده ها شم بوده مانند ابوطالب که ریاست بنیها کلمه خلیفه، جانشینی در قبیله بنی

ینی مانند هنگام جنگ تبوك، جانشینی حضرت علی بر دار بود و...) یا اینکه این جانش
 خانواده پیامبر اکرم بوده است. 

(خالفت  به هر حال، حلقه واسطی که مدارك محکم شیعه را به یک نتیجه قاطع
بالفصل پس از پیامبر) برساند وجود ندارد. زیرا چنانچه در مطالب باال دیدیم: تمامی 
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بین شیعه و سنی بر زیان اعتقادات شیعه است. بر سخنان و وقایع تاریخی مورد اتفاق 
توانند به خوبی مشروعیت انتخاب خلفاء را برحسب شرایط و وقایع  می ها که خالف سنی

آلیستی قوي است و  ي ایدهها تاریخی اثبات کنند. به بیانی دیگر مدارك شیعه در زمینه
 هاي رئالیستی.  استدالل برادران سنی در زمینه

از  ه غدیر هیچگونه شکی وجود ندارد ولی در اینکه منظور پیامبردر صحت واقع -
گونه سرنخ قاطع و  نصب و جانشینی ایشان به خالفت باشد هیچ معرفی حضرت علی

گوید هر کجا آیات  می خورد. به خصوص اینکه شیعه نمی حتی غیرمستقیمی به چشم
از نبی اکرم سئوال کنیم ولی قرآن نیاز به تفسیر و توضیح داشته باشد باید تفسیر آنرا 

معنی متفاوت  27تعجب اینجاست که پیامبر اکرم در توضیح آیه ابالغ، از کلمه مولی با 
ماند! پس مسلماً  می کنند و موضوع همچنان الینحل و محتاج به تفسیر باقی استفاده می

یرا بنا به ز .1موضوع خالفت در کار نبوده و آیه قرآنی نیز در این زمینه نازل نشده است
داند و  می قول شیعه موضوع بسیار مهم بوده است. (حتی شیعه امامت را باالتر از نبوت

 .)اینها همه تناقض در تناقض است

                                           
را نام حضرت علی به صراحت در قرآن نیامده به یکی دو حدیث (احتماال جعلی) از علماي شیعه در اینکه چ -1

کنند که طریقه انجام حج یا وضو یا خواندن نماز نیز در قرآن نیامده و پیامبر  امام صادق و امام باقر اشاره می
نجاست: به قول سال رسالت خود) خوب سئوال ای 23گرامی اسالم آنها را براي مردم توضیح دادند (در طی 

روز مانده به رحلت خود در غدیر از طرف خداوند مامور به نصب حضرت علی به  70شما پیامبر اکرم 
خالفت شدند. ولی به جاي تفسیر و توضیح منظور خداوند (که در آیه ابالغ به هیچ وجه معلوم و مشخص 

آنها نیز معنی خلیفه و امام و جانشین  کنند که هیچیک از معنی مختلف استفاده می 27نیست) از کلمه مولی با 
روز نیز حتی یک حدیث و  70دهد!!! پس این چگونه تفسیر و توضیحی است؟ پس از آن در طی آن  نمی

روایت در کتب شیعه و سنی مبنی بر معرفی مجدد حضرت علی و تاکید بر تبعیت مردم از ایشان از سوي 
!!! البته نکتۀ جالب دیگري نیز در این زمینه وجود دارد که پیامبر اکرم در هیچ کجاي تاریخ ثبت نشده است

دادند  سال هر شبانه روز آنرا انجام می 23گویید نیز با اینکه پیامبر اکر م  همان شیوه نماز و وضو که شما می
پس از رحلت ایشان دچار اختالف شدند!!! (به عنوان مثال به محض رحلت نبی اکرم در تعداد دفعات تکبیر 

) گذشته از اینکه این مثال قیاس است و قیاس در مذهب شیعه باطل  میت بین تمام اصحاب اختالف شد!بر 
 باشد و...  می
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کند که با توجه به اوضاع درهم و  نمی انصاف داشته باشد شکاي  اگر کسی ذره -
و... انتخاب خطرناك سقیفه و خطر حمله راهزنان به مدینه و سرپیچی و ارتداد قبایل 

حضرت ابوبکر به قول حضرت عمر، امري عجوالنه (فلته) و حادثه محیط بوده است و 
از صحنه حکومت. زیرا  نه از روي نقشه قبلی یا به نیت کنار گذاشتن حضرت علی

حتی یک روایت یا حدیث مبنی بر تایید ادعاي شیعه (غصب خالفت) وجود ندارد و با 
و نویسندگان و وعاظ و مداحان، دانسته یا ندانسته با برخی  کمال تاسف باید گفت: علماء

 اند. خود، مذهب شیعه را تبدیل به فرقه کرده هرفتارهاي کودکان
بر فضایل واالي اي  ، ذرهوجود یا عدم وجود نص بر خالفت حضرت علی -

کند. آري: این خالفت است که از وجود او  نمی انسانی این شخصیت واال، کم یا اضافه
 نت گرفت.زی

در این زمینه بر شیوة انتخابات در سقیفه بوده و نه بر  اعتراض حضرت علی -
اصل انتخابات. آن هم به خاطر عدم حضور ایشان در سقیفه. (گر چه به احتمال فراوان 

شد) در انتها سخنانم را  می حتی در صورت حضور ایشان در سقیفه باز هم ابوبکر خلیفه
 رسانم:  به پایان می قوي از زبان حضرت علی با یک دلیل بسیار محکم و

پس از واقعۀ سقیفه  طبق متون مورد تایید شیعه و سنی وقتی حضرت علی
کنند که قریش و مهاجرین  می شد سئوال ساعده که منجر به انتخاب حضرت ابوبکر بنی

. »القر�شاالئمه من «دهند با حدیث  می با چه دلیلی بر انصار پیروز شدند؟ مردم، پاسخ
چرا مهاجرین نتوانستند جواب قانع کننده به «دهند:  حضرت پاسخ می »امامان از قریشند«

به دفعات زیاد مهاجرین را  انصار بدهند و بگویند: مگر انصار فراموش کردند که پیغمبر
فرمود: انصار را عزیز بدارید و از بدان آنها درگذرید. این فرمایش  خطاب کرده و می

دلیل این است که انصار را به مهاجرین سپرده است. و اگر آنها شایسته خالفت  پیامبر
 .1»فرمود می گرفتند بلکه پیامبر مهاجرین را به آنها توصیه نمی بودند مورد وصیت قرار

در  شویم که فردي از خاندان پیامبر نمی آیا متوجه طبق استدالل حضرت علی

                                           
 .نهج البالغه و... اکثر متون معتبر تاریخی -1
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، به عنوان خلیفه و جانشین معرفی نشده بوده، زمان حیات آن حضرت و از جانب ایشان
خوانیم که پیامبر اکرم، مرتب و به دفعات  براي اینکه در روایات و احادیث بیشماري می

کرده است، و هیچکس هم از ایشان  مختلف، سفارش خاندان خود را به عموم مردم می
تاکید خداوند و آن هم آن هم بنا به  کند اگر جانشین شما از خاندان شماست ( نمی سئوال

 .1  همه نگرانی و سفارش نیست به ایندیگر نیازي  فرد شجاع و قدرتمندي چون علی)
یعنی دقیقا با همین استدالل علی ادعاي شیعیان در خصوص خالفت منصوص حضرت 

 شود. نمونه دیگر: می علی رد
مردم اي  اند: از پیامبر گرامی آورده که فرمودهمسلم بن حجاج روایتی در صحیح خود 

من بشري هستم که نزدیک است فرستاده خدا به سراغم بیاید و من به او پاسخ دهم من 
گذارم یکی از آنها کتاب خداست که نور و  در میان شما دو یادگار گرانبها به جاي می

هدایت را در بر دارد به کتاب خدا تمسک نمایید. آنگاه پیامبر مردم را به قرآن ترغیب 
کنم. شما را به اهل  می ین افزود: و اهل بیت من شما را به اهل بیتم سفارشنمود و چن

به احتمال فراوان این سخنان  .2 کنم کنم. شما را به اهل بیتم سفارش می می بیتم سفارش
چرا (طبق استدالل حضرت علی) یک نفر از میان  3پس از واقعه غدیر بیان شده است

خلیفه و حاکم و جانشین پس از  : حضرت علیکند نمی جمع از پیامبر اکرم سئوال
که اند  شماست و نیازي به اینهمه سفارش نیست!!! مردم که مانند پیامبر علم غیب نداشته

شود تا در این مورد  می احترامی دانسته پس از او نسبت به خاندانش بی می بگویید پیامبر
 سئوالی نکنند.

                                           
شود که مردم که علم  مگر اینکه از باب سفسطه بگویید پیامبر از آینده خبر داشته که باز این سئوال مطرح می -1

 .کنند یا اظهار تعجب! ا سئوال نمیداشتند چرا آنهغیب ن
دهد سید  شیعه پاسخ می – 123و  122باب فضایل علی ابن ابی طالب ط مصر، ص  7صحیح مسلم جزء  -2

 .179رضا حسینی نسب ص 
 ادانند که خود این موضوع ر هر چند شیعه انتصاب حضرت علی را در یوم االنذار و در آیه والیت و... نیز می -3

 کند. تر می براي شیعه پیچیده
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 مولی  هتوضیحی کوتاه پیرامون کلم
داده، و عنوانی  می عنوان مولی از سوي خدا و رسولش، معناي خلیفه و امیر رااگر  -

اند: مولی  گفته ه ایشان نمیب بوده الهی، چرا در ایام حکومت حضرت علی
 .المومنین؟!!!

عالمه امینی با تمام تالشش نتوانسته مولی از صیغه مفعل را اولی در صیغه افعل  -
بیشتر اند  ابل بحث در توجیه ایشان آن است که گفتهتعریف و ثابت کند. البته نکته ق

اولی  -1ولی سئوال ما اینجاست اند  بالتصرف دانسته لغویون عرب، معنی مولی را اولی
این در صورتی است که کلمۀ مولی، به تنهایی آورده شود ولی  -2بالتصرف در چه؟ 

کند وگرنه داشتن  می پیدا خود را هگان27گیرد یکی از معانی  می وقتی در داخل جمله قرار
دارد؟ براي پی بردن معناي مولی باید شرایط را اي  معنی براي این کلمه چه فایده 27

 براي رفع کدورت کند و پیامبر می ببینیم که سپاه یمن با حضرت علی درگیري پیدا
ر فرماید هر که را من یار و دوست اویم علی را نیز باید دوست و یاور خود بداند. د می

فرمایند خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن باش با دشمن  می ادامه نیز
او. پس صحبت از دوستی و دشمنی است نه ریاست و حکومت! دستی هم که داده شده 
(بایعوا) مصافحه و دست دوستی و آشتی کنان بوده و نه بیعت خالفت. براي فهم بهتر 

ا اگر بگویید شیر یعنی چه؟ شاید بیشتر مردم یا لغویون فارسی زبانان، مثالی میزنم: شم
گویند منظور تو شیر درنده  می ایرانی بگویند یعنی شیر خوراکی ولی اگر گفتی شیر بیشه

فهمند منظور تو یک نفر انسان شجاع  است. ولی اگر گفتی: شیر بیشۀ پیکار، آنگاه همه می
ف را داشته باشد(که در این نکته هم است. شاید مولی به تنهایی معنایی اولی بالتصر

حرف و حدیث زیاد است) ولی با توجه به شرایط آن زمان و کلمات بعدي نبی اکرم 
شویم که منظور نبی اکرم از مولی معناي دوست و یار و یاور بوده است زیرا  می متوجه

ر زبان عربی ترین، فرد عرب بوده و د بنا به اعتراف تمامی عرب زبانان، پیامبر اکرم، فصیح
هیچ پادشاه و خلیفه و حاکمی قبل یا بعد از پیامبر اسالم، براي معرفی جانشین خود از 
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–خلیفه  -ولی امر-کلمۀ مولی استفاده نکرده است. بلکه کلمات زیادي مانند: اولی االمر 

امیر و... در ادبیات عرب براي بیان این منظور به قول شیعه بسیار مهم وجود دارد.  -والی
 .شود) می سرور و آقا هترین معناي مولی در فارسی کلم (به نظر من، نزدیک

عجیب است که در قرآن کریم نیز، این کلمه چندین بار به کار رفته که همیشه به  -
و هیچ کجا به معناي خلیفه و جانشین نیامده  معناي یار و یاور و دوست و همنشین بوده

 .است!
احادیث فراوانی در متون شیعه و بعضا سنی وجود دارد دال بر والیت خاندان نبی  -

اکرم. باید دقت کنید که والیت به فتح واو یعنی دوست داشتن و به کسر واو یعنی 
الف دوست خالفت و حکومت و سرپرستی. هیچیک از مسلمین اعم از سنی و شیعه مخ

اکرم نیستند و این بدعت و اشتباه بزرگی است که والیت را با  داشتن و حب خاندان نبی
کسر واو و به معناي خلفات بگیریم پس، اگر هم برخی از این احادیث صحت داشته 

 باشند والیت در آنها به معناي حب است و ال غیر. 

 توضیحی مختصر، پیرامون کلمه بیعت
اب بر چند نوع بوده است: بیعت حرب و بیعت زنان و بیعت بیعت در فرهنگ اعر

خرید و فروش و بیعت امان و بیعت خالفت و... در برخی کتب اهل سنت آمده که مردم 
 هبیعت خالفت. ریشاند  پس از سخنان نبی اکرم با علی بیعت کردند ولی هیچکدام نگفته

ع به صورت منفک و گزینشی گردد که به وقای می مشکل به همان نگاه همیشگی شیعه بر
کند ما اگر کمی به عقب بر گردیم خواهیم دید چند روز قبل، حضرت علی با  می نگاه

این  اند. سپاه یمن و خالد ابن ولید و... بر سر غنایم درگیري لفظی و حتی فیزیکی داشته
د. به شو می شوند و در مجمع حج، بازار شایعه داغ می کنند و دشمن می عده با ایشان قهر

پس از اقامه  رسد و پیامبر به اوج خود می ها مرور تا غدیر خم این شایعات و دشمنی
نماز ظهر و سخنرانی و تکرار موضوعاتی که در عرفه و چند روز قبل گفته بودند براي 

فرمایند: هرکس مرا دوست دارد باید علی را هم  ها می پایان دادن به این شایعات و دشمنی
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شد خدایا دوست داشته باش هر که او را دوست دارد و دشمن باش هر دوست داشته با
که او را دشمن دارد. و پس از آن، مردمی که با علی قهر کرده بودند یا دلخوري بین آنها 

 کنند.  می دهند (بیعت) و آشتی کنند و دست می می با علی بوده با او مصافحه

 توضیحی مختصر پیرامون آیات ابالغ

ّ�َِك ﴿  نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
� ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم ﴿ .]67: ةالمائد[ ﴾َ�ٰٓ

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

 .]3: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ 
مانند سایر آیات مورد استناد شیعه، این نیمه آیات (زیرا اینها قسمتی از یک آیه  -1

یات قبل و بعد تفسیر کرد. در صورتیکه هستند) را نیز نباید در کل آیه و همچنین با آ
 آیات قبلی دارد احکام فقهی اسالم و برتري آنها را بر قواعد مسیحی و یهودي بیان

 کند.  می
آیات قرآن بنا بر اجماع علماي سنی و شیعه موقوفی هستند یعنی نه تنها در آنها  -2

 اند. تعیین نمودهتحریفی صورت نگرفته بلکه حتی مکان و جاي هر آیه را پیامبر اکرم 
(البته براي به خاطر سپردن ولی کتابت و جمع آوري کلی و همه جانبه در زمان خلفاء 
انجام گرفته است) پس چرا ایشان ابتدا آیه اکمال را در اول سوره مائده قرار داده و آنگاه 

 اند؟ یک آیه آیۀ ابالغ را تعیین کرده در اواسط سوره آن هم در میانه
داند به دو  می ابالغ را در غدیر خم هوایات متواتري که شان نزول آیآن دسته از ر -3

 شود پس خبر، واحد است و حجیت ندارد.  می نفر(ابوسعید خدري و ابن عباس) ختم
چرا ابوسعید خدري پس از شورش علیه حضرت عثمان، تا مدتی با حضرت  -4

 کند؟ (تاریخ طبري)  نمی علی بیعت
حدیث، نام ابوهارون عبدي (عماره ابن جوین، با  در میان اکثر سلسله روات این -5

مذهب تشیع) وجود دارد. که علماي علم رجال سنی و برخی از علماي علم رجال شیعه 
 (ذهبی در المیزان و امام احمد و سلیمان او را ضعیف و دروغگو اند. او را تضعیف کرده
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روات این احادیث اندکی اند) به هر حال وجود نام او بین سلسله  و شیعه متروك دانسته
جاي تامل دارد. جالب است بدانیم برخی دیگر از احادیث مورد دستاویز شیعه نیز از 

 طریق همین شخص، نقل شده است. 
احادیث دیگري وجود دارد که به حضرت علی و حضرت عمر ابن خطاب و  -6

یر نازل شده اکمال در عرفه و چند روز قبل از واقعه غد هآیاند  رسد که گفته می معاویه
گوید این آیه دو بار نازل شده! یک بار در  می است. (البته شیعه براي فرار از این تناقض

 .عرفه و یکبار در غدیر خم! قضاوت با شعور خوانندگان)
در ابالغ ما انزل من  با اینهمه تهدید اگر آیه مربوط به غدیر است چرا پیامبر -7

قیه شده و موضوع به این مهمی را هم تاخیر ربک (نعوذ باهللا) دچار ترس و سستی و ت
معنی متفاوت است که  27که داراي اند  اي (مولی) بیان کرده انداخته و هم با کلمه

 دهد؟  نمی هیچکدام معنی خلیفه و امیر و جانشین را
گوید این آیه هنگام اعالم  می حدیث واحدي از ابن عباس وجود دارد که -8

خداوند به دعوت علنی اسالم (پس از سه سال دعوت مخفی) نازل شده هر چند این 
 روایت واحد است ولی کامال با مفاد آیه همخوانی دارد زیرا: 

کنیم در صورتیکه در غدیر  می فرماید: ما تو را از شر مردم حفظ می خدا در این آیه
نفر طرفدار از جان گذشته داشته چرا باید از کسی بترسند. ولی خم پیامبر اکرم دهها هزار 

در ابتداي دعوت در مکه آشکار کردن دعوت و رد خدایان و باطل دانشتسن عقاید آباء و 
نیز با این دعوت علنی  ها اجدادي انها واقعاً جاي ترس هم داشته. تمامی آزارها و شکنجه

 شود.  می شروع
کند. نه تنها در  نمی اید: همانا خدا گروه کافران را هدایتفرم می در انتهاي آیه خدا

غدیر خم بلکه در آن لحظه در هیچ کجاي عربستان کافري وجود نداشته است. در 
گویید عدم پذیرش  می اگر هم اند. صورتیکه در ابتداي دعوت همه اعراب کافر بوده

اید اصل قضیه  نتوانستهما والیت علی کفر است این مصادره به مطلوب است زیرا هنوز ش



 آلفوس (جلد اول)  304

 

 گیري کنید.  ابت کنید تا بخواهید از آن نتیجهرا ث
گوید: اي پیامبر برسان آنچه بر تو نازل شده. یعنی تمام آنچه در این سه سال  می خدا

به تو گفتیم را به مردم، ابالغ کن. شما باید به ما بگویید آنچه مورد نظر شماست در 

ٓ  بَّلِغۡ ﴿را ابالغ کند  ر باید آنکجاي قرآن وجود دارد که پیامب نزَِل  َما
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ   ﴾رَّ

 .»برسان آنچه از خدا بر تو نازل شده است«
ها  گوید این آیه در جریان یکی از جنگ می البته روایات متواتر دیگري وجود دارد که
سنت این  کند. هرچند اکثر براردان اهل نمی نازل شده ولی چندان با شرایط موضوع وفق

نزول این آیه قبول دارند ولی از نقطه نظر تاریخی این آیه به شان  روایات را در خصوص
آید. واهللا اعلم. نکته بسیار مهمی که  می نظر من با آن خبر واحد ابن عباس بیشتر جور در

تراشند این است که اگر این آیه  می من دوست دارم بدانم روحانیون چه توجیهی براي آن
هزار نفر از مسلمانان نازل شده است چرا در انتهاي  120یا  70یر خم و در جمع در غد

َ ٱ إِنَّ ﴿آیه آمده:  ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ خداوند گروه کافران را هدایت « ]67 :ة[المائد ﴾فِرِ�نَ َ�

مگر در آن لحظه و در آن جمع و حتی در کل عربسستان، دیگر کافري وجود  .»کند؟ نمی
 داشته است؟

 سخنی مختصر پیرامون آیه انذار و آیه والیت

 آیه انذار 

ۡقَر�َِ� ﴿
َ
نِذۡر َعِشَ�تََك ٱۡ�

َ
 .]214الشعراء: [ ﴾٢١٤َوأ

دهد با این  می در سال سوم بعثت خداوند به پیامبر دستور علنی کردن رسالت را

ۡقَر�َِ� ﴿خطاب: 
َ
نِذۡر َعِشَ�تََك ٱۡ�

َ
و خویشاوندان نزدیکت را انذار  .]214الشعراء: [ ﴾٢١٤َوأ

در این روز خلیفه و جانشین خود را  کن. شیعه طبق یک خبر واحد معتقد است پیامبر
 ساله) را نیز معرفی نمود ولی: 13(یعنی حضرت علی 

خدا به پیامبر فرموده: ابالغ رسالت کن و نه اعالم خالفت. نام حادثه نیز یوم االنذار 
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 .لیفه!است و نه یوم تعیین خ
چگونه در همین اولین روز، هنوز پدري ثابت نشده پیامبر ناگهان بخواهند حکومت بر 

 شم موروثی کنند و همه هم قبول کنند؟ها اعراب را در خاندان بنی
در تاریخ طبري در کنار همین خبر، خبر دیگري نیز از حضرت علی وجود دارد که 

شود)  می برد و وصایت می وصی (کسی که ارثپیامبر در این روز مرا به عنوان اند  فرموده
کنند. به احتمال فراوان اگر هم  نمی به خالفت بر کل قبایل عرباي  معرفی کرد و اشاره

بوده منظور خلیفه فی اهلی (یعنی جانشین در خاندانم بوده  کلمۀ خلیفه در سخن پیامبر
 .در مدینه)است مانند جنگ تبوك و سرپرستی خاندان پیامبر توسط حضرت علی 

ریزند و  می نفر از کفار، شمشیر کشیده به خانه پیامبر 40چرا در لیله المبیت که 
 رسانند؟ اگر نمی بینند ایشان را به قتل می جانشین جوان ایشان (یعنی حضرت علی) را

 علی در سال سوم بعثت، جانشین پیامبر است؟اند  دانسته می
ران کفر، مانند ابولهب و ابوجهل بر نبی اکرم ترین شائبه و اتهامی که از سوي س بزرگ

خواهد ریاست مکه و قریش را  شد (پس از علنی کردن ابالغ) این بوده که او می می وارد
با چنین سخنی مهر تایید بر تفکرات آنها زده  به دست بگیرد آیا امکان دارد پیامبر

 باشند؟

 آیه والیت

ُ َورَُسوُ�ُ ﴿ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ َكٰوةَ وَُهۡم إِ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ۥ َوٱ�َّ
سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان  .]55: ةالمائد[ ﴾٥٥َ�ٰكُِعوَن 

است دهند در حالیکه راکعند. شیعه معقتد  می دارند و زکوت می اند و نماز را برپا آورده
حضرت علی در حال رکوع در نماز انگشتري که ارزش ان خراج یکسال یمن بوده است 

 شود که یعنی علی خلیفه است ولی: می دهد و این آیه نازل می را به گدایی
شود.  نمی حتی در صورت قبول این شان نزول، خالفت بالفصل علی از آیه استنباط
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ي و منافقین دوستی نکنید و در اینجا فرموده زیرا در آیات قبلی آمده که با یهود و نصار
دوست و یاور شما فقط خداوند و رسولش و مومنان هستند. حتی در آیات بعدي نیز 

 سخن از همین موضوع است.
شده  می گداپروري در سیره بزرگان نبوده آن هم اعطاي این مبلغ کالن! براحتی

 کرد.انگشتري به این قیمت را فروخت و بین فقرا تقسیم 
چگونه در یک زمان واحد دو نفر ولی (پیامبر و علی) بر امت اسالمی تعیین شده 

 است. 
تاخیر در پرداخت زکوه واجب گناه است و بعید است حضرت علی در اینکار تاخیر 
کرده باشند اگر هم زکوه مستحب بوده که نیازي نبوده ارکان نماز را به خاطر آن به هم 

 ریخت. 
حال نماز تیر از پاي حضرت علی بیرون کشیدند و ایشان متوجه  گویید در می شما

 ل نماز، متوجه درخواست گدا شدند؟نشدند چگونه در حا
آیا در آن واحد امکان دارد دو ولی و حاکم بر مسلمین حکومت کنند؟ (نبی اکرم و 

 حضرت علی؟)
کلمه الذین یعنی کسانی که و جمع است. چگونه فقط در خصوص حضرت علی 

دانید یعنی منظور زنان پیامبر نیستند ولی  می زل شده (شما عنکم در آیه تطهیر را مذکرنا
گویید الذین استثناء است و براي تکریم فرد. خوب عنکم هم در آنجا استثناء  می در اینجا
 است!)

ن کریم، صلوه همراه زکوه و حتی کلمه راکعون و رکوع آمده آدر بسیار از آیات قر
 .وه بدهد!خشوع و خضوع بوده نه این که کسی باید در حال رکوع زکاست که منظور 

در حال  به همین دلیل حتی یک روایت هم در تاریخ وجود ندارد که نبی اکرم
نکرده و در حال نماز زکوه  رکوع زکوه داده باشند براستی چرا ایشان به این آیه عمل

 .اند!!! نداده
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ِينَ ٱ﴿ ا منظور خداوند در این آیه ازکنند آی می سئوال از امام محمد باقر َّ�  ْ  ﴾َءاَمُنوا
 فرمایند حضرت علی نیز داخل در شمول مومنین است.  می حضرت علی بوده؟ ایشان

شود  می یی که بین ایشان و مخالفین رد و بدلها یا نامه ها چرا حضرت علی در خطبه
کنند. (و همچنین یاران  نمی اي به این آیه مهم که در تایید خالفت ایشان بوده است اشاره

 .کنند) اي نمی ها و مخاصمات به این آیه اشاره ایشان در جنگ
 این روایت یا شان نزول از دو طریق نقل شده پس خبر واحد است. 

ها وجود دارد: ایوب ابن سوید و عتبه ابن ابی  در بین سلسله روات این روایت این نام
دانند و  می امام احمد و ابن معین و غیره ضعیف حکیم و غالب بن عبیدا اهللا: ایوب را

اند  و عتبه را ابن معین و احمد سست دانسته »يتلكمون فيه«نجاري در تفسیرش گفته: 
(ولی ابن حبان او را در ثقات ذکر کرده) غالب ابن عبیداله نیز منکر الحدیث متروك بوده 

 است.
ارد که شان نزول این آیه را از سوي دیگر، روایات متواتر و صحیح السندي وجود د

داند (که داستان داوري او و شهادتش و اینکه پیامبر به  می در خصوص عباده ابن صامت
 .دست خودشان، قبر او را حفر کردند و... در نزد شیعه بسیار معروف است)

در انتها امیدوارم برادران هموطن من از مباحث این قسمت خشمگین نشوند زیرا 
یشواي من و تمام برادران اهل سنت است (در کنار بقیۀ اصحاب بزرگوار همان علی که پ

د. پس من با استمداد از الطاف اکرم) فرموده است: حق را بگو هر چند تلخ باش نبی
 رسانم: می نهایت الهی این قسمت را با این حدیث به پایان بی

گر از سخن حق را بپذیر حتی اگر از دشمنت باشد و باطل را رها کن حتی ا

 دوستت باشد.
بینم و اگر هم چیزي تلخ باشد به مذاق  نمی گر چه من هیچگونه تلخی در این مباحث

انسانهاي دگم و متعصب و کج فهم است و کسانی که تنها راه باز ماندن دکانشان، طرح 
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براستی مگر نبی اکرم ـ نعوذباهللا ـ پادشاه بودند  .1همین مسائل تفرقه برانگیز بوده و هست
 که باید براي خود، جانشین تعیین کنند؟

برد توضیحی بسیار  می که شیعه زیاد آنرا به کاراي  دانم پیرامون کلمه می در اینجا الزم
اول آن بسیار  همختصر دهم: به نظر من اعتقاد به والیت داراي سه بعد است که مرحل

ه و مرحله دوم آن ظلم و مرحلۀ سوم آن شرك و موجب خلود جاویدان خوب و پسندید
 شود:  می در آتش جهنم

اعتقاد به والء (با فتح واو) و موه و مولی بودن نزدیکان پیامبر به خصوص  -1
فرزندان حضرت علی و دوست داشتن آنها و طبق مرام و روش آنها عمل کردن. این 

این زمینه نیز هیچ اختالفی بین شیعه و سنی  است و دراي  بسیار امر خوب و پسندیده
وجود ندارد. (البته به عنوان مثال شما باید احادیث منتسب به امامان را با سلسله روات 

  .صحیح و منطبق با قرآن براي اهل سنت ثابت کنید)
اعتقاد به والیت با کسر واو و اعتقاد به وجود نص و فرمان الهی از سوي خدا در  -2

و آن هم دروغی که به ذات اقدس  ل حضرت علی. این چون دروغ استخالفت بالفص

ظۡ  َوَمنۡ ﴿ اند و منشاء لعن و نفرین به اصحاب، پس ظلم است الهی بسته
َ
نِ  لَمُ أ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ

ِ ٱ َ�َ   .﴾َكِذبًا �َّ
اعتقاد به والیت تکوینی و اینکه ائمه صفات الهی دارند (مانند خدا همه جا  -3

                                           
من مطمئنم حتی اگر در آینده دوربینی ساخته شود که بتواند از گذشته فیلمبرداري کند و مطالب مبحث ما را  -1

تر از دوربین فیلمبرداري براي شما موضوعات مورد اختالف را  ثابت کند (گر چه در این تحقیق، حتی مطمئن
هاي ارثی، آري این افراد باز هم  ها و تعصبات و آموزه نباشته از جهلند و کینهاي که ا ثابت کردیم) بازهم عده

توانند زیر بار حرف حق بروند. در حالیکه روزي یکی از دوستانم حسب اتفاق از من پرسید: آیا موضوع  نمی
انی مختلفی غدیر خالفت بوده؟ من گفتم نه او پرسید چرا؟ و من فقط در جواب او گفتم: براي اینکه مولی مع

دهد. آنگاه در کمال تعجب دیدم آن  امام، امیر و جانشین نمی  دارد ولی هیچ کدام از این معانی معنی خلیفه،
گویی. ولی اکنون شما تمام این تحقیق را بده به دست  شخص که شیعه هم بود، قبول کرد و گفت: راست می

 عایدت شود.  هاي زمانه. محال است جز خشم و کینه چیزي یکی از ابوجهل
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شنوند در حیات و ممات و هیچگونه امکانو احتمال  می و صداي همه راحاضر و ناظرند 
خطایی در مورد آنها متصور نیست و)و داستانهاي آنچنانی و... اینها همگی شرك محض 

شود بی هیچ  می و از نوع شرك جلی و آشکار بوده و معتقد آن مستقیماً وارد دوزخ
 شکی.

 حدیث منزلت

در جریان جنگ تبوك به حضرت  هارون که پیامبرخالصه حدیث انت به منزله 

 از تاریخ طبري:  .علی فرمودند
کنند حضرت  را ترك می منافقان در هر سه جنگ مهم: احد و بدر و تبوك، پیامبر

) سال نهم 83و  82اند. (توبه  ها حضور داشته عمر و حضرت ابوبکر در هر سه این جنگ
طالب را به سرپرستی  گوید پیمبر، علی ابن ابیهجرت جنگ تبوك: ابن اسحاق (شیعی) 

خود در مدینه به جاي گذاشت و گفت با آنها بماند و سباع ابن عرفطه غفاري را  هخانواد
در مدینه جانشین خویش کرد (وقتی موضوعی را ابن اسحاق و طبري متفقاً بگویند 

بی طالب را به جاي شود آنرا انکار کرد) و منافقان شایعه انداختند که علی ابن ا نمی
گذاشت از آنرو که همراهی وي را خوش نداشت و چون منافقان این سخن بگفتند علی 
سالح برگرفت و بیرون شد و در جرف به پیامبر رسید و گفت: اي پیمبر خدا منافقان 

اند که مرا به جاي گذاشتی (شایعه پردازي علیه حضرت علی را مقایسه کنید با  پنداشته
در آخرین حج که منجر به توقف در غدیر و بیان جمله من کنت مواله شد) شایعه سازي 

اند ترا براي کارهاي اینجا  از این رو که همراهی مرا خوش نداشتی گفت: دروغ گفته
من باش مگر خوش نداري که براي من  هواگذاشتم برگرد و مراقب خانۀ خویش و خان

ز پی من پیمبري نیست. علی سوي چنان باشی که هارون براي موسی بود جز اینکه ا
  .تاریخ طبري 1236مدینه بازگشت. ص 

ما در . »اختالف امت من مایۀ رحمت است« »ةاختالف اميت رمح«اند:  نبی اکرم فرموده
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ها و  ین دوستتر هیچ کجاي تاریخ سراغ نداریم که حتی بین نزدیکترین و صمیمی
همه با هم اتفاق نظر داشته باشند (البته گونه اختالفی پیش نیامده و همیشه  ها هیچ دوستی

در مدینه فاضله و در اوهام و خیاالت ایده آلیستی شیعه باید اینچنین باشد) حتی در یک 
و...  آید در مجالس قانونگذاري می خانواده نیز بعضاً اختالف شدید بین اعضاي آن پیش

 علی به ابن عباس ایم. هر چند در جریان سقیفه حضرت نیز شاهد چنین مواردي بوده

پس چرا باید این اختالف . »من از اختالف کراهت دارم« »�ره عن اختالفأ� إ«گوید:  می
براي کوبیدن و تکفیر صحابه و به کرسی اي  سلیقه را دشمنی ایشان با خلفاء و وسیله

و اغراض سیاسی خود کنیم. آري هر جا اختالفی نباشد سکون و اي  نشاندن عقائد فرقه
رود. البته انتقاد سازنده و با نیت  می گندد و از بین می رسد و همه چیز می فراسکوت 

 پاك.
 و نسيناأنا أخطأن إصلح لنا أربنا 
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 حضرت عمر و حضرت ابوبکر  هدربار

تا مردم ایران از سیاستمدار و مدیر و کارمند و کارگر و استاد دانشگاه و روحانی و... 
نگیرند که در برابر حرف حق، تسلیم شوند، این کشور روز به روز مراحل بدبختی را یاد 

 کند.  می یکی پس از دیگري طی
 گر، بسته. ، دکان شیادان حیلهشود مشت مداحان دروغگو باز می

 ي تاریخی. ها هاي کودکانه از افسانه پایان تحلیل
 مرکب، ابدالدهر بمانید.اگر مطالب این کتاب را نخوانید و ندانید در جهل 

قبل از تولد، چشمانمان بسته است. پس از مرگ هم. الاقل سعی کنیم در این میانه 
 چشمانمان باز باشد.

کند و اینگونه راهی جز سقوط  تعصب، چشم عقل را کور و افسار احساس را باز می
 ماند. نمی هاي جهنمی جهالت، پیش پاي انسان، باقی در دره

  مور؟شبه هلم يا قلب لك األ: 1بکرحضرت عمر و ابو

ِ َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَ�ِٰ�ن ﴿ - َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َ�َتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم رَُسوَل ٱ�َّ
ْ �ِيهِ لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن  ِيَن ٱۡخَتلَُفوا ۚ َوَما ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ ٱ�َّ ّنِ ِعۡلٍ� إِ�َّ ٱّ�َِباَع ٱلظَّ

 .]157النساء: [ ﴾١٥٧َ�َتلُوهُ يَقِيَنۢ� 
و گفتار آنها که عیسی فرزند مریم فرستاده خدا را کشتیم در حالیکه نه او را کشتند و 
نه به دار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختالف کردند 

کنند و قطعاً او را  می هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروياز آن در شک 
 نکشتند.

                                           
آن دو نفر، شیخین، غاصبین خالفت، و در کتب اخیر با   در کتب شیعه از این دو نفر به تعابیر: فالن و فالن، -1

 .خدا همه ما را ببخشد) کنند! ( عنوان: عناصر نفوذي یاد می
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ِ وَُهمۡ ﴿ - ۡمُر ٱ�َّ
َ
ٰ َجآَء ٱۡ�َقُّ َوَظَهَر أ ُموَر َح�َّ

ُ
ْ لََك ٱۡ� ْ ٱلۡفِۡتَنَة ِمن َ�ۡبُل َوقَلَُّبوا  لََقِد ٱۡ�َتَغُوا

 .]48: التوبة[ ﴾٤٨َ�ٰرُِهوَن 
اقدام به فتنه انگیزي کردند و کارها را براي تو دگرگون ساختند (و به آنها پیش از این نیز «

هم ریختند) تا زمانی که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت در حالیکه آنها کراهت 
 . »داشتند

به خطا و اشتباه رفتن در مورد واقعه اي، قضاوت اشتباه و بدون علم از   :شبه هلم 

 اتفاق یا اتفاقاتی.

افراد  -قلب واقعیات-: سیاه نمایی (بزرگ نمایی، کوچک نمایی) موراأل قلب لك

ـ درهم آمیختن حق و باطل براي فریفتن دیگران  خوب را بد و بد را خوب جلوه دادن
 و... 
 ].پیامبر اکرم[ .»مردم را از همنشین آنها بشناسید«
الزم است که هر پذیرد پس  می زندگی، از دوست خود تاثیر هانسان در روش و شیو«

 ].رسول اکرم[. »یک از شما درباره انتخاب دوست دقت کنید
پیامبر [. »بد شود و عاقبتش شر گردداش  ترسد از اینکه آینده می همواره مومن«
 ].اکرم

به محض اسالم آوردن حضرت عمر فرمودند: خدایا ایمان را در قلب عمر  پیامبر
عمر اولین کسی است که از صراط رد شده وارد اند  پایدار کن. در جایی دیگر نیز فرموده

گفته ایکاش به دنیا نیامده بودم و یا اگر یک پایم  می شود. ولی حضرت عمر بهشت می
داخل بهشت باشد هنوز مطمئن از آینده خودم مطمئن نیستم که این سخنان با روایت 

کسی است که قابل توضیح و فهم خواهد بود یعنی مومن  فوق از حضرت نبی اکرم
 همواره بین بیم و امید باشد.

    ].حضرت علی[ .»کند همنشین بد، اخالق تو را فاسد می«
. »مردم دشمن آن چیزي هستند که نسبت به آن آگاهی ندارند«: عداء ما جهلواأانلاس 
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 ].حضرت علی[
 (؟)افتد می هر گاه حکومتی عدالت را اجرا نکند از چشم مردم

شود پس متوجه  یابد و شناخته می می اخالق دوست خود پرورشانسان بر روش و 
و  132ص  2ج  :مالی طوسیا[باشید. (پیامبر اکرم)  می باشید با چه کسی دوست و همنشین

 ].71ج  :بحار
یک اصل قاطع در بین متفکران جهان شایع شد و به اثبات رسید که: مردان  20در قرن 

کنند بلکه در آنچه به  نه به کاري که شروع می بزرگ را نه به آنچه در نیت آنهاست و
شناسند. شیعه مرتب به حضرت عمر و حضرت ابوبکر و شیوه  رسانند، می سرانجام می

حکومت آنها نگاه کنی و  هدهد ولی اگر بدون تعصب به شیو می انتخاب شدن آنها گیر
و علی و اصحاب  آنچه هنگام مرگ به جا گذاشتند، و همنشینی همیشگی آنها با پیامبر

 دهی.  می 20شک به آنها نمره  بزرگوار بی
در عرف نویسندگان و مداحان شیعه نکاتی پیرامون این دو نفر به قرار زیر وجود 

 دارد:
مطالبی از البه الي کتب تاریخی (سنی و یا شیعه) به صورت گزینشی و بر ضد این 

نادیده گرفته شده و یا به هر طریق دو نفر انتخاب شده و مواردي که به نفع آنها بوده یا 
 ممکن، زیر سئوال رفته و تخطئه شده است. 

چنانچه در سلسله روات یک حدیث یا واقعه به نام الف برخورد کنند که فردي کذاب 
یا منفی بوده و آن موضوع به نفع حضرت عمر و حضرت ابوبکر باشد، جریان را مورد 

اي برخورد کنند که به ضرر حضرت عمر  واقعه دهند ولی اگر به حدیث یا خدشه قرار می
و حضرت ابوبکر باشد و نام همان الف یا فرد کذاب دیگري در سلسله روات وجود 
داشته باشد آن موضوع را بر ضد خلفاء قبول کرده و استداللشان این است که این واقعه 

ب و یا حدیث، در کتب اهل سنت وجود دارد پس صحیح است. به طور کلی چارچو
یکسانی براي تجزیه و تحلیل حدیث وجود ندارد. و انتخاب مستندات، بر پایه جدل 
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 است و نه عقل محض.
مستنداتی که از منابع متاخري مانند بحار االنوار و سلیم ابن قیس گرفته شده است 

تواند مدارك مطمئنی براي ارزیابی  چنانچه در قسمت منابع به آن اشاره کردیم نمی
 شود. لی متاسفانه بیشتر استنادات شیعه، از این دو منبع گرفته میحوادث باشد و

کنند. مانند این تحلیل مشهور که اگر عمر  می تحلیلهاي عوام پسند خود را بر وقایع بار
 (البته به زودي ثابت1شد  نمی زد امام حسین در کربال شهید نمی به گوش زهرا سیلی

برگهاي مربوطه، قطعاً و به طور صددرصد، دروغ  با شاخ و ها کنیم که اینگونه افسانه می
 .!!!)ها از آن افسانه تر محض است و تحلیلهاي این چنینی بچه گانه

اشتباه بزرگ دیگر عموم مردم و نویسندگان ما در بررسی و موضع گیري در برابر این 
یا پیامبر  آن است که آنها را (خواسته یا ناخواسته) در کنار حضرت علیدو نفر 

 یا حضرت علی کنند در حالیکه شیعه پیامبر بینند و تجزیه و تحلیل می می اکرم
داند ولی حتی برادران اهل سنت، حضرت عمر و حضرت ابوبکر را معصوم  را معصوم می

کنند که علی  استناد می دانند. یا اینکه به این حدیث پیامبر و عاري از خطا و اشتباه نمی
در جایی فرموده  دانیم خود حضرت علی حق با علی است. ولی ما می با حق است و

اند: افراد، مالك و معیار شناخت حق نیستند بلکه حق و باطل را معیاري است که باید 
و فقط به صرف نام  علی افراد طبق آن شناخته شوند. ولی ما بر خالف سخن حضرت

ا اسناد و مدارك تاریخی و آیات قرآن شناسیم. و حتی محققین م افراد، حق و باطل را می
 .2کنند و... را با این مبنا (یعنی نام افراد) و با این پیش ذهن، بررسی و تجزیه و تحلیل می

                                           
 جج     -1

ــري   گنـــــه کـــــرد در بلـــــخ آهنگـــ
 

ــگري   ــردن مســ ــد گــ ــتر زدنــ ــه شوشــ  بــ
 

   ج
رییس پاسخ داد: نه  »پرونده تحقیقات در مسیر خودش است« در یک سریال جنایی، مامور به رییس گفت: -2

! تحقیقات محققین گرانقدر و فاضل شیعه نیز  خواهی رود که تو می بلکه پرونده و مسیر تحقیقات به سمتی می
برود و نه به سمتی که باید خواهند  رود که آنها می بر همین منوال است یعنی مسیر تحقیق به سمتی می

  .برود!!!
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دلیل اصلی، با حضرت عمر  6اکثر قریب به اتفاق عوام و علماء و محققین شیعه بنا به 
دانند. این دالیل عبارتند  می و حضرت ابوبکر دشمن بوده و آنها را تکفیر کرده و جهنمی

 از:
 غصب خالفت. -1
 علت اصلی شهادت حضرت فاطمه (س) و محسن، جنین او. -2
 غصب فدك. -3
 شد. بنیانگذاري ظلم به اهل بیت که منجر به شهادت امام حسین -4
 تحریف دین و مسیر جامعه اسالمی. -5
 سوزاندن احادیث. -6
 اتهامات متفرقه دیگر  -7

متون معتبر تاریخی و حوادث و سخنانی که مورد اکنون این موارد را با مراجعه به 
تایید علماي شیعه است و همچنین با دید عقل محض و آیات قرآن و نهج البالغه و به 

دهیم. با عنایت به این نکته که:  دور از تعصبات مذهبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 دهد.  می د را نشاندارد و چهرة واقعی افرا عمل و سخن، پرده از نیات درونی بر می

در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک نفر محقق باید مانند یک قاضی یا 
طرف باشد و اگر شخصی را به عنوان متهم (و نه مجرم) دستگیر کرد و یا به  بازپرس، بی

او ظنین شد باید تمامی شواهد و مدارکی که به نفع یا به ضرر اوست را با بی طرفی 
مع آوري کند و تحویل محضر دادگاه دهد. ولی متاسفانه محقق شیعه از آنجا که کامل ج

پیش از شروع تحقیق، این دو نفر را محکوم کرده است فقط مدارکی را جمع آوري 
کند که به ضرر این دو نفر است آن هم بدون بررسی صحت و سقم راویان و اسناد و  می

ابی که این مدارك در آنها بوده و از سوي دیگر متن این مدارك و یا اعتبار نویسنده و کت
کند تمام مدارکی که به نفع این دو نفر است را به هر طریق ممکن زیر سئوال  سعی می

 هببرد. ما در این روش، شیوه علمی و بی طرفانه را انتخاب کرده ایم. و هر چند نویسند
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 از پوستۀ مذهبی خارج این سطور، شیعه است ولی خود را حین نوشتن این مطالب، کامالً
 کند. می

 غصب خالفت -1
 (اتهام مشترك بین حضرت عمر و حضرت ابوبکر)

با توجه به سئواالت بیشماري که در بخش غدیر و سقیفه، و تقابل آن دو بیان کردیم 
توان با اطمینان  می  و اینجانب، موفق به یافتن پاسخی مناسب و منطقی براي آنها نشدم

دانست. زیرا با وجود چنین سئواالت و قرائن فراوان و بدون کامل، این موضوع را منتفی 
رسد که هدف و  کند بلکه به یقین می در این موضوع شک نمیجواب، نه تنها انسان 

به عنوان جانشینی خودشان  در غدیر، انتصاب حضرت علی منظور سخنان پیامبر
نبوده است. البته هضم این موضوع براي اینجانب (که شیعه هستم) بسیار سخت و 

اي نیست. اگر ما انتظار داریم برادران اهل سنت،  سنگین است ولی از گفتن حقیقت، چاره
الخصوص حضرت علی) و اصول تئوري و ایدئولوژیکی  شیوه و روش امامان ما (علی

را قبول کنند، یا الاقل اتحاد واقعی حاصل شود، راهی جز پذیرفتن واقعیت مکتب تشیع 
و کنار گذاشتن دروغ و بهتان نیست. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که نبودن 

کند و ماهیت و  اي از کماالت واالي ایشان کم نمی ذره نص بر انتخاب حضرت علی
ین مذهب ظلم ستیز و پویا بر مبناي وجود هدف تشیع اصیل و واقعی و جوهرة اصلی ا

باشد. نکتۀ قابل ذکر دیگر این که ما ساحت مقدس  نمی نص بر انتخاب حضرت علی
دانیم  آفریدگار جهان را باالتر از تمامی مخلوقات و حتی باالتر از پیامبران و امامان و... می

ل دیگر، دروغی بر پس نباید براي کوبیدن حریف یا خوشایند اطرافیان و یا هر دلی

ٰى ﴿تر است.  خداوند وارد کنیم که گناه آن بسی بزرگتر و نابخشودنی ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

ِ َكِذبًا  .»بندد؟ تر از آنکه بر خدا دروغ می کیست ظالم« .]21: األنعام[ ﴾َ�َ ٱ�َّ
منصب تر از خود  اینکه چرا حضرت عمر و حضرت ابوبکر با وجود شخص الیق
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پرسید: چرا این  می اندازد که اي می خالفت را رها نکردند. مرا به یاد سخن دختر بچه
اهللا هم  ها بلد نیستند چکار کنند همه با هم اسلحه به دست بگیرند انصار حزب فلسطینی

از لبنان حمله کند آنها از داخل و حزب اهللا هم از خارج و اسراییل را بگیرند. ایران هم 
سال، صدور حکم، بسیار راحت است ولی 1400کند! براي ما پس از  می ا کمککه به آنه

باید دید آیا در آن شرایط و در آن مکان و زمان و در بحران سقیفه، وضعیت به همین 
خلیفه  گرفت حضرت علی می راحتی بوده یعنی اگر حضرت ابوبکر از خالفت کناره

اوس و خزرج و حتی افراد مکاري که در شد؟ بسیار بعید است سران مقتدر دو قبیله  می
ساله که تمامی بزرگان و دالوران  33اي به یک نفر جوان  امیه بودند چنین اجازه تیرة بنی

: مسن بودن و سالخورده بودن و همراهی همیشگی  . و تنها1دادند آنها را کشته بود می
و روحیه مصلحت نگر و نرم او و  و رابطه خویشاوندي او با پیامبر ابوبکر با پیامبر

تر اینکه قبیله او در  و از همه مهم »من قر�ش ةئماأل«سخنی که او از زبان پیامبر گفت 
اي هیچ جایگاهی در تاریخ عرب به خصوص قریش  تعارضات سیاسی و منازعات قبیله

جاب ، و باز مهمتر از همه اینکه او در سقیفه حضور داشت توانست اکثریت را م2نداشته
 .هاي فراوان) به پذیرفتن خالفت او کند (آن هم به سختی و دشواري و مخالفت

دانیم که  می دانیم که از نظر شیعه، عدالت یکی از شروط امام جماعت است و می
اگر غصب خالفت، مانع عدالت  اند. خوانده می پشت سر خلفاء نماز حضرت علی

باشد این قضیه چگونه توجیه پذیر است؟ مگر اینکه به همان حیله قدیمی توریه و تقیه و 
 مصلحت و مماشات و... متوسل شویم.

                                           
 هایی در سر داشته باشند. مگر اینکه مانند ابوسفیان نقشه -1
هاشم و بنی امیه  در قبیله قریش (که ابوبکر از تیره بنی تمیم بود) تعارض اصلی بر سر قدرت همیشه بین بنی -2

در جریان بوده و شاید براي همین بر سر ابوبکر مصالحه بعمل آمد. درست مانند نقطه مقابل که بین انصار 
ال بعد و هنگام خالفت حضرت س 25تعارض بر سر قدرت بین قوم خزرج و اوس بوده است. تاریخ فقط 

کند. تاریخ قبل از  علی و دردسرها و نبردهاي خونین بین ایشان و معاویه، این نکته را به روشنی ثابت می
 هاي فراوان بیم اوس و خزرج را ثبت کرده است. ها و کشمکش ورود پیامبر نیز جنگ
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در تمامی مواردي که از ایشان درباره خالفت حضرت عمر و  حضرت علی
این موضوع اند  ده گفتهحضرت ابوبکر سئوال شده مستقیم یا غیر مستقیم به سئوال کنن

که ایشان آنرا اند  ربطی به تو ندارد و این امر را موضوعی بین خود و خلفاء تلقی کرده
اند  و در مواردي نیز به عدم حضور و غیبت خود در جمع سقیفه اشاره کردهاند  بخشیده

 و نه به اصل انتخابات. اند  یعنی ایشان به نحوه انتخابات معترض بوده
در پاسخ ایرادهاي بچه گانه شیعه و چشم بستن آنها بر موارد مثبت خلفاء، در انتها 

 بایدگفت:
 امالء ننوشته غلط ندارد.

علت اصلی شهادت حضرت فاطمه (س) و محسن جنین آن حضرت (اتهام  -2
 حضرت عمر)

 (استانیسالو یرزي لی) اند. شنویم تحریف شده می یی کهها بسیاري از آه -

ٞد ﴿ - َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ �ُّ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ محمد « .]29الفتح: [ ﴾رَُّسوُل ٱ�َّ

 .»فرستادة خداست و آنانکه همراه اویند با کفار شدید و بین هم مهربانند
 ].حضرت علی[ .بخشد تر می آنکه تواناتر است آسان -

اگر بگوییم یکی از علل تنفر شدید عوام از حضرت عمر، همین موضوع است شاید 
سخن گزافی نگفته باشیم گرچه متاسفانه این افسانه یکی از روایاتی است که در متون 

 تاریخی بسیار شک برانگیز و مخدوش است براي اینکه: 
گاه در یک متن واحد (مانند کتاب جعلی سلیم) در رابطه با این  تناقض در افراد: -

موضوع چندین نقل قول مختلف وجود دارد از قرار اینکه قنفذ به همراه خالدبن ولید به 
سمت خانه حضرت علی حرکت کردند و قنفذ با ضربه غالف شمشیر موجب آزار دختر 

انه اینکارها را انجام داد / رسول خدا و شهادت محسن شد / حضرت عمر با ضربه تازی
 حضرت زهرا گریه کنان از درون خانه به جلوي مهاجمین آمد و آنها برگشتند و...

ین طنزهاي تاریخ همین تر شاید یکی از جالب تناقض در محل و موقعیت مکانی: -
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به طرف خانه حضرت فاطمه حمله اي  موضوع باشد. دقت کنید: حضرت عمر همراه عده
اي  شود: خانه! و شنونده بیچاره خانه همان اولش با دروغ و غلو شروع می کرد. افسانه از

مانند خانه خودش با باغچه و حیاط و اتاقهاي متعدد و دري با قفلی آهنی و محکم در 
در کار نبوده! محل زندگی فاطمه اتاقکی بوده (و اي  شود! ولی خانه نظرش مجسم می

هاي زنان پیامبر. خانه  اتاق هینه در کنار بقیحتی اتاق هم نه!) در ضلع غربی مسجد مد
گذریم و به  می عایشه با یک دیوار فاصله در کنار خانه فاطمه بوده است. از این موضوع

به سوي خانه علی حمله کرد و علی اي  پردازیم: حضرت عمر همراه عده می دروغ بعدي
اتاق فاطمه داخل  را با طناب بست و کشان کشان به سوي مسجد براه افتادند! ولی:

شده یعنی صحن حیاطش،  مسجد بوده و درب آن مستقیماً داخل صحن مسجد باز می
گویید ابوبکر پس از بیعت در سقیفه همراه دار و  می همان صحن مسجد بوده. شما

سرگرم کفن و دفن  به مسجد مدینه وارد شد در حالیکه هنوز نزدیکان پیامبراش  دسته
آنها در خانه عایشه بودند نه در خانه فاطمه، زیرا همه متفق  -1آن حضرت بودند پس: 

آیا عایشه اجازه باز کردن در  -2در اتاق عایشه رحلت کردند.  القولند که پیامبر اکرم
خانه خودش را نداشته که حضرت عمر بخواهد با زور وارد شود و آنجا را آتش بزند؟ 

حضرت عمر از داخل  -4بودند؟  اینهمه آدم چگونه در این اتاق کوچک جا شده -3
مسجد به سوي کجا براه افتاد و علی را از کجا به کجا کشان کشان آوردند؟! اتاق فاطمه 

 1شده؟ می که همانجا داخل مسجد بوده است!!!و درش هم مستقیم به صحن مسجد باز
ي در، کنیم که در آن زمان آن اتاقها در هم نداشته است و به جا می (البته به زودي ثابت

 .اند!) کرده می پارچه آویزان
گویند نام جنینی که سقط شد محسن  می تضاد با عقل سلیم و آیات محکم الهی: -

 بوده عرب کی و کجا براي کودکی که هنوز به دنیا نیامده و جنسیت او معلوم نبوده اسم
مگر حضرت علی در اند  دانسته می گویید طبق علم غیب می گذاشته است؟ اگر هم می

                                           
 مطالعه کنید. 331ص  1ت ادیان ج تفصیل مطلب را در کتاب شهید دکتر علی شریعتی: تاریخ و شناخ -1
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فرمایند که علم غیب یعنی  نمی گویند مگر شما علم غیب داري پاسخ آن شخصی که می
اینکه داخل رحمها چیست نر است یا ماده شقی است یا سعید و... و اینها منحصرا نزد 

 (آیات آخر سوره لقمان)  .خداست
ممکن است محقق شیعه بگوید حضرت علی یک خانه دیگر هم کنار قبرستان  -

کنند! (البته از البه الي متون  به آنجا نقل مکان می که پس از رحلت پیامبرند ا بقیع داشته
 توان بیرون کشید) ولی: می تاریخی همه چیزي

این سخن بسیار ضعیف است و فقط در یک متن تاریخی آمده است. و تمام متون  -1
 گویند اتاق فاطمه داخل همان مسجد مدینه بوده است. می دیگر
دانند.  می له به خانه فاطمه را در همان روز رحلت پیامبراکثر متون شما حم -2

 .داد کمی هم یکی دو روز پس از آن)(تع
که طبق آیات سوره دهر سه اند  علی و خاندانش به گفته شما به قدري فقیر بوده -3

روز متوالی غذاي خود را به فقیر و یتیم و اسیر دادند به نحوي که حسن و حسین به 
 .بودند آنوقت شما معتقدید: خانه دوم!!!حالت مرگ افتاده 

حضرت علی شاید در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطاب که غنایم به مدینه  -4
 سرازیر شده خانۀ دیگري خریداري نموده باشند. 

داشته و نیازي به آن نداشته باشد اي  گوید اگر کسی خانه امام صادق در حدیثی می -5
یچ نظري به او ندارد. آنگاه با وجود اصحاب صفه و آنرا به برادر نیازمندش ندهد خدا ه

که حتی جا و مکان هم نداشتند: خانه دوم. و اگر هم خانه تحت تصرف کسی بوده آیا 
 کنند؟ می ، حکم تخلیه خانه را صادرحضرت علی همان روز وفات پیامبر اکرم

و در شود  رنگین جلوي اتاق فاطمه خشمگین میاي  از آویختن پرده پیامبر اکرم -6
 کند آنگاه: خانه دوم؟ می جایی دیگر تقاضاي دخترش براي استخدام کنیز را رد

گوید تو اولین کسی هستی که  در آخرین وصیت در گوشی به دخترش می پیامبر -
شوي در صورتیکه اگر محسن، شهید شده باشد محسن،  از خاندان من به من ملحق می
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ت. و اگر بگویید جنین، شخص حساب اولین نفري بوده که به پیامبر ملحق شده اس
 شود؟ پرسیم: چطور شهید حساب می شود، می نمی

اگر مادري حامله باشد و خبر مرگ قریب الوقوع خودش را بشنود حداقل نگران  -
خوانیم که حضرت فاطمه(س) با  شود ولی ما در تاریخ می جنین داخل شکم خودش می

کته دیگر اینکه از سرنوشت کودك خود شنیدن این خبر، خوشحال شدند و لبخند زدند! ن
کند  دهد چه کسی او را بزرگ می ماند یا نه، چه کسی به او شیر می و اینکه آیا زنده می

 کنند. و... از پیامبر اکرم، سئوال نمی
هیچ سخنی از حضرت فاطمه در این رابطه (یعنی سقط محسن) در تاریخ ثبت  -

این وقایع، شیعه معتقد است حضرت نشده حتی در خطبه (جعلی فدکیه) که پس از 
اند در صورتیکه بهترین مدرك براي  فاطمه در مسجد مدینه و در حضور ابوبکر ایراد کرده

رسوا کردن مخالفین و برانگیختن مردم و آگاه کردن آنها اشاره به همین موضوع بوده 
  .است. که بهانه تقیه نیز درکار نیست!

، اسم محسن را روي او گذاشته و امبر اکرمدر متون معتبر تاریخی آمده که پی -
 زنده بوده است. اند یعنی اینکه محسن در زمان حیات پیامبر داخل گوش او اذان گفته

در برخی متون معتبر تاریخی آمده که محسن در کودکی مبتال به بیماري شده و  -
 .1درگذشته است

سال  1د سال محاصره اقتصادي در شعب ابی طالب حدو 3حضرت فاطمه در  -
توانسته در  نمی آمده اند شما مجسم کنید آیا چنان فشار شدیدي که در تاریخ سن داشته

ضعف جسمانی ایشان موثر باشد. مشکالت هجرت به مدینه و شرایط دشوار بعدي را نیز 
 به این موارد اضافه کنید. 

پزشکی) با آن هم زن و آن هم در آن شرایط بهداشتی و  آیا امکان دارد یک نفر ( -

                                           
شوم که یعقوبی شیعه است و نه سنی) و تاریخ طبري (این دو کتاب از  تاریخ یعقوبی (ضمنا مجددا متذکر می -1

 .ترین و معتبرترین کتب منبع تاریخی است) قدیمی
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روز یا سه ماه بعد منجر به رحلت او شده آن  40وجود این ضربۀ مهلک (که ظرف فقط 
هاي  اي که به قول شما موجب شکسته شدن استخوان سینه و...) قادر باشد شب هم ضربه

بعد (هر شب) همراه همسرش به در خانه انصار برود و با آنها درباره خالفت گفتگو 
کند؟! از صبح تا شب نیز به بیرون از مدینه (به بقیع) برود و گریه کند. به مسجد برود و 
درباره فدك آن سخنرانی را ایراد کند و...؟ جالب است که برخی مورخین داستانسرا این 

نویسند بر اثر این ضربت، حضرت فاطمه به بستر رفته و تا  کرده و می موارد را فراموش
آخر عمر از بستر بیماري خارج نشدند! اکنون دم خروس را باید دید یا قسم حضرت 

 عباس را؟ 
پرسد: اینکه محل قبر فاطمه مشخص نیست نشانۀ چیزي است و آن چیز  شیعه می -

طرفی  ر! پاسخ: براي هر محقق بییعنی اعالم دشمنی با حضرت عمر و حضرت ابوبک
مسلم است که قبر و مقبره در قرون بعدي اهمیت و بر اساس تبلیغات غالیان و 

کند. و به طور قطع، قبر در نزد  هاي هندي، ایرانی و مسیحی، اهمیت پیدا می اندیشه
در مورد حمزه سیدالشهداء  مسلمانان صدر اسالم مساله مهمی نبوده است. پیامبر

کردم و  ایند اگر نبود که این امر سنت شود جسد تو را در همین بیابان رها میفرم می
، چیزي نساخته و چیزي وجود نداشته است. و اگر رفتم! حتی روي قبر پیامبر اکرم می

ماند. البته شاید هم  داخل اتاق عایشه نبود چه بسا مکان آن هم براي ما مجهول می
خواسته هنگام تشییع و دفن، بدن مطهرشان  یحضرت فاطمه از شدت حجب و حیاء نم

دانیم  را کسی مشاهده کند. و براي همین در تاریکی این کار صورت گرفته است. (ما می
گیرد با عنایت به اینکه تابوتهاي آن  که حضرت فاطمه حتی از آن شخص کور رو می

ه و ینقین مدا حضرت فاطمه از بیم منافروزگار روباز بوده است) شاید هم حضرت علی ی
و  اند اي به دل داشته کینه باقیماندة اندك یهودیان مغرض و سایر کسانی که از پیامبر

امکان داشته بدن حضرت را از قبر خارج کنند اینگونه مخفیانه به خاك سپرده شدند. 
کند نامشخص بودن محل قبر حضرت علی در جریان  موردي که این ظن را تایید می
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شود  می تر باز هم قوي لاي خوارج و بنی امیه است. این احتماشورش و آشوب و بلو
خوانیم که شورش اهل رده و احتمال حمله آنها به مدینه در همین  وقتی در تاریخ می

است. و بسیاري از قبایل کینه همسر و  ی زمان وفات حضرت فاطمه) رخ دادهروزها (یعن
افتد ظن ما  می شورش رده که در همین زمان اتفاق اند. پدر حضرت فاطمه را به دل داشته

دانند که  می (البته اهل سنت قبر فاطمه را همین قبري کند. می تر را در این خصوص قوي
 در کنار قبور ائمه بقیع وجود دارد. شیعه این قبر را متعلق به فاطمه مادر حضرت علی

 داند. واهللا اعلم)  می
در بیماري فاطمه نزد او  برخی از زنان پیامبرتاریخ یعقوبی (شیعه) آمده: در  -

آمدند و گفتند: اي دختر پیامبر ما را از حضور در غسلت بهره مند ساز. گفت: آیا 
خواهید چنانکه دربارة مادرم گفتید درباره من نیز بگویید؟ نیازي به حضور شما ندارم.  می

ک دلیل متوجه درخواست کنم انسان هر قدر هم احمق باشد با خواندن همین ی (فکر می
حضرت فاطمه از کفن و دفن مخفیانه در شب شده باشند. هر چند احادیثی نیز داریم که 
حضرت ابوبکر بر ایشان نماز خواند) (مورد دیگر درخواست حضرت فاطمه از اسماء 
همسر حضرت ابوبکر است که براي ایشان تابوتی بسازند که بدن ایشان پیدا نباشد که 

معناست! ابن عبد البر، معقتد است این  شب و مخفیانه بوده این درخواست بی اگر دفن در
 اولین بار بوده که براي یک نفر از مسلمانان چنین تابوتی ساخته شده است. 

از اینکه  عبدالرزاق صنعناي از قدماي شیعه از ابن طاووس روایت کرده: پیامبر -
و یا بر روي آن زراعت شود نهی نموده بر قبر مسلمین بنایی ساخته شود و یا گچ کاري 

و شاید  ]3/506 :فنصمـال[و فرمودند: بهترین قبور شما قبري است که شناخته نشود. 

حضرت فاطمه و حضرت علی به این علت و به خاطر رعایت این دستور نبی اکرم 
اند قبرشان مخفی باشد (زیرا شاهد برخی جریانات غلو و انحرافی در زمان  خواسته می

  .اند) حیاتشان بوده
براي من بسیار جاي تعجب است که تاریخ براي عقاید ضالۀ شیعه چه خوب وقایع  -
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کنند و دامنه  کرده است. از سویی سپاه یمن با حضرت علی قهر میخودش را مرتب 
شوند در غدیر حضرت علی را مبري  مجبور می کشد که پیامبر اکرم شایعات بدانجا می

روز بعد علی باید به  70کرده و همه را سفارش به دوستی با علی کنند. از دیگر سو 
شود و همه ابوبکر را انتخاب کنند خاطر حضور در مراسم سوگ پیامبر در سقیفه حاضر ن

، اندکی مخالفت کنند و ناراحت شوند و حضرت علی به خاطر قرابت نزدیکتر با پیامبر
گذرد شیعه این دو واقعه را به هم پیوند بزند و  سال که از این وقایع می 150و بعد از 

د شورش بگوید علت مخالفت حضرت علی این بوده که او در غدیر خلیفه شده بود! بع
اهل رده و بیم حمله راهزنان به مدینه رخ دهد و حضرت فاطمه شبانه و مخفیانه به خاك 

 .به دشمنی میان فاطمه با ابوبکر! سپرده شوند و باز هم شیعه این اتفاق را ربط دهد
(البته اهل سنت معتقدند قبر حضرت فاطمه مشخص است و همان قبري است که 

  .گوید قبر فاطمه مادر حضرت علی است!) رد و شیعه میکنار قبر ائمه بقیع قرار دا
لطفاً بیان بفرمایید قاتلین: ابراهیم (فرزند پیامبر) و همچنین بقیه دختران و پسران  -
چه کسانی بوده اند؟ زیرا تمام فرزندان آن حضرت در سنین پایین و پیش از آن  پیامبر

باالي قبر ابراهیم شاخه نخلی  اند حضرت، رحلت کرده اند؟ (حضرت امام صادق فرموده
میدهد قبر در زمانه فعلی و ان  بود که با خشکیدن آن محل قبر نیز گم شد و این نشان

 فقط براي شیعیان داراي اهمیت شده است)
چرا حضرت علی در زمان خالفت خودشان که دیگر خلفاء هم زنده نبودند قبر  -

بیانگر آن است که قبر براي شیعه حضرت فاطمه را نشان ندادند (همه قرائن و شواهد 
باشد و در دیدگاه پیامبر و علی و... این امور  می موضوع خیلی مهم و اساسی و حیاتی

 .1)بسیار بی اهمیت بوده است
، ابن سباء را که یک جریان ممتد تاریخی در قسمت اعظم ممالک اسالمی آن شیعه -

                                           
روي زمین است را گوید: براي اغواي بنی آدم انچه  شیطان پس از رانده شدن از درگاه خداوند به خدا می -1

 دهم و تزیین و آبادانی قبور نیز از همین دست است.  براي آنها زینت می
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(سباییه) و توسط بیشتر مورخین  اي به این نام وجود داشته روزگاران بوده و حتی فرقه
داند چگونه  (حتی شیعه) ثبت شده است را دروغ و جعلی و افسانه سرایی مورخین می

دقیقه بیشتر طول نکشیده را وحی منزل دانسته و حتی  15جریان حمله به خانه فاطمه که 
دانند در آن لحظات، در مغز حضرت عمر چه افکاري در جریان بوده؟!!! و حضرت  می

عمر دقیقا کجا ایستاده بوده و حضرت فاطمه دقیقا در چه محلی قرار داشته اند؟!!! و حتی 
از هر یک از افراد حاضر چه حرکاتی سر زده و چه سخنانی رد و بدل شده. و جزئیات را 

گویند که هیچ فیلمنامه نویس زبردستی توان این را  نویسند و باالي منبر می آنقدر دقیق می
  .این دقت ما وقع را تشریح کند!ندارد که به 

دانیم که ام کلثوم همسر حضرت عمر بوده و دختر حضرت فاطمه و حضرت  ما می -
علی! آیا امکان دارد یک دختر با قاتل مادرش و برادرش حاضر به زندگی باشد؟ آیا 

 اجازه چنین ازدواجی را بدهند.  امکان دارد حضرت علی
دوران و قرآن کریم نیز آنها را امت  بهترین تمام، افراد امت خود را پیامبر اکرم -

ٗة وََسٗطا﴿نمونه:  مَّ
ُ
نماید آیا این امت در  می معرفی .]143: ةالبقر[ ﴾َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

شوند یک نفر سیلی به  می که حاضراند  حمیت شده ، اینقدر بیهمان روز وفات پیامبر
 و... 1شود و در خانه را آتش بزندگوش دختر پیامبر بزند و جنین او سقط 

آیا علت وفات حضرت فاطمه آزار و اذیتهاي وارده بر ایشان به خاطر فوت مادر  -
(خدیجه) و ستم کفار در مکه نسبت به پیامبر و سه سال زندگی سخت در شعب ابیطالب 
و رنج سفر هجرت به مدینه و در نهایت رحلت پدر بزرگوارشان نبوده است مسلماً هر 

چنان پدر نازنینی داشته باشد (که کس دیگري در تاریخ نداشته و نخواهد داشت)  کسی
 مرگ آن پدر، کمرشکن خواهد بود.

کنم که بر خالف قاعده این  اگر خواننده فهیم بر من ببخشد من در اینجا تحلیلی می -
م دانی کتاب، هیچ سند و مدرك تاریخی براي اثبات آن جز تحلیالت عقالنی ندارم: ما می

                                           
 ها را زده ولی واقعا آیا زد؟ زنم ولی او در زمان پیامبر نیز گردن خیلی البته عمر گفته در را آتش می -1
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دانیم  در حجره عایشه از دنیا رفت و در همانجا به خاك سپرده شد. و می پیامبر اکرم
و برخی  حجره عایشه اتاق بسیار کوچکی بوده است و افراد مختلفی مانند زنان پیامبر

اند مجسم کنید  اند. مردم مدینه عالقه وافري به پیامبر داشته هاشم در آن حاضر بوده از بنی
و آخرین پیامبر به آن نازنینی از دنیا رفته و خبر وفات او در شهر پیچیده است  تنها پیامبر

آیا مردم (آن هم اعراب با آن روحیه تند و تیز و احساسی) با شنیدن این خبر هولناك، 
اند؟ بسیار  منظم پشت حجره عایشه صف کشیده همینطور ساکت نشسته یا به طور خیلی

اي به سمت حجره هجوم آورده و در این گیر  دارد عده بعید است و احتمال زیادي وجود
و دار، دختر پیامبر یعنی حضرت فاطمه که مسلماً در آن لحظات، حال و روز خوشی هم 
نداشته در آن اتاق کوچک و فشار جمعیت و... دچار آزار و اذیتی جزئی شده باشند و 

ختالف در جامعه اسالمی هاي قوم یهود که در پی ایجاد نفاق و ا پس از آن، بازمانده
بودند این واقعه را به صورت فعلی تحریف کرده باشند. البته تمام اینها که من گفتم طبق 

 .1تر باشد. واهللا اعلم خیاالت خودم بود ولی چه بسا همین خیاالت، از هر راستی راست
حتی به فرض اینکه بنا به هر دلیلی کدورتی بین حضرت فاطمه و حضرت عمر و  -

فرماید: اي  دانیم که خداوند در قرآن کریم می ابوبکر بوجود آمده باشد ما میحضرت 
شود.  پیامبر بگو من بشري مانند شما هستم فقط با این تفاوت که به من وحی نازل می

و مرد بودن وکبر سن و  با آنهمه علو مقام اکنون سئوال من اینجاست وقتی پیامبر
شود که مانند سایر  ، معرفی می2د به عنوان یک بشرکرامات و اخالق واال از سوي خداون

و برتر) چرا  تر ها داراي روحیات و عواطف بشري است (البته از نوع تکامل یافته انسان

                                           
انیون صفوي خیال روح اي مانند مداحان و این تنها موردي است که من در این تحقیق چند صد صفحه -1

 ام. پردازي کرده
هاي قشري و ظاهربین همین عنوان بشر و انسانیت باالترین تمجید و ستایش از یک نفر است.  علیرغم اندیشه -2

اگر کسی فرشته و یا به هر طریق مافوق بشر باشد و بعد در ظاهر یک انسان تکامل پیدا کند هنر کرده یا 
ت و پوست و استخوان بیاید و از دیگران گوي سبقت برباید؟ که عدالت اینکه کسی با همین اندیشه و گوش

 .اي را باید توضیح داد! کند. واقعا متاسفم که براي هموطنانم چه نکات ساده خداوند نیز همین را ایجاب می
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دختر ایشان (یعنی زنی با احساسات طبیعی زنانه) نباید داراي طبیعت بشري بوده و مثال 
 عصبانی نشود یا اشتباه نکند؟

هاي صدایتان را بلند نکنید.  ب به اعراب آمده که پشت اتاقاز قرآن خطااي  در آیه -
علت مشخص است چون دري وجود نداشته که آنها به در بزنند صدایشان را بلند کرده و 

 آوردند.  به خاطر کوچک بودن اتاقها موجب آزار و اذیت دیگران را فراهم می
ي ها د داخل خانهای آمده که اي کسانی که ایمان آوردهسوره احزاب  52در آیه  -

هاي  دهد که اتاق می نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده شود. (و این آیه به خوبی نشان
 (سوره حجرات: حجره = اتاق) نبی اکرم در نداشته و به جاي در پارچه آویزان

  اند. کرده می
دربی  درب خانه: طبق تحقیق اینجانب اصالً در آن زمان اتاقهاي همسران پیامبر -

درب نداشته است و به اند  نداشته و اتاقکهاي زنان و حضرت فاطمه که داخل مسجد بوده
به این علت که وجود خود مسجد، حایل و حفاظ  اند. کرده می جاي درب از پرده استفاده

بوده است. ولی در جاهاي دیگر مثل منازل یهودیان در خیبر یا اشخاص ثروتمند درب 
 ل:بوده است و اما دالی

اگر شما حتی هم اینک به محالت قدیمی شهر یا به روستاها بروید و درهاي  -
شوید که چقدر  می سال قبل ساخته شده است ببینید متوجه 80یا  50چوبی را که همین 

شرایط مکانیکی و اصولی این درها مسخره و معیوب است. (قفل، لوالها و...) حتی برخی 
سال قبل  1400ان کرده اند! اکنون چگونه ممکن است مناطق فقیر به جاي در، پارچه آوزی

در محیطی که نه نجار داشته و نه درختی به جز درخت خرما، دري چنان محکم بر در 
را از جا کند؟  شده آن نصب شده باشد که فقط با آتش زدن میاي  اتاقک محقر و فقیرانه

ت بایستد؟ و آیا مردي تواند پشت دري که در حال سوختن و دود کرده اس و آیا کسی می
در کار نبوده و فاطمه و سایر زنان داراي اي  داخل آن اتاق نبوده (دقت کنید که خانه

اند) که حضرت فاطمه را از چنین شرایطی دور  یی کوچک یا همان اتاقک بودهها حجره
کند؟ (البته حتی در کتب اهل سنت چند حدیث معدود است که به وجود درب براي 
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البته حتی این  -باشند اشاره دارند ولی دالیل نبودن درب بسیار بیشتر می اتاق پیامبر
  .احادیث نیز مربوط به اتاق عایشه است و نه اتاق حضرت فاطمه)

از  دکتر ابوالقاسم پاینده (شیعه) در مقدمه نهج الفصاحه نوشته اتاق زنان پیامبر -
(همچنین رجوع کنید به ند ا کرده می شدت فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آویزان

رنگی جلوي اتاقش اي  گوید پیامبر از سفر برگشت و دید فاطمه پارچه هایی که می داستان
 فرماید از وراء حجاب یا پرده با زنان پیامبر سخن بگویید گرفته و... یا آیاتی که می

پیامبر دقت کنید که تمامی این آیات در مورد اتاق پیامبر و همسران  ]53: األحزاب[
 باشند که مورد نظر ما است نه جاهاي دیگر که ممکن است درب بوده باشد. می

نویسد: از نظر اسالم، هیچکس حق  می مرتضی مطهري در کتاب مساله حجاب -
قبلی به خانۀ دیگري داخل شود. در بین اعراب، در محیطی که  هندارد بدون اطالع و اجاز

براي ورود در منزل دیگران اذن بخواهد. در  قرآن نازل شده است معمول نبوده که کسی
شود.... اولین کسی که دستور داد  می باز بوده همانطوري که االن در دهات دیده ها خانه

ي مکه مصراعین یعنی دو لنگه در قرار دهند معاویه بود و هم او دستور داد ها براي خانه
 .ل پس از این وقایع است!)سا 30که درها را ببندند. (خالفت معاویه هم که متعلق به 

سوره نور آمده: اي کسانی که ایمان آورده اید به خانه دیگران داخل نشوید  27 هدر آی
فرمود اي  می در داشت خداوند ها مگر آنکه قبالً آنان را آگاه سازید. و مسلماً اگر خانه

ي ها راوان، خانهیتان را ببندید. (البته به احتمال فها اید در خانه هکسانی که ایمان آورد
برخی از افراد یهودي متمول و برخی از مسلمانان پولدار، در چوبی داشته است) مطهري 

نویسد:  می سورة احزاب چنین 53در تفسیر آیۀ  170در کتاب مساله حجاب ص 
هاي پیامبر هم در خانه بودند.  شدند. زن می هاي پیامبر پروا وارد اتاق هاي مسلمان بی عرب

شد که اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه پیغمبر نشوید و ثانیا وقتی آیه نازل 
خواهید چیزي از زنان پیامبر بگیرید از پشت پرده بخواهید بدون اینکه داخل اتاق  می

 شوید.
را که از آن یکی از بازرگانان اي  در تاریخ طبري آمده: و چنان شد که دریا کشتی -
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شکست و چوب آنرا بگرفتند و براي سقف کعبه  رومی بود به جده انداخت که درهم
دانست و مقدمۀ کار فراهم آمد  می آماده کردند و یک مرد قبطی در مکه بود که نجاري

(یعنی در آن روزگار: کسانی مانند یهودیان و اشراف قریش و کالً کسانی که  838ص 
ا در چوبی داشته و داخل خانه نیز لوازم قیمتی، خانۀ آنهاند  وضعیت مالی خوبی داشته

بدون در بوده است. حتی براي ساختن سقف کعبه چوب وجود نداشته  ها ولی اکثر خانه
 .اند) بطی بوده و اعراب نجار هم نداشتهاست و نجار هم ق

آمدند و پیامبر را از پشت در خانه بلند صدا  می آیات قرآن: برخی از اعراب -
فرماید بدون  اي دیگر می شده اند. در آیه می کردند و با سر و صدا موجب آزار دیگران می

اي که بدون اجازه در حضور نبی  اجازه وارد اتاق نشوید و یا ماجراي آن رییس قبیله
 ها درب نداشته است.  شود و... همه اینها بیانگر آن است که اتاق اکرم، وارد اتاق عایشه می

و...  ةهل بيت انلبوأا ي �مالسالم علياند:  گفته می که هنگام ورود خود پیامبر -
زیرا دري وجود نداشته که بخواهند با کوبیدن بر آن در، اعالم ورود کنند! و به جاي آن، 

 اند. گفته می این سخن را
همانطور که  -1باشد  می از سوره نور 61که به درب و کلید اشاره دارد آیهاي  تنها آیه

است  فاطمه و اتاقهاي همسران پیامبرقبال نیز گفتیم بحث ما فقط پیرامون اتاق حضرت 
نه جایی دیگر و این آیه به طور عام براي کل مسلمین آمده تا بدانند در صورت داشتن 
کلید حق ورود دارند مثل منازل یهودیان در جنگهاي با یهودیان و جنگ خیبر و... و یا 

وده است و حتی پس از فتح ایران و روم و مصر که در آن کشورها به طور حتم درب ب
 -2 آیاتی که ما براي عدم وجود درب آوردیم مربوط به خانه پیامبر و همسران او است.

مرتبه از کلمه بیت و بیوت استفاده شده ولی در موردي که کلمه  9از ابتداي آیه تا انتها 
توان به چیزي که  می (مفاتحه) به جاي بیوت کلمه ملکتم آمده و ملکتم را کلید آمده
شما براي جایی درب به همراه  -3 هستی معنی کرد مثل صندوق یا صندوقچه.مالک آن 

پیش) که شی ء یا چیزي قیمتی در آن باشد نه اتاقک  1400(آن هم در  گذارید می کلید
که به طور حتم از جواهرات و چیزهاي قیمتی خالی  حضرت فاطمه و همسران پیامبر
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نهج البالغه در مورد راه و  160علی در خطبهحضرت  اند. داشتهاي  بوده و زندگی زاهدانه
خورد و چون برده  می نشست و و غذا می فرموده: بر روي زمین رسم زندگی پیامبر

دوخت و  می زد و جامه خود را می نشست و با دست خود کفش خود را وصله می ساده
در خانه  براي  کرد پرده می نشست و دیگري را بر پشت سر خویش سوار می بر االغ برهنه

او آویخته بود که نقش و تصویرها در آن بود به یکی از همسرانش فرمود این پرده را از 
 افتم.  می هاي آن افتد به یاد دنیا و زینت می جلوي چشمانم دور کن که هرگاه نگاهم بدان

 غصب فدك (اتهام علیه حضرت ابوبکر!) -3

وارثان انبیاء هستند مفهوم این فرمایند: علماء  می در حدیث مشهوري امام صادق 
گذارند. که با سایر آیات قرآن و  می سخن یعنی اینکه: انبیاء علم و دانش از خود به ارث

روایات نبی اکرم همخوانی دارد. اصوالً پیامبران وقتی براي جمع آوري مال و منال 
 .1که تازه بخواهند چیزي هم به ارث بگذارنداند  نداشته

دهید نوشته کتبی یا شاهد بگیرید چرا در  می قرآن نیامده وقتی قرض ضمناً مگر در آیۀ
این مورد به این مهمی نه نوشته کتبی وجود داشته و نه شاهدي؟ (اگر حضرت ابوبکر به 

کرد از فردا مجبور بود سخن  می صرف اینکه فاطمه دختر پیامبر است سخن او را قبول
ور از دست او تیب رشته امتر ل کند و بدینقبواي  سایر مسلمانها را نیز در هر زمینه

شد در تایید این سخن باید گفت وقتی  می نظمی در جامعه حادث رفت و بلوا و بی می
دهد بر سر آن بین حضرت علی  می حضرت عمر در زمان خالفتش، تولیت فدك را پس

رد. و اگر ک داد غائله خاتمه پیدا نمی می شود یعنی اگر ابوبکر هم پس و عباس اختالف می
کرد از فرداي آنروز هر کس براي هر چیزي ادعایی داشت.  می ابوبکر خالف قاعده عمل

                                           
و بقیه  اشاره به آیه وورث سلیمان داوود بیهوده است. عجیب نیست چرا فقط داوود باید از سلیمان ارث ببرد؟ -1

دهد که حضرت داوود، نبوت و حکمت و علم فهم منطق  فرزندان سلیمان ارث نبرند؟ پس این نشان می
 حیوانات و... را از سلیمان به ارث برده است و... 
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 .با عنایت به این نکته که در آنزمان، دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز وجود نداشته است!)
اي را جلوي اتاق آویزان  از سفري بر گشته و دیدند فاطمه پرده پیامبر اکرموقتی 

از اینکه فاطمه آرام آرام  کرده با او قهر کردند و وارد اتاق نشدند یعنی اینکه پیامبر
آلوده دنیا شود نگران بودند چرا باید ابوبکر نگران چنین چیزي نباشد؟ دقت کنید نگاهی 

ها متفاوت است ابوبکر حتی در نظر آنها مقامی  ه سنیکه ما به حضرت ابوبکر داریم با نگا
ها را از این دید نیز  کنم، پاسخ باالتر از حضرت علی دارد براي همین از شما خواهش می

نگاه کنید. با عنایت به این نکته که حضرت ابوبکر چندین بار گفته بوده فاطمه را بیشتر 
 از دختر خودش عایشه دوست دارد.

سال رسالت خود کوچکترین کاري که نبوت ایشان را زیر  23ر طول د پیامبر اکرم
روستاي حاصلخیز و آباد) را براي سئوال ببرد نکردند آیا امکان دارد فدك (یعنی چندین 

خودشان برداشته و سپس آنرا فقط به دخترشان بدهند؟ (یا خالفت را به علی بدهند و...) 
اکم و رفتار او در موقعیت حکومت با رفتار ما باید متوجه این نکته باشیم که موضع ح

خوانیم: از  می سایر مردم بسیار متفاوت است درست به همین دلیل است که در تاریخ
ابوبکر هفتصد درم مانده بود (پس از رحلت او) عمر دستور داد تا آن را به بیت المال 

 ].تاریخ گزیده حمداهللا مستوفی[بردند و به وارثان نداد. 

رد شيئاً منع منه أن أستحي من اهللا � ألإدر خصوص فدك فرموده اند:  حضرت علی
کنم چیزي  می ) من از خدایم شرم252ص 16(ابن ابی الحدید ج  مضاه عمرأبو��ر وأ

. (به همین دلیل استرداد نمایم را که ابوبکر آنرا منع کرد و عمر بر آن صحه گذاشت
 .کنند) نمی حضرت علی در زمان خالفتشان فدك را تصرف

که ملکیت زمین فدك متعلق به اند  البته روحانیون در ذهن شیعیان اینگونه القاء کرده
ولی باید بدانید که طبق اعتراف اند  را به حضرت فاطمه داده نبی اکرم بوده و ایشان آن

تمامی مورخین معتقدند که: وقتی سپاه اسالم، یهودیان خیبر و سایر نقاط را شکست 
نون،  بن فرستد. یوشع می ، سفیري به نام محیط را نزد رؤساي فدكامبر اکرمدهد پی می



 333 بخش سوم: درباره حضرت عمر و حضرت ابوبکر

 

دهد که  تعهد می ریاست منطقه را به عهده داشته و فردي صلح طلب بوده او به پیامبر
هر سال، نیمی از محصول فدك را به پیامبر بدهد و بعد از این در زیر پرچم اسالم 
زندگی کند و بر ضد مسلمانان، دست به توطئه نزند و حکومت امنیت منطقه را تامین 

زندگی رسول اکرم. نوشته مظفر -از خورشید آبی تر از دریا  تر نماید. (از کتاب روشن
 .)1383 –هاي ایران  توسعه کتابخانه شرکت -سربازي

پس بر خالف ذهنیت اشتباه و بیمار روحانی شیعه، ملکیت فدك، در زمان رحلت 
اکرم، تماماً متعلق به یهودیان بوده و فقط، نیمی از محصول به صورت سالیانه در  نبی

غصب  گرفته است. و ملکیت فدك متعلق به کسی نبوده که بخواهد اختیار پیامبر قرار می
تواند حق  شود! ضمن اینکه: (فاطمه گرچه حق استفاده از عین و نمائات آن را داشته نمی

 .1)مالکیت آنرا محفوظ دارد
، این محصول را بین فقراء از جمله خاندان دخترش فاطمه تقسیم پیامبر اکرم

ش کرده. احتماالً خانوادة حضرت علی نیز در این وظیفه (یعنی تولیت این کار) نق می
 کنند.  اند. حضرت ابوبکر و عمر نیز دقیقاً همین روش را دنبال می اصلی را داشته

شود و همانگونه که  شورش گسترده رده واقع می به محض خالفت حضرت ابوبکر
 بینیم: حکومت، وظیفۀ حفظ امنیت در متن تعهد فوق (که از کتب شیعه نقل شده) می

بوده و در ازاي دریافت نیمی از محصول، باید دار  منطقۀ فدك و سایر مناطق را عهده
کنند و  کرده است. ولی تمامی قبایل از دادن زکوه خودداري می امنیت را حفظ می
تجهیز سپاه براي دفع شورش رده کند  هشود عواید فدك را هزین حکومت مجبور می

 آنهمه براي آن رنج و -حضرت فاطمه-(یعنی براي نجات دینی که پدر همین دختر 
 .نه براي خوشگذرانی و عیش و نوش) سختی دیده بوده است و

اي  ام کلثوم همسر حضرت عمر (و دختر علی) در زمان خالفت حضرت عمر، هدیه
فرستد و همسر پادشاه روم نیز در مقابل، گردنبندي قیمتی  را براي همسر پادشاه روم می

                                           
 .82جعفري دفتر نشر فرهنگ اسالمی صتشیع در مسیر تاریخ. دکتر سید حسین محمد  -1
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کند و  مسجد جمع میدهد. حضرت عمر مسلمانها را در  براي او به پیک مسلمین می
گویند: اشکالی ندارد و این متعلق به ام  پرسد: این گردنبند را چه کار کنم؟ مسلمین می می

گوید: نه! اگر قدرت مسلمین نبود  کند آنگاه می کلثوم است. حضرت عمر اندکی فکر می
ردن کرد. و گ اي را دریافت نمی کلثوم، هیچگاه چنین هدیه ها نبود ام و اگر پیک مسلمان

فرستد. سئوال من از آخوندهاي بی شرم این است: اگر نبود قدرت  بند را به بیت المال می
بن نون از مدینه به مکه  در مکه مانده بودند آیا یوشع سپاه اسالم و اگر پیامبر اکرم

 داد؟ می آمد و فدك را به حضرت محمد می
وانستند به تعهدات ت آیا حضرت فاطمه در قبال دریافت نیمی از محصول فدك می

، عمل کرده و امنیت منطقه را حفظ کنند؟ و آیا دیگر خوردن چنین مالی حالل پیامبر
بود؟ (پس آنچه حضرت فاطمه طلب کرده همان سهم قبلی بوده که به ایشان پرداخت 

 .دهد) سال بعد حضرت عمر به حضرت علی پس می 2شود و تولیت این کار که  می
، عواید فدك را در زمان حیاتشان به کنید پیامبر اکرمشخص اکنون باید براي ما م

حضرت فاطمه، هبه کرد (یعنی بخشید) و یا این عواید به صورت ارث به حضرت فاطمه 
رسید. (البته به ارث رسیدن عواید نیز از آن حرفهاست. به احتمال فراوان حضرت فاطمه 

ت و تقسیم این عواید بین فقراء را اند ثواب دریاف خواسته طبق نیات بشردوستانه خود می
  .کند) سال بعد به حضرت علی رد می 2عهده دار شوند که حضرت عمر نیز اینکار را 

اند. زیرا  اگر هبه بوده چرا هیچیک از مردم مدینه از این موضوع مهم، خبري نداشته
ز یک شود که به ج فدك، ارزش مالی باالیی داشته است. این موضوع از آنجا معلوم می

شود به نفع حضرت فاطمه در این خصوص، شهادت دهد. سئوال  نفر، کسی حاضر نمی
، جانب انصاف و عدالت را رعایت ننموده (البته بنا دوم: اگر هبه بوده چرا پیامبر اکرم

بخشند. با توجه به این نکته که زن،  همسر دیگر خود، چیزي نمی 9به اعتقاد شما) و به 
برد. تکلیف تامین زندگی آتی  ه و درختها (و نه زمین) ارث میفقط از یک هشتم ابنی

پس از رحلت  شده؟ زیرا طبق نص صریح قرآن، زنان پیامبر چه می همسران پیامبر
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تر بوده که به آنها چیزي بخشیده  اند پس به طریق اولی، واجب ایشان، حق ازدواج نداشته
اند. و این فرض، وقتی قوت  اشتهشود و نه به حضرت فاطمه که همسري کاري و دلیر د

توانند با بیش از یک زن ازدواج  گیرد که بنا به نص صریح قرآن، مردها در صورتی می می
منحط  هکنند که بین آنها عدالت را رعایت کنند! پس کو عدالت نبی اکرم (البته طبق عقید

 .اند) و گرنه نبی اکرم مجسمۀ عدل بوده و خرافی شیعه
در این خصوص، ادعایی  ا حتی یک نفر از همسران پیامبراگر ارث بوده چر

کند؟ (به خصوص با این فرض جالب که همسر فقط از یک هشتم درختها و زراعت  نمی
تر باشد) و همچنین چرا کسی از این  توانسته محکم برد این ادعا می و نه زمین ارث می

 موضوع، بی خبر بوده تا براي شهادت، حاضر شود؟
برد ولی در اصول  گویند حضرت فاطمه مانند بقیه از پدرش ارث می می علماي شیعه

و دینار ارث ننهادند.  کافی باب صفه العلم حدیثی آمده به این عنوان: همانا پیامبران درهم
در خصوص آیۀ و و رث سلیمان داوود باید بگوییم اگر منظور خداوند، وراثت مادي 

و چرا فقط: ورث داوود؟ پس اند  ن ارث نبردهبوده پس چرا سایر فرزندان حضرت سلیما
علوم (مانند لسان طیر) حضرت زکریا خطاب اي  معلوم است که منظور نبوت است و پاره

 گوید: می به خداوند

نَت َخۡ�ُ ٱۡلَ�ٰرِ�َِ� ﴿
َ
 :یعنی .]89االنبیاء: [ ﴾٨٩َوَزَ�رِ�َّآ إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّهۥ رَّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

برد؟ حضرت  می یعنی خدا مال به ارث. »خدایا مرا تنها مگذار که تو بهترین وارثین هستی«
 گوید آیا این نبوت در ذریۀ من خواهد بود که خداوند پاسخ می ابراهیم نیز به خدا

دهد در ظالمین آنها: نه. یعنی حتی به ارث رسیدن همین علم و حکمت نیز شرایطی  می
 دارد. 

مثال همسران ایشان اند  در برخی موارد دیگر نیز با بقیه تفاوت داشته پیامبر
اند پس از رحلت ایشان با کسی ازدواج کنند. یا ایشان از یک تاریخ معین به  توانسته نمی

یا صدقه بر ایشان حرام بوده و نماز شب بر ایشان واجب بوده اند  بعد حق ازدواج نداشته
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 و... 
رت عمر، فدك را به حضرت علی پس داد بین حضرت سال بعد حض 2چرا وقتی 

شود و وقتی آن دو  می بر سر (احتماال تولیت آن) دعوي علی و عباس، عموي پیامبر
گویند این دیگر به من  می دهند حضرت عمر، می نفر، دعوي را به حضرت عمر، ارجاع

 ماند؟  می مربوط نیست، خود دانید! پس، موضوع، همچنان الینحل باقی
را حضرت علی، در زمان خالفت خودشان، فدك را تصرف نکردند؟ (البته چ
 .فایده است) هاي جدلی و کالمی در این خصوص بی پاسخ

به احتمال فراوان، این نیم محصول فدك، وقف نبی اکرم بوده که حضرت علی تولیت 
ز مالکیت حضرت ابوبکر نی اند. رسانده می آنرا به عهده داشته و عواید آن به مصرف فقرا

شورش رده تصرف  یرا براي تجهیز سپاه در سرکوب کند بلکه عواید آن را تصرف نمی
 دهد.  می کند و حضرت عمر نیز تولیت آنرا دو سال بعد به حضرت علی پس می

گویند:  برند و می می روزي حضرت فاطمه حسن و حسین را به حضور نبی اکرم
فرمایند: و اما حلمم را براي حسن و  می پیامبرچیزي براي این دو نفر به ارث بگذارید. 

فرمایند: علماء وارثان  می گذارم. امام صادق نیز می اما شجاعتم را براي حسین به ارث
 انبیاء هستند و... این یعنی اینکه پیامبران علم و دانش و ایمان و... از خود به ارث

 گذارند نه مال و منال! می
فرماید: اي پیامبر به مردم بگو من  می م که خدا به نبی اکرمخوانی می در دهها آیۀ قرآن،

، فرمان خواهم. چگونه ممکن است خداوند به پیامبر نمی مزد و اجر رسالت از شما
تصرف فدك را به نفع تنها دخترش، داده باشد؟ آیا در این صورت، رسالت ایشان، زیر 

در خاندان همین دختر از جانب رود (و بعد هم، فرمان موروثی کردن خالفت  سئوال نمی
خدا و الزام مردم به اطاعت از آن! چه مزدي بهتر از قدرت و حکومت و همچنین، 
تصرف عواید منطقه مرغوب و حاصلخیز فدك؟) براستی اگر قدرت اسالم و مسلمانان و 

 داد؟ آمد و فدك را به ایشان می می مقام نبوت ایشان نبود آن یهودي، به مکه
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ابوبکر حتی اگر صحت هم داشته باشد ي حضرت فاطمه با حضرت مساله دلخور
، حضرت عایشه را تواند دلیل محکمی در رد و تخطئه کسی باشد زیرا پیامبر اکرم نمی

اکرم،  اند. پس از رحلت نبی اند. حضرت فاطمه را نیز دوست داشته نیز بسیار دوست داشته
حضرت ابوبکر و حضرت علی  این دو نفر (یعنی حضرت فاطمه و حضرت عایشه) با

 کنند. آیا اینکه پیامبر هایی (اگر روایات تاریخی صحت داشته باشد) پیدا می مخالفت
آنها را دوست داشته دال بر صحت قضاوت آنهاست؟ به این سخن ام سلمه خطاب به 
عایشه دقت کنید: ستون دین اگر شکست با زنان برپا نشود و پراکندگی اگر در دین 

صریح قرآن نیز خطاب به پیامبر  هبا زنان به جمعیت مبدل نگردد. در آیحاصل شد 
فرماید: بگو من نیز  اند می اند و هم پیامبر و هم سن باالیی داشته که هم مرد بوده اکرم

شود. چرا باید در خصوص  بشري مانند شما هستم (با این تفاوت) که به من وحی می
ي وجود داشته ها ساله (اگر به فرض محال چنین افسانه 18دختري  قضاوت و تحلیل

 باشد) این همه هیاهو براه بیندازیم؟
اکرم  به عنوان آخرین سئوال: یوشع ابن نون با در نظر گرفتن کدام یک از عناوین نبی

 نیمی از عواید فدك را به ایشان اعطاء کردند؟ پاسخ از سه حالت خارج نیست:
 خص پیامبر: که اشتباه بودن این پاسخ اصال نیازي به توضیح ندارد.الف: به خاطر ش

ب: به خاطر پیامبر بودن ایشان: این پاسخ نیز اشتباه است زیرا اگر یوشع بن نون، 
 شد و نیازي به باج دادن نبود. می پیامبري ایشان را قبول داشت که باید مسلمان

م و سپاه اسالم. (دقت کنید: وقتی ج: به خاطر جایگاه حکومتی نبی اکرم و قدرت اسال
، سفیري به نام دهد پیامبر اکرم سپاه اسالم، یهودیان خیبر و سایر نقاط را شکست می

فرستد... و یکی از مواد مصالحه نیز تامین حفظ امینت  می محیط را نزد رؤساي فدك
با تمامی منطقه توسط سپاه اسالم بوده و...) این پاسخ کامال منطقی و درست و منطبق 

شود این است که این  که از این پاسخ گرفته میاي  قرائن تاریخی و عقلی است. و نتیجه
 عواید متعلق به حکومت و عموم جامعۀ اسالمی بوده است. 

کنم. اعراب، بسیاري  می اي بسیار مهم جلب نکته: در اینجا توجه خوانندگان را به نکته
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و در این زمینه اند  آورده می ضرب المثل در از وقایع شاخص و مهم را به صورت شعر و
هیچگونه خفقان یا تحریفی در تاریخ وجود نداشته و تمامی موارد ثبت شده است. براي 

بیاییند خالفت را بر اي  من به عنون یک محقق بسیار جاي تعجب است که مثال عده
یر خم زیر پا هزار نفر را در غد 120خالف دستور خدا و پیامبر او غصب کرده و بیعت 

بگذارند بعد هم بیایند به قول شما فدك را از تنها دختر بازمانده پیامبر غصب کنند و با 
اینهمه در خصوص این اتفاقات بسیار مهم نه ضرب المثلی ساخته شود و نه شعري 

ها و تعصبات  سروده! (البته توسط مردم همان زمان نه زمانهاي بعدي که تحت دروغ
 .اند) سرودهاشعاري اي  فرقه

تحریف دین و مسیر جامعه اسالمی (مشترك بین حضرت عمر و  -4
 حضرت ابوبکر)

شود. پیامبر گرامی  هر گاه امت من، به دنیا بهاء دهد شکوه اسالم از آنان گرفته می
 .1اسالم

متاسفانه اشتباهی شیطانی در سر برخی از محققین و نویسندگان و وعاظ شیعه جاي 
توانند موجب صالح یا فساد یک  معتقدند یک یا دو نفر به تنهایی میگرفته است که 

جامعه شوند (بحث خواص نیز براي توجیه همین تفکر اشتباه براه افتاده است البته به 
بدانیم تا منطق ما درست باشد ولی...) در صورتیکه  األنعامناچار باید بقیه مردم را عوام ک

همان چیزي بود که باعث بدبخت شدن شیطان شد  نگاه تک بعدي و نگاه از یک زاویه
شیطان نیز آدم را از یک بعد ظاهري یعنی خاك دید و گفت من از آتشم و او از خاك و 
همین نگاه تک بعدي باعث بدبختی خوارج و ابن ملجم و ابوجهل و بقیه گمراهان تاریخ 

اسالم نگاهی همه شده است ولی بیایید به جوامع انسانی و همچنین جامعه و امت صدر 
جانبه و از همه ابعاد و آن هم نگاهی عمیق و دقیق و موشکافانه داشته باشیم. خالصه 

                                           
 .183ص  3جلد  :كنز العامل -1
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کنم اگر جامعه صدر اسالم (و هر جامعه دیگر را) شبیه یک کالبد انسانی بدانیم پیامبر  می
گرامی اسالم چشم و چراغ آن و قرآن راه نجات این انسان است و بقیه یاران نبی اکرم 

یز در این کالبد، جایگاه به خصوصی دارند. حضرت عمر، قوه قهریه و با هوش با روحی ن
، علی قوه جنگنده، ابن مسعود و سالم حافظان قرآن ابوذر و 1ساده و کودکانه و سمج

سلمان روح متقی و راستگوي این کالبد، طلحه و زبیر و ابودجانه و حتی خالد ابن ولید 
قوه مشورتی و مصلحت بین و پول خرج کن و.... و این قواي جنگی وفادار ابوبکر 

که توانست با هماهنگی و یکپارچگی مخلصانه باعث پیروزي اسالم  2مجموعه کامل بود
هاي خاص خودش) و اعتالي آن در سطح  توزي آن هم در آن شرایط جاهلی با کینه(

ر شیعه اینگونه جهان و شکست سه امپراطوري عظیم آن روزگار بشود ولی متاسفانه در س
شده است ولی این  اند که کل امت اسالمی در یک نفر یعنی علی خالصه می جا انداخته

تفکر، خالف تمامی قوانین تاریخی و اصول علمی و منطقی و عرفی و اجماع تمام 
جوامع بشري و خالف بسیاري از آیات قرآن و تجارب شخصی تک تک هر انسانی 

این تفکر این است که معتقد باشیم یک یا دو نفر  تر از تر و مضحک است. و عجیب
 توانند در این سیستم یکپارچه و یکدست، اختالل و یا انحرافی ایجاد کنند.  می

هزار نفر پیامبري که خداوند فرستاده است تنها پیامبري که یاران او  124از بین 
هاي آن  اي اندیشهتوانستند کتاب آسمانی او را از خطر تحریف نجات داده و حتی بر مبن

                                           
دانند نیز به خاطر همان نگاه  حتی همین نکته که عمر را انسانی دو رو و یا ترسو یا بدعت گزار و... می -1

شیطانی یعنی ظاهر بینی و دیدن ظاهر قضایا است ولی منی که سالها روي شخصیت و طرز تفکر اصحاب 
غل و غش و  ه و بیعمر ابن خطاب چه روحیه ساددانم که  پیامبر تفکر و تفحص کرده ام به خوبی می

ها داشته و  کودکانه و رك و صریح و با هوش و بی آالیشی داشته است. خداوند نیز نظر خاصی به این انسان
آوري قرآن  خد شکست سه امپراطوري عظیم و جمعچر شانس و موفقیت نیز بیشتر دور سر اینگونه آدمها می

خواهد  هستند. بگذار روحانی صفوي هرچه میدعا و باالخره شهادت عمر در مسجد دالیل خوبی بر این م
 توزي کند و حرص بخورد و ناله و نفرین سر دهد.  کینه

ٗعا سُ ﴿ -2 ارِ رَُ�َآُء بَيَۡنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ� ِ ٗدا يَبَۡتُغوَن َفۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ  ﴾َورِۡضَ�ٰٗناجَّ

 ].29[الفتح: 
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پیامبر حکومتی تشکیل داده و بالفاصله سایر ملل را نیز به اسالم دعوت کنند یاران پیامبر 
گویند باید بر خالف تمام  بیشتر دارند و می هاند. اکنون چرا شیعه انتظار معجز اسالم بوده

کرد و  اصول و قوانین مسلم تاریخی تمدن اسالم فقط مراتب پیروزي و کمال را طی می
بوده شد و تازه مسئولیت این موارد نیز به عهده مسلمانان صدر  به هیچ وجه منحرف نمی

آور نیست؟ براستی آیا شعارهاي مدعیان اسالم ناب و  آیا این عقاید مسخره و خنده
اي که ما اول انقالب داشتیم حتی قابل مقایسه با زمان فعلی  حکومت عدل علی و جامعه

بَۡ�ٰرِ فَٱۡ�تَِ�ُ ﴿هست؟ پس: 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
 .]2[الحشر:  ﴾٢واْ َ�ٰٓأ

درصد به  98با  58انقالب کردند و در فروردین سال  1357مردم ایران در سال 
سال نبرد با عراق از فرزند و جان و مال و خانه و  8جمهوري اسالمی راي دادند. در طی 

جلس و... را به زندگی و همه چیز خود گذشتند. تمامی شئونات کشوري و مملکتی و م
دست روحانیون دادند یا به مشورت آنها. ولی فقیه نیز روي کار بود. عقیده هم دارید که 

دانید و مروج و مفسر آراء و  مذهب شما بهترین مذهب است و همه چیز را هم خوب می
سال  20عقاید اهل بیت هستید. خدا و امام زمان هم حافظ شماست! با این همه ظرف 

خوانها چندین برابر شد و آنها هم که به ظاهر مسلمانند اسالمشان بسیار تعداد نمازن
هاي  قشري و پوك شده. از وضعیت فساد و فحشاء هم که دیگر نگو. آیا باید طبق تحلیل

ها  سال بعد در فرسنگ 50خودتان که حضرت عمر و حضرت ابوبکر را مسئول حوادث 
 دانید ما هم باید شما را مسئول این وقایع بدانیم؟  آن سوتر می

اي عظیم و در حال حرکت است که یک سنگ یا  جامعه و تمدن بشري مانند رودخانه
حتی تخته سنگ نیم تواند در مسیر آن تغییر یا مزاحمتی ایجاد کند. حتی اگر سدي بدون 

اند  توانسته د. پس یک یا دو نفر نمیکن دریچه روي آن بستی فشار آب سد را از جا می
 مسیر جامعه اسالمی را منحرف کنند و این از توهمات عالم صفوي است. 

سال آن در مکه سپري شد و با  13سال بود که   23کل دوران نبوت پیامبر اکرم
وجود اینکه این شهر شهر پیامبر بود و افراد سرشناسی مانند حمزه و حضرت عمر و 
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اي پیشرفت نداشت ولی در  یجه و ابوبکر حامی ایشان بودند اسالم ذرهابوطالب و خد
سال. این یعنی اینکه کل یک  10مدینه بود که اسالم پیشرفت کرد آن هم در عرض 

موثر و مسئولند نه جامعه در تثبیت و رشد یا نابودي و عدم موفقیت یک ایده یا پدیده 
 .یک یا دو نفر!

دانیم پس تکلیف این آیات چه  یا تحریف شده میاگر مسیر دین را قابل تحریف 
 شود:  می

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناۚ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ثٖۡ� فَإِنَّ ٱ�َّ ِ امروز « ].3: ة[المائد ﴾٣َ�َمِن ٱۡضُطرَّ ِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ

 .»دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و رضایت دادم براي شما دین اسالم را

ِيَن َ�َفُرواْ مِن دِينُِ�مۡ ﴿  ].3: ة[المائد ﴾ٱۡ�َۡوَم يَ�َِس ٱ�َّ

 ].81: اإلسراء[ ﴾٨١َوقُۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوزََهَق ٱۡلَ�ِٰطُلۚ إِنَّ ٱۡلَ�ِٰطَل َ�َن زَُهوٗقا ﴿

ِ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿ ِ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ ۡخَرٰى ُ�ِبُّوَ�َهاۖ نَۡ�ٞ ّمَِن ٱ�َّ
ُ
 ].13[الصف:  ﴾١٣َوأ

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿   ].9[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

ِيَن ٱۡسُتۡضعِفُ ﴿  ن �َُّمنَّ َ�َ ٱ�َّ
َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم ٱۡلَ�ٰرِ�َِ� َونُرِ�ُد أ �ِمَّ

َ
�ِض َوَ�َۡعلَُهۡم أ

َ
 ﴾٥واْ ِ� ٱۡ�

 ].5[القصص: 
تمام این آیات یعنی اینکه حفظ اسالم مانند قرآن براي همیشه تضمین شده است و 

 اصوالً آیا افراد، ضامن حفظ اسالمند و یا اسالم پاسدار افراد است؟

ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ ﴿  مَّ
ُ
ا َكَسبۡتُۡمۖ َوَ� �ُۡ� تِۡلَك أ ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ لُوَن َ�مَّ

 به عبارتی: سرنوشت هر امتی آنچنان است که خود به دست خویش .]134: ةالبقر[ ﴾١٣٤

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ َوَ� �ُۡ� ﴿شود:  سازد مخصوصاً که یاد آور می می  .1﴾١٣٤لُوَن َ�مَّ
                                           

هاي گنهکار  روز قیامت در پاسخ امت وقتی براي یکی از آقایان این آیه را خواندم فرمودند این آیه را -1
گویند. گفتم واقعا که شما علماي عظام چه تصویر جالبی از قرآن درست کرده اید. تعداد فراوانی از آیات  می

کنید  آورید مربوط به معاد می قرآن درباره معاد است بقیه هم که مربوط به این جهان است را هروقت کم می



 آلفوس (جلد اول)  342

 

نُفِسِهمۡ ﴿
َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ گوید  (و نمی .]11الرعد: [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .1سرنوشت هرقوم در گرو رفتار پیشینیان آن قوم است)
توانند اسالم را تحریف کنند نعوذباهللا خدا با آنهمه  نمی این یعنی اینکه یک یا دو نفر

دهد مگر  نمی گوید: خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر محبتش میعظمت و قدرت و 
 اینکه آنها خودشان را تغییر دهند.

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ ﴿
َ
 .]3: ةالمائد[ ﴾ٱۡ�َۡوَم أ

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿ همانا ما قرآن را فرو فرستادیم « .]9الحجر: [ ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
و ما خود حافظ و نگهدار آنیم. این یعنی قرآنی که در دست ماست دچار هیچ تغییر و کاهش یا 

 .»افزایشی نشده
 در جاي دیگري از قرآن آمده:

َُذواْ َ�َٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َمۡهُجوٗر� ﴿ و رسول « .]30الفرقان: [ ﴾٣٠َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ٱ�َّ
 .»جستند دوري قرآن این از من قوم همانا پروردگار اي گوید می

 فرماید: می در جایی دیگر نیز 

نُفِسِهمۡ ﴿
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ خداوند سرنوشت هیچ « .]11الرعد: [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .»دهد مگر آنکه خود آنها سرنوشت خود را تغییر دهندقومی را تغییر نمی
فهمد که: اسالم و قرآن صحیح و درست به دست ما  می از مجموع این نکات انسان 

گی خودمان در عمل به دستورات آن را به  عرضه حالی و بی توانیم بی رسیده و ما نمی
گردن حضرت عمر و ابوبکر بیندازیم و بگوییم اسالم را تحریف کردند! بلکه جامعه 

 ند. خودش باید براي نجات خودش تغییر ک

                                                                                                             
 آید. منسوخ است و یا آیات احکام است و... پس کدام آیات به کار ما میبقیه آیات هم که یا ناسخ و 

مطمئنا این آیه مربوط به روز قیامت نیست. جزو آیات احکام یا آیات متشابه یا منسوخ و... نیست. گرچه  -1
تواند این آیه را هم براحتی توجیه و تفسیر و  ذهن خالق برادران من در پتروشیمی روحانیت صفوي می

 اویل و... تحریف کند.ت
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تواند جلوي آنرا بگیرد و نه  وقتی ارادة جمعی پشت سر کاري باشد نه یک نفر می
 تاثیر شگرف و اساسی در آن داشته باشد. 

معرفی کرده چطور مرگ این رحمه  للعاملني ةرمحخداوند در قرآن کریم پیامبر اکرم را 

شود مرگ چیزي یا للعالمین سرآغاز تحریف خوبترین چیز یعنی اسالم شد. زیرا اگر بنا 
کسی موجب نابودي چیزي خوبی شود در این صورت آن شخص به دنیا نیاید بهتر 

بینید این افراد بد و شرند که حتی مرگشان نیز  می است! ولی اگر سري به تاریخ بزنید
 شود مانند صدام یا طالبان یا شاه خودمان و...  سرآغاز دردسر براي ملتشان می

اي  د با اتوموبیلی پیشرفته و خوب درست رانندگی کند و نه رانندهتوان نه راننده بد می
تواند با اتوموبیلی بد و از کار افتاده رانندگی کند علت موفقیت حضرت عمر و  خوب می

حضرت ابوبکر در زمینه خالفت و عدم موفقیت حضرت علی در همین نکته نهفته 
 که در زمان خلفاي نخستین هم جامعه خوب بود و هم پیشوا. .1است

حضرت سلیمان، حضرت داوود و حضرت موسی و پیامبر اکرم، رهبري جوامع خود 
اند پس طبق استدالل شما باید جوامع آنها تا روز قیامت مسیر رشد و  را عهده دار بوده

 .تعالی را طی کنند ولی کو؟!
یخی و جامعه شناسی تمامی تمدنها و جوامع در طبق اصول صد در صد علمی و تار

و تا کنون حتی یک مورد هم اند  طول عمر خود یک منحنی اوج و سقوط را طی کرده
 سراغ نداریم که یک جامعه یا تمدن، همیشه در مسیر تکامل و رشد بوده باشد. 

هیچگاه در هیچ کجاي تاریخ یک نفر نتوانسته فرهنگ یک جامعه را در مسیر خوب 

ٰ ﴿یا بد تغییر دهد مگر اینکه خود آن مردم خواسته باشند  ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ إِنَّ ٱ�َّ
نُفِسهِمۡ 

َ
واْ َما بِأ ُ  .]11الرعد: [ ﴾ُ�َغّ�ِ

شده باشد (که در جاي خودش اشاره کردیم همه اینها  خانواده پیامبراگر توهینی به 

                                           
پرسد چرا یکی از این اتفاقاتی که در زمان خالفت تو افتاد در زمان خلفاي قبلی  شخصی از حضرت علی می -1

  .!!!کردند و من بر چون تویی حکومت میدهند: براي اینکه آنها بر چون منی  افتاد حضرت پاسخ می نمی
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سال اذیت  13کنیم  دروغ است) و این توهینها موجب واقعه عاشورا شده باشد. سئوال می
شد منجر به چه وقایعی شد؟ و اگر  و آزار بیشماري که در مکه نسبت به پیامبر

ساله  5ب با خالفت و تصرف مکه آن مسائل منتفی شد خو گویید با پیروزي پیامبر می
سال قبل بود نیز  25اي روز سقیفه که متعلق به  دقیقه 15نیز مسائل  حضرت علی

 .منتفی شد!!!
گیرند که چرا در قرآن، مسائل سیاسی اندك است. باید گفت: مسائل  می برخی ایراد

پزشکی، اقتصادي، جنگی و... نیز در قرآن اندك است. براي اینکه قرآن مدرسه انسان 
، انسان شوند، تمام مشکالت خود به خود حل زي است و هنگامیکه اکثریت جامعهسا
بود نگاه کنید. ابوبکر  شود. به جامعه صدر اسالم که ساخته و پرداخته دست پیامبر می

با کمک همین مردم، شورش گسترده اهل رده را سرکوب کرد و اسالم نوبنیان را از خطر 
مر با کمک همین مردم دو ابرقدرت آن زمان را به فروپاشی حتمی نجات داد. حضرت ع

شدند با کمک  نیز به عنوان اولین خلیفه انتخاب می آورد. اگر حضرت علی زانو در
دادند... پس مشکل و  همین مردم همین کارها را (شاید هم تا حدودي بهتر) انجام می

رات اسالم فاصله بدبختی جامعه وقتی شروع شد که مسیر انحطاط را طی کرد و از دستو
توان گناه آنرا به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبکر انداخت بلکه این  گرفت. و نمی

رنگ و بو شدن اسالم و کمرنگ شدن  توان گناه بی همانطور که نمی .1خاصیت زمانه است
انسان دوستی و کمک به همنوع در مردم ایران پس از انقالب را به گردن روحانیون 

روز جهان، اینترنت، ماهواره، دنیاطلبی مدیران و هزاران عامل دیگر را انداخت و شرایط 
نادیده گرفت. در مورد مسائل پزشکی و اقتصادي و... نیز وقتی عموم جامعه انسان شوند 

 شود...  مشکالت خود به خود حل می
چطور دو نفر به قول شما (نعوذباهللا) ترسوي نادان، توانستند مسیر اسالم را منحرف 

و عموم اصحاب اعم از مهاجر و انصار نتوانستند  و حضرت علی کنند ولی پیامبر

                                           
يَّاُم نَُداوِلَُها َ�ۡ�َ ﴿ -1

َ
 ].140عمران:  [آل ﴾ٱ�َّاِس َوتِلَۡك ٱۡ�
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 از اینکار، جلوگیري به عمل آورند؟
شد  شد بدون شک سعد ابن عباده خلیفه می اگر ابوبکر در سقیفه حاضر نشده بود نمی

هاي طوالنی میان اوس و  ) و با توجه به کینه و رقابت و دشمنی(نه حضرت علی
امیه  شم و بنیها دانیم بین بنی می شد؟ ما آیا ریشه اسالم در همان مدینه کنده نمی خزرج

ي تاریخی ریشه داري وجود داشته و حتی اگر یک نفر از این دو قبیله ها نیز رقابتها و کینه
شود و به  شد نتیجه یکی بود: فروپاشی اسالم. اینکه با ابوبکر مخالفتی نمی نیز خلیفه می
شود این است که او از تیره بسیار کم اهمیت  بر سر انتخاب او مصالحه میقول معروف 

امیه  بنی هبنی تیم بوده. موید نظرات ما این است که پس از انتخاب عثمان، تمام طایف
گیرد و پس از  مصادر امور را به دست گرفته و نهایتاً کار با شورش و قتل عثمان پایان می

آیند، با  می امیه از در مخالفت با آن حضرت بر یبن به خالفت رسیدن حضرت علی
با هجوم و استقبال  انتخاب حضرت علی -1توجه به این که پس از قتل عثمان: 

در سن سالخوردگی  حضرت علی -2چشمگیر نمایندگان اکثر شهرها صورت گرفته 
ند تا امیه در بدر و احد و... ریخته بود ماجراي خونهایی که ایشان از بنی -3بودند 

زنند. مجسم کنید ایشان در  می حدودي فراموش شده و... با اینهمه بنی امیه ساز مخالف
رسید و ماجراي خونهایی که  سالگی) بدون اقبال عمومی به خالفت می 33سن جوانی (

؟  نشستند توان تصور کرد آنها ساکت می ریخته بود نیز هنوز در خاطره بنی امیه بود، آیا می
دانستن همین نکات نبوده است. به  ابوسفیان بر بیعت با حضرت علیو آیا اصرار 

: چقدر کینۀ تو  دهد به ابوسفیان می خصوص با توجه به پاسخی که حضرت علی
!!! البته برادران عزیز من که ید طوالنی در مغالطه کاري و  نسبت به اسالم، طوالنی شد

ویند که حضرت عمر با دادن تفسیر و تحریف و توجیه دارند مثالً ممکن است بگ
شد ولی عین  حکومت شام به معاویه، باعث بروز مشکالت بعدي براي حضرت علی

 آیا تو«:  دهند گوید و حضرت پاسخ می می این ایراد را عثمان به حضرت علی
به  »ترسید؟ دانی که معاویه از یرفا غالم حضرت عمر، بیشتر از خود حضرت عمر می نمی
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اتفاق افتاد و با  کنید مشکالت عظیمی که پس از رحلت پیامبر همین نحو بررسی
شم، ابوبکر با قدرت کامل توانست این ها وجود عدم همکاري برخی از انصار و بیشتر بنی

 مشکالت را برطرف کند...
گیرند  می متاسفانه برخی از نویسندگان شیعه وقتی در برابر یک سري سئواالتی قرار

شوند مانند  می اي هاي بسیار بچه گانه رند دست به دامن استداللکه پاسخی براي آن ندا
اینکه حضرت عمر و حضرت ابوبکر براي نابودي احادیث مربوط به حضرت علی و 

. نوشتن حدیث را ممنوع کرده و احادیث موجود را سوزانده و از میان بردند.  غدیر و..
نفر از اصحاب  110ولی جاي تعجب است که پس چگونه فقط واقعۀ غدیر توسط 

ست؟ مگر اینکه معتقد باشیم فقط مواردي که روایت شده و به دست ما هم رسیده ا
تواند  اکنون امکان داشته مورد پاسخ واقع شود از میان رفته و مواردي که به نفع ما می

واقع شود از میان نرفته است. گرچه فقط یک ذهن بیمار مالیخولیایی چنین استدالل 
 کند.  مغشوشی را قبول می

ییل از غیب خبر داشته و همچنین چهره توسط جبر شیعه معتقد است پیامبر اکرم
شما معتقدید حضرت عمر و ابوبکر باعث تحریف اسالم  اند. دیده می باطنی افراد را

آنها را این همه به خود نزدیک کرده. از  شدند. با این وجود، چگونه ممکن است پیامبر
جازه داده براي آنها دختر گرفته، علمدار لشکر و امیر حجاج و امام جماعت قرار داده. ا

 هزینه کنند... در حالیکه پیامبر ها ها و آزاد کردن برده خرید زمین مسجد و تدارك جنگ
و شهدا این دو نفر بیایند موجب  ها آخرین رسول خدا بوده و پس از آن همه سختی

دانیم ابوبکر به پشتوانۀ  تحریف اسالم (این آخرین دین) شوند؟!!! با عنایت به اینکه می
دي که ذکر شد توانست به خالفت برسد. چگونه است که خداوند براي حفظ اسالم موار

المبیت و نبرد بدر و...) به طرق  (در موارد متعددي مانند نبرد خندق و غار ثور و لیله
مختلف حافظ اسالم بوده ولی دقیقاً آنجا که باید میوه و ثمرة کار چیده شود با زمین قهر 

خاب حضرت ابوبکر از امدادهاي الهی نبود. به خصوص با توجه به کند؟ براستی آیا انت می
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وقایع بعدي و شورش اهل رده و احتمال نابودي اسالم و متعاقب آن تثبیت اسالم به 
 آیند.  نحوي که در زمان حضرت عمر دو ابرقدرت ایران و روم به زانو در می

ماید: پیامبر نسلش دائم و فر نامد و می را ابتر و دم بریده می خداوند دشمن پیامبر
بنا بر -را تضمین کرده چگونه ممکن است  برقرار است. وقتی خداوند بقاء نسل پیامبر

 بقاء آیین او را تضمین نکند؟ -اولی
دانیم، انصافاً و باالغیرتاً  می را منحرف شده ها اگر جامعۀ ما منحرف نشده و ما سنی

 ؟ ها یم یا سنیتر اکنون: ما مسلمان
تا قیام قیامت کشیده شود اش  ترین خطاي هر رییس حکومتی دامنه ناست کوچکاگر ب

  .به این ترتیب، جایگاه بیشتر مسئوولین جمهوري اسالمی در اعماق جهنم خواهد بود!
هیچ کجاي تاریخ سراغ نداریم که یک تمدن یا ابرقدرت پس از طی مراحل قدرت و 

قوانین و سنن تغییر ناپذیر الهی است. از تمدن اوج، سقوط نکرده باشد. شاید این یکی از 
ایران گرفته تا روم و مصر و چین. در زمان خود ما ابرقدرت شوري که براحتی از هر فرو 
پاشید و مطمئن باشید چنین بالیی بزودي بر سر آمریکا نیز خواهد آمد. پس چرا علت 

 دانید؟  می انحطاط تمدن اسالمی را حضرت عمر و حضرت ابوبکر
توانیم اسالم را کامل پیاده  می گوییم نمی ما«گفتند:  امام خمینی در اوایل انقالب می

. پس چرا ما از حضرت »کنیم زیرا ما وارث قرنها خرابکاري و ظلم و ستم و... هستیم
عمر و حضرت ابوبکر، انتظار داریم فرهنگ چند هزارساله اعراب جاهلی را یک شبه 

 منجر نشود؟  دت امام حسینتغییر داده باشند تا به شها
گذاران اصلی خط  رسد منحرفین و پایه می با این شیوة استدالالت بچه گانه، به نظر

اند. زیرا ما طبق متون  انحراف، بسیار زیرکانه از دید محققین تیز بین! شیعه فرار کرده
ل انتخاب دانیم که ابتدا انصار در سقیفه مشغو می معتبر که مورد تایید شیعه و سنی است

رسد و آنها با عجله  می خلیفه بودند و بعد از آن به حضرت عمر و حضرت ابوبکر، خبر
به فکر  رسانند. پس این انصار، بودند که قبل از دفن پیامبر خود را به آن محل می
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انتخاب خلیفه افتادند و آنها بودند که باعث تحریک حضرت عمر و حضرت ابوبکر و 
به خصوص قبیله اوس) بودند که ابتدا با  . آنها ( وبکر شدندروي کار آمدن حضرت اب

ابوبکر بیعت کردند (براي چشم و همچشمی با خزرج و خلیفه نشدن سعد ابن عباده) و 
همانطور که  .1در یک کالم، آنها سنگ اول بدعت و شکستن بیعت و انحراف را گذاشتند

 .2بودند!!! آنها اولین حامیان و بیعت کنندگان با پیامبر
شاید هم پایه گذاران خط اصلی انحراف، مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر و عمار 

باشند زیرا اگر محققین سنی بخواهند مانند محققین شیعه قضاوت  3یاسر و طلحه و زبیر
گوید: از  دانیم که حضرت علی به عثمان می می تر از ماست. ما کنند دستشان بسیار پر

شود که با مرگ او باب اختالف تا قیامت در این  این امت امامی کشته میپیامبر شنیدم در 
دانیم که ایشان براي جلوگیري از این امر، مرتب با شورشیان  می شود... و امت گشوده می

صحبت کرده و بین حضرت عثمان و آنها حالت میانجی را داشته و فرزندانش حسن و 
(و حتی در جایی خواندم که پس از مرگ  گمارد می حسین را براي دفاع از خانه او

کند) خوب، چه کسانی سرکرده شورشیان بودند:  عثمان، فرزندانش را ضرب و شتم می
بکر. (و اگر کمی به عقب  طلحه، زبیر، عمار یاسر، مالک اشتر نخعی و محمد ابن ابی

و گشاینده  گذار تحریف ل نویسندگان شیعه این افراد پایهبرگردیم ابوذر!!!) پس طبق تحلی
بینیم دقیقاً شهادت عثمان، دستاویز  می باب اختالف و تفرقه در جامعه اسالمی شدند. زیرا

                                           
البته این نظر شیعه است و انصار بسیار درست و به جا عمل کردند زیرا آنها بهتر از ما شرایط خطرناك حمله  -1

اي جاهلیت را  هاي ابوسفیان و عادات بد قومی و قبیله قبایل راهزن به مدینه و شورش اهل رده و نقشه
کند خودش را به همان زمان و همان فرهنگ  یه و تحلیلها یی که میدانستند. ایکاش محقق شیعه در تجز می
 برد. می

پیداست که سلیم ابن قیس از آقایان امروزي زرنگتر بوده که در کتابش نوشته پس از رحلت پیامبر اکرم همه  -2
ا هر دوز و دانند احادیثی که در ستایش عمر و ابوبکر است را ب نفر!!! البته آقایان می 4مرتد شدند به جز 

 شود انکار کرد ولی با احادیث بی شماري که در ستایش اصحاب وارد شده چه کنند؟  کلکلی می
دادند اکنون شیعه آنها را نیز مانند  دقت کنید: اگر طلحه و زبیر، چهره واقعی خود را در جنگ جمل نشان نمی -3

 کرد...  مالک و عمار تقدیس می
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و علت العلل سه جنگ داخلی میان مسلمانان پس از خالفت حضرت علی شد (جنگ 
کند.  به عثمان نیز ادعاي ما را تایید می جمل، صفین و نهروان) سخنان حضرت علی

کند. ضمن  افتد نیز سخن ما را تایید می بالفاصله پس از آن می اتفاقات و شرایطی که
اش  دانیم آب را به خانه عثمان، بستند، پس از چند روز به خانه اینکه به طور قطع می

گیرد و  می خواسته عثمان را بکشد ریخته زن او نائله دستش را جلوي شمشیري که می
کشند یعنی کسی که پیرمرد و  می شود و عثمان را با آن وضع فجیع دستانش قطع می

بوده و... حتی اجازه دفن جسد او را در  پیامبر 1بوده و دامادسالخورده بوده و خلیفه 
در اینکه این وقایع اتفاق افتاده هیچ شکی هم نیست  2دهند و... قبرستان مسلمانها نمی

ولی از دید شیعه هیچکدام از اینها پایه گذار و علت تحریف و بدبختی مسلمین نیست 
که تمامی آن با حواشی و  ولی قضیه حمله حضرت عمر به سمت خانه حضرت علی

را و تحریف تواند علت العلل واقعه عاشو شاخ و برگهاي مربوطه، دروغ محض است می
 !!! و آیا قتل یک پیرمرد و قطع انگشتان زن او، قتل خلیفه، قتل داماد پیامبر ؟ اسالم باشد

بوده  ) کمتر از درشت صحبت کردن با دختر پیامبر . با آن وضع فجیع (بستن آب و..
تر است؟ انصافاً کدام یک از این  است؟ و تاثیر آن در انحراف اسالم و واقعه عاشورا کم

الاقل از دید مردم آن زمان که نه شیعه به معنی قرون بعدي آن،  وارد مهمتر است؟ (م
وجود داشته و نه سنی) با اینهمه محققین سنی چنین تحلیلهایی از وقایع ندارند... پس 

هاي آنها...  آفرین بر انصاف و هوش محقق شیعه!!! و صد آفرین بر عقل خوانندگان کتاب

                                           
اگر داماد پیامبر بودن، شرف و عزت است عثمان دو دختر پیامبر را به همسري داشته طرفه آنکه یکی از آقایان  -1

گفت: عثمان دختر اول پیامبر را آزار و اذیت کرد تا او را کشت و پس از آن دختر دوم پیامبر را گرفت  می
شود. پس چرا دختر  ک سوراخ دو بار گزیده نمیاند آدم عاقل از ی ومن هم به ایشان گفتم: مگر پیامبر نفرموده

دومشان را هم به عثمان داد تا او را بکشد؟ ضمن اینکه روحیه مالیم و نرم عثمان چیزي نیست که مورد شک 
و تردید کسی باشد و حتی همین سستی او باعث مرگش شد و چطور ام کلثوم همسر عمر (با آن خشونتش 

 .ئله را نکشت و...) فبهت الذي کفروده ولی عثمان... و چرا عثمان ناها پس از مرگ عمر زنده ب تا سال
 .توان در این رابطه ساخت و ضمن آن افراد زیادي را دوزخی کرد!!! جالبی میه چه روض -2
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مان ستم کرد و مستحق کشته شدن بود ولی سخن حضرت ممکن است بگویند که عث
فرمایند: من ماجراي عثمان را برایتان به طور خالصه  خالف این است. ایشان می علی

مشورت و رضاي امت هرکاري  بی کنم، عثمان در خالفت خودسري نمود ( بیان می
) قتل رساندید داد) پس بد کرد و شما بی تابی کردید (و او را به خواست انجام می می

پس شما هم در این بی تابی بد کردید و خداوند را حکم ثابتی است درباره کسی که 
 .1استبداد و خودسري کرد و کسی که در کشتن او بی تابی کرد

شد. اینها سخنان و تجزیه و تحلیل من  می این بدان معنی است که او نباید کشته
پس اگر بنا باشد  .2است علینیست بلکه عین عبارات گفته شده توسط حضرت 

مقصري در تاریخ براي حادثه عاشورا پیدا کنیم قاتلین عثمان، بهترین مسببان اولیه این 
واقعه هستند زیرا بر خالف زمان سقیفه: قاتلین امام حسین همان قاتلین عثمان (شورشیان 

بوده با آن سن باال ریخته  بودند) ـ وقتی قبح خلیفه کشی و آن هم کسی که داماد پیامبر
زمان وقایع به واقعه -کند  می شود مسلماً کشتن نوه پیامبر هم امري ساده و عادي جلوه می

ولی چرا محقق شیعه این وقایع را فراموش کرده و در باب علت  -کربال نزدیکتر است
نه کند که دخالت حضرت عمر در جریان حمله به خا می عاشورا به حادثه سقیفه اشاره

اي از ابهام است زیرا برخی از متون خالد و  علی و ضربه به در (اگر راست باشد) در هاله
 اند؟ قنفذ را مسئوول این کار معرفی کرده

                                           
 .30نهج البالغه خطبه  -1
ها و البته نکته ظریف دیگري نیز در این سخن حضرت علی وجود دارد. عمر و ابوبکر حتی یکی از ستم -2

درباره  کارهاي خالف و مقام دادن به نزدیکان و زندگی خوش و... را انجام ندادند با اینهمه حضرت علی
فرماید من هم دوست دارم قاتلین او را  فرماید او به ستم کشته شد و در جایی دیگر می حضرت عثمان می

خورم اگر حضرت  م؟ به شرافتم قسم میکنی مجازات کنم و... آنگاه ما با چه مجوزي عمر و ابوبکر را لعن می
اند و این ماییم که در  کردند. هرچند ایشان زنده حقیقی در قید حیات بودند ما را شدیداً توبیخ می علی

هاي باطل و پوسیدة خود در حال خفه شدنیم. و صد افسوس که داریم دین و مذهب را هم با  لنجنزار اندیشه
 کشیم...  خودمان به زیر می



 351 بخش سوم: درباره حضرت عمر و حضرت ابوبکر

 

نویسندگان شیعه علت اصلی فرقه فرقه شدن اسالم را غصب خالفت، توسط ابوبکر 
الهی ایر ادیان شود که علت اصلی فرقه فرقه شدن س دانند. پس این سئوال مطرح می می

اند؟ زیرا هیچ مذهبی در جهان وجود ندارد که فرقه فرقه  مانند مسیحیت چه کسانی بوده
فقط پس از  ها نشده باشد. و البته سئوال بعدي اینجاست که چرا سخن از این فرقه

 رسد.  می شورش علیه عثمان در تاریخ به گوش
ما را به  خداي«مایند: فر می حضرت علی قبل از مدتی قبل از وقایع جنگ جمل

اسالم گرامی داشت و بدان سربلندمان نمود و از پس خواري و با یکدیگر کینه ورزیدن و 
از هم دور بودن و بی مقداري با هم برادرمان نمود. چندانکه خدا خواست مردم بر دین 
اسالم بودند و حق در میان آنها بود و کتاب خدا را پیشواي خویش نمودند تا آنکه این 

) به دست این مردم کشته شد. شیطان آنان را به نافرمانی برانگیخت و امت را مرد (عثمان
به یکدیگر در آویخت بدانید که این امت همچون امتهاي گذشته فرقه فرقه خواهد 

 دهد که: این جمالت صریحاً نشان می .1»شد...
 سرآغاز تحریف اسالم شهادت عثمان بوده است. -
سط شورا بلکه طبق سخنان حضرت در علت آن نه انتخاب حضرت عثمان تو -

 که پیش از این ذکر شد به خاطر بی تابی شورشیان بوده است.  30خطبه 
در دوران حضرت عمر و حضرت ابوبکر: مردم بر دین اسالم بودند و حق در میان  -

گذار تحریف و ظلم و...  مودند. پس آنها پایهآنها بود و کتاب خدا را پیشواي خویش ن
ز هم باید خاطر نشان کنم این سخنان، تجزیه و تحلیل من نیست بلکه عین اند. با نبوده

 است.  عبارات و سخنان حضرت علی
گوید چرا این  حضرت علی در زمان خالفتشان در جایی در پاسخ کسی که می -

اتفاقات و هرج و مرجها در زمان حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت عثمان 
کردند و من بر همچون  می که آنها بر همچون منی حکومتگویند: براي این می افتاد نمی

                                           
 .3141ص  6ج  :بريط -1
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دهد که مردم به خصوص مردم مدینه در زمان حضرت عمر و  می تویی! این سخن نشان
ولی امان از شیعیان کوفه که مقر حکومتی اند  حضرت ابوبکر و حتی عثمان خوب بوده

 کوفه بود و... حضرت علی
روي آن دارد، این است که اگر حضرت  یکی از دالیلی که شیعه پافشاري زیادي

آمد و اسالم  به عنوان اولین خلیفه انتخاب شده بود آن فجایع بعدي پیش نمی علی
گویند:  باالخره خلیفه شد می شد و... اگر سئوال کنیم که حضرت علی منحرف نمی

 دیگر در آن زمان و شرایط دیر شده بود و اوضاع قابل تثبیت نبود ولی: 
 شرایط پس از خلیفه شدن ابوبکر بسیار بدتر از قتل عثمان بوده زیرا:اوضاع و  -
شم و در راس آنها ها تعداد اندکی از انصار با او مخالف بودند ضمن اینکه بنی  -1

 حضرت علی در ابتدا مخالف حکومت او بودند.
انتشار وفات پیامبر اکرم (که پس از او نیز پیامبري نخواهد آمد) موج مخالفت   -2

را در شبه جزیره بوجود آورد و باعث شد اکثر قبایل تازه مسلمان شده از اي  گسترده
 .اسالم برگشته و مرتد شوند

 کرد. خطر دو قدرت ایران و روم مرزهاي اسالم را به شدت تهدید می -3
منافقان مدینه و یهودیان گرچه تار و مار شده و نیروي آنها به شدت تضعیف شده  -4

 رفت. ستر هر لحظه امکان برافروخته شدن آنها میبود ولی مانند آتش زیر خاک
، افرادي مانند ابوسفیان هنوز در خواب و خیال انهدام اسالم با وفات پیامبر -5

 بودند.
به خالفت براي ایشان نیز  آري تمام این شرایط در صورت انتخاب حضرت علی 

جوان بوده، از هر آمد با این تفاوت که ایشان بر خالف ابوبکر:  می با شدت بیشتري پیش
قبیله چند نفر از بزرگان آن را کشته، بین قبیله ایشان (بنی هشام) و بنی امیه همیشه بر سر 

 توان تصور کرد انتخاب بالفصل ایشان می قدرت درگیري و اختالف بوده. پس آیا
توانسته بدون دردسر همراه باشد؟ به هر حال اگر ایشان به عنوان اولین خلیفه هم  می
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خورد مسلما محققین  می افتاد و اسالم شکست می شد و اتفاقات ناگواري می ابانتخ
شیعه باز هم تمام این عواملی را که برشمردیم در ذکر علل ناکامی حضرت 

 .کرد! می عنوانعلی
،  ي جمعی، رادیو و تلویزیون، روزنامهها سال پیش، وسایلی مانند رسانه 1400اگر 

و گسترده در هر شهر و روستا، اینترنت، امکان مطالعۀ  مجالس وعظ و منبرهاي متناوب
توانستیم بگوییم که سران  می کتاب و کتابخانه براي عموم جامعه و... وجود داشت

حکومتها با استفاده از این وسایل، اسالم را منحرف و بی محتوي کردند. البته محقق شیعه 
ط فعلی که اینهمه وسایل براي یافتن سرنخ انحراف، چشم به تاریخ دوخته و شرای

 .دهد، فراموش کرده است! می مختلف را در اختیار دولتها قرار
طبق احادیث بیشمار وارده و آیات موجود در قرآن بهترین چراغ راهنما و بهترین 

باشد. این کتاب در طول قرون  می وسیله معیار و محل حق از باطل و... قرآن کریم
تحریف، وجود داشته. چرا نباید علت تحریف و اي  متمادي میان مسلمین بدون ذره

 ؟ بدبختی و... جامعه اسالمی را عدم توجه به تعالیم انسان ساز قرآن بدانیم
حضرت عمر و حضرت ابوبکر دو نفر بودند و شما آنها را مسئوول تمام انحرافات و 

در دست سال است تمام شئونات کشوري  28دانید اکنون بیش از  می هاي بعدي بدبختی
.  اند یی با پشتوانه صدها سال کار آکادمیک بیرون آمدهها روحانیون شیعه است که از حوزه

: وضعیت حجاب، رباخواري، تبعیضات شدید طبقاتی، روگردانی مردم از دین و  انصافاً
 .1 ؟ شده یا در زمان شاه تر ریخته کاهش تعداد نماز خوانها و... اکنون به هم

وضو گرفتن و یا تغییر یک جمله در اذان و یا ممنوعیت صیغه  آیا تفاوت در نحوه
کند، یا مسخ و منحرف کردن کلمات مقدس دینی و  زنان به اسالم ضربه وارد می

                                           
اندازم. این حالت مردم  هاي ظاهربین و قشري گناه این موارد را به گردن روحانیون نمی البته من مانند انسان -1

ایران است. ورود به عصر اینترنت و دهکده جهانی و صدها عامل دیگر در پیدایش این عوامل نقش داشته و 
 باشد. ین عامل ضعف مبانی اسالمی در سطح جامعه میسستی و اشتباه برخی از روحانیون یکی از چند
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 شود؟ عملکردهاي غلطی که باعث تنفر مردم از دین می
در مورد خطاهاي این دو نفر باید گفت: جاي تعجب است که ما حضرت عمر و 

ین حوادث و شرایط، مانند یک تر دانیم ولی انتظار داریم در بحرانی نمی ابوبکر را معصوم
طرف پوشیده نیست که عملکردشان عالی  معصوم رفتار کنند.(هرچند بر محققین بی

 .بوده)
اگر اولین خشت کج را حضرت ابوبکر گذاشت و سست شدن اخالق و گمراهی 

کج بود پس چرا انصار و هاي بعدي به خاطر این خشت  ل ها و سا جامعه در نسل
و قرآن و جهاد و  سال کار مداوم و همنشینی با پیامبر 23مهاجرین که تربیت شده 

همه با هم مبادرت به بیعت شکنی و زیر پا  1فداکاري بودند همان روز وفات رسول خدا
گناه اینهمه سستی و دروغ و  2گذاشتن آیه قرآن (آیه تبلیغ) و فرمان رسول خدا کردند؟

یر در میان جمع گسترده انصار و مهاجرین بر عهده کیست؟ (حتماً ابوجهل!!!) زیرا به تزو
تبع اولی و در حقیقت، خشت کج اولی توسط انصار گذاشته شد که زودتر از حضرت 
عمر و حضرت ابوبکر در سقیفه جمع شده بودند پس گناه تمام امت تا روز قیامت و 

با این فرض حتمی که اگر  3به گردن انصار استمقصر اصلی کشته شدن امام حسین و... 
ابوبکر و حضرت عمر در صحنه حاضر نشده بودند مسلماً سعدابن عباده خلیفه شده بود 

 و بقیه ماجرا... 
فرمایند: اگر و مگر کردن از عالئم منافقان است آیا نویسندگانی که  می پیامبر اکرم

ان نکرده بود و اگر ابوبکر چنان نویسند: اگر حضرت عمر چن می در کتب خود مرتب

                                           
 .ماه پس از بیعت غدیر 2 -1
 البته اگر طبق عقیده نویسندگان شیعه منظور پیامبر در غدیر انتخاب حضرت علی به خالفت بوده باشد. -2
به یکی از آقایان گفتم مگر خداوند در آیاتی که مربوط به بیعت رضوان و جنگ بدر و... است از اصحاب  -3

پیامبر تجلیل نکرده و از آنها اعالم رضایت ننموده و به بهشت وعده نداده. ایشان فرمودند: در این آیات گفته: 
شویم که تمام انصار، گنهکار بوده و  ه میاند. اکنون در این بحث متوج مومنین و عمر و ابوبکر منافق بوده

 شود. م آیات مذکور کان لم یکن میباعث تحریف اصلی اسالم اینها هستند در نتیجه تما
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 از نفاق نیستند؟اي  شد آیا بر شعبه نمی سال بعد، چنین و چنان 50نگفته بود، 
بینند. چگونه ما معتقدیم که حضرت  می چرا محققان ما همیشه نیمه خالی لیوان را

ي ها عمر و ابوبکر باعث تحریف مسیر دین و واقعه عاشورا و... شدند و گناه همه بدبختی
اندازیم ولی ثواب تثبیت اسالم و جلوگیري از نابودي آن  می جامعه اسالم را به گردن آنها

(ابوبکر: سرکوب شورش اهل رده و...) و اسالم آوردن سایر کشورها در زمان حضرت 
اگر گناه تحریف اسالم بر گردن آنهاست به ناچار  .1اندازیم نمی عمر را به گردن آنها

یی از این ها و به طور کلی طبق تحلیل .4اسالم نیز بر آنهاست 3ج و تروی 2پاداش تثبیت
دست، اسالم ما ریشه در حمله حضرت عمر به ایران و بقاي اسالم ریشه در سرکوب 
شورش اهل رده توسط ابوبکر دارد. مگر اینکه بگوییم نه و آنها فقط و فقط مسبب 

 .اسالم است!!!انحراف اسالم شدند و ثواب بقیه کارها براي سپاهیان 
کنیم که اگر ابوبکر در جمع سقیفه  نمی بینیم و اعتراف می خالی لیوان را هباز چرا نیم

حاضر نشده بود صد در صد سعد ابن عباده خلیفه شده بود و دقیقاً مشخص است که چه 
 آمد. می شم و بنی امیه پیشها اتفاقی بین دو قبیله اوس و خزرج و بعد از آن بین بنی

یک مسابقۀ فوتبال، مهاجم تیم خودي بر اثر گیر افتادن میان سه مدافع تیم  روزي در
فبک تیم مقابل را  ها توپ را لو داد(البته او یک گل هم زده بود) تیم حریف، خط  حریف،

به دروازه  رد کرد، دفاع را دور زد و بر اثر غافلگیر شدن و ضعف دروازه بان توپ را
ماشاچیان تیم حریف و ضعف داور در نگرفتن آفساید امان ت دوخت. البته تشویق بی

خبرنگاران،  مشکوك را هم باید به این موارد اضافه کنیم. بعد از بازي همه افراد حاضر(

                                           
ها شد بلکه روحیه  دهند که این عمر نبود که باعث اسالم آوردن ایرانی جالب است که در اینجا پاسخ می -1

همین مسلمانها با ابوبکر بیعت نکرده و تحت فرمان عمر و جنگجو وشهادت طلبانه مسلمانان بود. ولی مگر 
 کردند؟ ابوبکر عمل نمی

 ابوبکر: با سرکوب شورش گسترده اهل رده. -2
 با اسالم آوردن ایران و سایر کشورهاي آسیایی و آفریقایی در زمان او. -3

 ر اوست.قاعده اصولی: هرکسی غنیمت را برد غرامت هم ب »من هل الغنم فعليه الغرم« -4



 آلفوس (جلد اول)  356

 

هواداران تیم، مربی، بازیکنان و مسئولین باشگاه) به فوروارد بیچاره حمله کردند که اگر 
گفت: اي بابا، تمام  می فوروارد بیچارهتو توپ را لو نداده بودي ما گل نخورده بودیم!!! 

دانید؟ و همه  تیم و کادر داوري و... تنبلی و اشتباه کرد چرا فقط من را مقصر می
اندازید؟ ولی همه از این شکست، عصبانی بودند و دربه در  می تقصیرات را به گردن من

بود تا (مانند روي عقلشان کشیده اي  دنبال پیدا کردن یک نفر مقصر! و این تعصب پرده
ابوجهل) واقعیت را نفهمند! ماجراي تحریف اسالم و انداختن گناه آن به گردن حضرت 

 عمر و حضرت ابوبکر نیز بر همین منوال است. 
مسیر اسالم را منحرف و باعث ایجاد   گویند حضرت عمر و حضرت ابوبکر، می -1

و تلویزیون و منبر و  بدعت در دین شدند سئوال اینجاست: آیا در آن زمان که مخابرات
بلندگو (و حتی وقت آزاد و مفت براي اینکارها نبوده) و کتاب و اینترنت و تبلیغات و 

شده در دین بدعت ایجاد کرد یا  می مدرسه و سخنرانی و مد و تجمل و... نبوده بهتر
 ).اکنون؟

را از نزدیک دیده و در همان  آیا آن زمان که همۀ مردم شیوه و روش پیامبر -2
کردند امکان بدعت بیشتر بوده یا اکنون؟ و چطور انصار و مهاجرینی  می رهنگ زندگیف

آنقدر از آنها تعریف کرده و در راه  که در قرآن آنقدر از آنها ستایش شده و پیامبر
اینچنین سست و  اسالم آنقدر از جان و مال خود گذشتند در همان هنگام رحلت پیامبر

 ت به مسائل دینی؟ و باعث تحریف اسالم؟شوند آن هم نسب می بی حال
یا اند  بوده تر از دین زرتشت دست بکشند هنرمند ها آیا آنها که باعث شدند ایرانی -3

 شوند مردم دست از دین بکشند؟  می کسانی که اکنون باعث
ها که موجب فاجعه و بروز خسارات جبران ناپذیر به ارکان دین اسالم  این بدعت -4

نویسم: ممنوع شدن صیغه کردن زنها!!! و  می دانند نمی سانی که؟ براي ک بوده چیست
بینید حضرت عمر، چقدر  می 1گفتن: الصلوه خیر من النوم به جاي حی علی خیر العمل!!!

                                           
اي در تاریخ دولت صفویه تحقیق  این موارد نه جزو اصول دین است و نه جزو فروع دین و ایکاش عده -1
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! و حضرت  ماهیت و باطن دین را تحریف و نابود کرده است؟ درست بر عکس ما
صفویه هیچگونه تغییر و هم در برابر آن سکوت کردند! (ضمن اینکه در دوران  علی

! وارد اسالم نشده است! البته به استثناي ها تبدیل و تحریف و دروغی توسط عالمه
  .مالصدرا که به سزاي اعمال خود رسید!!!)

سال پیش که بانی مسلمان شدن ما بوده و  1400چگونه است که حضرت عمر  -5
شده ولی شاه عباس و عرب هم بوده و ساکن سرزمینی دوردست، باعث تحریف دین ما 

 400ي دور و برش که در قلب ایران ساکن بوده و هموطن و همزبان و متعلق به ها عالمه
سال پیش، هیچگونه تحریف و تبدیل و دروغی وارد تاریخ و دین ما نکردند؟ براستی 
چرا کسانی که معانی واقعی کلمات واالیی چون: شهادت، امامت، جهاد، عاشورا، صبر 

 .) دیر و تحریف کردند اینهمه در نظر ما ارجمندند؟ (و ایکاش نابود کرده بودند!و... را تخ
نفر   4000مسجد ضرار را تخریب کرد. علی بدعت یا شرایط زمانی؟ پیامبر -6

شویم  می عابد قرآن خوان را کشت. پس نعوذباهللا آنها نیز کار اشتباهی کردند؟ پس متوجه
ي احمق ما ها دیدند و مانند قشري می بطن امور راآنها معنا و باطن و نیت پنهانی در 

  اند. ظاهربین نبوده
در جهان نباید وجود داشته اي  ها، اینک، هیچ جامعه پیشرفته با اینگونه تحلیل -7

(اگر حضرت  تر باشد. زیرا باالخره در مقاطعی در تاریخ هر ملتی افرادي بسیار ضعیف
ند. ا کرده می حکومت تر عمر و حضرت ابوبکر را ضعیف بدانیم) و خونخوارتر و ظالم

پس آنها نیز باید عقب افتاده و بدبخت باشند ولی به عنوان نمونه به آلمان نگاه کنید که 
شد اي  به نام هیتلر (و حزب نازي) مبدل به ویرانهاي  سال قبل به دست فرد دیوانه 45

                                                                                                             
دادند که چقدر از مفاهیم واالي دین که جزو اصول دین است مانند: توحید، امامت و  کردند و نشان می می

هاي مقدسی چون مسجد دستخوش تحریف و پوچی شد. ضمن اینکه  کلمات واالیی چون: شهادت، و مکان
توانند به ما سر این  ها نیز می در زمان پیامبر مثال مواردي مانند اشهد ان علی ولیه اهللا در اذان نبوده و سنی

 جمله گیر بدهند. 
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ن یکی از ملل صنعتی و پیشرفته است و یا ژاپن با آن حاکمان میلیتاریسم خود ولی اکنو
و... اگر هم بگوییم که آنها فقط باعث و پایه گذار انحراف در دین شدند پس سکوت 

کند یک چیز نابود شود بهتر  چه معنایی دارد. آیا عقل سلیم حکم نمی حضرت علی
افات که توسط خلفاء در دین بعمل آمد چه است تا منحرف شود؟ دیگر اینکه این انحر

 باره هم بحث خواهیم کرد. بود؟ به زودي در این
در روانشناسی بحثی وجود دارد به نام فرافکنی. یعنی شما به عنوان مثال:  -8

خواهید علت عقب افتادگی و بدبختی و سستی و اهمال و حتی انحرافاتی  ناخودآگاه می
ۀ شما در دین بوجود آمده است را به گردن دیگران که توسط شما یا افراد مورد عالق

پرسید: چرا  نمی و از خود 1کنید می بیندازید. مثالً آمریکا و غرب را متهم به استعمار و...
من باید نادان یا ضعیف باشم تا دیگران بتوانند مرا استعمار کنند؟ مگر اسالم وقتی 

قانون طبیعت است که ضعیف پایمال قدرتمند بود به تمام کشورها حمله نکرد؟ این 
شود. پس آیا بهتر نیست به جاي فرافکنی و انداختن گناه به گردن حضرت عمر و  می

ي مورد عالقه ها حضرت ابوبکر، سري به خودمان و آقاباالسرهاي فعلی خودمان و عالمه
 خودمان در تاریخ بزنیم؟

مایه بدبختی تمامی نوع  طبق اینگونه تحلیلها آیا پایه گذار اولین خط انحراف و -9
نعوذباهللا) حضرت آدم و حضرت حوا نبودند؟ زیرا اگر از بر خالف دستور مستقیم  بشر (

آمدند و نوع بشر را این چنین گرفتار  نمی خوردند به زمین نمی الهی از آن میوه ممنوعه
ن کردند؟ امیدوارم مرا مسخره نکنید من طبق تحلیل خودتا نمی شیطان و شرایط زمینی

تر از دالیل  تحلیل کردم ضمن اینکه در اینجا دالیل من (آیات قرآن) بسیار محکم
 تر شماست (کتاب موهوم و جعلی سلیم ابن قیس) و استداللم نیز قویتر و قابل قبول

                                           
اعتراف کند زیرا هر  البته من طرفدار غرب و آمریکا نیستم (بدبخت نویسنده ایرانی که به چه جیزهایی باید -1

اي انگی و تهمتی وارد شود) باکی نیست عدالت بهترین قاضی است و فردا  لحظه ممکن است از گوشه
 مشخص میشود چه کسی دروغگو بوده و چه کسی راستگو. 
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 توسط تمام نوع بشر.. 
 اي درنگ و تامل به پیامبر دانیم که ابوبکر، اولین مرد بالغی بود که بدون لحظه ما می

و ابوبکر بود که با اسالم خود در آن شرایط حساس باعث مسلمان شدن  1مان آوردای
شد و بردگان تازه  2عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف

 4و براي خرید زمین مسجد و تدارك سپاه اسالم 3کرد خرید و آزاد می مسلمان را می
طی خطرناك به مدینه هجرت کرد، پس از رسیدن در شرای کرد و همراه پیامبر هزینه می

به خالفت مقتدرانه و با درایتی عجیب، شورش رده را سرکوب کرد و... آیا طبق تحلیل 
تواند در حوادث بعدي نقش داشته باشد آیا  برادران شیعه که اعمال و رفتار یک نفر، می

از مسببین آن؟ و اگر  ابوبکر باعث تقویت و تثبیت و پیروزي اسالم نبود یا الاقل یکی
دهیم پس همین  خواست اسالم پیروز شود، پاسخ می بگویید این اراده الهی بود که می

خواست اسالم در قرون بعدي تحریف و ضعیف شود. (البته به زعم  اراده الهی بود که می
کرد خداوند شخص دیگري را براي  اعتقاد شما) و اگر بگویید اگر ابوبکر کمک نمی

مقدر  فرمود، پس چرا خداوند این شخص دیگر را براي خالفت پیامبر می کمک مقدر
 نفرمود؟ 

شیعه معتقد است علت تمام فجایع و مشکالت بعدي براي اسالم و مسلمین از عدم 
تواند مسیر  گیرد اگر یک نفر و یا حتی یک گروه، می نشات می انتخاب حضرت علی

 سرنوشت بشریت را عوض کند پس چرا: 
 کنند؟  نمی ظهور -ظاهري-اکنون امام زمان با اینهمه خیل مشتاقان  -
 ؟  توان سلسلۀ مقصرین را تا قابیل کشاند نمی آیا با این نحو استدالل،  -

                                           
 از قول پیامبر نقل شده که تنها کسی که بدون تامل و فکر دست بیعت داد و اسالم را قبول کرد ابوبکر بود. -1
دقت داشته باشید که حضور هریک از این افراد در مکه و مدینه بسیار مهم بوده. سعد مردي رزمی. عثمان از  -2

 اي و شخص ابوبکر از نظر مشورتی و فکري و وجهه اجتماعی. نظر مالی، طلحه و زبیر از نظر مالی و قبیله
 از جمله بالل حبشی -3
 به خصوص در جنگ تبوك  -4
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اگر هم اکثریت مردم را مقصر بدانیم گناه حضرت عمر و حضرت ابوبکر چیست؟  -
 : هر جامعه ناگزیر از داشتن امیریست. به قول حضرت علی

الفت و امامت دو امر جدا از همند و الزمه خالفت، قبول اکثریت است این اگر خ -
گناه اکثریت بوده و نه گناه حاکم. و اصوال در آن ابتدا (یعنی فقط یکروز پس از رحلت 

چگونه به این اند  پیامبر) مسلمانانی که آن همه حماسه و رشادت از خود به خرج داده
قلیتی بر خالف نظر اکثریت بتوانند بر آنها حکومت شوند که ا می سرعت آنقدر بی حمیت

  1کنند؟
 اگر مقصر اولیه و اصلی واقعۀ عاشورا این دو نفرند:

فهمید که  نمی فرماید: براي این سخنان مرا چرا امام حسین به سپاه عمر سعد می -
هایتان از خوردن حرام سنگدل شده است؟ و در آن جایگاه که دیگر تقیه معنایی ندارد  دل

کنند براستی چه جایی بهتر از آنجا براي  حضرت عمر و حضرت ابوبکر را رسوا نمی
 رسوایی غاصبان خالفت و پایه ریزان ظلم به اهل بیت (!!!!) 

گوید: امروز انتقام  می نفر سپاهیان حسین 72چرا یزید پس از شنیدن خبر شهادت  -
م و شها بینیم ریشۀ قضیه به نزاع تاریخی بین بنی می کشته شدگان احد را گرفتیم و باز

 گردد.  بنی امیه برمی
شود  چگونه حر که باعث اصلی توقف و تغییر مسیر کاروان کربال بود بخشیده می -

 مقصرند؟اند  سال قبل در شهري دیگر و مکانی دیگر زندگی کرده 50ولی افرادي که 
ترین متون (که  دهید که حر توبه کرد و پشیمان شد. ما طبق قوي می اگر پاسخ -

دانیم ابوبکر با اینکه خلیفه بوده همراه حضرت عمر  می کند) حتی شیعه نیز آنرا تایید می
و ابوبکر حتی با آن مقام و 2روند. می براي عذرخواهی به خانه حضرت فاطمه (س)

                                           
 .اند! ثریت با خالفت ابوبکر مخالف بودهیم که اکاگر معتقد باش -1
بخشد. البته یکی از دالیل ضعف این متون را وصیت  طبق برخی متون ضعیف، حضرت فاطمه ایشان را می -2

کنیم که به  دانند ولی ما در جاي خود به این نکته اشاره می حضرت فاطمه مبنی بر تدفین مخفیانه ایشان می
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(با اینکه طبق متون صحیح بی تعصب و خالی از شاخ و برگ،  1کند موقعیت گریه هم می
مرتکب جنایتی نشده) چگونه است که این عذر خواهی و حرکت آنها در وقایع بعدي 

گیرد. اگر هم این  می تاثیر است و فقط برخی حرکات آنها مورد تقلید و تبعیت قرار بی
توانند بهانه کنند، براي  ه هرچیزي را میبهانه آیندگان بوده مسلماً انسانهاي فاسق در آیند

شدند آیندگان گنهکار و ظالم  نمی همین اگر حتی حضرت عمر و ابوبکر مرتکب آن رفتار
 .2کردند می براي توجیه رفتار خود مستمسکی از گذشته پیدا

نامه براي حسین فرستاده و با عقیل هزار 18مسبب اینکه کوفیان ابتدا علت و  -
کنند در چیست و چه کسی بوده؟ آیا این نشانه  می خلف وعدهبیعت کرده و سپس 

دمدمی بودن و ملون بودن مردم این شهر نیست که از: طوایف و قبایل نامتجانسی تشکیل 
در حالیکه حکام قبلی این شهر نیز عمار یاسر  3اند؟ بوده  حدود ثلث آنها نیز ایرانی شده و

 و امام حسن (به کمک عبداهللا ابن مسعود صحابی با وفاي پیامبر) و حضرت علی
گناه حضرت عمر و حضرت ابوبکر که در اند  بوده و با اینهمه موفق به تربیت آنها نشده

 .4؟ چیستاند  سال قبل در مدینه بوده 40
روبروي امام حسن و امام حسین شمشیر کشیدند؟ اگر چه کسانی براي اولین بار  -
گویم: شورشیان علیه عثمان که از شهرهاي بصره و مصر و کوفه  می دانید براي شما نمی

بوده اند! زیرا امام حسن و امام حسین مقابل خانه عثمان براي دفاع از او ایستاده بودند و 

                                                                                                             
 یت آن حضرت چیز دیگري بوده. واهللا اعلم.احتمال فراوان علت وص

 بخشد. البته احتمال ضعیف بودن این متون وجود دارد. واهللا اعلم. طبق برخی متون حضرت فاطمه آنها را می -1
 داشتند و یا...  تري که کفار نسبت به شخص برتر یعنی پیامبر روا می هاي بدتر و طوالنی مثالً آزار و اذیت -2
گیرد زیرا بیعت شکنی از اعراب  شنوم خنده ام می گویند ما اهل کوفه نیستیم را می ها که می وقتی شعار ایرانی -3

شان کرده و به عمر  ها دمدمی و متلون بوده و اعراب کوفه را هم مثل خود بسیار بعید است.آري روحیه ایرانی
زده نمونه بوده است. چرا کوفیان در این زمینه  دهند که در ثبات عقیده و عمل کردن به حرفی که می گیر می

 اند؟ ده) به عمر و ابوبکر اقتدا نکرده(یعنی ثبات راي و عقی
 کند و در زمان ابوبکر حتی وجود خارجی هم نداشته است. کوفه را عمر تاسیس می -4
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جنگ جمل یعنی اولین برادرکشی  کردند! کسانی مسبب واقعه عاشورا هستند که نبرد می
را در داخل امت اسالمی براه انداختند و طبق صریح متون تاریخی اینها نبودند مگر 

دانستند اگر صلح شود آنها به خاطر شرکت در قتل عثمان  می کسانی از سپاه علی که
شوند پس آتش جنگ را شعله ور کردند در حالیکه تا شب قبل، همه امید  قصاص می

! کسانی که آب را بروي عثمان بستند و او را در حال خواندن قرآن کشتند و  اشتندصلح د
ها را ریختند مسبب  انگشتان زنش را قطع کردند و خلیفه کشی را باب کردند و حرمت

واقعۀ عاشورا نیستند ولی حضرت عمر و حضرت ابوبکر که صدها حدیث در فضیلت 
اشورا هستند فقط به این توهم پوچ و بچه حضرت علی از آنها نقل شده مسبب واقعۀ ع

براي پس از خود به فرمان خدا جانشین تعیین کردند و اینها آمدند  گانه که پیامبر اکرم
 .و خالفت را غصب کردند!

اگر بنا باشد مثل منطق شیعه تحلیل و قضاوتی آبگوشتی داشته باشیم باید بگوییم  -
و  و... که در زمان حضرت علی ها شتهکه یاد و خاطره جنگهاي مستمر و مداوم و ک

امام حسن بر سر مردم کوفه آمد در یاد و خاطر آنها بوده و آنها براي همین و براي دوري 
از دردسر و کشمکشهاي مجدد با بنی امیه با پسر علی یعنی حسین بیعت نکردند و... زیرا 

ل در این شهر فقط چند سال قب در اینصورت ادعاي ما قویتر است زیرا حضرت علی
کرده و... ولی  سال قبل در شهري دیگري حکومت می 50فرمانروا بوده ولی حضرت عمر 

 بلکه یکی از دالیل واقعۀ عاشورا این بود که: .1ما حتی همین تحلیل را هم قبول نداریم
ایمان آوردند از روي خلوص  کسانی که از مهاجر و انصار در ابتدا به پیامبر اکرم -

نیت و با رضاي دل، مسلمان شدند ولی در زمان حضرت عمر که فتوحات فراوانی به 
اي به زور یا به طمع غنیمت یا ندادن جزیه و... مسلمان شدند و بیشتر  عمل آمد، عده

دردسرهاي بعدي از ناحیه همین افراد بوجود آمد. اگر سري به سپاه عمر ابن سعد بزنید 

                                           
بخواهند مانند پدرشان  توان تصور کرد برخی از مردم و روساي قبایل از ترس اینکه امام حسین آیا نمی -1

 آرامش آنها را بر هم زده و مرتب با شام درگیري ایجاد کنند، کنار کشیدند؟
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 ز این دست افراد در آنجا زیاد خواهید یافت. ا
ي عوضی داشته و گناه ها باز هم اگر بخواهیم مانند برخی محققین شیعه تحلیل -

توانیم تز محکمتري بر  می را به گردن حضرت عمر بیندازیم شهادت امام حسین
ی زیاد ابن ابیه دانیم پدر عبید اهللا ابن زیاد یعن می خالف این ارائه کنیم مبنی بر اینکه: ما

از جانب ایشان حاکم فارس بوده است. و در بصره  در زمان خالفت حضرت علی
عبید  هم سمتهایی داشته. مسبب و صادر کننده دستور جنگ و قاتل اصلی امام حسین

پدر  باهللا باید بگوییم اگر حضرت علی باشد. حاال آیا نعوذ اهللا فرزند همین شخص می
کرد؟  نمی را پیدا ده بود فرزندش جرأت کشتن امام حسیناین شخص را قدرت ندا

در این صورت استدالل ما قویتر نیز هست چون زمان این وقایع نزدیکتر به عاشورا بوده 
 سال قبل در مکانی دیگر حکومت 50و مسبب نیز نزدیکتر! بر خالف حضرت عمر که 

 کرده! ولی ما حتی همین تز را نیز قبول نداریم. می
در طول خالفت خود به وسیله همین مردم کوفه، سپاهیان  رت علیمگر حض -

پرشور و پر ادعاي جمل و نهروان را شکست نداده و حتی سپاه معاویه را تا آستانه 
دهد؟ اگر بناست که بی وفایی و پلید بودن و سستی اخالق و... کوفیان  نمی شکست سوق

 ت اینها چه بوده؟را به گردن عمر و ابوبکر بیندازیم؟ پس دلیل رشاد
بینیم: چطور ازدواج حضرت عمر در زمان  می چرا ما همیشه نیمه خالی لیوان را -

گفت:  می بار مشورت با علی ـ اینکه 70خالفت و اوج قدرتش با ام کلثوم دختر علی ـ 
لوال علی لهلک عمر ـ ورود علی به مجالس و خضوع و خشوع عمر در برابر او در زمان 

ی علی در مدینه و مسافرت عمر به مدینه در زمان خالفتش ـ قرار خالفتش ـ جانشین
تواند دالیل مثبتی بر اکرام و  دادن علی در شوراي انتخاب خلیفه و صدها مورد دیگر نمی

باشد ولی فقط یک حرکت عجوالنه در روز سقیفه که آن هم  احترام به خاندان پیامبر
تواند منجر به واقعۀ عاشورا  می توسط خالد ابن ولید صورت گرفت نه حضرت عمر

شود؟!!! زیرا تمام وارد مثبتی که گفته شد بر خالف جریانات روز سقیفه مقطعی نبوده 
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سال خالفت حضرت عمر) اتفاق افتاده و اگر  10بلکه دامنه دار و طی زمانی طوالنی (
فاقات مستمر بناست تاثیر گذار بوده باشد تاثیر بیشتري در فرهنگ مردم داشته است. آیا ات

بندد یا اتفاقی که در یک روز از روي شتاب و... صورت  می در اذهان مردم بهتر نقش
 گرفت و تمام شد؟ 

روحانی صفوي جدل را جانشین عقل، تعصب را جانشین آزاداندیشی، مصلحت را 
ها را به جاي کعبه، مفاتیح را به جاي  فداي حقیقت، آرمان را به جاي واقعیت، امامزاده

ن، تکیه را به جاي مسجد، وسیله را به جاي هدف، شخصیت را به جاي سخن، قرآ
محبت را به جاي معرفت، دعا را به جاي عمل، تقیه را به جاي شهامت، توریه را به جاي 

از -صداقت، تقلید را به جاي تحقیق، تعبد را به جاي تعقل، انتظار را به جاي انتقام 
شفاعت را به جاي تزکیه، زنجیر زنی و قمه زنی را به جاي امر به معروف و  -ستمگر

ظلم ستیزي و در یک کالم، دین را وسیله کسب نان کرد تا دولت صفوي بتواند اختالف 
را جانشین اتحاد کرده و مردم را براي نبرد با دولت عثمانی بسیج کند تا اینگونه خیال 

صب و مقتدر سنی مذهب عثمانی آسوده شود. پس اروپاي مسیحی از تهاجم دولت متع
سرآغاز بدبختی و زوال جامعه مسلمین و قطعه قطعه شدن سرزمینهاي مسلمان و اقتدار 
اروپا و تحریف مبانی واالي تشیع، دولت و روحانی صفوي بود نه حضرت عمر و 

و  ابوبکر. آري روحانی صفوي با فرافکنی این موضوع و با زرنگی تمام، حضرت عمر
 .2. در جایگاه اتهام قرار داد 1ابوبکر را به جاي شاهان صفوي

شود  از دید ما اینگونه تحلیل می 3در نهایت باید گفت که بسیاري از قضایا در جهان 

                                           
 .یا در حقیقت خودش! -1
سال پیش بیشتر مسئولند یا علما و  1400دانم عمر و ابوبکر عرب وسط بیابانهاي عربستان در  من نمی -2

سال پیش؟ براي درك بهتر و  200و  300متعلق به  پادشاهان صفوي ایرانی شیعه مذهب ساکن در قلب ایران
 مفصلتر قضایا به کتاب تشیع علوي و تشیع صفوي، شهید دکتر علی شریعتی مراجعه کنید.

قرن قبل و آن مورد اختالف میان  14به خصوص اگر جزو قضایاي اجتماعی و فرهنگی، آن هم متعلق به  -3
 دانشمندان دو طرف و... باشد.
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 . 1دیگر استاي  ولی از دید خداوند تحلیل قضایا به گونه

 یابی انحراف ریشه -5

 نی که:انحراف واقعی از زمان صفویه آغاز شد و از زما 
روایات مجعول تاریخی، اخبار ارجاف و اسرائیلیات، بدون هیچگونه کار علمی و  -

وارد کوچه و بازار و منبر و تکیه شد و آرام آرام اینگونه  ها تحقیقی توسط به ظاهر عالمه
دروغها در عمق جان و فرهنگ مردم ریشه کرد. از وقایع تاریخی برداشتهاي غلط مطابق 

 ت گرفت. صحبت فقط از نبرد و تفرقه بود و سایر نکاتی کهبا زمان حال صور
 توانست باعث اتحاد شود به بوتۀ فراموشی سپرده شد. می

از زمانی که اولین دسته بندیهاي سیاسی تحت عنوان دین عثمان و دین علی شکل  -
 گرفت. بر اثر تلقینات دشمنان حضرت علی در راستاي ایجاد تفرقه در عراق.

از زمانی که روایات و احادیث اسالمی مطابق فرهنگ مرز و بوم ایرانی تجزیه و  -
 تحلیل شد. 

شد براي انحراف توده از اي  ها وسیله ها و حکومت از زمانی که دین توسط دولت -
ي موجود به مسائل قرنها قبل. یا جهت بسیج عمومی براي نبرد با دول سنی ها بدبختی

 .شاه عباس)(مثال عثمانی در زمان 
شد براي ارتزاق مداحان و شهرت اي  شد و وسیلهاي  از زمانی که دین دکان عده -

                                           
کنم که ممکن است تمام تحلیلها و نقطه نظرات من نیز  ا با شهامت تمام به این موضوع اعتراف میمن در اینج -1

مورد تایید خداوند نباشد زیرا من از دید عقل بشري به موضوع نگاه کرده ام. البته دقیقاً به همین علت، قویاً 
را آنها نه تنها بر مبناي عقل بشري معتقدم که: تحلیلهاي برادران محقق من نیز مورد تایید خداوند نیست زی

هاي فرهنگی جامعه و تقلید  اي و پیش زمینه کنند بلمه از دید احساسات مذهبی و تعصبات فرقه  قضاوت نمی
آمدند دست تمام  نشینند. و مسلما اگر در عربستان به دنیا می از پدر و مادر و استاد و... به قضاوت می

  بستند... ها را از پشت می وهابی
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 نوشتند.  می صفویه کتاب1برخی علماء که فقط جهت خوشایند پادشاهان تریاکی 
از زمانی که طریقۀ جدل به جاي مباحثه و تعصب به جاي منطق در گفتگوها و  -
 ها جا باز کرد. کتاب
ه علماء و نویسندگان موظف شدند مقصرانی در تاریخ براي بدبختی و از زمانی ک -

 ضعف و اهمال خودشان و پادشاهانشان، پیدا کنند. 
از زمانی که جاسوس انگلیسی مستر همفر وارد ایران و ترکیه و عراق شد و  -

گزارش کاملی از وضعیت موجود براي دولت متبوع خود فرستاد و آنها هم به او دستور 
سعی کن: داستان حمله حضرت عمر به سمت خانه علی را با آب و تاب فراوان دادند 

 .از اتحاد بین دول و ملل مسلمان) (جهت جلوگیري 2و... بین شیعه رواج دهی و...

 سوزاندن احادیث -6

 ماجراي سوزاندن احادیث در زمان حضرت عمر 
برد و طبق روایات حضرت عمر تمام احادیث اعم از جعلی و غیر جعلی را از میان  -

و چیزي از  گویند از امام قبلی است تا برسد به پیامبر می اصول کافی امامان هر چه
گویند. آیا به این طریق، حضرت عمر، کمک بزرگی به شیعیان نکرد. زیرا  نمی خودشان

دانیم احادیثی که در دست ماست اگر جعلی باشد متعلق به قرن دوم است و نه  می الاقل
 .ضرت عمر و ابوبکر!دوران ح

آوري کردند در حالیکه  بوبکر قرآن، را که مهمتر بود جمعچرا حضرت عمر و ا -
قدرت دستشان بود و کافی بود کاري نکنند و بنشینند تا قرآن خود به خود تحریف و 

                                           
خواست از پاي  مانند شاه سلطان حسین که ایران را دو دستی تقدیم محمود افغان کرد فقط براي اینکه نمی -1

 منقل بلند شود. 
و  77و  72ص  –ترجمه دکتر محسن مویدي  –خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی  -2

 .)1362 –تهران  –شارات امیر کبیر (انت –دستورالعمل  5بند  78
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 .دانید) می نابود شود.(چون شما آنها را مغرض و معاند
(اگر اینقدر مهم است و  یامبرچرا در قرآن بر لزوم یادداشت یا ثبت سخنان پ -

 نشده در صورتیکه بر لزوم بلند حرف نزدن در حضور پیامبراي  حیاتی و...) اشاره
 ؟ شود چندین آیه نازل می

چرا فقط عبداهللا بن عمرو بن عاص تنها کسی بوده که از رسول خدا اجازه نوشتن  -
ایات معتبر کتب قدیمی احادیث را داشته است؟ (روایات بحار را رها کن سخن من از رو

 .تاریخی و بدون تعصب است)
خواندند و فرمودند: دروغ اي  به فرموده حضرت علی رسول خدا روزي خطبه -

بستن بر من بسیار شده است.... هر که عامدانه بر من دروغی بگوید باید که جایگاهش را 
 دروغ نویسیدر دوزخ بگیرد. (پس به تبع اولی پس از فوت ایشان بازار دروغ گویی و 

جز این اي  توانسته رایج باشد و براي حضرت عمر در آن شرایط و اوضاع چه چاره می
 .بوده؟)

نفر) و همه  3مرتد شدند (به جز  شیعه معتقد است که تمام صحابه پس از پیامبر -
حق علی را پایمال کردند و آیات قرآن که دال بر خالفت او بود را زیر پا گذاشتند و... 

گویند که هدف حضرت عمر از منع نوشتن احادیث یا گفتن  می پس چگونه در اینجا
حدیث در سایر بالد، جلوگیري از نشر فضایل علی و احادیث منصوص خالفت او 

صحابه بوده است؟! و آیا تا کنون تناقضی باالتر از این در تحلیل تاریخ وجود توسط 
آمدند و حق علی را غصب کردند و بقیه در مقابل این غصب خالفت، اي  داشته؟ عده

خواستند فضایل علی را  می که سکوت کرده بودنداي  سکوت کردند و بعد همین عده
 . د!!!!بنویسند یا نقل کنند ولی حضرت عمر مانع ش

دانیم که خداوند در قرآن وعده حفظ قرآن را داده که قرآن نیز محفوظ ماند  می ما -
توانست وعده حفظ احادیث را بدهد (گر چه بیشتر احادیث  نمی آیا نعوذ باهللا خداوند

به مدد حافظه قوي اعراب باقی ماند باقی ماندن قرآن نیز بیشتر منوط به حفظ آن  پیامبر
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هاي  و نه کتابت آن زیرا در آن زمان کاغذ و به طور کلی انسان توسط اصحاب بود
 .اند) براي نسخه برداري بسیار کم بوده بیکاري و باسواد

نه باسوادي بوده و نه وسایل نوشتن و کتابت. و  در عربستان زمان پیامبر اکرم -
اصحاب) حتی باقی ماندن قرآن که خداوند حفظ و بقاي آنرا تضمین کرده (البته به دست 

خود نوعی معجزه است اکنون سخن از سوزاندن احادیث چه تصوري را در شنونده 
کند. جایی که قرآن به آن اهمیت و مثال سوره توبه آن نه نوشته شده بوده و فقط  ایجاد می

یک نفر آنرا حفظ بوده دیگر چه کسانی احادیث را مکتوب کرده بودند. مسلماً اگر هم 
ه در سطحی بسیار اندك و محدود بوده که شیعه مانند همیشه چنین موردي وجود داشت

 در اینجا نیز دست به بزرگنمایی زده است. 
در جمع آوري یا  خوانیم که اصحاب پیامبر می آیا تعجب آور نیست: ما در تاریخ -

و ابوبکر و دیگران به اصرار بیش از حد حضرت اند  آوري قرآن شک داشته عدم جمع
دهند. حال این چه هیاهویی است که شیعه در این زمینه براه  می ضایتعمر به این کار ر

شود سوزاند! مطهري  انداخته است! سوزاندن احادیث، حدیث یعنی سخن آیا سخن را می
کند که (نقل حدیث در زمان حضرت عمر ممنوع  در کتاب سیري در امامت اعتراف می

خاطر عدم مخلوط شدن آن با آیات قرآن نبوده بلکه کتابت آن ممنوع شده) که آن هم به 
که به تازگی جمع آوري و مکتوب شده بوده است و اگر حضرت عمر چنین نکرده بود 

 هم اکنون قرآنی که در دست ما بود با احادیث جعلی و غیر جعلی منسوب به پیامبر
راوي  بینیم گوینده یا می مخلوط شده بود. نکته جالب توجه دیگر اینکه در تمام روایات

گوید: شنیدم، گفت، و هیچ کجا سخن از خواندم و نوشتم نیست! این یعنی اینکه  می
عرف جاري در عربستان و بین اعراب بر گفتن و شنیدن بوده و اعتماد آنها بر حافظه 

شد محال  قوي خودشان. در نهایت اگر هم حدیثی توسط حضرت عمر جمع آوري می
ر حضرت عمر جمع آوري شده را قبول کنند زیرا بود که شیعیان، احادیثی که زیر نظ

برخی از علماء آنها تا همین اواخر در صحت قرآن جمع آوري شده توسط حضرت عمر 
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 .شک داشتند چه برسد به احادیث! و ابوبکر و عثمان نیز
، در تعداد دفعات تکبیر بر میت اختالف شد. دانیم به محض وفات پیامبر می ما -

کشید پس وقتی مردم  می الفت و پیمان شکنی مردم را نیز پیشضمن اینکه شما غصب خ
به این سرعت همه چیز را: فراموش و قاطی کردند و یا زیر پا گذاشتند و به قول شما 

 آید:  می نفر این سئواالت پیش 3همه مرتد شدند به جز 
حضرت عمر و ابوبکر کار بسیار خوبی کردند که دستور دادند احادیثی که توسط  -

دین نوشته شده بود سوزانده شود تا جلوي تحریف اسالم گرفته شود!!! و الاقل مردم مرت
نسلهاي بعد که مرتد نیستند این کار را انجام دهند!!! زیرا چه اعتمادي است به: مکتوبات 
و منقوالت یک عده مرتد که هنوز کفن پیامبرشان خشک نشده بیعت با علی را 

 ظالم و غاصب را انتخاب و با او بیعت کنند؟ اي  ه تا خلیفهدر سقیفاند  و رفتهاند  شکستته
 »مگر آیات قرآن و احادیث شکر و نمکند که با هم قاطی شوند؟« :گوید تیجانی می -

دانید. اکنون  ولی شما سنت نبوي و آیات قرآن را چون شیر و شکر آمیخته به هم می
اند  ک عده حاضر بودهدر موقفی خاص و شرایطی خاص یک سخن را گفته و ی پیامبر

شود با  می اند. و در موقف و شرایطی دیگر سخنی دیگر گفته و افرادي دیگر حاضر بوده
این حساب بیان بفرمایید که در صورت ضبط و ثبت این احادیث بالفاصله پس از ایشان 

ي علمیه و علماي عظام و ها (آن هم زمانی که حوزه آمد؟ می چه بالیی بر سر اسالم
گر و خائن و  علم رجال و روایه و درایه و... نبوده است) و چرا این افراد حیله دانایان

مستبد و حاکم (این چهار شرط الزم انجام این کار است:) به جاي سوزاندن احادیث، 
نقشه جعل و ورود احادیثی به نفع خودشان را نکشیدند (با کمک بقیه مرتدین) یا آزادانه 

دادند تا اسالم دچار تشتت و انحراف و  می و گفتن احادیث رابه همه اجازه کتابت و نشر 
قرن بعد افتاد و اسالم یه صدها فرقه  2نابودي شود؟ (و آن اتفاقی که با ثبت احادیث در 

 .ي اول پس از وفات پیامبر بیفتد!)تبدیل شد در همان سالها
هر چه  گویید طبق آیه قرآن: پیامبر می شما در جریان افسانه قلم و دوات -
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گفته پس  نمی گفته طبق کالم وحی بوده: و ما ینطق عن الهوي و از پیش خود چیزي می
نشستید  نمی چرا نباید سخنان ایشان با آیات قرآن مخلوط شود؟ و اگر چنین شده بود آیا

کردید که آنها از روي عمد و  نمی و حضرت عمر و ابوبکر را به این خاطر، لعن و نفرین
آوري کردند؟ دقت کنید که اعراب  نابودي قرآن احادیث را جمع ریف وبه قصد تح

و امکان تخلیط اند  ین سخنان را در بین عرب داشتهتر معتقدند پیامبر گرامی اسالم فصیح
 سخنان نغز ایشان با آیات قران وجود داشته است. 

 20و  1آوري قرآن در زمان خالفت ابوبکر به اصرار حضرت عمر شروع شد جمع -
عد در زمان خالفت عثمان و توسط او اینکار به پایان رسید. قرآن، یعنی چیزي که سال ب
سال طول کشید چگونه از حضرت  20آوري آن  بر آن متفق القول بودند فقط جمع همه

عمر در زمینه احادیث انتظار دیگري دارید؟ پس چه خوب است در تحلیل وقایع تاریخی 
 شرایط و امکانات همان زمان به قضاوت بنشینیم. خودمان را به آن زمان ببریم و طبق 

در اینجا باید به نکتۀ مهمی اشاره کنیم و آن اینکه: شیعه با احادیث زیر مخالف  -
 داند: اصحاب من مانند ستارگانند به هر کدام از آنها می است و این احادیث را جعلی

امت زمانه منند و... و به  بهترین مردم مردم و -همه اصحاب عادلند-توانید اقتدا کنید  می
 بینیم که همه اصحاب پس از پیامبر می جاي آن درکتب شیعه احادیثی از این دست

پرسیم  می شویم و از او می نفر! ما نیز در اینجا با شیعه همصدا 5یا  3مرتد شدند مگر 
 گویید حضرت عمر باید به چنین افراد بدي اجازه نقل حدیث از پیامبر می پس چرا

داد؟ و چه تضمینی بود که آنها (براي لجبازي و دهن کجی به حضرت عمر که  می
بوده در زمینه اجراي احکام، عادل و خشن وقاطع) دروغ به هم نبافند و یا دروغ اي  خلیفه

ننویسند (حاال به ضرر او یا به نفع رقباي او) البته به نظر من در این زمینه، سنی و شیعه 
را مرتد و  از حماقت است که همه اصحاب پیامبر اند. تفریط پیمودههر دو راه افراط و 

                                           
بود زیرا شما  آیه قرآن درباره علی است. عمر نباید نگران نابودي قرآن می 300جالب است اگر به قول شیعه  -1

 .دانید!!! را کتمان فضایل علی می علت سوزاندن احادیث توسط عمر
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بدنیت بدانیم و حسن ظن بیش از حد (یا آبروداري زیادي است) اگر بگوییم همۀ 
، نیتی صددرصد خالصانه داشته و از نظر علمی کامل و بدون امکان اصحاب پیامبر

اینکه چرا کتابت احادیث را  در من به خوبی متوجه نیت حضرت عمر اند. اشتباه بوده
 ام:  در برخی موارد نقل آنها را) شده ممنوع کرده (و حتی

توانسته به کسی اعتماد کند مانند  نمی حضرت عمر، شخصیتی داشته که به راحتی -1
مورد عدم انتخاب جانشین براي پس از خودش. و حتی شاید همین عدم اعتماد او را 

ر کند تا آیات قرآن را جمع آوري کنند. او پیش از این و واداشت که مرتباً به ابوبکر اصرا
اشتباهات و  سال خالفت ابوبکر از اصحاب پیامبر 2سال رسالت و  23در طول 

دانسته نیت همه آنها مانند هم نیست.  می تخلفات و برخی غرض ورزیها را دیده بوده و
شدن بسیاري از  باالخره خو و طبیعت بشري است. او حتی شاهد شورش رده و مرتد

قبایل (به جز مدینه و مکه) بوده است. خوب، وقتی براي قرآن که سیاق الهی بودن آن 
کرده اینهمه دقت به کار بردند چگونه براحتی به  می معلوم بوده و باید دو شاهد آنرا تایید

 همه اجازة نقل یا کتابت حدیث را بدهند. یکی از افرادي که حضرت عمر او را از اینکار
بازداشته ابوهریره بوده و مگر نه این است که شیعه هیچ یک از احادیث ابوهریره را قبول 

را از اینکار بازمی اي  ندارد (مگر اینکه به نفع حضرت علی باشد!) امکان اینکه فقط عده
داشت نیز وجود نداشته و با عدالت حضرت عمر و شرایط آن روز سازگار نبوده است. 

  اند. ات (کاغذ و قلم و افراد با سواد و...) نیز در مضیقه بودهاز نظر سایر امکان
 هر حدیثی را به مناسبتی خاص فرموده بودند (مشهورترین آن: حدیث پیامبر -2

 .»ذا يلع موالههمن كنت مواله ف«
با حضرت علی فرمودند ولی شیعه از آن اي  ، آنرا به خاطر کدورت عدهکه پیامبر

دانیم که نقل همین حدیث باعث  می است) خوب ما برداشت خالفت منصوص کرده
وجود چه تفرقه عظیمی در امت اسالمی و انشعاب دائمی آن به شیعه و سنی شد و چه 

داد هر کسی هر حدیثی را به  می خونها که ریخته نشد و... خوب اگر حضرت عمر اجازه



 آلفوس (جلد اول)  372

 

همان قرن اول م در دلخواه خود بیان کند و تحلیل خودش را بر آن بار کند که ریشۀ اسال
 .هجري کنده شده بود!

که از اعراب و شرایط آن روزگار سراغ داریم بسیار محتمل بوده که اي  با روحیه -3
 آنها پیامبر اکرمآنها احادیث را با آیات قرآن مخلوط کنند زیرا گوینده و ناقل هر دوي 

اي عجیب باشد ولی  بوده است. البته براي ما که در قرن بیستم هستیم شاید این نکته
مطمئن باشید اگر حضرت عمر اجازه مکتوب کردن احادیث را داده بود اکنون قرآنی که 

اي از خلوص و اطمینان نبود و چه بسا سرنوشتی بدتر  در دست ما بود داراي چنین درجه
کرد. یک نفر عرب بدوي براي آموختن قرآن، به نزد عبداهللا  می از تورات و انجیل را پیدا

آید (شیعه این شخص را خیلی قبول دارد) عبداهللا ابن مسعود آنچه تالش  مسعود می
شود و  تواند تلفظ طعام االثیم را به آن عرب بیاموزد پس در انتها عصبانی می کند نمی می

گوید: آري!!! خوب،  فجار؟! و آن عرب میتوانی بگویی طعام ال گوید: می به آن عرب می
ود. پس مطمئن ش حتماً رگهاي گردن هر شیعه یا سنی با شنیدن این موضوع سرخ می

شد؟ و  داد چها که می ها در کتابت قرآن یا احادیث رخ می انگاري باشید اگر همین سهل
 .شد!!! چها که نمی

کردند و برخی احادیث نیز  هر حدیثی را در موقعیتی خاص بیان می اکرم  پیامبر -
ناسخ و منسوخ دارد آیا تصمیم حضرت عمر بازتاب طبیعی از چنین شرایط رئالیستی 

 نبوده است؟
یکی از کاتبان وحی به نام عبداهللا ابی سرح در آیات  در زمان حیات پیامبر اکرم -

رود خوب وقتی کسی از خدا  ه مکه میکند و ب برد و بعد فرار می قرآن دست می
کند چه تضمینی است  چنین کاري آن هم با قرآن می ترسد و جلوي چشم پیامبر نمی

توانند مچ دروغگو را بگیرند؟ آن هم  اند و نمی از جهان رفته براي وقتی که پیامبر اکرم
 با احادیث که بالغت قرآن را نداشته و امکان جعل آن بوده است. 
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 مات متفرقه دیگر اتها –7

اي در سقیفه مشغول  دفن شده عده بدن مبارك پیامبرچرا هنوز  :گویند می برخی •
انتخاب خلیفه بودند؟ البته براي ما که در قرن بیستم در نظامات خاص شهري و دولتی 

کنیم ولی  کنیم مساله عجیب است زیرا ما از زاویه دید خود به موضوع نگاه می زندگی می
 اي به آن زمان برویم: لحظه
، بین دو قبیلۀ اوس و خزرج امبرتمام مورخین متفق القولند که قبل از هجرت پی -

در جلب  نزاعی تاریخی و طوالنی وجود داشته و حتی یکی از علل موفقیت پیامبر
 دعوت انصار و هجرت به مدینه ریشه در همین اختالف آنها دارد. 

، سال بعثت پیامبر 23همنشین بوده و در طول  ابوبکر از کودکی با پیامبر -
ده است. ضمن اینکه او در همان فرهنگ رشد کرده و دقیقاً اي از کنار او دور نش لحظه

اي بوده و  دانسته. او مرد مصلحت اندیش و پخته اي را به خوبی می عادات قومی و قبیله
توان تصور کرد که او از رقابت  کرده است. آیا می ها با او مشورت می قریش در همه زمینه

بین این دو قبیله در صورت انتخاب  دیرینه اوس و خزرج با یکدیگر و احتمال نزاع
خلیفه از بین یکی از دو قبیله، بی خبر بوده است؟ پس آیا تشخیص او درست نبوده که 

شود ریشه اسالم در جا کنده خواهد  اگر به سقیفه نرود و سرگرم تدفین پیامبر اکرم
گسترده  شد. (با عنایت به اتفاقات بعدي، احتمال حمله قبایل راهزن به مدینه، شورش

هایی که ابوسفیان در  اهل رده و سرپیچی از خواندن نماز و پرداختن زکات به اضافه نقشه
 هیهود و...) (آري براي ما که در قرن بیستم، گوشه سر داشته و اقوام پراکنده و زخم خورد

قرن پیش بی خبریم بسیار راحت است که  14گرم اتاق خود نشسته ایم و از شرایط 
 .گران را صادر کنیم)حکم تکفیر دی

) شیوة انتخاب رهبر بر مبناي 1در آن زمان در عربستان شمالی (از جمله مدینه -
                                           

البته مردم مدینه از اهالی عربستان جنوبی بوده که معتقد به اصل شرافت خانوادگی و قداست الهی و... در  -1
ریشه در همین عقیده داشته  اند شاید یکی از علل تمایل آنها به انتخاب حضرت علی تعیین رهبر بوده
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شوري و آراء اکثریت مردم بوده است. و مانند اکنون، روز انتخابات از قبل تعیین 
شده و صندوق راي و ابطال آراء و از این موارد وجود نداشته و اگر مردم با کسی  نمی

با توجه  .1شد و محال بود بیعت خود را بشکنند دادند دیگر کار تمام می دست بیعت می
شدند چنانچه  به نکات فوق، مجسم کنید اگر ابوبکر و حضرت عمر در صحنه حاضر نمی

شد و یا یک نفر از قبیله خزرج، آنوقت چه بالیی بر سر  یک نفر از بنی امیه خلیفه می
هاشم را  ، تمام بنیت اجباري از حضرت علیآمد؟ و مسلماً به جاي اخذ بیع اسالم می

 گذراندند. از دم تیغ می
بسیار حساس شد و تعدادي از قبایل پس از  دانیم که شرایط با رحلت پیامبر می -

، مرتد شدند و هر لحظه امکان گسترش این ارتداد وجود شنیدن خبر وفات پیامبر
 امکان حمله قبایل راهزن به مدینه و... هداشت. به عالو

افرادي مانند ابوسفیان بسیار عالقه داشتند که اوضاع به وضعیت سابق برگردد و  -
بوده که تمام مورخین آنرا  مهمترین دلیل آن: اصرار ابوسفیان با بیعت با حضرت علی

سبت به دهند که چقدر کینۀ تو ن نیز به او پاسخ می اند و حضرت علی تایید کرده
 واهللا اعلم. 2؟ هایی در سر داشته اسالم طوالنی شد. اکنون باید پرسید ابوسفیان چه نقشه

خوانیم که در سقیفه ضمن جر و  اکنون در کنار این مسائل بحرانی در تاریخ می -
ها  گیرد دست بحثهاي حادي که میان انصار و مهاجرین در خصوص انتخاب خلیفه در می

                                                                                                             
 باشد. 

که عالوه بر اینکه علل فراوانی داشته توسط  گردد سال بعد و به دورة عثمان بر می 25اولین بیعت شکنی به  -1
عده معدودي بیعت شکسته شد و یکی دو نفر با چهره نقاب زده و به صورت مخفیانه وارد خانه عثمان شده 
و او را کشتند و گرنه حتی آن عده معدود بیرون خانه نیز قصد کشتن عثمان را نداشتند. در مورد بیعت شکنی 

دادند و اصوال کوفه  ز باید گفت نیمی از جمعیت کوفه را موالی ایرانی تشکیل مینی کوفیان با امام حسین
سال پس از جریانات مورد بحث  50اي خارج شده و زمان نیز  شهر جدیدالتاسیسی بوده که از حالت قبیله

 بوده ضمن اینکه کوفیان با امام حسین بیعت نکرده وفقط به ایشان نامه نوشته بودند و... 
 اند. هم از آن بی خبر نبوده ددرصد حضرت علیکه ص -2



 375 بخش سوم: درباره حضرت عمر و حضرت ابوبکر

 

 اکنون با جمع بندي تمام این موارد: تدفین پیامبر 1شود! میبه قبضه شمشیر نزدیک 
و ابن عباس و... عهده دار  ؟ ضمن اینکه حضرت علی تر بوده یا انتخاب خلیفه مهم

صلح میان مسلمانان و جلوگیري از  و ضمن اینکه پیامبر اکرم .2اند این وظیفه بوده
 اند...  دانسته لمان میتفرقه و خونریزي را برترین و مهمترین وظیفه هر مس

در انتها الزم به ذکر است که در برخی از منابع آمده که عمر و ابوبکر پس از نماز  -
به سقیفه رفتند. البته احتمال صحت این روایت زیاد است زیرا در روایاتی  بر پیامبر
را ترتیب دادند و طبق  خوانیم که ابوعبیده جراح و زید ابن سهل، قبر پیامبر دیگر می

دانیم که ابوعبیده در سقیفه حاضر بوده و جزء اولین نفراتی بوده که با  روایات قطعی می
ابوبکر بیعت کرده و در پیروزي او سهم به سزایی داشته است. پس محال است که در هر 

 .3دو مکان حضور داشته باشد
شمار خوب شده و  اطر فتوحات بیها به خ در زمان حضرت عمر، وضع مسلمان -

ظرفیت با استفاده از جواز صیغه، بنیان خانواده را رو به ضعف و سقوط و  مسلماً عرب بی
 تهدید برده است.

اند مسلم  از آنجا که برخی از زنان عرب هنوز در حال و هواي دوران جاهلیت بوده -
را بهانه است که از این طریق براي خودشان دکان باز کرده و موقع دستگیر شدن، صیغه 

دانیم  را نمی ایم آن ا به علت اینکه در آن زمان نبودهاند. و هزاران دلیل دیگر که م کرده می
 زنیم. ایم و تهمت و افتراء می و فقط نشسته

                                           
اکثر مورخین در این رابطه متفق القولند و این از نکاتی است که جاي هیچ شکی ندارد پیامدهاي بعدي آنرا  -1

 خودتان حدس بزنید.
نکته جالب توجه دیگر اینکه حجره کوچک عایشه گنجایش بیش از چند نفر را نداشته است که ما از همه  -2

نصار و مهاجر انتظار داریم در مراسم تدفین پیامبر اکردم شرکت کرده باشند. حضرت علی و هیچ یک از ا
 هاشم نیز آنها را در آن زمان به خاطر اینکار مورد شماتت قرار ندادند. بنی

انتشارات  -هادي خاتمی-جرجی زیدان و گوستاو لوبون  -نقد و بررسی دو کتاب تمدن اسالم و عرب  -3
 .341بخانه صدر ص کتا
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خوریم که حضرت  به نکاتی از این قبیل بر می 1هاي شیعه و مداحی مداحان در افسانه
و صد البته این  2اند عمر و حضرت ابوبکر: حسود، ترسو، بخیل، منافق، کافر و... بوده

بار درباره رقیبش گفته اگر  70شود که چگونه یک نفر حسود،  سئوال براي من مطرح می
مرا رها کنید و با گفته  شد؟ و یا ابوبکر که مرتب می علی نبود حضرت عمر هالك می

مانند بالل) را در  هاي تازه مسلمان ( دیگري بیعت کنید. چطور ابوبکر بخیل، مرتب برده
اند ولی ما  گویند ترسو بوده کرده است؟ می خریده و آزاد می مکه با آن مبالغ گزاف می

یت قرار با اینکه از قبیله مطرح قریش بوده آنهمه در مکه مورد آزار و اذ بینیم پیامبر می
توان باور کرد که حضرت عمر و ابوبکر که از دو قبیله کم اهمیت  گیرد آنگاه آیا می می

؟ و چگونه است که عمربن عبدود وقتی از  اند کرده اند براحتی در مکه زندگی می بوده
زند، اگر حضرت عمر آدم  پرد نام حضرت عمر را صدا می خندق به این طرف می
نیست که قهرمان عرب، نام یک نفر ترسو را براي مبارزه صدا ترسویی بوده آیا مسخره 

گویید آنها براي اینکه بعدها خلیفه شوند مسلمان شدند. چگونه است این  کند؟ می
کنید در این مورد خاص، اینقدر  آدمهایی که شما آنها را نادان و کم اطالع معرفی می

فه شد؟ عالوه بر اینکه این دو سال دیگر خلی 23شود  برند می می شوند که پی زرنگ می
اي از خالفت کردند که نیتشان خالفت بوده تا آخرت و حتی دنیاي  نفر چه سوء استفاده

خود را براي آن به باد داده باشند؟ آیا پس از خود، خالفت را به فرزند یا قبیله خود 
 ؟  دیدي بودند؟ آیا کاخی ساخته یا کنیزکانی خریدند؟ یا تبلیغ گر دین و اندیشه ج دادند

آیا منافق، حاضر است براي چیزي که به آن ایمان ندارد مرتب پول خرج کند؟ از 
ترسیم پول خرج  ها حتی در مواردي که به آن ایمان داریم می جانش بگذرد؟ ما ایرانی

                                           
و حتی در تحقیقات علمی محققین روانشناس تاریخ شناس جامعه شناس دین شناس قرآن شناس غیر  -1

 .متعصب!!!
سال همنشینی با پیامبر چه نتایج جالبی در بر داشته است و پیامبر نیز نه تنها نتوانسته آنها  25جالب است که  -2

 را تغییر دهد بلکه به آنها دختر داده و از آنها دختر گرفته و آنها را از کنار خود نرانده است.
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 از بذل جان نیز بعضاً ابا داریم.کنیم و 
یشه و مبناي اقتصادي ها، و اهداف شوم یک ر ها، جنایت در طول تاریخ، تمام تالش

بینیم  توان به سایر اهداف رسید. اکنون ما در تاریخ می می داشته است زیرا با پول است که
که عمر و ابوبکر از مال و جان و وطن و خانواده و... گذشتند و حتی در طی خالفت 

پس خود یک نفر از اقوام خود را منصب نداده و یک دینار از بیت المال برداشت نکردند. 
 ما در شب اول قبر برسد.خدا به داد ش

توزیع ناعادالنه بیت المال یکی دیگر از ایرادات شیعه به حضرت عمر است زیرا او 
کند (بر اساس  را بیشتر داده نام سلمان را در فهرست اهل بیت ثبت می سهم زنان پیامبر

دهد  می سهم بیشتري حدیث پیامبر: سلمان منا اهل البیت) سابقین و مهاجرین در اسالم را
رایط و و... من کاري به اینکه کار حضرت عمر درست بوده یا اشتباه ندارم زیرا از ش

اطالعم (بر خالف برخی نویسندگان شیعه که از تمامی  اوضاع و احوال آن زمان بی
) ولی شما هم  ! هاي تاریخ مطلعند شرایط اجتماعی و حتی روانشناسی افراد در تمام دوران

ي شهدا هزار و یک امتیاز و وام و... ها کنید شما هم براي خانواده می نند ایشان عملکه ما
کنید حق  می اید براي رزمندگان براي جانبازان و... پس شما هم که مانند او عمل قائل شده

دقت کنید که مثال طلحه در احد، دستش را جلوي «ایراد گرفتن به او را ندارید... 
کشته نشود و دستش از همانجا  گیرد تا پیامبر می آمده می امبرشمشیري که به طرف پی

 .»شود و... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل شل می

 افسانه قلم و دوات

گوید ابن عباس  کند و می گوید: سعید بن جبیر روایت می همچنین ابوجعفر طبري می
یی! سپس چندان  پنجشنبهت: روز پنجشنبه و چه روز گف می که خدایش رحمت کناد!

گریست که اشک چشمش ریگها را خیس کرد، به او گفتیم: آن روز پنجشنبه چه بود؟ 
سخت شد و فرمود براي من لوحه و دوات یا  گفت: روزي بود که بیماري رسول خدا
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فرمود استخوان کتف و دواتی بیاورید تا براي شما چیزي بنویسم که پس از من گمراه 
کردند. فرمود برخیزید و بیرون روید و در حضور هیچ پیامبري شایسته  مشویدآنان ستیز

گوید  گوید؟! بپرسید چه می شود، آیا هذیان می نیست نزاع شود آنان گفتند: او را چه می
آنان خواستند سخن خود را تکرار کنند فرمود: رهایم کنید که آنچه من در آنم بهتر از 

نید و سپس در سه مورد سفارش کرد و فرمود خوا می چیزي است که مرا به آن فرا

دادم  می العرب بیرون کنید، و به نمایندگان همان گونه که من جایزه ةمشرکان را از جزیر

در مورد وصیت سوم عمدا سکوت کرد در صورتی هم که فرموده  جایزه دهید پیامبر
 است من فراموش کردم.

در آخرین روزهاي عمر خود در  که پیامبر اکرم 1در برخی متون شیعه و سنی آمده
حضور برخی از مهاجر و انصار درخواست قلم و کاغذ کردند تا چیزي بنویسند که آنها 

در اینجا برخی سئواالت در  2تا قیامت گمراه نشوند! ولی حضرت عمر مانع اینکار شد!
 شود: ذهن انسان، مطرح می

(یعنی عدم گمراهی امت تا روز قیامت) را کار به این مهمی  چرا پیامبر اکرم -
ي انجام ندادند؟ مثال در حضور همه در مسجد مدینه تا تر زودتر و در شرایط مناسب

 کسی جرات مخالفت نداشته و یا بعداً نتواند انکار و حاشا کند؟
 زنند: نمی حرف بیهوده دانیم که پیامبر اکرم می ما طبق صریح آیات قرآن کریم -

پیامبر اکرم چند کار بیهوده ولی در اینجا نعوذ باهللا  .]3النجم: [ ﴾٣ُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنطِ ﴿
گفتن کلمه اکتب یعنی بنویسم به جاي املی یعنی بگویم تا شما بنویسید در  -1اند:  کرده

ایشان  اند. صورتی که ایشان طبق صریح آیات قرآن و شواهد تاریخی، سواد نوشتن نداشته
 خاص دارند که اینجا بایداي  و اعراب براي بیان هر مقصودي کلمهاند  افصح عرب بوده

                                           
 نی صحیح نیست.طرف، بسیاري از موارد در متون شیعه و س طبق تحقیق استادان بی -1
حتی در برخی متون قدیمی مانند ابن سعد آمده که پیامبر فرمودند قلم و دوات بیاورید تا ابوبکر را به عنوان  -2

 اند. توانیم قبول کنیم چون ایشان امی بوده جانشین بنویسم. ولی ما حتی همین قضیه را هم نمی
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گوید: چیزي  می جاعل دروغگوي این حدیث، در ادامه از زبان پیامبر -2 ميلأگفتند:  می

بنویسم که تا ابد گمراه نشوید: که چنین چیزي هم طبق صریح قرآن و شواهد متعدد 
کند و تعالی هر  تاریخی محال است. هر تمدنی دوران تولد و رشد و زوال را طی می

تواند جلوي  بسته به خود آن مردم است. همانگونه که صرف وجود قرآن نمیاي  جامعه
تواند جلوي  بگیرد به طریق اولی صرف سخن پیامبر نیز نمی بدبختی یک جامعه را

گمراهی را بگیرد. تا کنون نیز حتی یک تمدن هم نداشته ایم که همیشه در مسیر پیشرفت 
به تاخیر انداختن چنین سخن مهمی که جلوي گمراهی امت تا  -3و تعالی بوده باشد. 

 -4 .رگ) گناهی نابخشودنی استگیرد آن هم تا آن شرایط (یعنی نزدیک م می قیامت را
گفتند و هم در همان شرایط به هر  می اگر سخن ایشان فرمان خدا بوده که باید هم زودتر

گوید  نهایتا راوي می -5گفتند. و اگر درخواست شخصی ایشان بوده که فبها.  می حال
دهد که ایشان امر خالفت را به  می سومی را نگفتند که در صورت صحت همین نشان

 سکوت برگزار کردند. 
بوده و در هنگام  در غدیر خم، اعالم خالفت حضرت علی اگر منظور پیامبر -

آیا حضور و شهادت و بیعت اند  نوشتن وصیت نیز قصد نوشتن همین موضوع را داشته
هزار نفر در غدیر و تصریح به این موضوع توسط پیامبر در آن لحظه و پشتوانه  120

بوده یا نوشتن مطلبی  تر تر و پر اعتبار (که نوشته هم شده) محکم تبلیغ هخداوندي طی آی
 معدود؟ اي  در بستر بیماري در اتاقی کوچک و در حضور عده

گفت (البته  نوشت یا حتی می این وصیت را می اگر پیامبرشیعه معتقد است که  -
شد. این  نمیاند) انحرافی در اسالم حادث  برخی روایات سفارشات خود را گفتهطبق 

کردند. چطور شما معتقدید  گفت همه قبول می نوشت و یا می می سخن یعنی اگر پیامبر
شده و  اي معدود مورد قبول واقع می در بستر بیماري در حضور عده یک سخن پیامبر

 120حضرت عمر نگذاشت بنویسند ولی آیۀ قرآن (آیه تبلیغ) که در روز غدیر در حضور 
صورت گرفت توسط همه زیر پا گذاشته  ا بیعت و سفارش پیامبرهزار نفر همراه ب
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شد از بیعت غدیر که محکمتر و پرشاهدتر نبود آنرا هم نقض  شد؟!!! پس اگر نوشته می
 کردند پس چرا اینهمه غصه و داد و فریاد؟ می

ما در تاریخ، وقایع بیشمار و کم اهمیتی را سراغ داریم که حضرت عمر با آن  -
کرده ولی کسی به او توجه نداشته و او هم به  و تند و تیز خود مخالفت میروحیه عجول 

کرده است چطور در این مورد به این  سرعت متوجه اشتباه خود شده و عذرخواهی می
 نشاند؟  مهمی حرفش را به کرسی می

با نصب حضرت علی در غدیر خم به  روز قبل از این 70شیعه معتقد است  -

ِيَن َ�َفُرواْ مِن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِن� ﴿د: خالفت آیه زیر نازل ش ٱۡ�َۡوَم يَ�َِس ٱ�َّ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا

َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ﴾ٱۡ�َۡوَم أ

امروز دین شما را کامل کردم... اکنون اگر دین اسالم کامل شده و نعمت  .]3: ةالمائد[
بیان کنند که نعوذباهللا خداوند آنرا اند  خواسته چه چیز دیگري را می تمام، پیامبر اکرم

 .ناقص رها نکردند!فراموش کرده باشد! و آیا با عدم بیان آن دین اسالم را 
حتی یک مورد هم سراغ نداریم که ایشان از تصمیم  ما در طول زندگانی پیامبر -

خورند  شکست میاند  دانسته می خود صرفه نظر کرده باشند. حتی در جنگ احد با اینکه
فرمایند درست نیست پیامبري لباس رزم بپوشد و آن را از  می از سخن خود بر نگشته و

عدم انحراف امت تا  بدن خارج کند. چگونه است که در این مورد به این مهمی (یعنی
 .کنند!!! می قیامت) ایشان به خاطر حرف یک نفر سکوت

یکی از دالیل محکم و معتبر و قوي مسلمانان در برابر پیروان سایر ادیان و دلیلی  -
آیا با قبول این روایت که بیشتر شبیه  1بر اعجاز قرآن، امی و بیسواد بودن پیامبر اکرم است

 شود؟ زیرا پیامبر در متن این افسانه طعی زیر پا گذاشته نمیافسانه است این اصل مهم و ق
 گویم تا شما بنویسید.  می ملی یعنیأفرمایند  نمی کتب یعنی بنویسم وأفرمایند:  می

از این هم با وجود خطرات جانی و... سکوت  تر در موارد کم اهمیت پیامبر -

                                           
 .کتاب پیامبر امی از مرتضی مطهري مراجعه کنید به -1
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ر این مورد یعنی عدم گمراهی امید نشده و پیام خود را ابالغ کرده است چرا د نکرده نا
اند) ناراحت  دانسته امت تا قیامت، فقط به خاطر حرف یک نفر (که همه روحیه او را می

 کنند. می شده و سکوت
به خالفت  آیا صرف نوشتن یک جمله حتی اگر منظور تعیین حضرت علی -

تواند جلوي گمراهی و عدم انحراف مسلمین تا روز قیامت را بگیرد؟ و اگر  بوده باشد می
چنین چیزي امکان پذیر است بسیار شایسته و به جا بلکه الزم و واجب بوده که چنین 

در قرآن و از سوي خداوند ذکر شود. نه از نقطه نظر علمی و نه از نظر تاریخی اي  جمله
 .1محال است که یک جمله بتواند تا قیام قیامت باعث سعادت ملتی شودچنین چیزي 

گویند حضرت عمر در جریان غدیر ناراحت نشد و حتی به علی گفت به  می چرا -
به که تو اي علی از امروز موالي من و هر زن و مرد مسلمان شدي ولی در اینجا هنوز 

 کند. پیامبر لب از لب باز نکرده اعتراض می
به شهادت اکثر روایات تاریخی مردي بسیار ساده دل بوده چگونه در  حضرت عمر -

به  انتخاب حضرت علی فهمد قصد پیامبر می شود که اینجا اینقدر باهوش می
 خالفت است.

شما در داستان دیگري معتقدید که عمر و ابوبکر در آخرین روزهاي حیات پیامبر  -
کنند که پیامبر فوت کند و  می و آنقدر تعللد ان در سپاه اسامه در بیرون مدینه بوده اکرم

گردند پس عمر و ابوبکر در آن لحظه کنار پیامبر  می آنگاه با شنیدن خبر فوت به مدینه بر
گفته شد  نویسید وقتی خبر رحلت پیامبر می چکار داشته اند؟! یا در جایی دیگر

کشم و او  می احضرت عمر شمشیر کشید و گفت هر کس بگوید پیامبر مرده من او ر
به  -بیرون مدینه-اینکار را کرد تا فرصت باشد ابوبکر از منزل همسر دومش در سنح 

مدینه بیاید و زمام خالفت را به دست بگیرد. براستی عمر و ابوبکر در آن روزها کجا 

                                           
ُ  الَ  اهللاَ  نَّ إ«فرماید:  بلکه خداوند در قرآن سعادت یک ملت را اینگونه بیان می -1 ُوا َحىتَّ  بَِقْومٍ  َما ُ�َغ�ِّ  َما ُ�َغ�ِّ

 .»دهد مگر اینکه آنها خودشان را تغییر دهند خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«. »بِأْ�ُفِسِهمْ 
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بودند؟ در مدینه، در سنح، در سپاه اسامه، امام جماعت مسجد و... براستی به چه دلیل، در 
 مورد داستانهایی که اینهمه درباره آنها شک و شبهه وجود دارد آخرت خودمان را به باد

 .دهیم؟! می
زند و  می بیند که لباسش را باال می روزي ابن عباس حضرت عمر را در بازار مدینه -

شود و به  زند. حضرت عمر، متوجه ابن عباس می می چند ضربه شالق روي پاي خودش
گوید:  گوید: نه. حضرت عمر می دانی؟ ابن عباس می می گوید: علت اینکار را او می

کنم) یعنی به خاطر  می پیامبر نمرده و... دارم تنبیهخودم را به خاطر آن حرفی که گفتم  (
کرده آن وقت ممکن است در حضور  می یک برداشت اشتباه داشته خودش را تنبیه

گوید. در حقیقت این  چنین سخنی را گفته باشد؟ (یعنی: این مرد دارد هذیان می پیامبر
 .گوییم!!!) می ماییم که داریم هذیان

ر قرآن اشاره و در غدیر تصریح شده دیگر چه د اگر انتخاب حضرت علی -
 نیازي به نوشتن آن بوده است؟

در غدیر (یا حتی در مدینه یا مکه) این نوشته را با اخذ تایید سایر  چرا پیامبر -
روساي قبایل که حاضر بودند انجام ندادند؟ براستی چرا روضه خوانها اینقدر با آه و ناله 

نگذاشتند پیامبر آخرین وصیت خود را انجام « گویند: می روي این قضیه پافشاري کرده و
اید؟ مگر شما  ما مردم را اینقدر احمق فرض کردهچرا ش »جانشین تعیین کند؟داده و 

هزار نفر علی را به عنوان  120روز قبل در غدیر جلوي   70معتقد نیستید پیامبر اکرم
 جانشین معرفی کرد؟

عمر گهربار خود هر تصمیم یا سخن را بر مبناي  در طول دانیم پیامبر اکرم ما می -
و دقیقاً به همین  1گفتند دادند و هیچگاه بنا به میل خود چیزي نمی اشارات الهی انجام می

علت هیچگاه هیچ چیزي مانع ایشان در بیان حقیقت نشد. به عبارتی دیگر ایشان حتی 
کوتاهی کنند. یا موضوعی را مسکوت بگذارند.  -نعوذباهللا -اجازه نداشتند در گفتن حق 

                                           
 ].3[النجم:  ﴾٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿ -1
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اکنون چرا فقط در همین یک مورد (آن هم به این مهمی) فقط به خاطر سخن یک نفر 
 کنند؟  سکوت می

چیند تا بر علیه حضرت عمر  نویسنده و گوینده شیعه از هر طرف یک چیزي را می -
گفته: درد بر او چیره  به کار ببرد! آنجا که در صحیح بخاري نام حضرت عمر آمده او
گوید. حاال از کجا آن  شده و آنجا که نام شخص نیامده گوینده گفته: این مرد هذیان می

سخن را حضرت عمر گفته و این سخن را یک نفر دیگر؟ تازه هجر به خودي خود 
دهد (هجران، مهاجرت) چرا نباید هجر را دوري و فراغ ترجه کنیم  معناي دور شده را می

شود  که گوینده در ادامه گفته عزیمت بخوانید؟ البته کار به همینجا ختم نمی به خصوص
آنها در تحلیل  کنند برادران من در ادامه باز هم به صورت چینشی و نیمه جویده عمل می

َوَما ﴿هذیان بگوید؟ مگر قرآن درباره او نگفته:  شود پیامبر گویند: مگر می می قضیه
گوید. ولی برادران من ادامه  او از روي هوي و هوس سخن نمی ﴾٣يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ 

او از  .]4-3النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿آیه را هم بخوانید: 
گوید بلکه این قرآن از جانب وحی الهی است.  هوي و از پیش خودش چیزي نمیروي 

گوید یا  آیات الهی است از خودش چیزي نمی در مقام ابالغ پیامبراین یعنی آنکه وقتی 

ٓ ﴿کند. ولی در سایر موارد:  نمی چیزي بر مطالب الهی کم و اضافه َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
 ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  �

شماري مانند:  بی  آیات و داراي رغبات شخصی. »بگو من نیز بشري مانند شما هستم«است 
فدیه، عبئس شدن در برابر کور، و.. موید سخن ماست که آزادي اسراي بدر در مقابل 

اند. شیعه در تحلیل شان نزول  گفته ایشان چه بسا سخنانی مطابق طبیعت بشري خود می
وفات کردند دیگر  روز بعد که پیامبر 81گوید طبق حدیث ابن عباس تا  آیه اکمال می

جهت نوشتن وصیت به الزام وحی و  اي نازل نشد. خوب آیا در خواست پیامبر آیه
روز این امر به این  81دستوري از ناحیه خداوند بوده یا نه؟ اگر طبق وحی بوده چرا 

مهمی را به تعویق انداختند؟ و چرا ابالغ نکردند؟ و آیا با عدم ابالغ فرمان خداوند 
مرتکب معصیتی نشدند؟ و اگر این مورد از رغبات شخصی ایشان بوده که پیش نعوذباهللا 
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شود با نظرات شخصی ایشان مخالفت کرد (اصل  اند که می دانسته از این نیز اصحاب می
ي رشوري که در قرآن آنهمه پیرامون آن آیه آمده یعنی مخالفت. موافقت که نیازي به شو

برد احد که اکثریت جوانان انصار موافق خروج بوده و ندارد) مانند خروج از مدینه براي ن
ها  کند و مسلمان و سایر افراد مسن مخالف بودند ولی نظر اکثریت غلبه می پیامبر

شود.  شوند ولی کسی مورد لعن و نفرین واقع نمی نفر کشته می 70خورند و  شکست می
به صورت شفاهی ایراد  دو مورد از این سه مورد را گویید پیامبر به هر حال شما می

فرمودند ولی در مورد سوم سکوت کردند. چرا؟ آیا سکوت ایشان به اشاره وحی بوده یا 

 .]3النجم: [ ﴾٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿ : آیهتصمیم شخصی ایشان بوده؟ اگر شما معتقدید 
مسلما سکوت او نیز از روي هوي نیست!!! و به اشاره  .»گوید او از روي هوي سخن نمی«

 اند. وحی فقط دو مورد را بیان کرده
هایی مانند وجود سایه بان در جنگ احد یا بدر یا وجود  آیا به عقیده شیعه داستان -

اشخاصی در تاریخ مانند ابن سباء موهوم و افسانه نیست؟ در تاریخ هم آمده در کتب 
؟ ولی آیا همه اینها دلیل بر صحت است یا اینکه انسان باید اهل سنت نیز موجود است

هایی مانند قطام  به عقل و شعورش رجوع کند؟ حتی اساتیدي مانند دکتر شهیدي داستان
دانند. در صورتیکه این داستان هیچ نفع و ضرري  می (در تحریک ابن ملجم) را دروغ

دروغ محض اند  قاي شهیدي فرمودهبراي کسی نداشته ولی با اینحال قطعاً همانطور که آ
 هایی دروغ باشد؟  است. چرا نباید چنین داستان

توان او را به سنی بودن متهم کرد  نمی نویسنده رومانی کنستان ویرژیل گئورگیو که -
در رابطه با  در کتاب: محمد پیامبري که از نو باید شناخت (ترجمه ذبیح اهللا منصوري)

 : 1گوید این افسانه می

                                           
جالب است که بدانید این نویسنده مانند نویسندگان ما گوشه خانه ننشسته و طبق خواب و خیاالت خود و یا  -1

مطابق احساسات مذهبی خود، این کتاب را ننوشته بلکه تمام متون اسالمی را مطالعه کرده و حتی دررابطه با 
کرده است را از نزدیک دیده و بعد  ندگی میاي که قبیله ابوذر در آن ز ابوذر غفاري به عربستان رفته و منطقه
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درخواست کرد  از مرگ، محمدکه چند ساعت قبل اند  از تذکره نویسان گفتهبرخی 
که کاتبی بیاید تا اینکه آخرین وصایاي او را بنویسد و قصد داشته است که جانشین خود 

 را تعیین کند. اما نتوانست! ولی این روایت خیلی ضعیف است براي اینکه محمد
اي مانند موضوع تعیین جانشین خود که  ورد مسالهتر از آن بود که در م تر و بااراده قوي

براي دنیاي اسالم اهمیت حیاتی داشته دچار تردید شود و نتواند نظریه خود را بگوید با 
گفت از طرف  طوري در اطرافیان نفوذ کالم داشت که هرچه می توجه به اینکه محمد

کت کرد و که در هشتاد جنگ کوچک و بزرگ شر شد. محمد آنها پذیرفته می
ها را به عهده داشت دلیرتر از آن بود که نتواند جانشین خود را تعیین  فرماندهی آن جنگ

 نماید و دچار رودربایستی شود و لذا این روایت قابل قبول نیست.
بیایید با کمک قوة تخیل خود را به آن زمان ببریم و فرض کنیم چنین اتفاق افتاده  -

حضور دارند. مانند همیشه: عایشه،  در کنار پیامبر است. اکنون نگاه کنید چه کسانی
عمر، ابوبکر، عمار، عثمان، ابوذر، سلمان، طلحه، زبیر و... خوب به جز عمر   فاطمه، علی،

همیشه مربوط به  از هیچیک از این افراد سابقه مخالفت سراغ نداریم (نق زدنهاي عایشه
، حضور پیامبرخوانیم که در  می مسائل خانوادگی بوده است) ولی در داستان وصیت،

غائله و بلوا به پا شد. یعنی دست کم نیمی از افراد مخالفت کردند! آیا نباید در این قصه 
 شک کرد؟ 

حتی اگر این داستان درست هم باشد دقیقاً نشان دهنده این موضوع است که  -
ت. و براي یک در غدیر یا قبل از آن براي مردم جانشینی تعیین نکرده اس پیامبر اکرم

محقق بی طرف خیلی تیز بین غیر متعصب که شیعه یا سنی نیست، بسیار دشوار است که 
 قصد داشته علی را معرفی کند یا ابوبکر را. حدس بزند پیامبر

از کجا معلوم، سخن حضرت عمر از دید ما و از فرهنگ ما یک سخن ناپسند است  -
 نبوده باشد؟  و پیامبر و از کجا معلوم این سخن، رمزي بین حضرت عمر

                                                                                                             
 .دست به قلم برده است!
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(دقت کنید که جانشین  1معرفی ابوبکر نبوده است؟ از کجا معلوم، قصد پیامبر -
بوده،  باید تا حدود زیادي مانند شخص قبلی بوده باشد. ابوبکر تقریبا همسن پیامبر

وضعیت ظاهري او نیز تا حدودي شبیه پیامبر بوده، مصلحت بین و دوراندیش بوده، مانند 
حتی یک مورد مخالفت  که همیشه تسلیم اوامر خدا بوده تا زمان رحلت پیامبر پیامبر

 از ابوبکر با پیامبر در تاریخ ثبت نشده است و...) 
رود عنایت و توجه بیشتري به او  میهمیشه اطرافیان یک نفر وقتی او دارد از دنیا  -

براي او آنهمه  شود باور کرد که افراد حاضر که در زمان حیات پیامبر دارند چگونه می
 را عملی کند؟ جانفشانی کردند در آن لحظات غمبار حتی یک نفر بلند نشد تا دستور او

 منافقان مدینه 

ابوبکر، خبري از منافقان نیست پرسند چرا پس از خالفت  می 2برخی از محققین شیعه
خواهند بگویند که ایشان نعوذباهللا، جزو دار و دسته منافقان بوده  می و به طور تلویحی

 است. 
 پاسخ:

 هاي تاریخی متوجه هدف و نیت منافقان چه بود؟ از آیات قرآن و روایات و داستان -
رها کردن دسته  شویم که هدف آنها نابودي اسالم بوده آن هم به طرق مختلف، از می

جمعی سپاه اسالم (توسط عبداله ابن ابی در بدر و...) تا همدستی با یهودیان مدینه و کفار 
هیچگاه از رفتار آنها تبعیت نکرد بلکه پس  مکه. و ابوبکر نه تنها در زمان حیات پیامبر

را طرف، شورش اهل رده و مدعیان پیامبري و...  از خالفت، به تایید تمام مورخین بی

                                           
براي درك بهتر این جمله به قسمت غدیر و سقیفه بخش جمع بندي مراجعه کنید. زیرا پذیرفتن چنین  -1

اي براي یک نفر شیعه که عمري را با لعن و نفرین عمر و ابوبکر گذرانده است بسیار سخت و حتی  جمله
 مضحک است. 

 .رجوع کنید به تفسیر نمونه ذیل آیه ابالغ -2
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سرکوب کرد. و اسالم را از خطر فروپاشی حتمی نجات داد. و چنان ثباتی در شبه جزیره 
سال، حضرت عمرابن خطاب حکومت را به دست گرفته و دو  3ایجاد کرد که پس از 

ابرقدرت آن زمان یعنی ایران و روم به زانو درآمدند. پس اهداف آنها با منافقان، در یک 
 راستا نبوده است.

خوانیم:... و آیا این آیه  می یر نمونه آیت اهللا مکارم شیرازي ذیل آیه تبلیغدر تفس -
دانیم پس از فتح مکه و سیطره و نفوذ اسالم در  می مربوط به منافقان بوده. در حالیکه

سراسر شبه جزیره عربستان، منافقان از صحنه اجتماع طرد شدند و نیروهاي آنها در هم 
یعنی اینکه منافقان تضعیف شده و رو به  .1ر باطن بودشکسته شد و هر چه داشتند د

 رفتند. می نابودي
شناخته و حتی  نمی ، منافقان رادانیم که مسلمین و حتی شخص پیامبر می ما -

وجود آنها مشخص نبوده تا این که آیات قرآن از سوي خدا خبر از وجود چنین 
شده تا ما از چهره باطنی  می به ابوبکر وحی -نعوذ باهللا-دهد. خوب آیا  می اشخاصی

 منافقان و نیات شوم آنها در زمان خالفت او خبري داشته باشیم.
اگر حضرت عمر و حضرت ابوبکر (نعوذ باهللا) منافق بودند چه تفاوتی میان آنها  -

کردند ولی  می با سایر منافقان مدینه است که این دو نفر مرتب در راه اسالم پول خرج
کردند ولی منافقان گاه و بیگاه، ابوبکر  جنگها شرکت مینفر در تمام  منافقان نه! این دو

بوده (حتی در مورد امکان طالق دخترش، عایشه)  همیشه مطیع محض دستورات پیامبر
 دادند ولی ابوبکر در حیات پیامبر هیچ سمتی به منافقان نمی ولی منافقان نه! پیامبر

 داراي سمتهاي مختلفی بوده و... 
 نیز تحرك و فعالیت و خبري از منافقان نیست.  سال آخر حیات پیامبر در دو -

                                           
خواهند ابوبکر را بکوبند  هاي گزینشی و از روي احساسات. وقتی می این هم یک نمونه دیگر از تحلیل -1

گویند  خواهند صحت آیه تبلیغ را ثابت کنند می گویند چرا در زمان او خبري از منافقان نیست و وقتی می می
 منافقان قلع و قمع شده بودند... به قول دکتر شریعتی ایول... در اواخر عمر پیامبر، 
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اند ولی ابوبکر از مهاجرین  تقریباً تمامی منافقان از اهالی مدینه (در بین انصار) بوده -
اند منظور من را بهتر  اي در آن روزگاران را مطالعه کرده مکه بوده. کسانی که روابط قبیله

 فهمند.  می
س از آن حمله به سه امپراطوري فرصتی براي ظهور صنف منافق شورش رده و پ -

 داده است. را نمی
در تاریخ حتی یک مورد هم ثبت نشده که عمر و ابوبکر کاري کرده باشند که به  -

المالی و  نه به کسی منصبی دادند نه بیت 1نفع منافقان بوده (تا آنها راضی و ساکت شوند)
نه سخنی که آنها را راضی نگهدارند. پس محقق (!) شیعه بنا به چه مدارکی به این نتایج 

 علمی یقینی رسیده؟ 
 توانستم از نویسنده محترم سئوال کنم: منافقان در زمان حضرت علی می ایکاش -

یتشان خوب بوده ولی راه را ن خوارج که به قول حضرت علی اند؟ چه کسانی بوده
اشتباه رفتند. و مخالفتشان نیز روشن و آشکار. افرادي مانند معاویه و طلحه و زبیر نیز که 
شمشیر از رو کشیده و با آن حضرت نبرد کردند (کار منافق، پنهانی و در خفا و با توطئه 

اهل رده در زمان حضرت توانیم  می همراه است) زیرا اگر اینها را منافق بدانیم بنابر اولی،
ابوبکر را هم منافق بدانیم پس براستی چرا در زمان حضرت علی نیز از منافقان خبري 
نیست؟(به جز یک نفر به نام اشعث که البته مخالفت و دشمنی او با حضرت علی اظهر 

 .دانستند) می من الشمس بوده و همه مردم کوفه این نکته را

 ماجراي ابالغ سوره برائت

ابتدا سوره برائت را به ابوبکر داد ولی بعد وحی نازل  که پیامبرشیعه معتقد است 
شد و جبرییل گفت این سوره را فقط مردي از خاندان تو باید بر مشرکین بخواند (جالب 

                                           
شخص عمر بوده که حتی پیامبر را از خواندن   ترین دشمنان منافقان، حتی به شهادت تاریخ یکی از سرسخت -1

 کرده.  هاي آنها منع می نماز میت باالي سر جنازه
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اند و جبرییل  کرده است که زمین و زمان براي خرد کردن شخصیت ابوبکر همکاري می
را به پیامبر بگوید و خداوند نعوذباهللا از روي قصد چنین توانسته این نکته  زودتر نمی

کرده تا شخصیت یک نفر را خرد کند و او کینه علی را به دل بگیرد تا در سقیفه تالفی 
کند پس نعوذباهللا خداوند اولین بذر تفرقه را پاشیده است و دهها نکته خنده دار دیگر) 

شاره شده اینگونه است: ابوبکر در سال ولی اصل داستان که در سیره ابن هشام به آن ا
انتخاب و حجاج قبایل مسلمان تحت امر او  هشتم به عنوان امیر حجاج از سوي پیامبر

نازل  رهسپار حج شدند بعد از اینکه قافله ابوبکر حرکت کرد آیات سوره توبه بر پیامبر
. وقتی شد و جبرییل گفت شخصی از خاندان خودت باید آنرا بر مشرکین بخواند

اي امیر باشی یا مامور؟ حضرت  به ابوبکر رسید ابوبکر پرسید آمده حضرت علی
فرماید: من مامورم ولی بایداین سوره را خودم بر مشرکین بخوانم. اکنون نگاه  می علی

کنید معنا یکی است ولی نحوه بیان کردن آن چقدر متفاوت است و مشخص است که 
اي این چنین تحریف شده است.  مبناي تمایالت فرقهاین داستان، طی قرون بعدي بر 

 اکنون چرا حضرت علی (و نه ابوبکر) باید این سوره را ابالغ کند:
حضرت ابوبکر مسن بوده و داراي صدایی مالیم و زیبا و همیشه هنگام خواندن  -

گرفته ولی روح سوره توبه بدون بسم اهللا، خشن، حاکی از کشتن  اش می قرآن گریه
اي که یافت شوند. تعیین ضرب االجل و ممنوعیت ورود مشرکین  در هر نقطهمشرکین 

اي شخصیت  به مکه و... است. بهترین شخصیت براي ابالغ چنین پیامهاي قاطع و برنده
مشرك کش و جوان و پهلوان حضرت علی بوده است. که ضرب شست او را اکثر قبایل 

همین دلیل، پیام زبانی وحی را با  پیش از آن به صورت عینی و عملی درك کرده و به
 اند.  کرده بهتر درك می مصداق عینی و عملی آن یعنی حضرت علی

اند که شخصیت کسی را خرد کنند. حتی  ، بسیار بزرگوارتر از آن بودهپیامبر اکرم -
یک مورد هم سراغ نداریم که ایشان شخصیت دشمنان خودشان را هم خرد کرده باشند 

 اند. ر که پدر همسر و رفیق دوران کودکی و بزرگسالی ایشان بودهچه برسد به ابوبک
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به گواهی تاریخ، ابوبکر همیشه قرآن را به صورت بسیار حزین و غمگینی  -
شده(به خصوص در مکه) بی اختیار  خوانده به نحویکه هر کس از کنار خانه او رد می می
توبه چیزي جز این را  کرده است. ولی در اینجا ماهیت سورت ایستاده و گوش می می
اي که بدون (بسم اهللا الرحمن الرحیم) شروع شده معلوم است که در آن  طلبد. سوره می

مانند ابوبکر نباید آنرا خبري از مهربانی و بخشندگی نیست. پس شخصیت مالیمی 
 بخواند.

 آیات قرآن

 اند: ودهعمر و ابوبکر نیز جزو آنها ب در ستایش اصحاب اولیه (مهاجر و انصار) که
 کند که جایی براي ایراد باقی آیات قرآن به قدري دقیق و کامل مطالب را بیان می -
گوید سرد و سالمت شو که اگر  گذارد. مثال به آتشی که ابراهیم در آن بوده می نمی

 زد.  می شد که حضرت ابراهیم یخ می گفت آتش به قدري سرد نمی سالمت را
در قرآن آمده از دیگران بیاموزیم. آیا روایات ما باید مسائل فقهی خود را که  -

تاریخی و سایر موارد موجود در قرآن را نیز باید مطابق سلیقه دیگران بفهمیم، پس 
زیرا تفاوت انسان با حیوان در قدرت تفکر و انتخاب  1تفاوت ما با حیوانات چیست؟

د. و اگر بنا شود است. حتی در حیوانات نیز درجه پایینی از تفکر و انتخاب وجود دار
دیگري به جاي ما فکر کند و به جاي ما انتخاب کند پس بهتر نیست ما بمیریم تا همان 

 2دیگري زندگی کند؟ 

ۡزَ�ِٰجهِۦ َحِديٗثا﴿ سوره تحریم: -
َ
َ�َّ ٱ�َِّ�ُّ إَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

َ
برخی  .]3التحریم: [ ﴾�ۡذ أ

                                           
ْوَ�ٰٓ�َِك َكٱ﴿این معناي دقیق این آیه قرآن است:  -1

ُ
َضلُّ أ

َ
نَۡ�ِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ایشان مانند حیواناتند «]. 179[االعراف:  ﴾ۡ�

 .»بلکه بدتر

بِيَ�۠ ﴿گویند:  روز قیامت گنهکاران می -2 َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
ٓ أ ا همانا ما «]. 67: األحزاب[ ﴾٦٧إِ�َّ

 .»کردندبزرگانمان را پیروي کردیم پس ما را گمراه 
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مفسران قدیمی معتقدند: پیامبر سخنی درباره خالفت بعدي ابوبکر و حضرت عمر به 
نویسد: سعید جبیر گفت از عبداهللا عباس که سر آن بود که:  می میان آورده بوده ابوالفتح

رسول یک روز عایشه را گفت من با تو سري دارم خواهم گفت نگر تا با کس نگویی و 
نزدیک تو. و عایشه گفت: آن چیست؟ فرمود پدر تو و پدر حفصه این امانت است مرا به 

از پس من امامت خواهند کرد. و پس ایشان عثمان. در حال که رسول از خانه بیرون 
رفت او دیوار حفصه بکوفت و او را خبر داد و او دیگري را خبر داد تا این منتشر شد و 

 ].والفتحتفسیر اب[گفتند عایشه با پدر گفت بر سبیل بشارت 
شود که خدا از تمامی مومنان حاضر راضی است و  نازل میاي  در بیعت رضوان آیه -

 اي دیگر گوید آنها مومن نبودند ولی ما در آیه برد شیعه در پاسخ می می آنها را به بهشت
خوانیم که: فقط مومنان حق آبادانی مساجد خدا را دارند و طبق مدارك محکم تاریخی  می

ابوبکر نه تنها هزینه زمین مسجد مدینه را پرداخت کرد بلکه در ساخت آن نیز کمک کرد. 
باز ممکن است پاسخ داده شود که معاویه نیز مسجد ساخت. ولی ابوبکر ـ بر خالف 

اي از  در هیچ برحه بود و همانطور که پیامبر حضور شخص پیامبرمعاویه ـ در 
توانست حضرت عمر و حضرت ابوبکر را منع  زندگی خود با کسی تعارف نداشت می

اند در تاریخ ثبت  هاي فراوانی از اینکه پیامبر اکرم با کسی تعارف نداشته کند و... (نمونه
را نوعی دروغ است: اول سخن ایشان به ام سلمه در شب زفاف عایشه که تعارف 

 هنامند. دوم دادن پرچم لشکر در روز سوم حمله به خیبر به علی. سوم دادن آیات سور می
و ابوبکر  و...) ضمن اینکه مناسبات بیشماري که بین پیامبر برائت به حضرت علی

مخالف آیات قرآن است که به مومنین  -با تحلیل ما-بوده و در فوق به آن اشاره شد 
 کافران و... دوست و همنشین نشوید. گوید: با  می

ممکن است آقایان این ایراد را وارد کنند که حضرت عمر و ابوبکر مومن نبودند  -

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱ�َِّ�ِّ َوَ� َ�َۡهُرواْ ﴿ ولی آقاي تیجانی آیه:
َ
ْ أ ْ َ� تَۡرَ�ُعٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

نُتۡم َ� �َۡشُعُروَن َ�ُۥ بِٱۡلَقۡوِل كَ 
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ن َ�َۡبَط أ

َ
را  .]2[الحجرات:  ﴾٢َجۡهرِ َ�ۡعِضُ�ۡم ِ�َۡعٍض أ
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ر داند و در صدر این آیه خطاب به این دو نف در خصوص حضرت ابوبکر و عمر می
 اید. آمده: اي کسانی که ایمان آورده

براي  بینیم پیامبر کند. ما می فرموده اند: عاقل را یک اشاره کفایت می رپیامب -
ابوجهل، شق القمر کرد و هزار و یک معجزه دیگر، ولی او ایمان نیاورد ولی ابوبکر 

 همینکه از در وارد شد و پیامبر اسالم را بر او عرضه کرد ابوبکر، پذیرفت و با پیامبر
اي  نکته 3و آیا طبق احادیث، انسان مومن، عاقل نیست؟ 2؟آیا ابوبکر عاقل نبود 1دست داد

که ذکرش در اینجا خالی از لطف نیست آنکه: من در این کتاب با هزار و یک دلیل عقلی 
مسائل زیادي را ثابت کردم ولی اطمینان  4و منطقی و تاریخی و آیه قرآن و حدیث و...

 .5پردازند و فقط به انکار و عناد می هاي نادان، چشم را بسته دارم خوارج زمان و ابوجهل
هرچند اگر این گروه، تصدیق کنند براي من جاي تاسف دارد و انکار آنها بسی مایه 
خوشوقتی من خواهد بود. تنها دلیل من نیز از نوشتن این مطالب، اتمام حجت بر عموم 

وند از عالمان دانستیم. و دیگر عهدي است که خدا مردم است تا در آن دنیا نگویند ما نمی
داند شاید معذور باشد  گرفته که در برابر جهل نادانان، ساکت ننشینند. آن کس که نمی

 گوید، جنایتکار است. داند و نمی ولی آن کس که می
دانسته اگر دست مشرکین به پیامبر برسد  هجرت (آن هم با پیامبر در صورتیکه می -

به قول تمام مورخین، هدف کفار بازگرداندن  بنا  کنند) او و تمام همراهانش را قتل عام می
به مکه نبوده بلکه هدف، کشتن ایشان بوده است. و بعید است فقط حضرت  پیامبر

اش را به سمت  ابوبکر از این ماجرا بی خبر بوده باشد. فقط ابوبکر اجازه داشته در خانه

                                           
 اي تردید به من ایمان آورد ابوبکر بود.  پیامبر در جایی فرموده اند: تنها کسی که بدون لحظه -1
 کرده است. به تصدیق تاریخ قریش همیشه در امور تجارتی با ابوبکر مشورت می -2
 رجوع کنید به فصل اول: عقل در اصول کافی. -3
 جار بروم و بازي کنم.ها با کلمات کلن بدون اینکه مانند عالمه -4
 شاید براي اینکه من عنوان عالمه نداشته و معروف و مشهور نیستم. -5
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 .1مسجد مدینه باز بگذارد.
ترسیده و نه براي خودش،  براي جان پیامبرگوید: ابوبکر ترسیده ولی او  شیعه می

کند که  مگر اینکه بگویید از افکار مغز او خبر دارید! روایتی دیگر سخن ما را تصدیق می
به داخل غار رفت تا مطمئن شود حیوان خطرناکی داخل غار  ابوبکر زودتر از پیامبر

آیه به معناي غم و  نباشد (این غار به داشتن مار معروف بوده است) ضمنا التحزن در
: اندوه است و با ترس فرق دارد و از همه گذشته خداوند در قرآن به پیامبر هم فرموده

 ].127: نحل[ال مثل سوره ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿
هاي تازه مسلمان از جمله بالل و فروختن تمامی اموال  بذل مال و خریدن برده -

پرسد پس براي  از ایشان می خود براي تامین مخارج جنگ تبوك و هنگامیکه پیامبر

 .رسولهاهللا وفرماید:  خانواده ات چه گذاشتی می
را  هجرت به مدینه: دقت کنید که کفار قصد دستگیري یا برگرداندن پیامبر -

 خواستند او و همراهانش را بکشند. می نداشتند بلکه
 امیرالحاجی در سال هفتم هجرت.   -
 علمداري لشکر در جنگ تبوك.  -
: شیعه طبق داستانی واهی معتقد نماز جماعت در ایام بیماري پیامبربرگزاري  -

وارد مسجد شد و ابوبکر را کنار زد و خودشان نماز را ادامه دادند ولی  است که پیامبر
شده و  می مرتبه برگزار 5با توجه به اینکه نمازها به صورت جداگانه و در هر روز  -1

مرتبه نماز جماعت  65یعنی حدود اند  یماري بودهروز در بستر ب 13یا  7حدود پیامبر
مرتبه وارد مسجد شده و   65برگزار شده است آیا پیامبر اکرم در ایام بیماري پیامبر

اند!!! البته طبق استدالل  و به جاي ایشان امام جماعت شده 2مرتبه ابوبکر را کنار زده 65

                                           
شهید دکتر علی شریعتی (سیره ابن هشام نیز بر  330ص  1تفصیل و توضیح بیشتر: تاریخ و شناخت ادیان ج  -1

 .این نکته، تاکید دارد)
اند ولی  پیامبر اکرم در تمام زندگی خود حتی نسبت به کافران و منافقان، بسیار مودب و خوش برخورد بوده -2
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هیچگاه چنین مواردي را حتی علیه  از ادب و بزرگواري پیامبر -2برادران محقق شیعه 
چگونه است که در جریان سقیفه بنی ساعده که فقط چند روز  -3دشمنان سراغ نداریم. 

کند که: تو  پس از این واقعه بوده حتی یکی از مخالفان ابوبکر به این واقعه اشاره نمی
خواهی  می االحتی لیاقت امام جماعت شدن را هم نداشتی و پیامبر آمد و تو را کنار زد ح

خلیفه شوي!!! در صورتیکه بر عکس یکی از استدالالت حضرت عمر خطاب به انصار 
 در اقامه نماز بر همه مقدم داشت.همین موضوع بوده که پیامبر ابوبکر را 

 نیات و عملکردها

حضرت ابوبکر پس از خالفت در مسجد به منبر رفت و گفت: اي مردم خالفت من 
تر شما هستم نه بهتر شما. در هر مبر شما نیست بلکه من مه فضیلت منبر شما دلیل 

کنم.اگر مالحظه  رفتار می خواهم. و طبق سنت پیامبر کاري از شما مشورت و کمک می
توانید از من کناره گرفته و با  کردید که من از طریق انصاف منحرف گشتم شما می
 .1پشتیبان من باشیددیگري بیعت کنید و اگر هم بعدالت و انصاف رفتار کردم 

و پذیرفتن  نیت ابوبکر و حضرت عمر از قبول اسالم و پس از رحلت پیامبر
ولی از روي  2بردن به نیات واقعی انسانها بسیار دشوار است خالفت چه بوده است؟ پی

توان به نیات واقعی  گویند تا حدودي می عملکردها و روابط بین افراد و سخنانی که می
ا در قسمت علی بهترین میزان، از روابط بین آن حضرت با خلفاء سخن آنها پی برد. م

کنیم تا  را بررسی می گفتیم و در اینجا عملکرد این دو نفر قبل و پس از رحلت پیامبر
                                                                                                             

کرده است در حالیکه  طبق روایات شیعه از هر فرصتی براي خوار و خفیف کردن ابوبکر و عمر استفاده می
اند که با اینهمه از  چقدر خوب بوده ابوبکر پدر زن ایشان و یار غار و حامی مالی و.... بوده است. پس آنها

 اند.  شده کنار پیامبر دور نمی
 .فضل اهللا کمپانی 78علی کیست. ص  -1
هاي پیدا  البته براي افراد خنگی مانند من مشکل است وگرنه محققین غیب بین و داناي شیعه از تمامی اندیشه -2

 .سال پیش، مطلعند 1400و پنهان افراد 
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به  ها و رفتار آنها قبل و بعد از رحلت پیامبر ببینیم آیا تفاوتی در نوع سخنان و اندیشه
سال سختی و فداکاري  23اند که به خاطر آن  داشتهخورد و یا آنچنان هدفی  چشم می

، رسیدن به سعادت و بهشت ابدي را به خاطر آن از دست مالی و جانی در کنار پیامبر
داده باشند؟ و تمام سوابق خود را با سوء نیتی پایمال کرده باشند که هیچ فایده مادي 

ی بسیار واهی و پوچ، خلفاء را لعن براي آنها نداشته است؟!!! برخی از شیعیان، بنا به دالیل
گوید با فرعون به نرمی سخن  کنند ولی مگر خداوند در قرآن به موسی نمی و نفرین می

دانسته او هدایت نخواهد شد. پس چرا ما با اینگونه رفتارها برادران  بگو... با اینکه می
ه حداقل لعنی که در ام ک ور قاطع به این نتیجه رسیدهرنجانیم من به ط سنی را از خود می

و یا منظور، عمر و ابوبکر نیستند زیرا به طور کامل با  1زیارت عاشورا آمده جعلی است
روح اسالم و آیات قرآن و دستورات دین و روش و سیره تمام امامان ما منافات دارد. اگر 

 ترسند مرا از گفتن آن باکی نیست. علماء از بیان حقایق می
با نیت سوء مرتکب برخی  آیا ابوبکر پس از رحلت پیامبرخوب، با این توصیفات 

رفتارها شد؟ یا اینکه نیت او خوب بوده ولی در برخی موارد اشتباه کرده است؟ یا اینکه 
 1400حتی اشتباه هم نکرده و این ما هستیم که طبق فرهنگ و رسوم زمانۀ خودمان وقایع 

شویم. خدا داناتر است. ولی به  باه میکنیم و مرتکب اشت سال پیش را تجزیه و تحلیل می
احتمال فراوان از آنجا که او معصوم نبوده در برخی موارد بدون هیچ قصد سوئی مرتکب 

تواند روي تمام سوابق او را بپوشاند؟ باز هم  ولی آیا این خطاها می .2خطاهایی شده است
نیست ما در اموري که تعیین آن با میزان عدالت خداوند در روز قیامت است. و آیا بهتر 

تر از این  در آن شک و شبهه داریم سکوت کنیم و به قول عطار: نامه اعمال خود را سیاه

                                           
اش شده را توسط ابوجهل  که به محمد و خانواده »اول ظالم ظلم حق �مد و آل �مد«ظلمی  چرا نباید اولین -1

و ابولهب ندانیم؟ با وجود آنهمه روایات و آیات قطعی معتبر که وجود آزار و اذیت انها نسبت به پیامبر و 
 .کند. (مانند مرگ حضرت خدیجه در شعب ابیطالب و...) اش را تایید می خانواده

ظهار پشیمانی او در انتهاي عمر از قبول خالفت و حمله به سوي خانه حضرت فاطمه دلیلی بر عدم سوء ا -2
 نیت اوست.
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البته براي هموطنان عزیز من که از کودکی با بغض و کینه نسبت به حضرت عمر  1نکنیم.
شوند و ورد زبان آنها لعنت است درك حقیقت بسیار دشوار است و  و ابوبکر بزرگ می

د یکی از دالیل آن این است که ترور شخصیت (بر خالف ترور واقعی که یک لحظه شای
کند) به مرور و ذره ذره صورت گرفته  است و همه مردم را طرفدار شخص ترور شده می

کنند به نحوي که باور چیزي خالف آن به هیچ  و با تخریب وجهه یک نفر او را خرد می
ار در طول تاریخ توسط مورخین مغرض و به وجه براي دیگران، ممکن نشود. این ک

اي در سطح جامعه ایران شکل گرفته و  خصوص پس از دوران صفویه به نحو گسترده
 .2بینیم اکنون به این مرحله رسیده است که می

 سب و لعن 

ي ها هاي مردم را دوست دارند تا براي بدنامی رسوایان آلوده، پخش و شیوع عیب
 ].حضرت علی[ .3شته باشندخود زمینه عذر تراشی دا

» ه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر پاکم و گر بد تو برو خود را باش ک«
 ].حافظ[

خواند و فرمود: بدترین شما را  می : رسول خدا روزي براي مردم خطبهامام باقر -
و  به شما خبر ندهم. گفتند چرا یا رسول اهللا. فرمود: کسی که از صله و بخشش دریغ کند

بنده خود را بزند و تنها بخورد. آنها گمان کردند خدا مخلوقی را بدتر از او نیافریده. 

                                           
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱلُۡفَؤاَد ُ�ُّ ﴿و اگر هم عطار سنی است به قول خداوند:  -1 َوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۚ إِنَّ ٱلسَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن 
ُ
گویید نعوذ باهللا خداوند هم سنی است یا تقیه  یا نکند می ].36[االسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�ۡنُه َمۡ� أ

 .کرده!!!
هاي زمانه  هاي ابوجهل کنم به جز شمشیر امام زمان (عج) هیچ چیزي نتواند حقیقت را در کله البته من فکر می -2

 فرو کند.
 .37ح  32فصل  407: 1غررالحکم  -3
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سپس فرمود: بدتر از این را به شما خبر ندهم. گفتند چرا یا رسول اهللا. فرمود: کسی که به 
خیرش امید نیست و از شرش ایمنی نباشد. آنها گمان کردند خدا مخلوقی را بدتر از او 

و سپس فرمود: شما را خبر ندهم به بدتر از این. عرض کردند: چرا یا رسول اهللا. نیافریده 
فرمود: کسی که زیاد فحش دهد و لعنت کند. چون مومنین را نزدش نام برند آنها را 

 .1لعنت کند و چون آنها یادش کنند لعنتش کنند
شیطان در دهد یا زنا زاده است یا  می از امام صادق نیز نقل شده هر کس فحش -
 .2اش شریک بوده نطفه
: رسوایان آلوده پخش و شیوع عیبهاي مردم را دوست دارند تا حضرت علی -

 .3ي خود زمینه عذر تراشی داشته باشندها براي بدنامی
شود  فرمایند: این امت پس از من هفتاد و سه فرقه می اي می حضرت علی در خطبه -

دوستداري مرا دارند ولی رفتارشان مانند من بدانید بدترین آنها کسانی هستند که ادعاي 
 نیست.

خواهید شما را از زیانبارترین اعمال، آگاه  می فرماید: بگو می خداوند در قرآن کریم -
 برند و پیش خود حساب می کنم؟ کسانی که نهایت تالش خود را در زندگانی دنیا به کار

 .اند! د را داشتهکنند که بهترین عملکر می
خواهم آیات و احادیث فوق را با  می تمرین عملی از خواننده عزیزبه عنوان یک  -

یی براي ها تواند مصداقها و نمونه ذهن خود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ببیند آیا می
آن در اطراف خود پیدا کند؟ آنگاه در مرحله بعد ببیند چه کسانی امروزه واقعا سزاوار 

 لعن و نفرینند؟
بیستم و در میان مردمی که ادعاي هوش و هنر آنها گوش فلک را براستی من در قرن 

                                           
 .ی کتاب ایمان و کفراصول کاف -1
 .اصول کافی -2
 .37ح  32فصل  407: 1غررالحکم  -3
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 پر کرده، شرم دارم که چنین بحثی را باز کنم ولی از باب نهی از منکر و اینکه نگویند
 دانستیم، مجبورم. نمی

یک روز یکی از روحانیون مشهد که مسئولیت مهمی را نیز دارا بود در پاسخ  -
یک بار شتر، ارزن لعنت بر.... بفرست تا مشکلت  مشکل یکی از شاگردانش گفته بود:

حل شود! تعجب من از حماقت کسی نیست که به این روحانی مقام و منصب داده، از 
کنم زیرا باالخره در بین تمام صنوف، آدم خر فراوان  نمی نادانی این روحانی نیز تعجب

نشینند!  نبر او میشماري است که پاي م شود. تعجب و افسوس من از افراد بی یافت می
همکار سنی همین آقاي روحانی چند قرن قبل در حکومت عثمانی، باالي منبر دستش را 
داخل عسل کرده و سپس داخل کیسه ارزن فرو کرده بود و به گوسفندهایی که پاي 
منبرش نشسته بودند گفته بود چقدر ارزن به دست من هست؟ همینقدر ثواب براي کسی 

نفر شیعه را بکشد!!! البته از کسانی که عقلشان اندازه یک ارزن  شود که یک نوشته می
است، بهتر از این پاسخهاي ارزنی انتظاري وجود ندارد. (این یعنی نگاه مرغی به مسائل! 
درست مانند خوارج که چشمشان فقط قرآن سر نیزه را دید. یا به قول برناردشاو: دید 

 .گنجشکی! نگاه ارزنی)

 حضرت فاطمه 

هم نامشخص است بلکه در قبرستان بقیع، قبر هیچ  نها قبر بقیه دختران پیامبرنه ت
کسی معلوم و مشخص نیست! ضمن اینکه اهمیت و ارزش حضرت فاطمه در قرون 
بعدي نزد افراد زیادي از عاشقان اهل بیت بوجود آمد. براي همین در همان زمان، تفاوتی 

وجود نداشته که قیاس ما را باطل بدانید.  بین حضرت فاطمه و سایر فرزندان پیامبر
ز با حضرت عمر و نیز تا سالیان دراز، مخفی بوده است آیا ایشان نی قبر حضرت علی
 اند؟ ابوبکر قهر بوده

شما معتقدید که حضرت فاطمه خواست تابوتی براي او بسازند که بدن ایشان پیدا 
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کسی نداند و در مراسم هم شرکت نباشد. اگر بنا بوده ایشان در نیمه شب دفن شوند و 
دهد؟ پاسخ از دو حال خارج نیست یا به خاکسپاري  می نکند این درخواست چه معنایی

پنهانی ایشان مانند دهها داستان دروغین دیگر دروغی بیش نیست و یا ایشان از شدت 
و تشییع جنازه اند  عفت و رعایت حجاب و عصمت و... درخواست چنین کاري را داشته

روز بوده و موضوع هم، دخلی به عمر و ابوبکر ندارد. (حتی طبق برخی روایات  در
حضرت عمر و ابوبکر نیز بر جنازه آن حضرت حاضر شده و نماز خواندند) براستی اگر 

و... بوده  ها هدف حضرت فاطمه رسوا کردن عمر و ابوبکر در تاریخ و رسوا کردن سنی
ال از اول تا کنون در عربستان در دست آنها بوده س 1400دانیم حکومت در این  می که ما

توانستند براي خنثی کردن این هدف از همان اول قبري دروغین بسازند و  نمی آیا آنها
توان  نمی بگویند این قبر قاطمه است تا رسوا نشوند؟ پس چون چنین کاري نکردند آیا

 فهمید چنین هدفی در کار نبوده است؟ 
ان از محل دفن حضرت فاطمه با خبر بوده آیا ممکن است اسماء به احتمال فراو -

 به همسرش: ابوبکر نگفته باشد؟ 
امامان نیز با خلفاي جور همعصر بوده و حتی آن خلفاء  هگویید بقی می شما -

کنید که براي  می از قول امام زمان نیز حدیثی را نقل اند. موجب شهادت آن امامان شده
من در فاطمه بهترین سرمشق و الگوست. چرا سایر امامان به حضرت فاطمه تاسی نکرده 
و براي رسوا کردن خلفاء وصیت نکردند مخفیانه و پنهانی دفن شده و محل قبرشان 

 معلوم نباشد. 
این یک اصل مسلم تاریخی و تجربی است که هر گاه انسان رازش را به دیگري  -

شود. شیعه معتقد است که در تشییع شبانه حضرت  ین مردم پخش میگفت آن راز ب
چگونه اند  فاطمه حضرت علی و سلمان فارسی و زبیر و اسماء و ابن عباس حاضر بوده

اً روابط ممکن است که این افراد محل دفن را به هیچکس نگفته باشند؟ با اینکه بعض
 لی دشمن شدند باید محل قبر را فاشاند! یا اینکه بعدها با ع خوبی هم با خلفاء داشته

 .کردند! می
کرده  می گوید حضرت فاطمه پس از هر نماز عمر و ابوبکر را نفرین شیعه می -
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نفر از یاران پیامبر اکرم  40که اي  است ولی مگر خداوند در جریان واقعه بئر معونه (واقعه
ما تو را لعن کننده و کند که نفرین نکن و  را به شهادت رساندند) به پیامبر خطاب نمی

نفرین کننده نفرستادیم. و مگر همه مسلمین از جمله حضرت فاطمه نباید از پیامبر 
 الگو بگیرند. اکرم
آیا امکان ندارد حضرت فاطمه پس از مشاهده تدفین پدرشان شاهد جریاناتی  -

 چنین اتفاقی تکرار شود؟ اند  و ایشان نخواستهاند  خرافی و... بوده
قبرشان مخفی اند  ین نشانه و حامل پیامی است که آن حضرت خواستهگویند ا می -

باشد. تا مایه رسوایی و ایجاد سئوال براي مردمان در طول تاریخ باشد و... با این حساب 
اند  آیا اینکه اسماء همسر ابوبکر همیشه و تا آخرین لحظات کنار حضرت فاطمه بوده

عداوت بین ابوبکر با حضرت فاطمه) به تواند نشانه چیزي باشد. (نشانه عدم  نمی
خصوص با عنایت به این نکته که پس از رحلت ابوبکر حضرت علی با اسماء ازدواج 

تواند نشانه چیزي باشد و آیا نام سه  کند. و آیا ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم نمی می
 و.... تواند نشانه چیزي باشد فرزند علی که حضرت عمر و ابوبکر و عثمان است نمی

 خطبه حضرت فاطمه در مسجد مدینه

به خصوص اگر آن شوهر،  اند. در زمان ابوبکر زنها تابع شوهران خود بوده -
) چنین سخنان تندي را در  (سفه هم بوده باشد. اگر حضرت فاطمهسالخورده و خلی

مسجد در حضور همه به ابوبکر گفته بود آیا امکان داشت ابوبکر اجازه دهد همسرش 
پس از ایراد چنین سخنانی همه جا تا آخرین لحظات در کنار حضرت فاطمه اسماء 

 اید. تاتور و حسود و منافق معرفی کرده؟ با عنایت به اینکه شما این افراد را دیک باشد
در این خطبه تلویحاً به حوادث شوم آینده اشاره شده است و همین موضوع، ظن  -

ابوالعیناء است. مگر طبق صریح آیات قرآن  کند که این خطبه ساخته می انسان را تقویت
شود نیست؟ (پاسخ علی به  فقط خدا عالم الغیوب و داناي رازها و آنچه در آینده واقع می

آخر سوره لقمان و مخصوص  آن مرد که علم غیب منحصر در این موارد است: آیات
 .خداوند)
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بوده و حتی در  برحضرت ابوبکر به تصدیق تاریخ، یکی از فداکارترین یاران پیام -
 موقع عروسی پیامبر با خدیجه و یا عروسی حضرت فاطمه با حضرت علی تالش زیادي

کند. در موارد متعددي نیز گفته که فاطمه را بیش از دختر خودش، عایشه دوست دارد  می
 آیا امکان دارد حضرت فاطمه به جاي تشکر، چنین سخنانی را علیه او ایراد کرده باشند؟ 

کتاب بالغاه النساء در کتب و منابع دست اول (سیره ابن هشام و...) جز در  -
اي به این خطبه نشده است؟ و حتی اینکه حضرت فاطمه در مسجد سخنرانی  اشاره
 .ختر پیامبر و طرف مقابل: ابوبکر!زیرا واقعه واقعه مهمی بوده: سخنران داند  کرده
ولی این خطبه اصالً راوي نفر از اصحاب نقل شده  110چرا واقعه غدیر توسط  -

 ندارد؟
اولین کسی که این خطبه را مطرح کرده و پس از او بقیه نویسندگان از قول او در  -

نویسنده کتاب بالغاه النساء بوده است این شخص در اند  کتابهاي خودشان نقل قول کرده
الیکه کتابش نوشته (من به ابوالحسن زید ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب گفتم) در ح

شهید شده و نویسنده کتاب یعنی: احمد ابن ابی طاهر، در سال  122زید بن علی در سال 
که اینهمه در همه جا به آن اشاره اي  نگاه کنید که این خطبه  !!! به دنیا آمده است 204
شود و به در و دیوار زده شده و... داراي چه سند محکمی است! البته ما اصراري  می

سنده دروغ گفته، آري شاید نویسنده یا کاتبان بنا به قول دکتر شهیدي اشتباه نداریم که نوی
کرده باشند ولی باالخره ما باید بدانیم راوي کیست؟ مگر نباید بررسی کرد و فهمید که 
آیا راوي دروغگو بوده یا راستگو از چه کسی شنیده و چه کسانی از او شنیده و براي ابی 

اند؟ ضمن اینکه بعید است این سلسله  تعریف کردهاه النساء) طاهر (نویسنده کتاب بالغ
طوالنی که او نقل کرده یعنی: ابوالحسن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، 

 اشتباه کاتبان باشد. (بر خالف نظر دکتر شهیدي)
سراغ نداریم کسی در مقام  1این خطبه پر از صنایع لفظی و ادبی است ما تا آن زمان -

                                           
سال بعد) حضرت زینب در بارگاه یزید به تبع پدرشان از  40دقت کنید که من گفتم تا آن زمان پس از آن ( -1

 این صنایع لفظی استفاده کردند.
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دادخواهی از آرایشهاي لفظی (به خصوص سجع) چنین استفاده فراوانی کرده باشد. حتی 
اگر این را هم قبول کنیم چرا حضرت فاطمه (س) پس از بازگشت از مسجد در داخل 

اند قدرت  خواسته گویند؟ آیا می می با نثر مسجع سخن خانه باز هم با حضرت علی
را به رخ شوهرشان بکشند؟ مگر علی خودش، خداي سخن نبوده و آیا امکان ادبی خود 
دانیم چنین سخنان تند و سبکی به همسرش گفته  می که ما او را معصوماي  دارد فاطمه

اند  آید که به فرض اینکه در مسجد افرادي حاضر بوده می باشد؟ در آخر این سئوال پیش
در خانه چه کسی بوده که آن سخنان را حفظ اند  و سخنان حضرت فاطمه را حفظ کرده

سال مانند خطبه داخل مسجد ایشان، یک نفر بیاید و  240کرده باشد؟ تا پس از گذشت 
 آنرا مکتوب کند؟ 

سخنانی که در این خطبه ایراد شده بسیار تند و گزنده است و گوینده آن نیز تنها  -
اند  جد مدینه حاضر بوده و آنرا شنیدهو تعداد زیادي از مردم در مس بازمانده پیامبر اکرم

ولی بسیار جاي تعجب است که بازتاب چنین اتفاق مهمی را در گفتگوهاي آن زمان که 
اي  بینیم! یعنی حتی یک اشاره دیگر که قرینه نمی در کتب و منابع دست اول ضبط شده

ه گفتگوهایی بین کنیم. البت نمی باشد و ما را مطمئن کند که چنین سخنرانی ایراد شده پیدا
 .و بدل شده ولی ایراد سخنرانی...!حضرت فاطمه و ابوبکر رد 

بهترین چیز براي یک زن آن است که نه دیده اند  حضرت فاطمه در جایی فرموده -
براي  (عالوه بر اینکه صداي زن محرم است) چرا حضرت علی شود و نه او را ببینند

احقاق حق خودشان براي تظلم به مسجد نرفتند؟ قیاس سخنرانی حضرت فاطمه با 
 است زیرا:اي  گانه سخنرانی حضرت زینب در بارگاه یزید قیاس بسیار بچه

با جو قصر یزید در شام یکی نبوده. یعنی هر  جو مدینه پس از رحلت پیامبر -1
اض کند. همانطور که آن عرب توانسته در مسجد مدینه حتی به خلیفه اعتر می کسی

 گوید: اگر خواستی کج شوي با این شمشیر تو را راست بدوي به حضرت عمر می
 .کنیم! می

و حتی امام سجاد اند  حضرت زینب به جز امام سجاد مردي را همراه خود نداشته  -2
کنند. ولی حضرت علی، زبیر  می با وجود بیماري آن سخنان تند را در حضور یزید، بیان
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نفر طرفدار ایشان در آن لحظه  250سلمان و ابوذر و عمار و به قول سید شرف الدین و 
 کجا بودند؟

آیا تاثیر سخنان حضرت علی (با توجه به واقعه غدیر که دو ماه قبل از آن اتفاق   -3
توانسته بیشتر باشد یا تاثیر سخنان حضرت فاطمه با عنایت به اینکه  می )1افتاده بوده

 مرد بوده، خداي سخن بوده، داماد و برادر و پسرعمو و وصی پیامبر حضرت علی
هزار نفر با ایشان  120ماه قبل  2بوده و... (وحتی به قول شما جانشین پیامبر بوده و 

 .بیعت کرده بودند)
مردم حاضر در مدینه با مردم حاضر در شام که زیر بمباران تبلیغاتی حتی از   -4

کنند، از  می خوانده) تعجب می سجد (که مگر او نماز همشنیدن خبر شهادت علی در م
  اند. زمین تا آسمان تفاوت داشته

شرایطی که ایجاب کرد حضرت زینب سخنرانی کنند: شهادت امام حسین و   -5
 اسارت خاندان ایشان و... بود. 

که از ناحیه در، چند روز قبل از ایراد اي  شما معتقدید حضرت فاطمه بر اثر ضربه -
روز یا سه ماه یا شش ماه بعد شهید شدند (حتی جنین  40طبه به ایشان خورد این خ

خورده که منجر به اي  ایشان سقط و شهید شد) چگونه ممکن است که: زنی چنین ضربه
تواند چند روز بعد وارد مسجد شود و  شهادت او و حتی سقط جنینش شده ولی می

 .سخنرانی طوالنی را ایراد کند؟!!!چنین 
گویید حضرت  می دانیم در همین ایامی که شما می ق دالیل محکم تاریخیما طب -

شهر مدینه هر لحظه در خطر سقوط و حمله اند  فاطمه چنین خطبۀ جنجالی را ایراد کرده
رفته است.  قبایل راهزن قرار داشته است و هر لحظه بیم سقوط مدینه و نابودي اسالم می

دارد حضرت فاطمه به جاي دعوت به اتحاد و اکنون در چنین شرایطی چگونه امکان 
ایراد کرده و به همه از انصار گرفته تا ابوبکر، توهین کنند؟ اي  ایجاد آرامش چنین خطبه

                                           
و چه با هر برداشتی که از سخنان پیامبر داشته باشیم چه منظور پیامبر اعالم خالفت حضرت علی بوده باشد  -1

 سفارش مردم به دوستی با او.
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خواسته با علی بیعت کند چنین نیتی در سر نداشته است: ایجاد  مگر ابوسفیان که می
 .آشوب و فتنه در مدینه!

 خفقان، دیکتاتوري و اختناق

که از سوي برخی محققین شیعه به حضرت عمر اي  هامات بسیار مسخرهیکی از ات •
شود وجود خفقان و اختناق در زمان آنهاست. آنها در این راستا  و حضرت ابوبکر وارد می

قصد دارند بگویند که: احادیثی که به نفع شیعه بوده توسط این افراد سوزانده یا مسکوت 
و  -ت حضرت علی و اهل بیت را پیدا نکردهکسی جرات دفاع از حقانی -گذاشته شده 

 آنها با زور سرنیزه به حکومت رسیدند ولی: 
در مدینه و بین اصحاب بوجود  در جو مساوات و برادري و برابري که پیامبر -

دانیم که  می اي) فراموش شده بود. ما (الاقل براي دورهاي  آورده بود تمامی تفاخرات قبیله
ي قریش بودند و همین به قدرت رسیدن ها ین تیرهتر اهمیت کمابوبکر و حضرت عمر از 

 آنها دلیل وجود آزادي و دموکراسی کامل در آن شرایط است.
نفر از اصحاب روایت شده  110با این حساب چگونه است که واقعه غدیر توسط  -

 و به دست ما رسیده است؟
و  ها اولین ثانیه کنید که در می اگر سري به تاریخ بزنید کمتر حکومتی را پیدا -

روزهاي به قدرت رسیدن مرتکب اختناق و دیکتاتوري شده باشد زیرا نه هنوز دستگاه و 
سازمانی بوجود آورده و نه هنوز جاي پاي خود را سفت کرده. اکنون در هول و الي 
حمله قبایل راهزن به مدینه و ارتداد گسترده قبایل چه جاي دیکتاتوري و اعمال خشونت 

خورد دقیقا به  بوده؟ (اگر هم شدت عملی در تاریخ در این روزها به چشم میبا مردم 
 .که برشمرده شد) خاطر وجود خطراتی است

هاي زیادي از این خفقان و دیکتاتوري در تاریخ وجود دارد!!!: روزي حضرت  مثال -
عمر در زمان خالفتش در مسجد گفت اگر من خواستم کج شوم مرا راست کنید. ناگهان 
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گوید اگر خواستی کج شوي تو را با این شمشیر  شود و می عرب بدوي بلند مییک 
شود  روزي دیگر حضرت عمر مشغول سخنرانی بوده یک نفر بلند می -  کنیم! می راست
دهد: چون  می پرسد چرا. جواب می شود. حضرت عمر گوید: صداي تو شنیده نمی و می

(قد حضرت عمر بلند بوده) اي  رداشتهسهم بیشتري از پارچه بیت المال براي خودت ب
شود فرزندش را بیاورد تا شهادت دهد که او پارچه سهم خودش  حضرت عمر مجبور می

دهد  می حضرت عمر فدك را در زمان حکومتش پس - را براي تهیه لباس به پدرش داده
 -ماند  می ولی به علت اختالف میان حضرت علی و عباس موضوع همچنان الینحل باقی

دهد به او شالق بزنند  می رسد فرزندت شراب خورده دستور می ه حضرت عمر خبرب
رسد که فرزندت در جریان اجراي حد مرد. حضرت عمر  می وسط کار به او خبر

ین نویسندگان شیعه: تر حتی به شهادت متعصب - را به جسدش بزنیداش  گوید بقیه می
داشت، حتی یک منصب کوچک به از بیت المال را براي خود برناي  حضرت عمر ذره
گوید:  کاخ و حرمسرایی نساخت، سالم بنده آزاد شده می -اش نداد  یکی از افراد قبیله

 14هنگام خالفت، سراپاي لباس حضرت عمر از کاله و عمامه گرفته تا کفش، بیش از 
 کرد. دیناري به تن می 40درهم ارزش نداشت در صورتی که قبل از خالفت، لباس 

سال، جوي روشنفکرانه و حق طلبانه مبتنی بر مشورت و آزادي  10طی  پیامبر -
توانند بیایند و این جو را یک شبه بر هم  می در مدینه ایجاد کرد چگونه دو نفر ناگهان

بریزند؟!!! و در کجاي تاریخ یک یا دو نفر به تنهایی بدون لشگري و بدون برنامه ریزي 
 بر هم بریزند و همه چیز را وارونه کنند؟یک شبه جو را اند  از قبل توانسته

محققین ما، تمام شواهدي که دال بر دیکتاتوري خلفاء وجود دارد را از روز  -
در صورتیکه حوادث یک روز (آنهم با آن شرایط) اند  پرآشوب و پرحادثه سقیفه گرفته

جز تواند مالك معتبري براي تجزیه و تحلیل یک دوره حکومتی باشد. براستی به  نمی
روز سقیفه آیا دلیلی بر دیکتاتوري سراغ دارید؟ البته اگر سرکوب یاغیان و کسانی که 

نیز  و حضرت علی را دیکتاتوري بدانید ما در زمان پیامبر اکرماند  مخل نظم بوده
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 توانیم براي شما پیدا کنیم. می هاي بسیار بیشتري را نمونه
 . شد!!! علی نبود عمر هالك میبار گفته اگر  70این چه دیکتاتوري بوده که  -
چگونه این دیکتاتور پس از آنکه ابولوء لوء او را تهدید به قتل کرد و او هم متوجه  -

را عملی کند؟ الاقل اش  شود هیچ کاري در این زمینه صورت نداد تا او بیاید و نقشه می
تاریخ  چرا براي خودش محافظ و بادي گارد نگذاشته؟ زیرا اصوال تمامی دیکتاتورهاي

 .اند!!! از مردم محافظ و... داشتهبه خاطر زورگویی و ترس 
خواهد به فلسطین برود مدینه را به دست  می این چه دیکتاتوري است که وقتی -

 .گر مخالفتی در کار بوده باشد!!!)سپارد!!! (البته ا می مخالفش (علی)
زدواج این چه دیکتاتوري است که با دختر سردسته مخالفین (حضرت علی) ا -

ایکاش همه  کند. (آن هم در زمان خالفت و هنگامیکه در اوج قدرت بوده؟) می
 .شد اینگونه بودند، دنیا بهشت می ها و همه مخالفین، مخالفت

؟  کند ماه از بیعت خودداري 6تواند تا  می این چه خفقانی بوده که حضرت علی -
  1! گوید به خلیفه می خواهد می همسرش (یعنی یک زن) به مسجد برود و هر چه دلش

 .(البته این خطبه جعلی است و شکی هم در جعلی بودن آن وجود ندارد)
ها همراه همسر و دو  این چه حکومت خفقان زایی بوده که سردسته مخالفین شب -

رفته؟ (چیزي شبیه به اغتشاش و  فرزندش براي جلب حمایت انصار به در خانه آنها می
 .هاي حال حاضر) حکومتشورش و تحریک دیگران در 

 سب و لعن 

نفس خودت را براي خودت محاسبه کن چرا که براي دیگران، حسابرسی جز تو 
 ].امام علی[ وجود دارد.

                                           
البته این موضوع به احتمال زیاد ساخته گی و جعلی است و ما در اینجا فقط از باب محاجه آوردیم وگرنه  -1

 ست اصال وقوع چنین اتفاق بسیار بعید ا
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 نظر شعراء و حکماء پیرامون بدگویی از دیگران:
 مــا نگوییم بـد و میـــل بـه نـاحــق نکنیــم  

 

 جامۀ کس سیـــه و دلـق خود ازرق نکنیــم  
 

 درویش وتوانگر به کم و بیش بـد اسـت  عیب 
 

 کار بد مصلحت آن است که مطـــلق نکنـیم  
 

 گو توخوش باش که ماگوش به احمق نکنیم  گر بدي گفت حسـودي و رفیقــی رنجیــد
 حافـظ ار خصم خطا گفــــت نگیـریم بـر او  

 

 ور بـه حـق گفـت جـدل باسخن حق نکنیم 
 ]شیرازيحافظ [            

 اي بـا دشمـــن نفــس همخـانــه   تـو 
 

ـــه     ـــکار بیگانـ ـــد پیـ ـــه در بنـ  اي چـ
 

 تو خود را چو کودك ادب کن بـه چـوب  
  

ــوب     ــردم مک ــز م ــران مغ ـــرز گ ـــه گ  ب
 

 تـرا شهوت و حـرص و کـین و حـس  
 

 چــو خــون در رگاننــد و جــان در جســد 
 

 بـود خـار و گل بــا هـم اي هوشـمند   
 

 چــه در بنــد خــاري تــو گــل دســته بنــد 
 

 کسـی را کــه زشـتی بـود در سرشـت    
 

 نبینــد ز طـــاووس جــز پــاي زشــت     
 

 صــفایی بــه دســت آور اي خیــره روي
 

 کــــه ننمایــــد آیینــــه تیــــره روي    
 

 طـــریقی طلــب کـــز عقوبـــت رهـــی
 

ــی    ــر وي نه ــت ب ــه انگش ــی ک ــه حرف  ن
 

ــیش    ــه پ ــق اي فرومای ــب خل ــه عی  من
 

 که چشمت فـرو دوزد از عیـب خـویش    
 

ـــوده   ـــن آل ـــرا دام ـــم  چ ــد زن  را ح
 

 چـو در خـود شنــاسم کــه تــر دامـنم     
 

ــد ناپســند آیــدت خــود مکــن   چـــو ب
 

 پس آنگـه بـه همسایــه گــو بـد مکـن     
 

 تـــو خـــاموش اگــر مــن بهــم یــا بــدم
 

 کــــه حمـــال ســـود و زیــــان خـــودم 
 

 نکـوکــــاري از مــــردم نیـکــــراي  
 

ـــه ده  ـــی را ب ــی یک ـــواب م ـــویسد ثـ  ن
 

 کــرا یــک هنــر تـو نیــز اي عجــب هــر 
 

 ببینـــــی ز ده عیبــــش انــــدر گـــــذر 
 

 نــه یــک عیــب او را بــر انگشــت پــیچ
 

ــیچ    ــه ه ـــرآور ب ـــلت بـ ـــی فضی  جهـان
 

 چو دشـمن کـه در شـعر سـعدي نگـاه     
 

ـــاه    ـــدرون سی ـــد ز انـ ـــرت کن ـــه نف  ب
 

 نه هر چشم و ابـرو کـه بینـی نکوسـت    
 

 بخـــور پستـــه مغـــز و بینـــداز پوســت 
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 ]بوستان سعدي[

آموزي؛ نخست خود را خوب به فرمان آر و سپس  می تو خود آن کن که به دیگران
 .دیگران را

درشت مگو تا نشنوي. به راستی که سخن خشم آلود رنج آورد و به تو نیز همان 
 رسد.

 .ها ست و خرسندي بزرگترین داراییها ین نعمتتر تندرستی بزرگ
یچ شادمانی برتر از آرامش هیچ آتشی چون آرزو و هیچ بدي چو کینه نیست، ه

 نیست.
را در رنجه داشتن دیگران آرزو کند، گرفتار بندهاي نفرت است اش  آن کس که شادي

 و از نفرت آزاد نیست.
خشم را به دور افکن، منیت را رها کن، به همه بندها چیره شو، دلبسته نام و 

 .واهد بودشکلمباش و چیزي را از خود مدان، پس در این حال، تو را رنجی نخ
تري از  نخوت همواره نقش مهم هاي ما از گنه کاران، جویی در مواخذات و ایراد •

هاي ما بیش از آنکه قصد اصالح کردن ایشان را داشته  کند. مالمت همدردي بازي می
نشان دهند. ي آنان بري ها شوند که ما را از خطاها و کاستی می باشند بدین منظور ادا

 .تفکرات) -(الروشفوکو 
 شعر عیبجو (از پروین اعتصامی)

 زاغی بـه طَـرف بـاغ ، بـه طـاووس طعنـه زد      
 

 کاین مرغ زشت روي چـه خودخـواه وخودنماسـت    
 

 این خط و خال را نتوان گفـت دلکـش اسـت   
 

ــوان گفــت دلرباســت    ایــن زیــب و رنــگ را نت
 

 دمــش چــو دم روبــه و رنگــش چــو کهرباســت  پایش کج است و زشت ، ازان کج رود به راه
 

 نوکش چو نوك بوم سیه کـار ، منحنـی اسـت   
 

 پشـــت ســـرش برامـــده گـــردنش دو تاســـت 
 

 برد که اوسـت  می از فرط عجب و جهل گمان
 

 کــه در ایــن عرصــه و فضاســتاي  تنهــا پرنــده 
 

ــاغ اســت و بوســتان  ــق ب ــه الی  ایــن جــانور ن
 

دحت و ثناسـت      این بی  هنر نـه در خـور ایـن مـ 
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 خودسريرسم و رهیش نیست بجز حرص و 
 

ــاده  ــا فت ــتهي  از پ ــوس و کش ــتي  ه ــوي س  ه
 

 اووس خنــده کــرد کــه راي تــو باطــل اســت 
 

ــدیش حــرف راســت   ــه اســت بدان  هرگــز نگفت
 

ــا ســتوده  ــردم همیشــه نقــش خــوش م ــد م  ان
 

ــت      ــت ادعاسـ ــوان گفـ ــل را نتـ ــز دلیـ  هرگـ
 

 بدگویی تو این همـه از فـرط بـد دلـی اسـت     
 

ــت    ــر نخاسـ ــوده بـ ــت آلـ ــاك نیـ ــب پـ  از قلـ
 

ــب  ــا عی ــیچ   م ــمردیم ه ــر نش ــود هن ــاه خ  گ
 

 در عیب خویش ننگرد آن کس که خودستاسـت  
 

 گـــاه خـــرام و جلـــوه بـــه نزهتگـــه چمـــن
 

 تاسـف بـه سـوي پاسـت     چشمم ز راه شـرم و   
 

 ما جـز نصـیب خـویش نخـوردیم ، لیـک زاغ     
 

 دزدي کنــد بــه هــر گــذر و بــاز ناشتاســت      
 

 در من چه عیب دیده کسـی غیـر پـاي زشـت    
 

ــی و    ــص و خراب ــت؟  نق ــرم کجاس ــژي دیگ  ک
 

ــه ــر    اي  پیرای ــال و پ ــه ب ــتم ب ــد نبس ــه عم  ب
 

ــت    ــی ریاس ــن اي دوســت ب ــود م ــش وج  آرای
 ض

 مــا بهــر زیــب و رنــگ نکــردیم گفتگــو      
 

ــک داد آنچــه خواســت   ــزي نخواســتیم ، فل  چی
 

ل مـا بـه هـم سرشـت      کار آگهی که آب و گـ 
 

 ، آنچـه کـه از خلقـت تـو کاسـت     بر مـن فـزود   
 

 و خوب و زشـت هسـت  در هر قبیله، بیش و کم 
 

ــري هماســت      ــالغِ الشــخور و دیگ ــی ک  مرغ
 

ــویند زاغ را     ــه بش ــه دجل ــر ب ــال اگ ــد س  ص
 

 ، همـان ســیه زشـت بـی نواســت   چـون بنگـري   
 

ــن    ــر م ــو پ ــو را چ ــر ت ــز پ ــی هرگ ــد نم  کَنن
 

 مرغی که چـون مـنش پـر زیباسـت ، مبتالسـت      
 

 آزادي تـــو را نگرفـــت از تـــو هـــیچ کـــس
 

ــده   ــه دیـ ــا را همیشـ ــیاد در ي  مـ  قفاســـتصـ
 

ــده ســپهر ، چــو حکمــی نوشــت و داد   فرمان
 

 زند که صـواب اسـت یـا خطاسـت     نمی کس دم 
 

ــده    ــا نخوان ــورت اینج ــراي مش ــا را ب ــد م  ان
 

ــا   ، فلـــک پیـــر را غناســـتاز مـــا و فکـــر مـ
 

 ، کتاب دیـد و گمـان کـرد عـالم اسـت     احمق
 

 خودبین به کشتی آمـد و پنداشـت نـا خداسـت     
 

 اي مــا زشــت نیســتیم تــو صــاحبنظر نــه     
 

ــورده   ــن خ ــت   ای ــه شماس ــر کوت ــري از نظ  گی
 

 طاووس را چه جرم ، اگر زاغ زشـت روسـت  
 

ــت      ــتوفی قضاس ــر مس ــه دفت ــا ب ــز ه ــن رم  ای
 

تصویري که روحانی و مداح شیعه از حضرت عمر در مغز شیعیان ساخته است  •
خودکامه است که پس از رسول اکرم هر کاري دلش تصویر مردي عصبانی و خودراي و 

را  کرده و احدي هم جرات مخالفت نداشته است: جلوي وصیت پیامبرخواسته 
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کند. به زور با  کند. خالفت را غصب می کشد. قرآن را تحریف می گیرد. دختر او را می می
سوزاند و... ولی وقتی در متون تاریخی  را می کند. احادیث پیامبر دختر علی ازدواج می

توانسته یک واو از  کنی که او حتی نمی شوي به تواتر به این مساله برخورد می عمیق می
  .قرآن کم یا زیاد کند! و حتی یک وجب پارچه از سهم غنایم جنگی از پسرش بگیرد!

ئنم اگر ابوبکر من عقیده ندارم یک نفر بتواند مسیر تاریخ را عوض کند ولی مطم •
و حضرت عمر نبودند اکنون نه قرآنی داشتیم و نه اسالمی و اگر هم بود با تحریف و 

 غلط به دست ما رسیده بود. 
یکصد آیه از قرآن در تعریف و ستایش اصحاب (انصار و مهاجرین) نازل شده   •

است  است، بدون هیچگونه ابهام و تاویلی به صورتی بسیار واضح و روشن. بسیار بعید
، آنقدر بی همیت و بی غیرت شده باشند که کسی این افراد به محض وفات پیامبر اکرم

سیلی بزند و جنین او سقط شود و در نهایت مسبب مرگ  بیاید و در گوش دختر پیامبر
او باشد و هیچکس حتی اعتراضی هم نکرده باشد. ممکن است بگویید از این اتفاق کسی 

سال با پیدا شدن کتاب  350ر قرن چهارم و پس از گذشت خبر نداشته! پس چگونه د
بینیم؟ حتی در زمان خالفت حضرت  هایی را می سلیم ابن قیس در آنجا چنین افسانه

نه ایشان و نه هیچ شخص دیگري به چنین اتفاق مهمی حتی اشاره هم نکرده  علی
و! و بعید است فکر ) و دختر ااست. زیرا موضوع بسیار مهم است: قتل نوه پیامبر (محسن

و اکنون شیعه در سرزمین اند  اطالع بوده نه در همان زمان از این مسائل بیکنیم مردم مدی
سال از این وقایع مطلع شده است! جالب است که اصحاب بزرگواري  1400ایران پس از 

ي مانند ابن عباس یا زید یا عبد اهللا ابن مسعود و سلمان فارسی و عمار یاسر و... به جا
ها پس از شهادت  کرده اند! و حتی ابن مسعود مدت می اعتراض با حضرت عمر همکاري

افتد (با شنیدن نام قاتل دختر پیامبر!) پس  می حضرت عمر با شنیدن نام او به گریه
شود چنین  همکاري همه جانبه اصحاب و حتی حضرت علی با عمر و ابوبکر باعث می

ها  را نکشته است و با بدترین تحلیل یامبردختر پنتیجه قاطعی بگیریم که کسی 
توانیم بگوییم فقط به خاطر طبع بشري کدورتی بین حضرت فاطمه و عمر و ابوبکر  می

پیش آمده است که به خاطر رحلت زودهنگام حضرت فاطمه، شاید فرصتی نشد تا این 
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کنند آنچه اي شد تا افسانه سرایان در تاریخ، ب کدورت به آشتی بدل شود و این بهانه
 کردند. 
کنیم  اي از قرآن فرموده: ما شما را به آنچه در دل دارید مواخذه می خداوند در آیه •

آورید. شیطان ظاهر بین از آدم فقط خاك را دید (و  و نه به آنچه از روي لغو بر زبان می
کنم. شیاطین انسان نما نیز از  به نوعی درست هم دید) و گفت من به او سجده نمی

، اند در حالیکه در اطرافیان پیامبر اکرم عمر، فقط تند و تیزي زبان او را دیده حضرت
 .از حضرت عمر وجود نداشته است تر تر و صاف و صادق بی غل و غش

در تاریخ در ارتباط با شخصیتهاي مطرح همواره دو جریان وجود داشته است.  •
و وجدان عمومی جامعه جهانی افرادي مانند چنگیز و هیتلر و نرون و... که گذشت زمان 

پس از گذشت اندك زمانی چهره آنها را نشان داده و نام آنها به بدي در تاریخ بشري 
ثبت شده است. ولی جریان دومی هم بوده که سعی در تخطئه و ترور شخصیت افرادي 
داشته که نیت آنها خوب بوده و بسیاري از عملکردهاي آنان نیز خوب بوده ولی به خاطر 

اي  اند به همین دلیل، پاره شت و ماهیت بشري مرتکب برخی خطاها و اشتباهات شدهسر
اي اهداف و اغراض سیاسی سعی در ترور  از انسانهاي شیطان صفت براي رسیدن به پاره

ک به ما افرادي مانند دکتر مصدق یا اند نمونۀ بارز آن در زمان نزدی شخصیت آنها داشته
ی جان بر سر عقاید خود گذاشته و به دست عوامل شاه که حتاند  دکتر فاطمی بوده

محکوم و اعدام شده (دکتر فاطمی) یا در دادگاه محکوم و تبعید شدند (دکتر مصدق) 
شاید آنها خطاها و اشتباهات زیادي هم داشته بودند ولی به جز انسانهاي احمق و نادان 

دانم نیت مصدق  می ن کهگوید م کند (حتی شاه به ثریا می کسی در نیت آنها شک نمی
) دقیقاً همین اتفاق در ارتباط با حضرت عمر و  خوب است و او وطن پرست است!

حضرت ابوبکر نیز افتاده است هرچند تاریخ، خود بهترین قاضی است و اکنون جز نامی 
 نیک از این افراد بر جاي نگذاشته است. 

خود اي  یل درست هر واقعهقرار و شیوة ما در این تحقیق بر آن است که براي تحل •
را به همان محیط و همان زمان ببریم اکنون به دور از هر گونه جنجال تعصبی باید علت 

 به اهل بیت را بررسی کنیم:  سفارش پیامبر
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ترین افراد به یک نفر به ترتیب و اهمیت زیر  در فرهنگ اعراب آن روزگار، نزدیک
 : 1اند بوده
همسر و دختر که در  -5برادر و پسر عمو  -4پسر  -3عمو  -2پدر و جد پدري  -1

اند. شاید هیچ  آورده حاشیه بوده و به صورت نیم بند آنها را از نزدیکان فرد به شمار می
نیازي به توضیح نباشد (اظهر من الشمس) که در آن زمان، زن هیچ جایگاه سیاسی و 

ادي دارد و تقریباً همه قبایل داند که دشمنان زی می اجتماعی نداشته است. اکنون پیامبر
همیشگی اعراب بوده آیا ایشان نباید سفارش  هرا داغدار کرده است و انتقام گیري شیو

که در کربال دهن باز کرد و باعث شد اي  خانواده خود را به دیگران بکنند؟ همان عقده
ت یک نفر، هل بییزید بگوید: امروز تالفی احد شد؟ و براي اینکه نقش دختر در جایگاه ا

اهمیت بوده (آن هم دختري با سنی بسیار کم زیرا سن کم نیز در  بسیار کمرنگ و بی
سفارش تنها اند  مجبور بوده اهمیت شدن یک شخص، مهم بوده است) پیامبر اکرم بی

دخترشان را مشخصاً بیشتر بکنند تا مردم او را نیز جزو اهل بیت بدانند (جدا از اخبار 
غریب و جعلی مانند حدیث کساء که بوي پارتی بازي و عدم عدالت و واحد و عجیب و 

بارد) اکنون عالوه بر این مورد بسیار مهم،  می افسانه سرایی و بیهودگی از سر و روي آن
 علت سفارش فاطمه به دیگران از قرار زیر است: 

 آخرین فرزند همیشه عزیزترین است. (البته پیامبر پس از فاطمه صاحب ابراهیم -1
میرد  می دادند که او در کودکی می شوند که نسبت به او نیز بسیار عشق و عالقه نشان می

داد یا مقام  می و چه بسا این مصلحت خدا بوده و گرنه مسلماً شیعه یا به او مقام خدایی
 .نبوت یا مقام امامت)

 .فرزندان و باقی ماندن فقط فاطمه فوت سایر -2
همیت بودن فرزند دختر و خوار و بی مقدار زنده به گور کردن دختران و بی ا -3

به عنوان الگویی عملی این اصول را در ابراز محبت به  شده پیامبر می کردن زنان باعث

                                           
 شود.  تر می چنانچه کسی در طبقات ارث و میزان سهم االرث، تحقیقی انجام دهد این اصل براي او مسلم -1
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 نقض کنند. و فاطمه 1عایشه
 از جانب فاطمه باقی ماند.  نسل پیامبر -4
دینه هاي سه ساله در محاصره اقتصادي و سایر صدمات هجرت به م فقر و آسیب -5

 .ست دادن مادر (خدیجه)و از د
عالقه شدید اعراب به عمو و پسر عموي خود و اینکه علی پسر عموي ایشان  -6

 همسر فاطمه بوده است. 
پاکی و پاکدامنی و بزرگ شدن فاطمه تحت تعالیم اسالمی از همان اوان کودکی  -7

 و معرفی ایشان به عنوان الگوي یک زن پاکدامن و قانع براي سایر زنان. 
 به موارد فوق و اینکه طبق نص صریح و روشن قرآن کریم پیامبر اکرمبا عنایت 

ٓ  قُۡل ﴿ بشري بوده مانند سایرین َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
. »بگو من انسانی مانند شما هستم« ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  �

دانم یعنی انسان هر قدر هم احمق باشد باید معنی این چند کلمه ساده را بفهمد  نمی واقعاً
توان او را بیدار کرد)  نمی کسی خودش را به خواب زده باشد با هیچ زبانیهرچند اگر 

، مطابق رغبات شخصی خود، سفارش به فاطمه همه این موارد باعث شده که پیامبر
کرده باشند و براستی براي من جاي تعجب است که دست تقدیر چگونه تمامی مصالح 

رار داده است! مثال باید در غدیر چنان مورد نیاز براي گمراهی شیعیان را در کنار هم ق
اتفاقی بیفتد و بعد علی در سقیفه حاضر نشود و به اینکار معترض شود تا شیعه از دل 

 را بیرون بکشد؟ این جریانات، خالفت منصوص حضرت علی
 

                                           
خواست اجازه دهند ایشان در آخرین روزهاي  داشت از سایر زنان خود نمی اگر پیامبر عایشه را دوست نمی -1

 عمر خود در اتاق او باشند. 



 
 

 مختصري از کتاب: ابوبکر، ابرمردي از تبار ابراهیم بت شکن

 ابوبکر در کالم پیامبر و صحاب
احادیث نبوي و اقوال صحابه که داللت بر افضلیت و برتري مقام و منزلت ابوبکر 

کنند، جداً فراوانند و بسیاري از آنها با سند صحیح  می اصحاب پیامبرنسبت به سایر 
منابع حدیث و تاریخ اسالم ثبت شده است. ذیالً چند نمونه از این نقل و در معتبرترین 
 گذرانیم: احادیث را از نظر می

به تواتر از امام علی، ابن عباس، ابن عمر، ابوسعید خدري، جابر بن عبداهللا انصاري و 
انس بن مالک نقل شده است که گفته اند: در محضر رسول خدا نشسته بودم که ابوبکر و 

این دو نفر آقاي پیران اهل بهشت هستند، «فرمود:  آن حضرت آمدند. پیامبرعمر نزد 
 ».مگر پیامبران و رسوالن. اي علی، چیزي را که گفتم با آنان مگو

در روایتی از جابر بن عبداهللا انصاري آمده است که چون ابوبکر به مجلس وارد شد، 
بعد از من کسی را برتر و بهتر  اینک مردي نزد شما میآید که خداوند«رسول خدا فرمود: 

هنگامی که ابوبکر آمد، » از او نیافریده و برایش شفاعتی همانند شفاعت پیامبران است
 پیغمبر برخاست و او را بوسید و در آغوش گرفت. 

به تواتر از ابودرداء (صحابی) روایت شده است که گفت: پیامبر مرا دید که جلوتر از 
جلوتر از کسی راه میروي که در دنیا و آخرت بهتر و «ن فرمود: ابوبکر راه میرفتم و به م

ابوبکر، مگر پیامبران و برتر از توست؟ خورشید طلوع و غروب نکرده بر کسی برتر از 
 .»رسوالن

اي عایشه، من «خطاب به عایشه فرمود:  از ابوذر غفّاري نقل شده است که پیامبر
 .»تو مادر مؤمنان ترین صدیقان وسید پیامبرانم و پدرت بر

 با چندین سند از ابوسعید خدري و جابر بن سمرة روایت شده است که پیامبر اکرم
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بینند، چنانکه شما ستارگان را به  اهل علّیین کسانی را که از آنها پائینتر هستند، می«فرمود: 
 » نها هستند.هنگام طلوع در افق آسمان میبینید. و ابوبکر و عمر از جمله آنها و از بهترین آ

هر پیامبري از میان امتش «روایت کرده است که فرمود:  مسعود از پیامبرعبداهللا بن 
 .»از اصحابم ابوبکر و عمر هستند خاصانی دارند و خاصان من

که در منابع عرفان و تصوف به طور گسترده نقل شده،  در حدیثی منسوب به پیامبر
اندن و روزه گرفتن بسیار بر شما برتري نیافت. ابوبکر به واسطه نماز خو«آمده است: 

 .»ر دارد، حائز این مقام شده استاش قرا بلکه به دلیل سرّي که در سینه
اگر ایمان ابوبکر را «درباره برتري ایمان ابوبکر، از آن حضرت منقول است که فرمود: 

 ».با ایمان اهل زمین بسنجند، ایمان او سنگینتر خواهد بود
کدامیک از «مت میگوید: به تنهایی با رسول خدا بودم. از ایشان پرسیدم: عبادة بن صا

مود: فر» اصحابت برایت محبوبترند تا او را آنچنان که دوست میداري دوست بدارم؟
» بعد که اي پیامبر خدا؟«آنگاه خاموش گشت. پرسیدم:  .»ابوبکر، بعد عمر و سپس علی«

باشد جز زبیر و طلحه و سعد و ابوعبیده و چه کسی ممکن است بعد از اینها «فرمود: 
معاذ و ابوطلحه و ابوایوب و تو اي عباده و ابی بن کعب و ابودرداء و ابن مسعود و ابن 
عوف و ابن عفّان. آنگاه این جماعت بردگان آزاد شده: سلمان و صهیب و بالل و سالم 

یزند و محبوب. گرچه مولی ابوحذیفه. اینها اصحاب خاص منند و همه اصحابم برایم عز
 .»حبشی باشداي  برده

روزي که عمرو عاص از جنگ ذات السالسل پیروزمندانه بازگشت، به خدمت 
یا رسول اهللا، چه کسی را از میان مردم از همه بیشتر دوست «رفت و پرسید:  پیامبر

فرمود: » است. مقصودم از مردان«عرض کرد:  .»اعایشه ر«حضرت فرمود: » میداري؟
 .»رش ابوبکر راپد«

انس بن مالک میگوید: رسول خدا بر منبر رفت و پس از حمد و ثناي خداوند، فرمود: 
کنید؟ یقین بدانید که خداوند  می بینیم شما درباره اصحابم اختالف چه شده است که می«
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 .»یامت بر امتم واجب گردانیده استحب من و حب اهل بیت و اصحابم را تا روز ق
اینجا هستم یا رسول «خ داد: ابوبکر از میان جمع پاس» ابوبکر کجاست؟«سپس فرمود: 

او را نزد خود خواند و او را به سینه خویش چسبانید و به میان دو چشمش  پیامبر .»اهللا
دیدیم. آنگاه دست  اش جاري شده بود، می هاي پیامبر را که بر گونه بوسه زد و ما اشک

اي مسلمانان. این ابوبکر صدیق است. «ي بلند فرمود: ابوبکر را در دست گرفت و با صدا
این شیخ مهاجرین و انصار است. این دوست من است که مرا تصدیق کرد، هنگامی که 
مردم تکذیبم کردند و یاریم داد، زمانی که مردم طردم کردند و از مال خود بالل را به 

غض او باد و خداوند از خاطر من آزاد کرد. پس لعنت خداوند و لعنت کنندگان بر مب
چنین فردي بیزار است و هر کس میخواهد که از خداوند و از من برائت جوید، از ابوبکر 

 .»طلب را به اطّالع غایبین برسانندصدیق برائت جوید. کسانی که حاضر هستند، این م
شناخته این مقام را براي تو  بنشین یا ابابکر، همانا خداوند«سپس خطاب به ابوبکر فرمود: 

 .»است
ترین ما نزد رسول خدا  ابوبکر آقاي ما و بهترین ما و محبوب«عمر بن خطّاب میگوید: 

 .»بود
روزي عمر در زمان خالفتش براي انجام مراسم حج به جانب مکّه میرفت. در راه 
پیرمردي در جلوي ایشان ظاهر شد و در ستایش عمر سه مصرع شعر با این مضمون 

پیامبر که قرآن بر او نازل شده است، کسی را خدمتگزارتر به دین و بعد از «خواند: 
عمر از این مدح به شدت خشمگین شد و  .»ام اي انسانی از عمر بن خطّاب ندیدهه ارزش

از «پیرمرد شاعر گفت: » شود؟ واي بر تو، پس ابوبکر صدیق چه می«با عصبانیت گفت: 
مطمئن باش اگر ابوبکر را «عمر گفت:  .»و منزلت ابوبکر صدیق بیخبر بودممقام 

 .»کردم! کردي، ترا مجازات می میشناختی و باز از همچو منی تعریف می
در روایات متواتر از علی بن ابیطالب نقل شده است که ایشان ابوبکر را برترین 

پدر، «پرسیدم:  گوید: از پدرم کرد. محمد حنفیه فرزند علی می معرّفی می صحابی پیامبر
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ابوبکر «گفت: » نه«گفتم: » مگر نمیدانی؟«گفت: » بهترین فرد پس از رسول خدا کیست؟
گفت: » نه«گفتم: » مگر نمیدانی پسرم؟: «گفت» پس از وي که؟«عرض کردم:  .»است

گفت: » نفريپدرجان، بعد از او تو! و تو سومین «آنگاه پیشدستی کردم و گفتم: » عمر«
  .»تکالیفی را دارد که ایشان دارند ز مسلمانان است و همان حقوق وپدرت یک تن ا«

مرا بر ابوبکر و عمر برتري ندهید. هر کس مرا بر «گفت:  از علی نقل است که می
  .»ابوبکر و عمر برتري دهد، همانا که افترا زده است

برترین  پس از پیامبر«اصبغ بن نباتۀ از بزرگان اصحاب علی میگوید: از علی پرسیدم: 
نخست ابوبکر صدیق است، سپس عمر، سپس عثمان و آنگاه من «گفت: » مردمان کیست؟

فرمود: خداوند مواودي در اسالم  هستم اي اصبغ. پیامبر را دیدم و از او شنیدم که می
 .»ر صدیقو پرهیزگارتر و باتقواتر و عادلتر و فاضلتر از ابوبک تر نیافریده است پاکیزه

و محقتر از همه ابوبکر صدیق  تر از نظر ما براي خالفت شایسته«گوید: زبیر بن عوام 
بود. زیرا او یار غار رسول اهللا و داراي فضائل عظیمی است که ما از آن آگاهی داریم و 

  .»است امام ما (در نماز) قرار دادهدر حیات خود او را  پیامبر
 حسان بن ثابت در ستایش ابوبکر میسراید:

 .»َحبُّ رَُسول اهللا قَْد َعِلُموا ِمَن ابَلـِر�َِّة لَْم يَعـِدْل بِـِه رَُجـالً َو�َن «
دانند و هیچکس با  او محبوب رسول خدا از میان همه مردم بود و همگان این را می«یعنی: 

 .»او برابري نتواند کرد

ر ما در زمان رسول خدا نخست ابوبکر و سپس عمر را ب«گوید:  عبداهللا بن عمر می
 .»فرمود ب آگاهی داشت و انکاري نمیاز این مطل دادیم. پیامبر دیگران تفضیل می

تعیین کند، چه کسی را اي  اگر پیامبر میخواست خلیفه«از ام المؤمنین عایشه پرسیدند: 
گفتند: » عمر«گفت: » پس از او چه کسی؟« ،پرسیدند .»ابوبکر را«پاسخ داد: » برمیگزید؟

 .1»ابوعبیده بن جرّاح«گفت: » وي که؟و پس از «

                                           
اند ولی اگر بنا بود دروغ بگویند در  نعوذ باهللا حضرت عایشه دروغ گفته ممکن است این شبهه وارد شود که -1
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 ، سمت وزارت آن حضرت را داشتند.اکرمابوبکر و عمر در دوران حیات پیامبر 
وزیر من و او «جابر بن عبداهللا روایت میکند که حضرت رسول درباره ابوبکر فرمود: 

 .»قائم در امت من است
اگر شما دو نفر درباره موضوعی اتّفاق نظر داشته «فرمود:  خطاب به آن دو می پیامبر

 .»من با شما مخالفتی نخواهم داشتباشید، 
، ابوبکر و عمر به منزله چشم و گوش آن حضرت در احادیثی منسوب به پیامبر

ه تصمیم دارم ک«فرمود:  اند. حذیفۀ بن یمان نقل میکند که روزي پیامبر معرّفی شده
 .»ته و بایسته را به مردم بیاموزندمردانی را به این سو و آن سو بفرستم تا کارهاي شایس

آن نیاز نیستم، زیرا  من از آن دو بی«فرمود: » با ابوبکر و عمر چه میکنی؟«عرض کردند: 
و جالب توجه اینکه ابن بابویۀ قمی معروف به  .»دو همچون چشم و گوش دین هستند

در حدیثی از امام رضا و ایشان از پدران  -ترین علماي شیعی رگاز بز-شیخ صدوق 
ابوبکر به منزله گوش من «بزرگوارش از امام حسین روایت میکنند که رسول خدا فرمود: 

 .»باشند عثمان به منزله قلب من میو عمر به منزله چشم من و 
 فرماید: عطّار نیشابوري در این باره می

 عـمــــــر را چـو پیـغمـــبر ابوبکر و 
 

 بصر خواند این یـک و سـمع آن دگـر را    
 

 نبی چون هر دو را سمع و بـصر خواند
 

 کسی کاین دو نــدارد کـور و کـر مــاند    
 

مسلمانان را درباره امور بعد  روایات بسیاري بر این اساس نقل شده است که پیامبر
جبیر بن مطعم گویند: زنی به بوبکر ارجاع میداد. جهت نمونه، ابن عباس و از مرگش به ا
اگر روزي به «آمد و با ایشان در موردي گفتگو کرد و ضمن سخن گفت:  حضور پیامبر

  .»پیش ابوبکر برو«حضرت فرمود: » م؟مدینه آمدم و شما را نیافتم، چه کن
از مردي شتري خرید و بنا نهاده شد که قیمت آنرا در  کند که پیامبر میقتّاده نقل 

                                                                                                             
کند آیا در  گفتند قبل از شروع جنگ یک نفر از سران قبایل از ایشان سئوال می جریان جنگ جمل دروغ می

 .دهند: خیر این خصوص دستوري از شخص پیامبر داري؟ حضرت عایشه پاسخ می
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اگر آمدم و شما را ندیدم، یعنی شما فوت کرده بودید، چه «آینده بپردازد. آن مرد گفت: 
 .»بکر برو و پول خود را از او بگیراگر آمدي و مرا ندیدي، نزد ابو«فرمود:  پیامبر» کنم؟

 .»نزد عمر برو«فرمود: » د، چه کنم؟رده بواگر آمدم و ابوبکر نبود، یعنی فوت ک«گفت: 
از  پیامبر» اگر عمر را هم ندیدم و مرده بود، چه کنم؟!«جویی کرد و گفت:  مرد بهانه

آنگاه تو هم  اگر عمر هم مرده بود،«این همه بیشرمی و گستاخی خشمگین شد و فرمود: 
 .»اگر توانستی بمیر!

مده است که گفت: طایفه بنی مصطلق مرا آ در روایتی از انس بن مالک خادم پیامبر
به خدمت رسول اهللا فرستادند تا از ایشان بپرسم آنها زکات اموالشان را بعد از وفاتش به 

 .»به ابوبکر بپردازند«م. فرمود: چه کسی باید بپردازند؟ آمدم و پرسید
د باز همه درهایی را که به مسج«در آخرین روزهاي حیاتش فرمان داد که:  . پیامبر4

میشوند، مسدود کنید، مگر در خانه ابوبکر. که در میان یارانم هیچ کس را از او بهتر 
امام ابن حجر عسقالنی در شرح صحیح بخاري سخن حافظ ابن حبان را  .»دانم نمی

حدیث مزبور دلیل است بر اینکه خلیفه پس از «درباره این حدیث نقل میکند که: 
تمام دربهاي مسجد را «ود: لب را تکمیل کرد آنگاه که فرمابوبکر است. زیرا مط پیامبر
 .»یدن به خالفت قطع کردو بدین ترتیب طمع دیگران را در رس» ببندید

احادیث فراوانی به دست ما رسیده است که در ضمن آنها پیامبر مسلمانان را به 
بن عباس نقل شده اطاعت از ابوبکر و اقتدا کردن به او فرامیخواند. در روایتی از عبداهللا 

به حرفش گوش «است که گفت: رسول خدا درباره ابوبکر به پدرم چنین سفارش کرد: 
 .»ا اطاعت کنید تا راه سعادت یابیددهید تا رستگار شوید و فرمانش ر

ترین  نزد من عزیزترین و گرامی«علی بن ابیطالب از رسول خدا نقل میکند که فرمود: 
هستند. آنها که به من ایمان آوردند و تصدیقم کردند. و  ترین افراد، اصحابم و محبوب

زیرا  ،عزیزترین و گرامیترین و برترین اصحابم در دنیا و آخرت ابوبکر صدیق است
هنگامیکه مردم تکذیبم کردند، او مرا تصدیق نمود و آنگاه که مردم به من کافر شدند، او 
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به من ایمان آورد. مردم مرا آزردند و او به من انس ورزید. مردم مرا ترك کردند و او 
مصاحبم بود. مردم مرا طرد کردند و او به من زن داد. مردم از من بریدند و او به من 

را بر نفس و اهل و مالش ترجیح داد. خداوند از طرف من به او پاداش خیر گروید و م
خواهد به من  دهد. پس هرکس مرا دوست میدارد، او را دوست داشته باشد و هرکه می

تقرّب جوید، از او اطاعت  احترام کند، به او احترام کند و هرکه میخواهد به خداوند
 .»نماید
من ابوبکر و عمر را مقدم نکردم، «فرمود:  پیامبرکند که  انس بن مالک روایت می 

بلکه خداوند با مقدم کردن آنها بر من منّت نهاد. پس از آنها اطاعت کنید و کسی که اراده 
  .»ا اراده بدي نسبت به من کرده استو گمان بدي نسبت به آنها بکند، گوی

ی است که با اسناد و اما مشهورترین روایتی که در این زمینه موجود است، حدیث
نقل شده است  فراوان از ابن مسعود و حذیفۀ بن یمان و انس بن مالک از پیامبر اکرم

 .»ستند، ابوبکر و عمر اقتدا نمائیدبه کسانی که پس از من ه«که میفرماید: 
خواست نظر خود را در این  هرگز نمی با این حال باید توجه داشت که پیامبر اکرم

تحمیل نماید و خالفت انتصابی را که ریشه تمام استبدادها در طول تاریخ زمینه بر مردم 
بوده است، در اسالم پایه گذارد. و با وجود اینکه در مواضع بسیار فرد مورد نظرش را 
براي جانشینی پس از خود به مردم معرّفی نمود، آنان را آزاد گذاشت تا پس از وفاتش 

د. گرچه اطمینان داشت آنچه مد نظر اوست، براي زمامدارشان را به رأي خود برگزینن
توده مسلمانان در اولویت قرار خواهد داشت. روایت زیر که با اسناد صحیح و به تواتر 

 نقل شده است، بهترین دلیل بر این مدعاست:
ام المؤمنین عایشه و کعب بن مالک و ابوفکیهه و ابوملیکه و محمد بن منکدر روایت 

ابوبکر و پسرش را بخوانید تا «در بیماري پیش از وفات خود فرمود:  یامبراند که پ کرده
الزم نیست، «سپس فرمود: » سندي نوشته شود که مردم درباره جانشینی او اختالف نکنند.

 .»خدا و مسلمانان نخواهند گذاشت زیرا
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خطاب به ابوبکر  همچنین در روایت معتبري از بسطام بن قیس آمده است که پیامبر
 .»من کسی بر شما امیر نخواهد شد بعد از«و عمر فرمود: 

 دفاع علی از خالفت ابوبکر
خالفت ابوبکر که با رأي و بیعت اکثریت قریب به اتّفاق مسلمانان منعقد شده بود، 
مخالفان سرسختی هم داشت. ابوسفیان یکی از کسانی بود که بر خالفت ابوبکر شدیداً 

 نمود. و مخالفت خود را قوالً و عمالً اعالن می اعتراض داشت
ابوسفیان نامش صخر فرزند حرب بن امیۀ بن عبدشمس بن عبدمناف بود. با رسول 
خدا جنگید تا زمانی که آن حضرت مکّه را فتح کرد و قریش را شکست قطعی داد و 

را به  ابوسفیان را به شفاعت عموي خود عباس محترم شمرد و پیش از وفات خود او
در مدینه نبود. وي که از سفر  مأموریتی فرستاد. ابوسفیان هنگام وفات پیامبر

مد آیا مح«بازمیگشت، در راه با کسی که از مدینه میآمد مالقات کرد و از او پرسید: 
 .»ابوبکر«گفت: » کسی جانشین او شد؟چه «پرسید:  .»آري«آن مرد پاسخ داد: » مرد؟

علی و عباس این دو «و سپس پرسید: » یعنی ابوفُصیل؟«گفت: تزده شد و ابوسفیان دهش
ابوسفیان  .»اند به خانه رفته«پاسخ داد: » د؟ستمدیده چه عکس العملی از خود نشان دادن

» رسانم! به خدا سوگند اگر زنده بمانم، پاي ایشان را بر فراز بلندي می«با هیجان گفت: 
نخواهد  ارش خون، چیز دیگري آنرا فروغباري در فضا میبینم که جز ب«سپس گفت: 

زد، این  ها قدم می آنگاه به سرعت خود را به مدینه رساند و در حالی که در کوچه .»نشاند
 خواند: اشعار را با صداي بلند می

 .»َال سيُّما َ�يْم بن ُمّرة أْو َعدي...م الُ�ْطِمُعوا انّلاُس فيُ�م وَ بَ� هاش«
ا در حق خود به طمع نیاندازید و به ویژه خاندان تیم بن مرّه و هاشم، مردم ر اي بنی«یعنی: 

 .»عدي (قبایل ابوبکر و عمر) را....
اي قریش، انصار را نشاید که بر مردم برتري جویند، مگر آنکه «گفت:  ابوسفیان می

آنان به برتري ما بر خودشان اقرار کنند. وگرنه درباره ما کار به هر کجا رسد، بسنده است 
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براي آنها هم کارشان به هر کجا رسد، بسنده خواهد بود. و به خدا سوگند اگر کفران و 
نعمت کنند، ما ایشان را براي حفظ اسالم (!؟) فرومیکوبیم، همان گونه که خودشان براي 
آن شمشیر زدند. اما به خدا سوگند که سزاوار و شایسته است علی بن ابیطالب بر قریش 

یا آل عبدمناف! ابوبکر را «وي افزود:  .»از او فرمان خواهند برد ر همسروري کند و انصا
سپس نزد » به کارهاي شما چه کار؟ علی و عباس آن دو ستمدیده خوار شده کجایند؟

علی نپذیرفت و  .»دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم اي ابوالحسن،«علی رفت و گفت: 
 شم این شعر را خواند:ها ت بنیخودداري نمود. ابوسفیان به منظور تهییج احساسا

 هِل يَعَرفُهُ نَّ الَهـواَن مِحــار األإِ 
 

 الّرْسَعـة االَجدِ نكرُه وَ َواحلُرُّ ي 
 

 َضيـٍم يَـراد بِه َوَال يَِقيُم َعــ�
 

 الَوتَدِ االََذالِن َغـِ� احلَـّي وَ  الَّ إِ  
 

 اخلَسِف َ�يُوٌس بَِرمته َهذا ىلَع 
 

ُ اََحـدَذا �َشـٍج فَـال �َ   َ�بْـيِك هلَ
 

دهد، نه مرد آزاده و نیرومند. هیچ چیز در مقابل  درازگوش اهلی تن به خواري می«یعنی: 
پستی و خواري طاقت بردباري ندارد، بجز دو چیز که در نهایت مذلّت هستند. میخ طویله که 

دلسوزي مدام بر سرش میکوبند و شترهاي قبیله که مدام تحت آزارند و کسی به حالشان 
 .»کند نمی

که آن روز از دهان بزرگ امویان، ابوسفیان در محیط آن » یا آل عبدمناف«این شعار 
اجتماع طنین انداز گردید، کافی بود که تاریخ را عوض کند. ولی خودداري علی از 

 پذیرش بیعت ابوسفیان، آن را باطل ساخت.
قواي خود از مخالفت با رسول ابوسفیان تا امکانات وقت به او اجازه میداد، با تمام 

اکرم باز ننشست و تا آنجا که مجبور به تبعیت و قبول آئین اسالم نشده بود، دست از 
مبارزه برنداشت. امروز چه شده است که براي همان دشمن دیرینه خود پسرعمویش 

کند؟ آیا به راستی ابوسفیان یار و یاور علی بود؟ یا اینکه قصد  چنین فداکاري می
 نگیختن فتنه و آشوب داشت؟برا

ابوسفیان اصوالً رسول خدا و موقعیتی را که آنحضرت در میان مردم داشت، فقط به 
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پنداشت که ریاستی که نصیب محمد پسر  می حساب مادي و دنیوي منظور داشته و چنین
عمش شده، همان ریاستی است که پدران آن بزرگوار از دست پدران ابوسفیان به 

بنابراین ابوسفیان جنگ خود را با پیغمبر، جنگ بر سر این ریاست  اند. هکشمکش برد
موروثی که پسرعمویش از دستش گرفته بود، میدانست. و در این میان چیزي را که به 

آورد، دین و آئین مقدس الهی بود تا در مورد رد و قبولش نظري داشته باشد.  حساب نمی
وّفقیت پیامبر و از دست دادن ریاست موروثی خود وي دین اسالم را یکی از علل اصلی م

دانست. به همین علّت روزي که رسول خدا شهر مکّه را فتح نمود و ابوسفیان که تازه  می
اي «اسالم آورده بود، شکوه و جالل لشکریان اسالم را دید، رو به عباس کرده گفت: 

هی نیرومندي را در دست اابوالفضل! به خدا سوگند که برادر زادهات امروز زمام پادش
 .»نکه میبینی نبوت است نه پادشاهیاي ابوسفیان! ای«عباس به او پاسخ داد:  .»گرفته است

 .»چنین باشد!«ابوسفیان گفت: 
چنین مردي که روزي بزگ قوم خود بود و امروز شکست خورده ریاست را از دست 

شد از دست  میداده بود، و اکنون ریاست به عموزادههایش رسیده، راضی ن
عموزادههایش نیز به در رود و در خاندان دوري قرار گیرد. براي فهمیدن این مطلب باید 

میان عشایر و اقوام زمان جاهلیت و پیش از اسالم که جنبه اي  به اهمیت تعصب قبیله
حیاتی داشته و کامالً بر شؤون زندگی ایشان حکمفرما بوده توجه داشته باشیم. مجاهدات 

ق اسالم در ریشه کن ساختن این تعصب جاهلی صد در صد با موّفقیت همراه نبود و عمی
پس از گذشت سالیان دراز و به تدریج تاثیر خود را برجاي گذاشت. در آن دوران، 

ي ها شد، باز آتش تعصب به فاصله و اصحاب کبار کوشش می هرقدر از طرف پیامبر
و  مطالعه و بررسی تاریخ زندگی پیامبر گردید، چنانکه با کم و بیش شعله ور می

شود. و این تعصب میان اوالد عبدمناف که ریاست  یارانش این مطلب کامالً روشن می
 تر از دیگران نبود. قریش را داشتند، کم

ابوسفیان را تحت تاثیر شدید خود  همین عامل بود که پس از رحلت رسول اکرم
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ر شما (یعنی با ریاست) چه دمناف، ابوبکر را با کااي آل عب«زد:  قرار داد که فریاد می
 .»کار؟!

پس ابوسفیان یعنی همان کسیکه دیروز با عموزاده خود رسول خدا از هیچ مبارزه و 
به خدا «گفت:  داد و می شم میها کرد، در شعاري که به نفع بنی خودداري نمیاي  محاربه

، سخنش از »رسانم فراز بلندي میسوگند اگر اجل مهلتم دهد، پاي عباس و علی را بر 
اي هرگز منظور دیگري  عاطفه تعصب سرچشمه میگرفت و جز حفظ افتخارات قبیله

نَا يلَع ايَخ، واَنَا وايَخ يلَع ِابِن َ�ّ�، َواَنَا وايَخ أ«نداشت. زیرا بنا بر مثل معروف عربی: 
ام از برادرم  کنم، ولی علیه عموزاده من با برادرم دشمنی می« :یعنی »ابُن َ�ّ� يلَعَ الَغِر�ِب وَ 

کنم، و اگر طرف دعوي بیگانه باشد، با برادر و پسرعمو دست بدست هم داده و  پشتیبانی می
 ».کنیم! علیه بیگانه قیام می

بنابراین الزم بود در آن روز ابوسفیان از عموزاده خود علی علیه ابوبکر دفاع کند. چه 
عبدمناف بودند، ولی ابوبکر اجنبی. و از اینجا بود که در ابوسفیان و علی هر دو از اوالد 

سرداده بود و این شعار ابوسفیان جاداشت » یا آل عبدمناف...«آن روز ابوسفیان شعار 
مسیر تاریخ را تغییر دهد. زیرا ریاست قریش همیشه بدست افراد قبیله عبدمناف بود و با 

شم و بنی امیه) که پیوسته بر سر ریاست ها وجود اختالف بین دو تیره مهم این قبیله (بنی
 با یکدیگر در کشمکش بودند، اکنون که خطر از دست رفتن ریاست و افتخار قبیله آنان

شم و نوفل و مّطلب و عبدشمس که ها  کرد، تمام طوایف عبدمناف (از طایفه را تهدید می
امیه بوده است و امیه تنها عبدشمس شامل عشایر عبالت و ربیعه و عبدالعزّي و حبیبه و 

شد که یکی از آنها خانواده حرب پدر ابوسفیان است) در  یی منشعب میها نیز به خانواده
شمار با عموزادگانشان که از قبایل  گرفتند. و اگر همه افراد این قبایل بی یک صف قرار می

اشت شد که جا د شدند، آنچنان حزبی قوي و نیرومند تشکیل می قصی بودند، جمع می
مردي که قبیله قصی (که اصل قبیله عبدمناف بود) پشتیبانش باشد، البته «ابوسفیان بگوید: 

و این مرد همان علی فرزند نیرومند شیخ االباطح رئیس مکّه یعنی » نیرومند و پیروز است.
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ابوطالب بود. در مقابل چنین مردي، ابوبکر که از طایفۀ تیم بن مرّة بود، هرگز 
تیم را  . چه بطوریکه ابوسفیان طایفه بنیز لحاظ سیاسی برابري و رقابت کندتوانست ا نمی

شدند. نه داراي  ترین طایفه قریش شمرده می ترین دسته و ضعیف معرّفی کرد، کوچک
 میان اصحاب بزرگ پیامبردر -ه استثناي شخص ابوبکر و طلحهب-عده کافی بوده و نه 

 جایی داشتند. و همچنین بود بنی عدي طایفه عمر.
هیچیک از این دو طایفه از قبیله قُصی که شریف و بزرگ قبایل قریش محسوب 

شد، نبودند. قبیله قصی که طایفه عبدمناف از آن منشعب میشد، چنانچه رقابتی پیش  می
فیان، به ویژه اگر چهره کردند، نه ابوبکر. بنابراین قیام ابوس آمد، از علی پشتیبانی می می

شد، با  نیز با او همدست و همصدا می شاخصی چون عباس عموي سالخورده پیامبر
توجه به اینکه انصار شکست خورده در خالفت هم طرفدار علی بودند، تردیدي در 

اگر در آن روز «گفت:  پیروزي ایشان وجود نداشت. چنانکه عباس نیز بعدها به علی می
کردند و اگر آنها  ان با تو بیعت میکردیم، فرزندان عبدمناف با تو مخالفت نمیمن و ابوسفی

کردند. و  کردند، هیچکس از قریش با ما اختالف نمیکرد و همه بیعت می مخالفت نمی
 .»نمود نمی کردند، هیچکس از عرب با تو مخالفت اگر قریش با تو بیعت می

کرد که خطاب به آن جناب  ا میو گویا ابوسفیان هم در پیش خود همین حساب ر
به خدا قسم اگر اجازه بدهی، برایت شهر مدینه را از لشکریان سواره و پیاده «گفت:  می

اما آن امام همام که دلش از حب دنیا خالی و از تعصبات قومی وارسته و » سازم! پر می
اهداف عالیه  افق فکرش واالتر و باالتر از اینها بود و جز به پیشرفت اسالم و تحقّق

اندیشید، در نهایت آرامش و طمأنینه با همین یک سخن  به چیز دیگري نمی پیامبر
ها و افکار طالئی او را  فریاد و جنب و جوش ابوسفیان را خاموش ساخت و همه نقشه

اي ابوسفیان! عمر درازي را در دشمنی اسالم و مسلمانان گذراندي، اما در «برهم زد که: 
تی ضرري به پیکر دین وارد سازي. ما ابوبکر را براي اینکار شایسته نهایت نتوانس

  .»مبینی می
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تواند با او معامله کند، نزد عباس بن  چون ابوسفیان از علی مایوس شد و دید که نمی
تو به میراث برادر زادهات از هرکسی سزاوارتري! دست «عبدالمطلب رفت و گفت: 

عباس  .»یعت من با تو مخالفت نخواهند کردمردم پس از ببگشاي تا با تو بیعت کنم. زیرا 
زند، عباس به  اي ابوسفیان! کاري را که علی نمیپذیرد و کنار می«در جواب او گفت: 

 ابوسفیان ناامید برگشت. 7 »جست و جوي آن برآید؟!
در روایتی آمده است که در این گیر و دار، مشاور خلیفه، عمر فاروق به وي پیشنهاد 

د که براي جلوگیري از تفرقه افتادن میان مسلمین و ایمنی از شرّ ابوسفیان، آنچه از کر
صدقات در دست اوست، به ابوسفیان واگذارد.؟ (کاري که حضرت رسول نیز در قبال 

ه قانون مؤلّفۀ القلوب برخی مسلمانان سست ایمان براي دفع شرّ آنان انجام داده بود و ب
ر چنین کرد، ابوسفیان خشنود شده و با وي بیعت نمود. ولی و چون ابوبک .)مشهور است

اینست که وي  اند، روایت ارجح که غالب مورخین درباره بیعت ابوسفیان ذکر کرده
هنگامی که شنید پسرش یزید الخیر از جانب ابوبکر به فرماندهی یکی از سپاههاي عازم 

 .فت و با او بیعت کرد!ابوبکر شتا براي جنگ با رومیان منصوب شده، فوراً نزد
ابوسفیان که اینقدر رجزخوانی میکرد که هر آینه آنان را میکوبم و مدینه را از خیل 

کنم، به اندازهاي گفتهایش با عملش  سواران و پیادگان پر میکنم و چنین و چنان می
تفاوت داشت که مورخین جریانی را نقل میکنند که عیناً چیزي جز ضعف و حقارت و 

دهد. گویند روزي ابوبکر ابوسفیان را احضار کرد و درباره  بوسفیان را نشان نمیذلّت ا
موضوعی از او مؤاخذه و بازخواست نمود و با او به تندي سخن گفت و ابوسفیان تملّق 

داد. در این هنگام پدر ابوبکر  نمود و نسبت به وي خشوع و ذلّت نشان می خلیفه را می
پسرم بر سر چه کسی «ندش را شنید، از غالمش پرسید: ابوقحافه که صداي پرخاش فرز

آیا در «ابوقحافه به نزد ابوبکر آمد و بدو گفت:  .»فیانبر سر ابوس«گفت: » کند؟ فریاد می
» کنی؟ تندي و پرخاش می -سید و بزرگ قریش در زمان جاهلیت-مقابل ابوسفیان 

دیگر را خوار و  ند و برخیخداوند به واسطه اسالم، برخی را سربل«ابوبکر پاسخ داد: 
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 .»ذلیل کرده است
عتبه فرزند ابولهب نیز از کسانی بود که همچون ابوسفیان از خالفت ابوبکر اکراه 

کرد. وي به مسجد رفته و با هدف تهییج مردم این  داشت و براي براندازي آن فعالیت می
 اشعار را خواند:

 َما ُكنُْت أْحَسُب أنَّ اَالمَر ًمنرَْصٌِف 
 

 َ�ْن َهاِشِم ثمَّ ِمنْـَها َعـْن اَبياحلََسِن  
 

َل َمـْن َصـّ� ِلِقبْـلَِتـُ�مْ   أيَلْـَس أوَّ
 

ُقرآِن وَ أعْ وَ  
ْ
ـَنِ لَـَم انلَّـاِس بِال  السُّ

 

ـَاِس َ�ْهداً بِانلَّيّب وَ أقَْرُب وَ   َمنْ انّل
 

ُ يف الُغسِل وَ ِجرب  َن هلَ  الَكَفِن �ُل َعـوَّ
 

هاشم بیرون رود، چه رسد از ابوالحسن. مگر  کردم امر خالفت از بنی گمان نمی«یعنی: 
او نخستین کسی نبود که بر قبله شما نماز گزارد و داناترین مردم به قرآن و سنّت نیست؟ 

نبود که در لحظات مرگ او جبرئیل در غسل و  ترین مردم به پیامبر مگر او نزدیک
 .»کرد؟ کفنش او را یاري می

چون علی از اقدام عتبه آگاهی یافت، براي او پیام فرستاد و او را از این کار منع کرد و 
 دستور داد دیگر چنین نگوید، زیرا سالمت دین براي ما از هر چیز دیگري بهتر است. 

لهب، موجب نگرانی علی از  ي امثال ابوسفیان و عتبۀ بن ابیتبلیغات و کارشکنیها
میان مسلمین گردید. لذا با هدف جلوگیري از این خطر، به  پیدایش تفرقه و دودستگی

مسجد رفت و موضع خود را به صراحت براي مسلمانان اعالم نمود و با صداي بلند 
انگیز و  هاي تفرقه را با کشتیهاي نجات بشکافید و از روش ها اي مردم، امواج فتنه«گفت: 

برافکنید. رستگار کسی است که با هاي افتخارات جاهلیت را  نفرت خیز سربتابید و تاج
بال و پر نیرومندي از جاي برخیزد یا تسلیم شود تا خود دل آسوده داشته و دیگران را 

ست که در زمین آسودگی بخشد. آن کس که میوه را پیش از موعد بچیند، همچون کسی ا
 .»نامساعد کشت کند

از ابوبکر ایراد کرد و  آنگاه خالد بن ولید برخاست و خطابه بلیغ خود را در حمایت
اي مردم، ما در آغاز این دین گرفتار مشکلی بودیم که قبول و پذیرش آن بر ما «گفت: 
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سخت و سنگین بود که گویا کینههاي خونخواهی داریم. و به خدا سوگند چیزي 
نگذشت که سنگینی آن بر ما سبک شد و دشواري آن بر ما آسان گردید و با اینکه در 

کسی که درباره حق بودن آن کردیم، آن روز از هر ان آوردن مردم تعجب میابتدا از ایم
شدیم و سرانجام به همان چیزي از آن  شک و تردیدي به خود راه میداد دچار شگفتی می

دادیم، دوري کردیم. به خدا  کردیم، گرویدیم و از چیزهایی که به آن فرمان می نهی می
اندیشه مسلمان شویم، بلکه در اثر عنایت و توفیق  سوگند چنان نبود که در پناه عقل و

الهی بود. همانا وحی تا استوار نشد، قطع نگردید و پیامبر از میان ما نرفته است که پس از 
او پیامبر دیگري را عوض بگیریم و پس از انقطاع وحی منتظر وحی دیگر باشیم. امروز 

بهتر از امروز بودیم و به خدا  شمار ما از دیروز بیشتر است، در حالی که در گذشته
سوگند این صاحب امر یعنی ابوبکر کسی نیست که مورد بازخواست قرار گیرد یا در 

ه نیست و نیزهاش مورد او اختالفی باشد. عظمت و شخصیت و فضایل او بر کسی پوشید
 .»کژ و خمیده نیست

خالد را ستود بیانات علی و خالد تأثیر عمیقی روي مردم گذاشت و حزن بن ابیوهب 
مردان بسیاري از قریش به پا «و اشعاري با این مضمون در تحسین و تمجید او خواند: 

 .»چ یک از آنان خالد نبود...خاستند ولی هی
هاي کلیدي و مهمی را نیز  گفتنی است علی در دوران سه خلیفه نخستین مسئوولیت
ي مدینه ها گر را بر دروازهبر عهده داشته است. در یک مورد ابوبکر، علی و سه تن دی

رفت،  گذاشت تا به حفاظت از شهر در برابر مرتدان بپردازد. وي هرگاه از مدینه بیرون می
گذاشت. مورخین سه مورد را گزارش  مدینه میوًال علی را بعنوان خلیفه خود درمعم

به  رفت، علی را اند که عمر در زمان خالفت خود هنگامی که از مدینه بیرون می کرده
جانشینی خود گماشته است. وي در دوران ابوبکر در تقسیم خمس اختیار تام داشت. 

هاي مدینه (معروف به حوائط سبعه) را به علی و عباس اختصاص داد و  عمر امورات باغ
نیز امور صدقات مدینه را به آن دو محول نمود. نام علی بر تارك مشاوران ویژه ابوبکر و 
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در دوران خلیفه سوم عثمان نیز سمت وزارت او را داشت. هر سه  خورد و عمر بچشم می
خلیفه او را براي امر قضاوت و اجراي حدود موکّل کرده بودند. در دوران ابوبکر از 

 جمله کاتبان دارالخالفه بود.

 خصوصیات فردي حضرت ابوبکر 
یرامون برکات نویسندگان و مورخین اسالمی قرنهاست که با افتخار و سربلندي تمام، پ

و مواهب ذهنی و فکري و مکارم اخالقی که خداوند به نخستین خلیفه جهان اسالم اعطا 
کنند. احترام وي به بزرگ، تواضعش نسبت به کوچک، فرط تحملش  کرده بود، بحث می

در مقابل افراد گستاخ و مغرور و محبتش نسبت به عموم مردم، تکریم و تمجید همه را 
کرده است. در این فصل مروري داریم بر خصوصیات فردي ابوبکر  نسبت به او جلب

صدیق که بیمبالغه، نمونهاي تمام عیار از خصوصیات یک انسان کامل را به نمایش 
 توان آنرا مظهر کمال بشریت و آرمان جامعه انسانی به شمار آورد. میگذارد و می

ان خود فرمود: در جمع یار در روایات آمده است که روزي پیامبر اکرم
هاي نیکو سیصد و شصت خصلت هستند. هرگاه خداوند براي یکی از بندگان  خصلت«

ها را در او مینهد و به واسطه آن، او را وارد  خود اراده خیر کند، یکی از این خصلت
پیامبر » آیا هیچ کدام از این خصلتها در من وجود دارد؟«ابوبکر پرسید:  .»کند بهشت می

 .»همه آنها در تو هست، پس خوشا به سعادت تو یا ابابکر!«فرمود: لبخندي زد و 

 رأفت و مهربانی ابوبکر
بارزترین ویژگی فردي ابوبکر، روحیه عاطفی و مهر و شفقّت نسبت به همه 
موجودات بود و موفّقیت وي را در اداره امور و حلّ مشکالت، میتوان معلول پیوند دادن 

دانست. انسان اگرچه جزئی کوچک از یک » احساس«و » عقل«بین دو مؤلّفه انسانی 
کلّیت است که کائنات نامیده میشود، ولی به طور معمول عادات خود و افکار و 

شناسد. این ناشی از  احساسات خویش را به عنوان پدیدهاي مستقل و جدا از بقیه می
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آفریند که  یخطاي دید در آگاهی و فریب ذهن اوست. این فریب ذهنی براي ما زندانی م
ما را در چهاردیواري تمایالت شخصی و عالقه و محبت تنها براي چند تن از نزدیکان 

هاي بزرگ و متعالی، با بسط افق دید خویشتن  خود محبوس و محدود میسازد. ولی انسان
دهند  را از این زندان آزاد و مهر و شفقّت خود را براي همه موجودات زنده گسترش می

عمومی دست مییابند. ابوبکر از جمله این انسانها بود و عطوفتش نسبت به و به یک عشق 
کرد و  مردم تا به حدي بود که حتّی براي زنان بیوه یهودي که کارگر نداشتند کار می

ابوبکر را از باب تکریم  کرد. پیامبر اکرم دوشید و برایشان نخلکاري می بزهایشان را می
ت خود خوانده و او را از حیث نرمخویی و رأفت به حضرت و تمجید، مهربانترین فرد ام

عیسی و حضرت ابراهیم و میکائیل (فرشته رحمت) تشبیه فرموده است. به گفته علی بن 
ابیطالب، ابوبکر از لحاظ مهربانی و رقّت قلب از همه بیشتر مشابه رسول خدا بوده است. 

کند.  یاد می »مسلم�ـال أحدبهم ىلعأعطفهم وأشفقهم و«همچنین علی از وي با تعبیر 
خلق و خوي آن بزرگوار به قدري نرم و گشاده بود که «گوید:  حسن بصري درباره او می

درباره رحم و شفقّت او نسبت » دانستند. مردم او را براي خود همچون پدري مهربان می
پاسخ » کنی؟ یبه چه فکر م«به عموم مردم، آوردهاند که روزي پیامبر به ابوبکر فرمود: 

هایی را که  اندیشم و انواع عقوبت یا رسول اهللا، چون به احوال و اهوال قیامت می«داد: 
کنم که اي  آورم، آرزو می خداوند براي عاصیان و مجرمان در نظر گرفته است، به یاد می

داد و این بدبختان و بیچارگان را از آتش و  کاش خداوند به جاي همه مردم مرا عذاب می
سال عبادت برتر و یا ابابکر، اندیشه تو از هفتاد «فرمود:  پیامبر» رهانید! قوبت میع

 .»باارزشتر است

 ابوبکر و کودکان
ابوبکر صداقت و سادگی اطفال را داشت و کودکان در نظر او جزو بهترین دوستان 

کودکان  کشید. آن قدر با کرد و بر سر او دست نوازش می بودند. بر کودك یتیم شفقّت می
» بابا، بابا«آمد، دختران و پسران محلّه  گاه از خانه بیرون میرئوف و مهربان بود که هر
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 کردند. یان اطراف او را محاصره میگو
بر منبر نشسته بود که در  در روایات آمده است که روزي ابوبکر در مسجد پیامبر

اشت، وارد مسجد شده و همین اثنا حسن بن علی نواده پیامبر که در آن روز هفت سال د
از منبر پدر «یک راست به طرف ابوبکر رفت و او را با این جمله مورد خطاب قرار داد: 

ابوبکر از شنیدن این سخن به گریه » من پائین بیا و برو روي منبر پدر خودت بنشین!
به خدا سوگند راست «درآمد و فرزند پیامبر را بر روي زانوي خود نشاند و گفت: 

و علی که حضور داشت از ابوبکر » . این منبر پدر توست نه منبر پدر من.میگویی
عذرخواهی کرد.و نقل است که روزي ابوبکر پس از اینکه نماز عصر را در مسجد خواند، 

از مسجد بیرون آمد و حسن بن علی را دید که با کودکان بازي  با اصحاب پیامبر

يب شبيٌه بانّليب «گفت:  میکند. او را برداشت و بر دوش خود گذاشت و
َ
لَيَس شبيٌه  -بِأ

خندید. درباره  پدر من فداي تو باد که شبیه پیامبر هستی نه شبیه علی! و علی می »بع�
کنند که یک وقت عمر فاروق از همسر خود جدا شد و  حمایت ابوبکر از کودکان نقل می

از مشاجراتی، خواست کودك خردسالش عاصم را نزد خود نگهداري نماید و پس  می
جریان را براي داوري نزد ابوبکر بردند. او در قضاوت خود به نفع کودکان حکم صادر 

ت بخشتر از لطف و محبت محبت و بوي مادرش براي او لذّ«کرد و به عمر گفت: 
 .»شماست

مروي است که ابوبکر مهمان بشیر بن سعد انصاري بود و دید که او یکی از پسرانش 
بوسد و مینوازد و به فرزند دیگرش بیتوجه  خود نشانده مرتّباً او را میرا روي زانوي 

چرا به هر دو مانند هم مهربانی نکردي؟ بدانکه بهتر است که در «است. ابوبکر بدو گفت: 
ن سبب بر تر باشد و بدی تر و صالح میان فرزندان تفاوتی قرار ندهی. مگر اینکه یکی عالم

 .»دیگري فضیلت داشته باشد

 زهد و تواضع حضرت ابوبکر
به معناي تمایل و عالقه شدید است. » رغبت«در اصل به معناي بیمیلی در برابر » زهد«
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بررسی متون حدیثی نشان میدهد که زهد یک معنی سازنده و مثبت دارد که کامالً در 
باشد. بر خالف برداشت و تفسیري  جهت حمایت از مردم و منافع تودههاي اجتماع می

کنند، زهد به معناي بیگانگی از دنیا و مظاهر  فراد دور افتاده از مذهب درباره زهد میکه ا
ماده نیست، بلکه به معناي عدم وابستگی و عدم اسارت در چنگال ماده است. از دیدگاه 
اسالم، زاهد کسی نیست که فقیر و بینوا باشد، بلکه زاهد آن کسی است که در عین 

هی، اسیر شهوت و مال و ثروت و جاه و مقام خود نباشد و برخورداري از نعمات ال
هنگامی که آزادگی و شخصیت و هدف خود را در برابر حفظ مظاهر دنیوي در خطر 

 نماید. کند و اولی را حفظ می میبیند، به دومی بیاعتنایی می
ترك وابستگی و عدم اسارت در چنگال مال و مقام مادي یک نوع آزادگی به انسان 

قادر نخواهد بود بدون آن اهداف  -مخصوصاً رهبران اجتماع-میدهد که هیچکس 
خویش را پیش ببرد. زیرا یکی از خطراتی که همه رهبران سیاسی و مذهبی را در نیمه 

در مسیر نهضتهاي در نیمه راه، غالباً با یک کند، این است که  راههاي زندگی تهدید می
کنند که اگر روح دنیا پرستی بر آنها  سلسله امکانات مادي براي شخص خود برخورد می

شوند و همه چیز براي آنها خاتمه یافته است و تمام اهداف  غلبه کند، همانجا متوقّف می
شند، به سرعت بر تمایالت و ماند. اما اگر بیاعتنا و وارسته و پارسا با آنها عقیم می

 روند. وساوس نفسانی فائق آمده و به پیش می
شود که منابع و  زهد همیشه با نفی تجمل پرستی همراه است و همین امر موجب می

هاي جامعه در مسیر زندگی اشرافی و تجمل پرستی و هوسهاي کاذب عدهاي  ثروت
مران و آبادي و منافع تودههاي محدود به کار گرفته نشود و به جاي آن در مسیر ع

اجتماع به کار رود. همچنین در جوامعی که هنوز به رشد اقتصادي ایده آل نرسیدهاند، 
زهد و وارستگی پیشوایان سبب میشود که محرومان دچار احساس حقارت نشده و 
زندگی خود را شبیه زندگی پیشوایان احساس کنند و خود را در کنار آنها و آنها را در 

ار خود ببینند و شخصیت معنوي آنها نابود نشود و در نتیجه بتوانند به حقوق واقعی کن
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 خود برسند.
هاي ایران و  عهده داشت که در پی وقایع رده و جنگابوبکر در دورانی خالفت را بر

روم، سیل غنایم جنگی به طرف مدینه سرازیر بود. مع الوصف زهد و ساده زیستی را 
و پیراهنش از کرباس خشن و کهنه و وصله زده و نعلین او از لیف پیشه خود کرده بود 

شود) بر پا  خرما بود. و گاهی تاسومه (نوعی کفش که از پوست و دوال چرمی ساخته می
شد و خوراك او از  کرد و با همین وضع مانند سایر مردم در کوچه و بازار رهسپار می می

 رین خوراك رعیتش بود.نوع پستت
اعتناترین مردم  در این زمینه مینویسد: ابوبکر بیخ مشهور جهان اسالم مسعودي مور

نسبت به دنیا بود و بیش از همه کس فروتن بود و در اخالق و رفتارش با مردم بسیار 
متواضع و مهربان بود. از طعام لذیذ و لباس گرانبها پرهیز میکرد. لباسش در عهد خالفت 

یل و پادشاهان اشراف عرب نزد او رفتند، در حالی که ردائی بود و عبائی. پیشوایان قبا
هاي مرصع و زرین با نگینهاي پربها بر سر نهاده  هاي فاخر و زیبا پوشیده و تاج لباس

بودند. آنها دیدند که ابوبکر با آنکه خلیفه مسلمین است و عظمت و جالل خالفت را 
وتن و از ظاهرسازي و خودنمایی دارد و در مقامی خیلی برتر از آنها میباشد، بسیار فر

پوشد. لهذا  بیزار است و نظري به زر و زیور دنیا ندارد و مانند مردم عادي لباس ساده می
آنها به خود آمده به او اقتدا نمودند و به راه او رفتند و آنچه را که پوشیده بودند، از تن 

لکالع پادشاه حمیر یمن بود به در آورده، لباس ساده پوشیدند. یکی از این پادشاهان، ذوا
که با جالل سلطنت به مدینه آمده و عالوه بر اقوام و خویشانش، هزار غالم همراه داشت. 
او با همه لباس گرانبها و تاج زرین به حضور ابوبکر رسید، ولی چون او را با لباس ساده 

بعضی از  دید، از لباس پادشاهی برون آمد و مانند ابوبکر لباس ساده پوشید. گویا
مگر «همراهانش او را در این باب سرزنش کردند. ذوالکالع در پاسخ آنان گفت: 

خواهید اکنون که مسلمان شدهام، مانند زمان کفرم پادشاهی متکبر و خودخواه باشم؟  می
جرا کرد، خیر چنین نخواهد بود. به خدا سوگند هرگز نمیشود به درستی فرمان خدا را ا
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آري، پادشاهان و «مسعودي گوید:  »پوشی از زر و زیور دنیا چشم مگر در حال تواضع و
گشتند و پس از  زعماء قبایل که نزد ابوبکر میآمدند، با آنکه قبالً متکبر بودند، متواضع می

 فرماید: اینجاست که لسان الغیب می» اینکه قبالً خودخواه بودند، فروتن میشدند.
ـــکبر  ـــاج تـ ـــد تـ ـــش بنهــ ـــه پیشـ  آنکـ

 

 رشیـد کبریائی است کـه در حشـمت درویـان   خو 
 

میان مسلمین از این جهت ابوبکر در«ویسد: ن استالکساندر مازاس دانشمند فرانسوي می
مورد تکریم و احترام بود که زندگانی ساده داشت و مانند رهبانان مسیحی به قناعت 

به این سرعت گذرانید. این مرد با آنکه صاحب اختیار مطلق ملّتی بود که قدرتش  می
بسط و گسترش مییافت، جز پولی که کفاف نگهداري یک کارگزار و یک شتر او را 

ات گفت، جز سه درهم میداد، چیزي از خزانه نمیگرفت. به طوري که چون بدرود حی
 .»چیزي نداشت

در زندگی ساده و زاهد مآب بود. نرمخو و در عین «ویل دورانت در مورد او میگوید: 
رسید و تا  و به همه کارهاي اداره و قضا از کوچک و بزرگ شخصاً می حال مصمم بود

 .»گرفت شد، خاطرش آرام نمی کار به عدالت نمی
ابوبکر در زمان خالفت نیز سادگی معتاد خویش را حفظ «نویسد:  کارل گریمبرگ می

کرد. او همواره از به کار بردن عالئم ظاهري مقام عالی خویش خودداري ورزید. ولی 
شان داد که سیاستمداري شایسته و بزرگ است. بدون شک بدون پیشتکار استثنایی او، ن

 .»گرائید اسالم بعد از محمد به سختی به ضعف می
در خارج از مدینه خانهاي » سنح«در محلّه  حضرت ابوبکر در ایام حیات پیامبر

رنامه روزانه او زیست. ب محقّر داشت. وقتی هم که خلیفه شد، همچنان در آن خانه می
آورد،  آمد، مراسم نماز را به جا می چنین بود که هر روز گاه سواره و گاه پیاده به شهر می

کرد و شب هنگام به  رفت و خرید و فروش می به کار مردم رسیدگی میکرد، به بازار می
 گشت.  سنح بازمی

ها و  امپراطوريابوبکر که در اوج قدرت و فرمانرواي مملکت وسیع عربستان بود و با 
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هاي جهان پنجه میانداخت، و از طرفی دوران جوانیش را در ناز و نعمت و  ابرقدرت
پرداخت و گوسفندان  ثروت بیکران به سر برده بود، در دوران خالفتش به چوپانی می

خود و مردم را به چرا میبرد! در سنح پیش از خالفت شتران و گوسفندان اهل محلّه را 
ابوبکر دیگر براي ما «گذشت، کنیزکی گفت:  ی خلیفه شد، از کوچه که میدوشید. وقت می

به جان خودم که باز هم براي شما شیر «ابوبکر برگشت و گفت:  .»شیر نخواهد دوشید
ام، مرا از سیره و  خواهم دوشید و امیدوارم که از این پس مسئولیتی که بر عهده گرفته

 .»ازنداردروشی که قبالً داشتم ب
دخترك، «گفت:  دید که گوسفندانی همراه دارد، به او می دختري را در کوچه می گاههر

و گاه  .»بچران«گفت:  دختر گاه می» خواهی که گوسفندانت را بچرانم یا بدوشم؟ می
کرد. و گاهی از  و هر فرمانی که میداد، خلیفه جهان اسالم اطاعت می .»بدوش«گفت:  می

خانم، آیا دوست داري که براي تو سرشیر «پرسید:  میزنانی که برایشان شیر میدوشید، 
شنید،  خوست و ابوبکر به آنچه می خواست و گاهی نمی گاهی زن سرشیر می» هم بگیرم؟

 کرد. عمل می
روزي در خانه یکی از همسایگان خود را زد. دخترکی در را به روي او باز کرد و 

آن زن در همین حال با خلیفه » ران آمد!مادر، مرد بزچ«همین که ابوبکر را دید، فریاد زد: 
مسلمین رو در رو شد و در حالی که عرق شرم بر رویش نشسته بود، بر سر دخترك 

رهایش کن، او مرا «ابوبکر خندید و گفت: » واي بر تو، این خلیفه پیغمبر است!«فریاد زد: 
 .»ترین اعمالم نزد خدا توصیف کردبه محبوب

هاي که برایش پیش آمد، ممکن نشد.  سنح با کثرت مشغل با این همه ادامه اقامت در
مدتی بعد هم سنح را رها کرد و هم از خرید و فروش دست کشید. به شهر آمد و با 
مقرّري سالیانهاي که از بیت المال میگرفت، معیشت کرد و تا پایان عمر هم در مدینه 

به دوش انداخته بود و براي هایی را  ماند. در روایتی آمده است که روزي ابوبکر پارچه
کجا «خرید و فروش به بازار میرفت. چند نفر از اصحاب او را دیدند و پرسیدند: 
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» تو خلیفه مسلمینی!«گفتند:  .»روم براي خرید و فروش به بازار می«گفت: » روي؟ می
 آنگاه براي او حقوق و مستمّري تعیین کردند. » ام چه بخورانم؟ پس به خانواده«گفت: 

به خدا کار مردم را با خرید و فروش «بق روایت دیگر، روزي ابوبکر با خود گفت: ط
لذا خرید و فروش را رها کرد  .»د با فراغت به امور آنها بپردازمتوانم سامان دهم. بای نمی

 و منزلش را به مدینه انتقال داد و اصحاب براي او از بیت المال حقوقی وضع کردند.
اند که براي  که ابوبکر میگرفت، روایات اختالف دارند. گفتهدر باب مقداري حقوقی 

وي چیزي در حد یکی از مهاجرین مقرّر شده بود، یعنی نیمی یا پارهاي از یک گوسفند 
و  3000و  2500براي خوراك روزانه و جامه تابستانی و زمستانی. همچنین سخن از 

 هم در سال نیز به میان آمده است.در 6000
اي زمین را که از آن وي بود،  وي در هنگام وفات وصیت کرد تا پاره به هر صورت

بفروشند و به جاي آنچه در مدت خالفت گرفته بود، به بیت المال پس دهند. گفته 
 خوابید و چادري را که بر روي او شود که حتّی بستري را که بر روي آن می می
 انداختند به بیت المال دادند. می

اي  کرد و قطیفه ز مال دنیا تنها شتري داشت که از شیر آن استفاده میدر پایان حیات ا
که پنج درهم بیش نمیارزید. ابوبکر در بستر مرگ وصیت کرد که اینها را به خلیفه بعد از 

خدا ابوبکر را رحمت «خودش بدهند. وقتی اینها را نزد عمر بردند، گریست و گفت: 
به گمان نگارنده این وصیت ابوبکر  .»تی انداختکند، کسی را که بعد از وي آمد به سخ

تذکاري بود براي خلیفه بعد از خودش که وي نیز باید به روش و منش ابوبکر زندگی 
 کند.

آري، به راستی که او ابرمردي بود از تبار ابراهیم بت شکن... و شاید هزاران سال 
 عرصه وجود نگذارد. دیگر بگذرد و از مام تاریخ فرزندي مانند صدیق اکبر پا به



 
 

 الحدید دگی حضرت عمرابن خطاب از ابن ابیمختصري از زن

(شارح بزرگ نهج البالغه مطالب از کتاب: جلوه تاریخ در شرح نهج البالغه ابن ابی 
 ترجمه و تحشیه دکتر محمود مهدوي دامغانی) 5ج  -الحدید 

، را هم مصادره هیکی از افراد خاندان لیث بکر بن کنان ایشان اموال حارث بن وهب،
چیست؟ گفت: اي  کرد و به او گفت: شتران تنومند و بردگانی که به صد دینار فروخته

مالی برداشتم که افزون از هزینه ام بود و بازرگانی کردم عمر گفت: به خدا سوگند، ما تو 
ن حارث گفت به خدا سوگند از این را براي بازرگانی گسیل نداشتیم، آن را پرداخت ک

پس براي تو هیچ کاري را عهده دار نخواهم شد. عمر گفت: به خدا سوگند من از این 
پس تو را به کاري نخواهم گماشت. سپس به منبر رفت و گفت: اي گروه امیران! اگر از 

ردیم ک می دانستیم آن را براي شما حالل می ما تصرف در این اموال را براي خود حالل
داریم شما هم خود را  می دانیم و خویشتن را باز نمی ولی اکنون که آن را براي خود حالل

یی است که  مثلی که براي شما یافتم شخص تشنهاز آن بازدارید. به خدا سوگند، تنها 
نگرد و همین که سیراب شود  نمی شود و به آبشخور و راه خروج آن وارد گرداب می

 گردد. می غرق
گفته  می کند که ن بکار در کتاب الموفقیات از قول عبداهللا بن عباس نقل میزبیر ب

است: به قصد دیدن عمر بن خطاب از خانه بیرون آمدم، او را دیدم که بر خري سوار 
زده بر پاي داشت و  هاي پینه است و قطعه ریسمان سیاهی را لگام آن قرار داده بود، کفش

یی که پاهایش تا زانوانش برهنه بود. من کنار  به گونه پیراهنی کوچک بر تن داشتازار و 
 او پیاده راه افتادم و شروع به صاف کردن و کشیدن ازار کردم ولی هر قسمت را

گفت: این جامه از تو اطاعت  می خندید و می او ،شد می پوشاندم بخش دیگري آشکار می
یم یکی از اهالی براي ما کند. آن گاه به منطقه باالي مدینه رسیدیم، نماز گزارد نمی

هاي خوب را  خوراکی آورد که نان و گوشت بود، معلوم شد عمر روزه است، او گوشت
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 گفت: براي من و خودت بخور. انداخت و می می سوي من به
سپس به نخلستانی رفتیم عمر ردایش را به من داد و گفت این را بشوي و پیراهنش را 

هر دو را خشک کردیم و نماز عصر گزاردیم.  شست من هم ردایش را شستم و خود می
 او سوار شد و من هم پیاده کنارش راه افتادم، شخص سومی هم با ما نبود.

. من گفتم: اي امیرالمومنین، من در حال خواستگاري زنی هستم مرا راهنمایی کن
ختر فالن کس. گفت: نسب آنان اي؟ گفتم فالن د گفت: از چه کسی خواستگاري کرده

دانی ولی در اخالق  می داري و چنان است که می گونه است که دوست همان
 شود و ممکن است آن را در فرزندانت بیایی. خویشاوندانش نوعی پستی دیده می

خواهم گفت: چرا از  نمی گفتم: در این صورت مرا به آن زن نیازي نیست و او را
ن مورد که تو بر من کنی؟ گفتم در ای نمی دختران پسرعمویت یعنی علی خواستگاري

اید) گفت: آن دختر  علی بن ابی طالب را به زنی گرفتهپیشی گرفتی(یعنی ام کلثوم دخت 
است. عمر سپس گفت: اي ابن عباس، اگر این  دیگر. گفتم: او نامزد برادرزاده علی

ترسم که  می عهده دار حکومت شود از شیفتگی او به خودش ساالر شما علی
 توانستم پس از خودم شما را ببینم. کاش می گرفتارش سازد و اي

دانم ساالر ما هیچ تبدیل و دگرگونی پیدا نکرده  می گفتم: اي امیرالمومنین! تا آنجا که
آن حضرت را ناراحت و خشمگین نساخته  و در تمام مدت مصاحبت با رسول خدا

ختر خواست د می است. عمر فوري سخن مرا قطع کرد و گفت: حتی در آن مورد که
فرماید و ما  می گفتم: خداوند متعال 1ابوجهل را به همسري بگیرد و بر سر فاطمه بیاورد!

ساالر ما هم در این مورد قصد خشمگین ساختن پیامبر را  2براي آدم عزم استواري نیافتیم
تواند از خود بروز ندهد و  نداشت و این گونه امور احساساتی است که هیچ کس نمی

گاهی ممکن است از کسی که در دین خدا فقیه و به فرمان خدا دانا و عمل کننده هم 

                                           
 ن مورد به تفصیل سخن گفته است. مابن ابى الحدید قبال در ای -1
 .115 :طه -2
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 هست بروز کند.
تواند در دریاي شما پا نهد و همراه  عمر گفت: اي ابن عباس، هرکس گمان کند که می

شما در آن فرو رود تا به ژرفاي آن برسد گمانی یاوه دارد. براي خودم و تو از خداوند 
خواهم، به سخن دیگري بپرداز. عمر آن گاه شروع به پرسیدن از مسائل و  می آمرزش

دهاد! به  گفت: درست گفتی، خدایت پاداش نیک می دادم و می فتواهایی کرد و من پاسخ
 خدا سوگند، تو سزاوارتري که از تو پیروي شود.

 عبدالملک به یاران خود سرکشید و نگریست و آنان درباره روش عمر سخن
گفتند. این موضوع عبدالملک را خشمگین ساخت و گفت: خاموش باشید درباره  می

 ت والیان و موجب تباهی رعیت است.روش عمر سخن مگویید که مایه نقصان منزل
گوید: اي ابن عباس، براي خالفت شایسته نیست  می عمر در گفتگویی با ابن عباس

جز مردي استوار عزم که کم شیفته و مغرور شود و در راه خدا سرزنش، سرزنش کننده 
 او را فرو نگیرد.

وانگهی بدون زورگویی محکم و استوار و در عین حال بدون سستی و ناتوانی نرم و 
 و بدون آنکه در حد عیب برسد ممسک باشد.بدون اسراف بخشنده 

گوید: به خدا سوگند که این صفات خود عمر بود. او سپس ادامه  ابن عباس می
 دهد: می

ین این تر عمر پس از اندکی سکوت روي به من کرد و گفت: به خدا سوگند پرجراءت
ر توست. همانا گروه که بتواند مردم را به احکام خدایشان و سنت پیامبرشان راه ببرد ساال
 .برد می اگر او عهده دار حکومت ایشان شود آنان را به راه راست و شاهراه روشن

کرد از پشت بامی صداي زنی را شنید که این  می شبی در حالی که عمر شبگردي
 خواند. می اشعار را

این شب چه دراز و گسترده دامن است و دوستی کنار من نیست که با او شوخی کنم 
شود  سوگند اگر حرمت خداوند و بیم از عواقب نباشد ارکان این سریر لرزان میبه خدا 
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 دارد.. گناه باز می آري بیم از خدا و آزرم مرا از ارتکاب

، اي عمر نسبت به زنان مدینه چه کردي؟ هماندم ال باهللاإال حول وال قوة عمر گفت: 

در این ساعت بر در بر در خانه حفصه آمد و در زد، حفصه گفت: چه چیزي تو را 
تواند دوري شوهر  ام آورده است؟ گفت: دخترم به من خبر بده زن چه مدتی می خانه

غایب خود را تحمل کند؟ گفت: حداکثر چهار ماه است. عمر همین که بامداد کرد براي 
همه فرماندهان نظامی نوشت سپاهیان را در جنگ بیش از چهار ماه نگه ندارند و هیچ 

 ش بیش از آن مدت غایب نباشد.کس از زن خوی
کرد  می گوید: شبی همراه عمر بودم که در مدینه شبگردي کند و می م روایت میلاس

گوید دخترم برخیز و پس از طلوع آفتاب اندکی آب با این  ناگاه شنید زنی به دخترش می
ست؟ دانی امیرالمومنین عمر دیروز چه تصمیمی گرفته ا نمی شیر بیامیز. دختر گفت: مگر

مادر پرسید: چه تصمیم و دستوري است؟ دختر گفت: عمر دیروز به منادي خود فرمان 
 داد ندا دهد که شیر را با آب نیامیزند. گفت: تو جایی هستی که نه امیرالمومنین تو را

بیند و نه منادي او. گفت: به خدا سوگند، من چنان نیستم که از خلیفه در ظاهر اطاعت  می
اي اسلم این در و  :شنید، به من گفت می ی کنم. عمر این سخنان راو در باطن سرپیچ

خانه را درست شناسایی کن و به شبگردي خود ادامه داد و چون شب را به صبح آورد و 
کردند کیستند و آیا شوهر دارند. اسلم  می به من گفت برو و ببین آن دو زن که گفتگو

 راه دخترش هستند و آن کس که سخنیی هم وید: آنجا رفتم معلوم شد زن بیوهگ می
 گفته دختر او بوده است و مردي در آن خانه ندارند. می

آیا  :گوید: من پیش عمر آمدم و به او خبر دادم. عمر پسران خود را جمع کرد و گفت
خواهد زن بگیرد که دوشیزه یی نیکوکار را به ازدواج او درآورد و  کسی از میان شما می

 را عالقه و کششی براي زن گرفتن بود کسی در این مورد بر او پیشیبدانید اگر پدرتان 
ام. عمر فرستاد و آن دختر را به ازدواج  رفت. عاصم پسر عمر گفت: من آمادهگ نمی

ام عاصم و مادر اش  د که کنیهزای می پسرش عاصم درآوردند و آن زن براي عاصم دختري
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 عمر بن عبدالعزیز مروان است.
مرتبه  چون به ضجنان رسید، گفت: پروردگاري جز خداي بلندعمر حج گزارد و 

آورم که من با عبایی  می کند، به یادم چه بخواهد عنایت میبزرگ نیست و هرکس هر
کردم  چراندم او تندخو بود، هرگاه کار می می مویین در این وادي شتران پدرم خطاب را

زد و حال آنکه امروز در حالی  می کردم مرا می انداخت و اگر کوتاهی مرا به زحمت می
 رسانم که میان من و خدا کسی نیست و سپس به این ابیات تمثل جست. می به شام

ماند، فقط خداوند جاودانه و  نمی شود بشاش باقی هیچ چیز از چیزهایی که دیده می
هاي جاویدان قوم عاد  ي هرمز و باغها شود، گنجینه باقی است و مال و فرزند هالك می

 راهم آورده بودند براي ایشان کاري نساخت و جاودانه نماندند...که ف
من گفت براي  می گرفت و می گوید: گاهی عمر دست کودکی را عبداهللا بن بریده می

 اي؟ دعا کن که تو هنوز گناه نکرده
 کرد. می کرد و در امور مسلمانان حتی با زنان مشورت می عمر بسیار رایزنی

پیش او برود که  کند که عمر فرمان داد حسین بن علی یحیی بن سعید روایت می
آیی؟ گفت رفتم از  عبداهللا بن عمر را دید و پرسید از کجا می کاري داشت. حسین

 پدرم اجازه بگیرم که پیش او بروم اجازه نداد.
را دید و گفت: دیروز چه  هم برگشت. فرداي آن روز عمر حسین حسین

بازداشت؟ فرمود: من آمدم ولی پسرت عبداهللا گفت به او چیزي تو را از آمدن پیش من 
بدان سبب من هم برگشتم. عمر گفت: مگر منزلت تو  اند، براي آمدن پیش تو اجازه نداده

 پیش من همچون اوست و مگر براي غیر شما چنین افتخاري هست.

  بعضی از سخنان عمر
 گفت: از آسایش برحذر باش که مایه غفلت است.

خود را اندك مدارید که من هیچ چیزي را براي فرونشاندن مرد از گفت: همت 
 بینم. کرامت چون ضعف همت نمی
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بخشد، حلم و  نمی و گفت: سه خصلت است که در هر کس نباشد ایمان او را سودي
بردباري که با آن نادانی نادان را کنار زند، پارسایی که او را از ارتکاب کارهاي حرام باز 

 پسندیده که با مردم مدارا کند. دارد و اخالقی

 خبر عمر با عمرو بن معدي کرب
معمر بن مثنی در کتاب مقاتل الفرسان چنین آورده است که سعد بن ابی  هابوعبید

وقاص پس از فتح قادسیه عمرو بن معدي کرب را پیش عمر فرستاد. عمر از او پرسید: 
 ز او چگونه است؟سعد را چگونه و در چه حالی ترك کردي و رضایت مردم ا

گفت: اي امیرالمومنین او براي ایشان همچون پدر است و براي آنان همچون مورچه 
کند، گاه مردي عرب در جامه پشمی خویش و گاه شیري در کنار خود  همه چیز جمع می

کند و در  کند و در قضاوت عدالت می در جمع خراج، او به تساوي تقسیم میاي  و نبطی
 جنگ پیروز است.

عد بن ابی وقاص هم نامه نوشته و عمرو بن معدي کرب را ستوده بود. عمر به او س
نویسد بر تو ثنا  می دهید. او نامه می گفت: گویا تو و سعد ستایش را به یکدیگر وام

ام  رو گفت: من جز در مورد آنچه دیدهستایی. عم می او رااي  گوید و اینک تو آمده می
ک سخن سعد را رها کن و درباره قوم خودت مذحج به کنم. عمر گفت: این نمی ستایش

 من خبر بده.
خیر و فضیلتی است. گفت: در مورد تیره شان  عمرو بن معدي کرب گفت: در همه

گویی؟ گفت: آنان سوارکاران مایه آبرومندي مایند، از همه ما بیشتر  می بن خالد چه هعل
 چه هالعشیر پرسید درباره تیره سعد گریزند. کنند و از همگان کمتر می می دشمن را تعقیب

گویی؟ گفت: بزرگترین لشکرداران ما و گرانقدرترین ساالرهاي ما هستند و از همه ما  می
 تندخوترند. پرسید: تیره حارث بن کعب چگونه اند؟ گفت: خردمندانی که غفلت

 ،برافروزندگان جنگکنند. پرسید: تیره مراد چگونه اند؟ گفت: نیکوکاران پرهیزگار و  نمی
 قرارشان از همه ما بیشتر و آثارشان دورتر است.
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گاه که دامن بر کمر زند تلخ است  ک از جنگ به من خبر بده. گفت: آنعمر گفت: این
شود هر کس در آن سستی کند نابود  هر کس در جنگ پایداري کند مشهور و شناخته می

 شود و همانگونه است که شاعر گفته است: می
 در آغاز همچون دوشیزه جوانی است که براي هر نادانی با زینت خویش راهجنگ 

 شود به صورت پیرزنی بیوه در رود ولی همین که آتش آن برافروخته و شعله ور می می
آید که موهاي سپید و سیاه سرش را فرو پوشانده و براي بوییدن و بوسیدن ناخوشایند  می

 است.
 خواهی بپرس. می خبر بده. گفت از هر چهعمر گفت: در مورد اسلحه به من 

کند. پرسید: تیر؟  گفت: نیزه؟ عمرو گفت: برادر توست گاهی هم به تو خیانت می
 خورد. می کند و گاه به هدف هاي مرگ است، گاه خطا می گفت: همچون نشانه

 گردد. می پرسید: سپر چگونه است؟ گفت: ابزار حفاظت است و دوائر جنگ بر آن
چگونه است؟ گفت: مایه سنگینی سوارکار و مایه زحمت پیاده و در عین  پرسید: زره

 حال دژي استوار است. پرسید: گفت: آنجاست که فرزندمردگی در خانه مادرت را
کوبد. گفت مادر خوبت را. گفت: باشد، مادر خودم را، آري قدرت اسالم مرا براي تو  می

 زبون و دست و پا بسته کرده است.
هاي نژاده را  یعۀ باهلی در ارمنستان خود را سان دید و فقط اسبسلیمان بن رب

داد. عمروبن معدي کرب سوار بر اسبی درشت و  می پسندید و اجازه شرکت در جنگ می
تنومند بود، چون از برابر سلیمان گذشت او را برگرداند و گفت این اسب نژاده نیست که 

درشت و تنومند بود، چون از  پست و کم ارزش است. عمرو گفت: چنان نیست ولی
برابر سلیمان گذشت او را برگرداند و گفت این اسب نژاده نیست که پست و کم ارزش 
است. عمرو گفت: چنان نیست ولی درشت و و تنومند است. سلیمان گفت: نه، پست و 

شناسد. این سخن او را  می فرومایه است. عمرو گفت: آري فرومایه به خوبی فرومایه را
! تو به امیر خود آن عمر نوشتند. عمر براي او نوشت: اما بعد، اي پسر معدي کرب براي
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نامی، و  اي، به من خبر رسیده است شمشیري داري که آن را صمصامۀ می سخن را گفته
خورم که اگر آن را میان  می نامم و به خدا سوگند می مرا شمشیري است که آن را مصمم

 د تا به مغز و فرق سرت برسد.شو دو گوش تو نهم برداشته نمی
عمر براي سلیمان بن ربیعۀ هم نامه نوشت و او را در مورد بردباري نسبت به عمرو 

 بن معدي کرب سرزنش کرد.
کنید عمر چه کسی را  می چون عمرو بن معدي کرب آن نامه را خواند، گفت: خیال

: تو خود داناتري گفت: (که از او به شمشیر مصمم تعبیر کرده) است؟ گفتنددر نظر داشته 
به خدا سوگند، مرا به علی تهدید کرده است. و چنان بود که عمرو بن معدي کرب به 

شده بود و پس از آنکه مشرف  یک بار گرفتار آتش خشم علی روزگار رسول خدا
به مرگ شد توانسته بود از چنگ او بگریزد و جان به در برد. این موضوع هنگامی بود که 

قروة بن مسیک مرادي را بر آن  قبیله مذحج از دین برگشته بود و چنان بود که پیامبر
نگ کرد و قبیله امارت داده بود و او بدرفتاري کرد، عمرو بن معدي کرب به او اعالن ج

براي جنگ  با گروهی بسیار از افراد قبیله مذحج از طاعت او بیرون شد. فروه از پیامبر
نخست خالد بن سعید بن عاص  با ایشان استمداد و تقاضاي فرستادن لشکر کرد. پیامبر

را همراه گروهی روانه فرمود و پس از او خالد بن ولید را همراه گروهی دیگر فرستاد و 
را گسیل فرمود و براي همگان فرمانی نوشته شد که  سوم علی بن ابی طالببراي بار 

همگان با هم جمع شدید علی  هر یک از شما امیر گروهی است که همراه اوست و چون
یی از یمن که کسر نام داشت جمع و با دشمن  همگان خواهد بود. آنان در منطقه امیر

پنداشت هیچیک از شجاعان  می ب کهرویاروي شدند و جنگ کردند، عمروبن معدي کر
پایداري کرد و بر او  کرد. علی عرب در مقابلش پایداري نخواهد کرد آهنگ علی

گریخت و پیش از  کرد دید از برابر علی نمی برتري یافت عمرو چیزي را که تصور
آنکه کشته شود توانست نیمه جانی به در برد. همه سران مذحج هم با او گریختند و 

انان اموال آنان را تاراج کردند و در آن روز ریحانه دختر معدي کرب و خواهر مسلم
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عمرو اسیر شدند. خالد بن سعید بن عاص فدیه او را از اموال خود پرداخت، عمرو هم 
شمشیر صمصامه خود را به خالد بن سعید داد، آن شمشیر همواره میان بنی امیه بود و از 

به روزگار مهدي عباسی که نامش محمد و پسر منصور  رسید تا آنکه می یکی به دیگري
 دوانیقی است در اختیار بنی عباس قرار گرفت.

  احادیثی که در فضیلت عمر وارد شده است 
احادیثی که در مورد فضائل عمر آمده است برخی در کتابهاي صحاح آمده و برخی 

از جمله آنچه در مسایند صحیح مذکور است حدیثی است که  ،در آن کتابها مذکور نیست
هاي گذشته افرادي  فرمودند در امت عایشه آن را روایت کرده و گفته است که پیامبر

گفتند اگر میان امت من چنان کسی باشد عمر است  بودند که فرشتگان با آنان سخن می
 اند. که بخاري و مسلم هر دو در صحیح خود آن را آورده

کند که گروهی از زنان قریش حضور پیامبر بودند و با  سعد بن ابی وقاص روایت می
کردند، عمر اجازه ورود خواست آنان برخاستند و پشت پرده  صداي بلند گفتگو می

زدند. عمر گفت: اي رسول خدا،  لبخند می رفتند، عمر در حالی وارد شد که پیامبر
کنم که  این زنانی که پیش من بودند تعجب می خداوند لبت را خندان دارد! فرمود: از

چون صداي تو را شنیدند پس پرده و در حجاب شدند. عمر گفت: تو سزاوارتري که از 
دارید و از  تو هیبت بدارند. سپس گفت: اي زنانی که با خویشتن دشمنید آیا مرا هیبت می

فرمودند  پیامبر تري. تر و خشن دارید؟ گفتند: آري، تو سنگدل رسول خدا هیبت نمی
سوگند به کسی که جان من در دست اوست هرگز شیطان تو را در راهی ندیده است مگر 

هاي صحیح  آنکه راهی جز راه تو را پیموده است این را هم مسلم و بخاري در کتاب
 اند. خود نقل کرده

هاي صحیح هم احادیثی در فضیلت عمر نقل شده است که از آن جمله  در غیر کتاب
 ت:اس

 گوید. آرامش و سکینه بر زبان عمر سخن می
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 خداوند متعال حق را بر دل و زبان عمر نهاده است.
 دارد. همانا میان دو چشم عمر فرشته یی است که او را موفق و به راه راست می

 شد. شدم همانا که عمر مبعوث می اگر من میان شما به پیامبري مبعوث نمی
 هر آینه عمر بود.بود  اگر پس از من پیامبري می

 یافت. شد کسی جز عمر از آن رهایی نمی اگر بر زمین عذاب نازل می
سوي عمر  پنداشتم که به کرد فقط می هرگاه جبریل در آمدن پیش من تاءخیر می

 مبعوث شده است.
 عمر چراغ اهل بهشت است.

آنان  فرموده است مرا با امتم سنجیدند بر از جمله آن احادیث این است که پیامبر
برتري داشتم. ابوبکر را سنجیدند برتري داشت، عمر را سنجیدند برتري داشت و برتري 

 داشت و برتري.
اما فرار از جنگ، عمر فقط به این منظور گریخته که به گروهی از لشکر بپیوندد (!) و 

 خداوند خود این را استثناء فرموده است و بدین گونه او از گناه بیرون است. 
ورد بقیه اخبار گذشته، مقصود از فرشته بیان صحت اندیشه و زیرکی عمر اما در م

اند دلیل بر عیبی  است و این سخن مثل گونه است و آنچه (در اعتراض به آن) گفته
 تواند باشد. نمی

که فرموده است اگر بر زمین عذاب نازل شود کسی جز عمر از آن  این گفتار پیامبر
آن را پس از گرفتن فدیه از اسیران بدر فرموده  ه پیامبریابد سخنی است ک رهایی نمی

است که عمر نه تنها با گرفتن فدیه موافق نبود که از آن نهی کرده بود و خداوند متعال 
این آیه را نازل فرمود اگر نبود نوشته و فرمانی از خدا که پیشی گرفت همانا در مورد 

گوید و  ون قرآن در این مورد سخن میرسید و چ آنچه گرفتید شما را عذابی بزرگ می
 شود. دهد به طعنه کسی که در این خبر طعنه زند توجهی نمی گواهی می

که عمر چراغ اهل بهشت است معناي آن چنین است که چراغ  اما سخن پیامبر
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مند و  پرتوافشانی و علم عمر از او بهرهقومی از اهل دنیاست که به سبب استفاده از 
 اند. شدهمستحق بهشت 

بیم آن داشت که او در  اما حدیث بازداشتن شاعر از ادامه شعر چنین است که پیامبر
شعر خودش سخنی منکر گفته باشد و عمر که خشن بود بر او خشونت کند و مقصود 

مهربان  پیامبر آن بود که در آن صورت خودش با محبت به شاعر متذکر شود که پیامبر
د متعال در مورد آن حضرت فرموده است نسبت به مومنان و رئوف بوده است و خداون

 رئوف و مهربان است.
هاست و تاءویل  اما در حدیث رجحان، مراد از آن گشودن و به تصرف آوردن سرزمین

این گفتار آن است که در خواب به رسول خدا چنین نشان داده شد که خداوند برخی از 
برابرش را  ابوبکر خواهد گشود و براي عمر چندها را براي او و نظیر آنرا براي  سرزمین

 خواهد گشود و همان گونه صورت گرفت. 
یابد و هر کس همت خود را در  بدان هرکس به عیب گرفتن همت بگمارد آن را می

شود سعادتمند کسی است با  طعن بر مردم قرار دهد درهاي بسیاري براي او گشوده می
ند و توشه تقوا براي خود فراهم سازد. و توفیق خویشتن انصاف دهد و هوس را دور افک

 از خداوند باید طلب کرد.

 اخباري که درباره چگونگی مسلمان شدن عمر رسیده است 
اما مسلمان شدن عمر، در بیشترین و استوارترین روایات آمده است که چون عمر 

و در  مسلمان شد شمار مسلمانان به چهل رسید و مسلمان شدن او در سال ششم بعثت
 بیست و شش سالگی بوده است و پسرش عبداهللا در آن هنگام شش ساله بود.

ترین روایتی که درباره مسلمان شدن حضرت عمر نقل شده روایت انس بن  صحیح
گفته است: در حالی که شمشیرم را بر دوش  می مالک، از خود حضرت عمر است که

روم  می روي؟ گفتم: می یدم پرسید کجاداشتم از خانه بیرون آمدم، مردي از بنی زهره را د
شم و بنی زهره در امان خواهی بود؟ به او گفتم ها محمد را بکشم. گفت: چگونه از بنی
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و از آیین خود برگشته اي. گفت: آیا تو را به چیز اي  بینم که مسلمان شده می تو را چنین
 اند. ي راهنمایی کنم؟ همانا خواهرت و شوهرش مسلمان شدهتر شگفت

که نامش  عمر حرکت کرد و خروشان وارد خانه آن دو شد یکی از یاران پیامبر
خباب بن ارت بود پیش آن دو حضور داشت که چون هیاهوي عمر را شنید خود را 
پنهان ساخت عمر گفت: این آوایی که در خانه شما شنیدم چه بود؟ آنان سوره طه را 

یش ما نبود، با خود سخنی خواندند شوهرخواهرش گفت: چیزي پ می پیش خباب
گفتیم. عمر گفت: شاید شما دو نفر مسلمان شده اید؟ شوهرخواهرش گفت: اي عمر،  می

کنی که حق در غیر آیین تو باشد؟ عمر برجست و شوهرخواهر خود را  آیا تصور نمی
سخت بر زمین کوبید، خواهرش آمد او را از شوهرش کنار زد. عمر با دست خود بر او 

چهره خواهر خود را خونین کرد، خواهرش با صداي بلند گفت حق در آیین  سیلی زد و
دهم که پروردگاري جز خداي یگانه نیست و محمد فرستاده  می توست و من گواهی

خواهی انجام بده، عمر همین که نومید شد، گفت: این نامه را که  می اوست، هر کاري
ش به او گفت: تو ناپاکی و این خواند، خواهر می پیش شماست بدهید بخوانم عمر خط

زنند، برخیز وضو بساز. او برخاست و بر خود آب ریخت و  نمی کتاب را جز پاکان دست
آن نامه را در دست گرفت و شروع به خواندن کرد طه. قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که 
 رنجه گردي، لیکن پند دادنی است براي هر کس که بترسد تا این گفتار خداوند که

فرماید همانا که من خدایم و خدایی جز من نیست مرا بپرست و براي یاد من نماز را  می
 برپادار. 

عمر گفت: مرا پیش محمد ببرید. چون خباب این سخن عمر را شنید و رقت او را 
احساس کرد از حجره بیرون آمد و گفت: اي عمر، مژده بر تو باد! که من امیدوارم دعاي 

فرمود بار  درباره تو مستجاب شود و خودم شنیدم که می داشب پنجشنبه رسول خ
 خدایا اسالم را با مسلمانی عمر بن خطاب یا عمروبن هشام (یعنی ابوجهل) عزیز فرماي.

یی بود که کنار کوه صفا قرار داشت. عمر  در آن هنگام در خانه گوید: رسول خدا
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بن عبدالمطلب و طلحۀ بن عبیداهللا و تنی چند از  هحرکت کرد و کنار آن خانه رسید حمز
آید گویا  بر در خانه بودند. آنان همین که عمر را دیدند که می خویشاوندان رسول خدا

آید اگر  آید، حمزه هم گفت: عمر است که می ترسیدند و گفتند: این عمر است که می
اگر چیز دیگري اراده کند  شود و خداوند نسبت به او اراده خیر فرموده باشد مسلمان می

که درون خانه بود و بر او وحی نازل  کشتن او بر ما آسان است. در این هنگام پیامبر
اش را گرفت و  شد شتابان بیرون آمد و خود را به عمر رساند و گریبان و جلو جامه می

خواهی بس  حمایل شمشیرش را هم با دست دیگر گرفت و فرمود اي عمر، گویا نمی
فرو  هتا خداوند بر تو بدبختی و درماندگی فرو فرستد همانگونه که بر ولید بن مغیرکنی 

فرستاد سپس فرمود بارخدایا، این عمر است، پروردگارا، اسالم را با عمر عزت ببخش 
دهم که  دهم که پروردگاري جز خداي یگانه نیست و گواهی می عمر گفت: گواهی می

ن خانه و کسانی که بر در بودند چنان تکبیري گفتند که همانا تو فرستاده اویی. ساکنان آ
مشرکانی که در مسجد بودند شنیدند. همچنین روایت شده است که پیش از ظهور اسالم 

 به عمر مژده و وعده داده شده بوده است.
در یکی از صفات ابواحمد عسکري که خدایش رحمت کناد! خواندم که عمر به 

اش از ولید بود به شام  غیره براي بازرگانی که سرمایهصورت مزدور همراه ولید بن م
برد و بارهاي او را بر  رفت، عمر در آن هنگام هیجده ساله بود، او شتر ولید را به چرا می

کرد. چون به بلقاء رسیدند یکی از علماي روم  داشت و از کاالهاي او نگهداري می می
ی طوالنی به او نگریست و سپس گفت: عمر را دید و شروع به نگریستن به او کرد و مدت

کنم نام تو عامر یا عمران یا چیزي نظیر این دو باشد؟ گفت: نامم عمر  اي پسر، گمان می
است. گفت: هر دو رانت را برهنه کن. چنان کرد بر یکی از آنها خال سیاهی همچون 

و معلوم  او چنان کرد ،کف دستی بود. آن مرد از عمر خواست سر خود را هم برهنه کند
شد جلو سرش بدون موست سپس آن عالم از عمر خواست که با دست خود کاري انجام 
دهد و متوجه شد چپ دست است. آن گاه به عمر گفت: تو پادشاه عرب خواهی بود و 
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کرد خندید.  سوگند به حق مریم عذراء که چنین است. عمر در حالی که او را استهزاء می
د به حق مریم عذراء که تو پادشاه عرب و پادشاه روم و خندي؟ سوگن آن مرد گفت: می

 شمرد او را رها کرد. پادشاه ایران خواهی بود. عمر در حالی که سخن او را بی ارزش می
آمد تا  گفت: آن مرد رومی در حالی که سوار بر خري بود از پی می عمر پس از آن می

لباس خرید و آهنگ حجاز کرد  آنکه ولید کاالهاي خود را فروخت و با بهاي آن عطر و
خواست و همه روز بامداد  آمد چیزي هم از من نمی و آن مرد همچنان از پی من می

بوسند و چون از مرزهاي شام  گونه که دست پادشاهان را می بوسید همان دست مرا می
گذشتیم و وارد حجاز شدیم و آهنگ رفتن به مکه کردیم او از من وداع کرد و برگشت. 

کنم آن عالم  گفتم، و خیال می پرسید و من چیزي به او نمی هم از من درباره او میولید 
 آمد. بود پیش ما می مرده است که اگر زنده می

 حضرت عمر و اخباري که در این مورد رسیده است  وفاتتاریخ 
تاریخ مرگ حضرت عمر چنین است که ابولولؤ روز چهارشنبه چهار روز باقی اما 

ذي حجۀ سال بیست و سه هجرت او را ضربت زد و روز یکشنبه اول ماه  مانده از ماه
محرم سال بیست و چهار هجرت دفن شد و مدت حکومتش ده سال و شش ماه بود و 
به هنگام مرگ بنا بر مشهورترین روایات شصت و سه ساله بود عمر روز جمعه یی بر 

پندارم  وابی دیده ام که میو ابوبکر، گفت: من خ منبر، پس از یادکردن از رسول خدا
مرگم فرا رسیده است. در خواب چنان دیدم که پنداري خروسی دو بار بر من منقار زد و 
چون خواب بود خود را براي اسماء بنت عمیس نقل کردم گفت: مردي عجم تو را 

کشد. اندیشیدم چه کسی را به جانشینی خود برگزینم سپس چنین دیدم که خداوند  می
 و خالفتی که رسول خدا را براي آن برانگیخته است تباه نخواهد فرمود.آیین خود 

کند که عمر معموال به پسران غیرعرب که به حد بلوغ رسیده  ابن شهاب روایت می
داد، تا آنکه مغیره حاکم کوفه بود از غالمی هنرمند نام برد  بودند اجازه ورود به مدینه نمی

گفت این غالم  ست او را به مدینه آورد. مغیره میکه پیش او بود و از عمر اجازه خوا
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هنرهاي بسیاري دارد که در آنها منافعی براي مردم است، نظیر: آهنگري، نقاشی و 
پرداخت  هدینه بفرستد. مغیره براي ابولولؤدرودگري. عمر به مغیره اجازه داد که او را به م

ر آمد و از زیادي خراج خویش صد درهم خراج ماهیانه را مقرر داشت. ابولولؤ ة پیش عم
کارهایی را که  هدهی؟ ابولولؤ گله کرد. عمر پرسید: تو چه کارهایی را پسندیده انجام می

آمد براي عمر شمرد. عمر گفت: در قبال این کارهاي تو خراج  بخوبی از عهده آنها بر می
 تو زیاد نیست.

ند. برخی از مردم ا این چیزي است که بیشتر مردم از گفتگوي آن دو نقل کرده
روزي از  هاند که ابولولؤ گویند: عمر فریاد کشید و سخنان درشتی گفت و همگی متفق می

گویی اگر  اند که می گذشت، عمر او را فرا خواند و گفت: براي من گفته کنار عمر می
توانم آسیابی بسازم که با باد بگردد و آرد کند، گروهی هم با عمر بودند. آن  بخواهم می

رده خشمگین و ترشروي به عمر نگریست و گفت: براي تو آسیابی خواهم نهاد که مردم ب
اش سخن بگویند. همین که رفت عمر روي به آن گروه کرد و گفت: شنیدید این  درباره

 کنم هم اکنون مرا تهدید کرد. برده چه گفت؟ خیال می
قرار داشت مسلح اش میان آن  چند شبی گذشت، ابولولوه به خنجري دو سر که دسته

هاي مسجد به کمین ایستاد و همانجا منتظر  شد و در تاریکی سحر در گوشه یی از گوشه
ماند تا عمر به عادت همیشگی براي بیدارکردن مردم براي نماز صبح آمد و همین که 
نزدیک او رسید برجست و سه ضربه بر او زد که یکی از آنها به زیر ناف او خورد آهنگ 

مسجد بودند کرد و هرکس را که سر راهش بود زخمی کرد آن چنان که  مردمی که در
غیر از عمر یازده مرد دیگر را نیز زخمی کرد و سپس با خنجر خویش خودکشی کرد که 
عمر همین که احساس کرد بی هوش خواهد شد گفت: به عبدالرحمان بن عوف بگویید 

از هوش رفت و او را برداشتند و به با مردم نماز بگزارد. سپس بیهوشی بر او غلبه کرد و 
 خانه بردند و عبدالرحمان بن عوف با مردم نماز گزارد.

گوید من همچنان در خانه عمر ماندم و او همچنان در بیهوشی بود تا  ابن عباس می
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آنکه هوا روشن شد همین که هوا روشن شد به هوش آمد و به چهره کسانی که گرد او 
ا مردم نماز خواندند گفته شد: آري. گفت: هر کس نماز را بودند نگریست و پرسید: آی

ترك کند او را اسالمی نیست. آن گاه آب وضو خواست وضو گرفت و نماز گزارد. 
سپس گفت: اي ابن عباس، بیرون رو بپرس چه کسی مرا کشته است من بیرون آمدم و 

رالمومنین را اند پرسیدم: چه کسی امی چون در خانه را گشودم دیدم مردم جمع شده
گوید: به درون خانه برگشتم  ضربت زده است؟ گفتند: ابولولوه برده مغیره. ابن عباس می

کند تا خبري را که مرا براي آن فرستاده  نگرد و لحظه شماري می دیدم عمر بر در خانه می
پندارند که دشمن خدا  کنند و می است بشنود. گفتم: اي امیرالمومنین، چنین نقل می

بن شعبه بوده است و او گروهی دیگر را هم خنجر زده و سپس  هلوه غالم مغیرابولو
خودکشی کرده است. عمر گفت: سپاس خداوندي را که قاتل مرا چنان قرار نداد که 

عرب  ،بتواند در پیشگاه خداوند با یک سجده که براي او انجام داده باشد، احتجاج کند
فرستید پزشکی بیاید زخم مرا ببیند. چنان نیست که مرا بکشد عمر سپس گفت: ب

فرستادند و پزشکی از اعراب آوردند و او شربتی به عمر آشاماند که از محل زخم بیرون 
ریخت و براي آنان که حضور داشتند خون با آن شربت مشتبه شد. پزشکی دیگر آوردند، 

یرون آمد و او به عمر شیر آشاماند که همچنان به رنگ سپید و لخته شده از محل زخم ب
گفت: اي امیرالمومنین، وصیت خود را انجام بده. عمر گفت: به من راست گفت. و اگر 

گفت دروغ گفته بود. کسانی که حضور داشتند چنان بر او گریستند  سخنی غیر از این می
که صداي آنان را کسانی که بیرون از خانه بودند شنیدند. عمر گفت: بر ما گریه مکنید و 

فرموده است میت با گریه اهلش بر  ن است از خانه بیرون رود که پیامبرهر کس گریا
 شود. او شکنجه می

نخست  هلؤگفت: ابولؤ از عبداهللا بن عمر روایت است که گفته است شنیدم پدرم می
 دو ضربه بر من زد که پنداشتم سگی است تا آنکه ضربه سوم را زد.

مردم را  هلؤعوف پس از آنکه ابولؤالرحمان بن همچنین روایت شده است که عبد
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زخمی کرد، عباي پشمی سیاه خود را روي او انداخت و ابولؤ لؤ ه چون میان آن عبا گیر 
کرد خود را کشت و عبدالرحمان سرش را برید. در این هنگام سران مهاجران و انصار و 

ش شرکت کنندگان در جنگ بدر بر در خانه جمع شدند، عمر به ابن عباس گفت: پی
ایشان برو و بپرس آیا این کسی که مرا زخم زد باطالع شما چنین کرد. ابن عباس بیرون 

داشتیم خداوند از عمر ما  آمد و از ایشان پرسید گفتند: نه به خدا سوگند، و دوست می
 بکاهد و بر عمر بیفزاید.

کانی نوشت که هیچیک از گبر گوید! پدرم براي فرماندهان لشکر می عبداهللا بن عمر می
اند پیش ما گسیل مدارید، و همینکه ابولولوه او را زخم زد گفت:  را که به حد بلوغ رسیده

گفت: نگفته بودم هیچیک از گبرکان را  هچه کسی با من چنین کرد؟ گفتند: غالم مغیر
 اورید ولی شما در این مورد بر من غلبه کردید. پیش ما می

کند که  از عمرو بن میمون نقل می محمد بن اسماعیل بخاري در کتاب صحیح خود
گفته است: من براي نماز ایستاده بودم و سپیده دمی که عمر مضروب شد میان من و  می

کرد  ها عبور می عمر فقط عبدهللا بن عباس قرار داشت. عمر هنگامی که از میان صف
دید پیش  گفت: مستقیم و در یک خط بایستید و چون میان ما فاصله و کژي نمی می

گفت و گاهی در رکعت اول همچنین در رکعت دوم براي  االحرام می ةرفت و تکبیر یم

خواند. در آن  اینکه مردم جمع شوند به جماعت برسند سوره یوسف یا سوره نحل را می

گوید: این سگ مرا کشت یا این  می 25 االحرام گفت شنیدم ةروز همین که عمر تکبیر

سگ مرا خورد، و این همان وقتی بود که آن گبرك با دشنه یی دو سر او را زخم زد، او 
زد آن چنان که  گریخت بر اشخاص سمت چپ و راست خود زخم می همان طور که می

مردي از مسلمانان که چنین سیزده مرد را زخمی کرد که شش تن از ایشان کشته شدند. 
اند خود را کشت. عمر  دید گلیمی را روي او انداخت و چون گبرگ پنداشت او را گرفته

با دست خود دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت و او را براي ادامه امامت نماز پیش 
برد. کسانی که نزدیک عمر بودند متوجه موضوع شدند ولی کسانی که در نواحی مسجد 

http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_5/footnt01.htm#link279
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متوجه نشدند و همین قدر که صداي عمر قطع شد آنان شروع به گفتن سبحان اهللا  بودند
کردند. عبدالرحمان نماز مختصري گزارد و چون از مسجد برگشتند عمر گفت: اي ابن 
عباس، بنگر چه کسی مرا ضربت زده است. او ساعتی بیرون رفت و گشت زد و برگشت 

پیشه و صنعتگر؟ گفت: آري. عمر گفت:  و گفت: غالم مغیره. عمر پرسید: همان چند
خدایش بکشد! که دستور دادم نسبت به او پسندیده رفتار کنند. خدا را شکر که مرگ مرا 
به دست کسی که مدعی اسالم باشد قرار نداده است. تو و پدرت دوست داشتید که 

ر گبرکان بسیار شوند عباس بیشتر از همگان بردگان گبر داشت. ابن عباس گفت: اگ
گویی آن هم پس از اینکه با  خواهی آنان را تبعید و بیرون کنم؟ عمر گفت: دروغ می می

گزارند و همراه شما مراسم حج بجا  گویند و به قبله شما نماز می زبان شما سخن می
 آورند. می

اش بردند ما هم همراهش رفتیم و مردم در چنان  گوید: عمر را به خانه ابن عباس می
گفت: بر عمر  گویی پیش از آن روز سوگی به آنان نرسیده بود. یکی می شوري بودند که

ترسم. براي او شربتی آوردند، آن را آشامید از  گفت: براي او می باکی نیست. دیگري می
محل زخم بیرون ریخت، سپس شیر برایش آوردند، آن را هم آشامید از شکمش بیرون 

ستودند. مردي جوان  آمدند و او را می میریخت، دانستند که خواهد مرد، مردم پیش او 
مصاحبت وارد شد و گفت: اي امیرالمومنین، تو را از سوي خداوند مژده باد، که افتخار 

دانی از پیشگامان اسالمی و سپس به حکومت  گونه که می رسول خدا را داشتی و همان
اینها  رسیدي و دادگري کردي سرانجام هم شهادت بهره تو شد. عمر گفت: با همه

دارم سر و تن بیرون برم نه به سود من باشد و نه زیانم، و چون آن جوان  دوست می
شد؛ عمر گفت: این جوان را پیش من  پشت کرد که برود ردایش بر زمین کشیده می

برگردانید و چون برگرداندند گفت: اي برادرزاده، رداي خود را جمع کن که براي حفظ 
گاه عمر خطاب به  تري است. آنارت مایه پرهیزگاري بیشآن بهتر و در پیشگاه پروردگ

پسرش عبدهللا گفت بنگر که چه مقدار وام بر عهده من است. بررسی کردند و هشتاد و 
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شش هزار درهم یا چیزي نزدیک آن بود. عمر به عبدهللا گفت: اگر اموال خاندان عمر آن 
ت نکرد از خاندان عدي بن را کفایت کرد که از اموالشان ایشان پرداخت کن، اگر کفای

کعب کمک بگیر و اگر اموال ایشان هم کفایت نکرد از قریش کمک بخواه و به دیگران 
وامگذار و به هر حال از جانب من این مال را پرداخت کن. اینک پیش عایشه برو و بگو 

آن  رساند و مگو امیرالمومنین که من از امروز دیگر امیرمومنان نیستم عمر به تو سالم می
گیرد که کنار دو ساالر خویش به خاك سپرده شود. او  گاه به او بگو عمر از تو اجازه می

رفت و سالم داد و اجازه خواست و پیش او رفت، عایشه را دید که نشسته است و 
خواهد کنار دو  رساند و اجازه می گرید. عبداهللا بن عایشه گفت: عمر سالمت می می

خواستم  عایشه گفت: هر چند این جایگاه را براي خود میساالرش به خاك سپرده شود. 
 دهم. ولی اینک او را بر خود ترجیح می

چون عبدهللا برگشت حاضران گفتند: عبداهللا آمد. عمر گفت: بلندم کنید او را نشاندند 
و به مردي تکیه داد و به عبداهللا گفت: چه خبر داري؟ گفت: اي امیرالمومنین همان 

داري، عایشه اجازه داد. عمر گفت: سپاس خداي را، هیچ چیزي  چیزي که دوست می
ام را ببر و باز بر عایشه سالم بده  ت نبود. چون جانم گرفته شد جنازهبراي من به این اهمی

اش کنید و اگر جنازه  خواهد؛ اگر اجازه داد مرا وارد خانه و بگو عمر بن خطاب اجازه می
 سلمانان ببرید و میان آنان به خاك سپارید.مرا نپذیرفت مرا به گورستان دیگر م

در این هنگام حفصه دختر عمر در حالی که زنان همراهش بودند وارد شد همین که 
او را دیدیم برخاستیم. او خود را کنار پدر رساند و ساعتی بر بالین او گریست، سپس 

اش  گریهمردان دیگري اجازه ورود خواستند. حفصه به حجره دیگري رفت و ما صداي 
 شنیدیم. را از آن خانه می

مردان گفتند: اي امیرالمومنین، وصیت کن و کسی را به جانشینی خویش بگمار. گفت: 
بینم که  من براي حکومت هیچ کس از این چند تن یا از این گروه را سزاوارتر نمی

ه و رحلت فرمود در حالی که از ایشان راضی بود و علی و عثمان و زبیر و طلح پیامبر
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عبدالرحمان بن عوف و سعد (بن ابی وقاص) را نام برد و گفت: عبدهللا بن عمر هم در 
کند ولی او را رایی نخواهد بود گویا عمر این را براي تسلیت و  جلسات شما شرکت می

گفت اگر امارت به سعدبن ابی وقاص رسید که شایسته آن است و گرنه هر  تسکین او می
دیشه او یاري بخواهید که من او را نه به سبب ناتوانی و نه به کدامتان امیر شدید از ان

سبب خیانت کنار گذاشتم. عمر سپس گفت: به خلیفه پس از خودم درباره مهاجران 
کنم که حق ایشان را بشناسد و حرمت آنان را بدارد  نخستین به خیر و نیکی سفارش می

هجرت ایشان ایمان آوردند و مدینه  کنم، که آنان پیش از و او را درباره انصار سفارش می
را خانه ایمان دادند. باید کارهاي پسندیده نیکان را پذیرا باشد و از خطاکاري ایشان در 

کنم که آنان مایه حفظ اسالم و  گذرد، و او را نسبت به ساکنان شهرها به نیکی سفارش می
زي جز افزونی از حد اند و نباید از ایشان چی پرداخت کنندگان اموال و سبب خشم دشمن

کنم که  نصاب اموالشان را آن هم با رضایت ایشان بگیرد و او را به اعراب سفارش می
شوند و باید چیزي از افزونی اموال  اند و ماده اسالم شمرده می ایشان اصل و ریشه عرب

که ایشان گرفته شود و به بینوایان و مستمندان آنان پرداخت گردد و او را در مورد کسانی 
کنم که به پیمان  ذمی هستند و در پناه پیمان خداوند و رسول خدا قرار دارند سفارش می

اند جنگ کند و چیزي بیشتر از  آنان وفا کند و با کسانی که در صدد جنگ با اهل ذمه
 طاقت و توان بر آنان تکلیف نکند.

 اش را بیرون آوردیم و حرکت کردیم. گوید: چون عمر درگذشت جنازه
عبداهللا بن عمر بر در حجره رسول خدا بر عایشه سالم داد و گفت: عمر بن خطاب 

خواهد. عایشه گفت: در آوریدش. جنازه را داخل بردند و کنار دو  اجازه ورود می
 ساالرش دفن کردند. 

گوید: من نخستین کس بودم که پس از زخمی شدن عمر پیش او رفتم،  ابن عباس می
من حفظ کن و به خاطر بسپار که بیم آن دارم مردم مرا زنده  گفت: این سه سخن را از

سازم و همه  دهم، کسی را بر مردم خلیفه نمی نبینند: من در مورد احکام کالله حکمی نمی
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را  بردگان من آزادند. من به او گفتم: تو را به بهشت مژده باد که افتخار مصاحبت پیامبر
هده دار کار مسلمانان شدي و با قدرت از عهده اي و ع آن هم براي مدتی طوالنی داشته
 آن برآمدي و امامت را ادا کردي.

دهی سوگند به خداوندي که جز او نیست  عمر گفت: اما اینکه مرا به بهشت مژده می
اگر دنیا و هر چه در آن است از من باشد حاضرم در قبال ترس از آنچه در پیش است 

مورد خود بدانم و آنچه درباره زمامداري مسلمانان فدا کنم، مگر آنکه خبر قطعی را در 
گفتی بسیار دوست دارم که از آن سر و تن بیرون روم نه به سود من باشد نه به زیانم، 

 .خدا گفتی فقط همان مایه امید استآري آنچه در مورد مصاحبت رسول 
پیش پدرم  گفته است: کند که می معمر، از زهري، از سالم، از عبداهللا بن عمر نقل می

گویند، خواستم آن را براي تو بگویم، آنان چنین  رفتم و گفتم شنیدم مردم سخنی می
گماري و حال آنکه اگر خودت ساربان و  پندارند که تو کسی را به جانشینی خود نمی می

شبانی براي شتر و گوسپند داشته باشی که آن را رها کند و پیش تو آید چنین خواهی 
ه هستند و حال آنکه چوپانی مردم شدیدتر است، گوید: نخست سر دانست که تباه شد

خود را بر بالین نهاد و سپس برداشت و گفت: خداوند متعال دین خود را حفظ خواهد 
هم جانشین تعیین نفرمود و اگر جانشین  فرمود اگر من جانشینی تعیین نکنم پیامبر

همین که پدرم نام پیامبر و ابوبکر را تعیین کنم ابوبکر جانشین معین کرد. به خدا سوگند، 
میان آورد دانستم که او کار هیچ کس را با کار رسول خدا عوض نخواهد کرد و کسی را 

 گمارد. به جانشینی نمی
اش دفن شود عمر  روایت شده است با آنکه عایشه اجازه داده بود که عمر در خانه

ید اگر اجازه داد چه بهتر و گرنه او گفت: پس از اینکه مردم او براي بار دوم اجازه بگیر
را به حال خودش بگذارید، چرا که بیم آن دارم مبادا از بیم قدرت من اجازه داده باشد. 

 این بود که پس از مرگ او هم از عایشه اجازه گرفتند و اجازه داد.
کند که چون عمر زخمی شد کعب االحبار پیش او آمد و این  عمرو بن میمون نقل می
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ا تالوت کرد همانا حق از پروردگارت توست و هرگز از شک کنندگان مباش من آیه ر
گفتی از کجا براي من که در  پیش از این به تو خبر دادم که شهید خواهی شد، و می

 جزیرة العرب هستم شهادت نصیب خواهد شد.
ه زخمی شد و من رفتم و باخبر ابولؤلؤکند که چون عمر  ابن عباس روایت می

داشتم سر و  حجره عمر آکنده از مردم بود و من نسبتا جوان بودم خوش نمی برگشتم،
ناچار نشستم عمر هم بر خود گردن مردم را زیر پا نهم و خودم را نزدیک برسانم، 

یی پیچیده و سر خود را پوشانده بود، کعب االحبار آمد و گفت چه مناسب است  مالفه
راي این امت باقی بدارد تا کارهایی را انجام دهد و امیرالمومنین دعا کند تا خداوند او را ب

از جمله نام منافقان را گفت که عمر بتواند آنان را ریشه کن سازد من به کعب االحبار 
گفتم آنچه را گفتی خودت به او ابالغ کن. گفت: من این سخنان را گفتم که تو به او 

ش و شانه مردم گذشتم و کنار ابالغ کنی. من جراءت پیدا کردم، برخاستم و از روي دو
سر عمر نشستم و گفتم: تو مرا براي این کار گسیل کرده بودي که چه کسی تو را ضربت 
زده، او غالم مغیره بوده و همراه تو سیزده تن دیگر را زخمی کرده است و اینک کعب 

 خورد. االحبار اینجاست و در این موارد سوگند می
گویی؟ کعب  انید. او را فرا خواندند. گفت: چه میعمر گفت: کعب را پیش من فرا خو

گویم عمر گفت: به خدا سوگند، دعا نخواهم کرد ولی اگر خداوند عمر  گفت: چنین می
 را نیامرزد عمر بدبخت خواهد شد.

گوید: چون عمر زخمی شد براي مدتی طوالنی مدهوش بود،  مسور بن مخرمۀ می
توانید او را به هوش  ثل تذکردادن نماز نمیگفته شد اگر او زنده باشد با هیچ چیز م

آورید. گفتند: نماز، نماز اي امیرالمومنین و نماز گزارده شده است، عمر به هوش آمد و 
یی در اسالم  راي کسی که نماز را رها کند بهرهگفت نماز، خدا نکند که آن را ترك کنم، ب

 د.تراوید نماز گزار نیست، عمر در حالی که از زخمش خون می
گوید: چون عمر زخم خورد شروع به بیتابی و دردمندي  همچنین مسور بن مخرمه می

 کرد. ابن عباس گفت: اي امیرالمومنین، چنین نیست که تو افتخار مصاحبت رسول خدا
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را داشتی و نیکو از عهده برآمدي و گرفتار فراق آن حضرت شدي و او از تو خشنود بود 
ق صحبت او را نیکو داشتی و از تو جدا شد در حالی که و با ابوبکر مصاحبت کردي و ح

از تو خشنود بود، سپس با مسلمانان مصاحبت و نسبت به آنان نیکی کردي و از آنان جدا 
 شوي در حالی که از تو خشنودند. می

و ابوبکر گفتی آري، این از چیزهایی  عمر گفت: اما آنچه در مورد مصاحبت پیامبر
بینی به خدا سوگند، از  منت نهاده است، اما آنچه از بیتابی من می است که خداوند بر من

هاي زمین از من باشد فدیه دهم پیش از آنکه  این جهت است که حاضرم اگر تمام طال
عذاب خدا را ببینم در روایتی دیگر چنین است: که گفت حاضرم در قبال هول مطلع 

غرور کسی است که شما او را فدیه دهم، و در روایت دیگري آمده است که گفت: م
فریفته باشید، اگر هر چه طال و نقره که بر روي زمین است از من باشد حاضرم در قبال 
هول مطلع فدیه دهم. در روایت دیگري است که گفت: اي ابن عباس آیا در مورد امیري 

 گویی؟ بر من ثنا می
ی که جان من در گویم: در روایت دیگري آمده است که عمر گفت: سوگند به کس می

دارم همان گونه که به امارت وارد شدم از آن بیرون روم و  دست اوست بسیار دوست می
افتد از من باشد  بر من گناه و گرفتاري نباشد. در روایتی دیگر آنچه آفتاب بر آن می

حاضرم در قبال نجات از اندوه قیامت و مرگ بپردازم، و چگونه که هنوز به صحراي و 
نرسیده ام همچنین در روایتی دیگر آمده است: اگر دنیا و آنچه در آن است از جمع مردم 

من باشد حاضرم پیش از آنکه از سرانجام خود آگاه شوم در قبال بیمی که پیش روي من 
 است بپردازم.

گفت: افسوس بر  گوید: در این هنگام صداي ام کلثوم را شنیدیم که می ابن عباس می
گریستند، صداي گریه فضاي خانه را انباشته  نانی همراه او میاز دست دادن عمر! و ز

کرده و به لرزه درآورد، عمر گفت: اي واي مادر عمر، که خداي او را نبخشد و نیامرزد! 
من گفتم: به خدا سوگند: امیدوارم که عذاب را فقط همان اندازه ببینی که خداوند متعال 

و تا آنجا که ما  29 شود به دوزخ وارد می فرماید و هیچ کس از شما نیست جز آنکه می
دانیم تو امیرمومنان و سرور مسلمانانی که به حکم قرآن قضاوت و به طور مساوي  می

http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_5/footnt01.htm#link284
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 کنی.  تقسیم می
خوش آمد، نشست و گفت: اي ابن عباس،  گوید: این سخن من عمر را ابن عباس می

میان شانه ام  دهی؟ من ترسیدم چیزي بگویم، علی آیا در این باره براي من گواهی می
 زد و گفت گواهی بده.

کنی  در روایت دیگري آمده است که ابن عباس گفت: اي امیرالمومنین، چرا بیتابی می
مایه پیروزي بود و دنیا را انباشته از که به خدا سوگند، اسالم تو مایه عزت و حکومت تو 

 دهی؟ عدل و داد کردي. عمر گفت: اي ابن عباس، آیا در این باره براي من گواهی می
گوید: مثل اینکه ابن عباس خوش نداشت شهادت دهد و توقف کرد،  راوي می

 به ابن عباس فرمود: بگو آري، من هم با تو هستم. ابن عباس گفت: آري. علی
دیگري آمده است که ابن عباس گفته است: همچنان که عمر بر پشت افتاده  در روایت

بود دست بر پوستش کشیدم و گفتم این پوستی است که آتش هرگز آن را لمس نخواهد 
دانی؟  کرد. عمر نگاهی به من افکند که بر او رحمت آوردم و گفت: از کجا این را می

ا نیکو پنداشتی... تا آخر حدیث. عمر مصاحبت کردي و حق صحبت ر گفتم: با پیامبر
گفت: اگر همه آنچه بر زمین است از من باشد حاضرم پیش از آنکه به عذاب خداوند 

 برسم و آن را ببینم بپردازم تا از آن در امان بمانم.
شناسیم، ناگاه متوجه  در روایت دیگري است که دیدیم صداي امام جماعت را نمی

 است و گفته شد: امیرالمومنین زخمی شد. شدیم که عبدالرحمان بن عوف
مردم برگشتند و عمر که هنوز نماز صبح نگزارده بود همچنان در خون خود بود، 
گفتند: اي امیرالمومنین، نماز! سرش را بلند کرد و گفت: ترك نماز هرگز خدا نیاورد، هر 

رخیزد از کس نماز خویش را تباه سازد او را حظی در اسالم نیست. حرکتی کرد که ب
زخمش خون جاري شد، گفت: برایم عمامه یی بیاورید، آوردند، زخم خود را با آن بست 

ام را بر خاك  پسرش عبداهللا نگریست و گفت گونه و نماز گزارد و ذکر گفت و سپس به
براي بار گوید: من به سخن او توجه نکردم و پنداشتم حواسش پرت است.  بنه. عبداهللا می

م ندادم براي بار سوم گفت: اي ام را بر خاك بنه من انجا م، گونهدوم گفت: پسرجان
ام را بر خاك بنه. فهمیدم که عقل او بر جاي است و فقط از شدت درد  مادر! گونه بی
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اش را بر خاك نهادم دیدم اطراف موهاي  تواند خودش آن کار را انجام دهد. گونه نمی
ه گوشه چشمش گل چشبیده است ریش او بر خاك است و چندان گریست که دیدم ب

گوید: اي واي بر مادر عمر و  گوید! شنیدم می گوش خود را تیز کردم تا بشنوم چه می
 واي بر مادر عمر! اگر خداوند از او گذشت نفرماید.

آمد و کنار بالین عمر ایستاد و فرمود: هیچ کس  در روایتی آمده است که علی
تر از این جسد پیچیده در پارچه  دیدار کنم محبوب براي اینکه با کارنامه او با خداوند

 نیست.
گفته است: شنیدم پدرم در دعایش  از ام المومنین حفصه روایت شده است که می

گفت: پروردگارا، کشته شدن در راه خودت و مرگی در شهر پیامبرت (را نصیب من  می
د خودش فراهم کن)! من گفتم: از کجا چنین چیزي ممکن است؟ گفت: اگر خدا بخواه

 فرماید. می
گفته است: ما در کتابهاي خود در مورد تو  روایت شده که کعب االحبار به عمر می

گفته: چگونه براي من که ساکن جزیرة  چنین یافته ایم که شهید خواهی شد، و عمر می
 العرب هستم وصول به شهادت ممکن است.

ش حفصه پیش او آمد و گوید: چون عمر زخمی شد دختر مقدام بن معدي کرب می
و اي  بانگ برداشت که اي صحابی رسول خدا و اي پدر همسر رسول خدا

امیرالمومنین! عمر به پسر خود عبداهللا گفت: مرا بنشان که مرا یاري شنیدن آنچه را که 
شنوم نیست. عبداهللا او را به سینه خود تکیه داد و نشاند. عمر به حفصه گفت: تو را به  می

دهم که از این پس بر من مویه گري و نوحه خوانی نکنی،  ر تو سوگند میحق خودم ب
البته در مورد اشک ریختن چشمان تو هرگز اختیار ندارم، و هیچ مرده یی نیست که او را 

 گیرند. بر صفاتی که در او نیست ستایش کنند مگر اینکه فرشتگان بر او خشم می
اند هر یک از ایشان  ریش ساالرهاي مردمگفت: افراد ق گوید: شنیدم عمر می احنف می

کنند. چون عمر در گذشت و  به هر کاري دست زند گروهی از مردم از او پیروي می
فرمان داده بود صهیب سه روز با مردم نماز بگزارد و به مردم خوراك داده شود تا افراد 

نکه به شورا بر خالفت یک تن هماهنگ شوند، هنگامی که سفره گستردند مردم از ای



 آلفوس (جلد اول)  462

 

 سوي غذا دست دراز کنند خودداري کردند.
رحلت فرمود و ما پس از او غذا  عباس بن عبدالمطلب گفت: اي مردم، رسول خدا

خوردیم، ابوبکر مرد پس از او غذا خوردیم و آدمی را از خوردن چاره یی نیست و سپس 
دست دراز کرد و خوراك خورد (دیگران پیروي کردند) و من درستی سخن عمر را 

 دانستم.
ند که ا بسیاري از مردم شعري را که در حماسه ابوتمام آمده است نقل کرده و پنداشته

 سروشی از جنیان آن در مرثیه عمر سروده است و آن ابیات چنین است.
از سوي اسالم پاداش پسندیده بهره ات شد و دست خداوند در آن پهنه از هم دریده 

 شده برکت دهاد.
اهد به کس هر اندازه تیزرو باشد و بر فرض که بر بالهاي شترمرغ سوار شود و بخوهر

 ماند... اي برسد باز هم عقب می هآنچه در گذشته انجام داد
آیا پس از کشته شده در مدینه که زمین در سوگ او تیره و تار شد و درختان سترگ 

 بر خود لرزیدند...
 دانند. بیشتر مورخان این ابیات را از مزرد برادر شماخ و برخی هم از خود شماخ می

براي تخطئه حضرت عمر دانم و شیعه  در انتهاي این بخش بیان توضیحی را الزم می«
کند که هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است  و ابوبکر به احادیثی از نبی اکرم اشاره می

در اینکه حضرت فاطمه از این دو نفر آزرده شده و  -1و احادیثی دیگر از این نوع. ولی: 
حتی اگر این  -2بعد هم آنها را نبخشیده باشند جاي حرف و حدیث بسیار است 

حادیث منتسب به نبی اکرم صحت داشته باشد شان بیان آن بنا به عللی بوده و به عبارت ا
ممکن است شیعه  اند. دیگر بنا به موقعیت و مناسبتی نبی اکرم این سخنان را فرموده

شان بیان ندارد. ولی چگونه آیات قرآن که مهمتر است شان نزول دارد؟ به  بگوید حدیث
شان نزول آیه والیت در خصوص خاتم بخشی علی بوده و مراد  دگویی عنوان مثال شما می

هاي دیگر  توان به زمان باشد و این آیه را نمی از الذین (کسانی که) فقط حضرت علی می
و اشخاصی دیگر تعمیم داد. پس سخن نبی اکرم در خصوص آزردن فاطمه نیز به 

هاي پست  ري: انسانآ »مناسبتی خاص و مربوط به زمان و افرادي خاص بوده است!
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هاي  شوند ولی انسان هاي عادي سرگرم حوادث می شوند. انسان سرگرم اشخاص می
 کنند. ها فکر می بزرگ به ایده
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