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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

ت و رازقيت يگانه و در خالقيت و احياء سپاس و ستايش پرورگار جهان را كه در الوهي
معاون و مشاور و نائب و   و نظير و در تدبير امور خلقت بيشريك و اماته و معبوديت بي

وزير است و احدى از آفريدگان وي از مالئكة مقربين و أنبياي مرسلين و أولياي صالحين را 
 و اگر گاهي خبري از آينده و .در حريم خالقيتش راه و بر أسرار و علم غيبش آگاهي نيست

است به وسيلة وحي بر رسولي خاص  ر عام مخفي و پوشيدهشونده كه علمش ب اثري از شده يا
لطفي است از آفريدگار ، إعالم و إبالغ شود تا حجتي بر رسالت او و تصديقي بر نبوتش باشد

جهان بر عموم بندگان تا بدين وسيله پاية پيغمبري و منصب رهبري آن رسول را محكم و 
امتناهي به ن غيرت الهي و پاسداشت كبرياي  تصديق و تأييد نمايد و گرنه دورباشتثبيت و

اه أسرار و خفيات وسرا پردة مكنونات و گقاي اجازة ورود و دخول در مرز قُر هيچ آفريده
و شياطيني كه به چنين آرزوي خام با پروبال أوهام به قصد دست يافتن به ، دهد غيبيات نمي

گيرند مرزداران إقليم أسرار با تيرهاي  كشيده اوج تنور، ة غيب به جانب آسمان تقديرنهانخان
نسوز كرده با نهايت ذلّت و خسران به مبدأشان هابط و ساقط هاب آنان را آماجگاه ثاقب جاش

 .نمايند

راه ، ذيجود و رسالت أبدي خويشمحدود بر پيغمبر محمود كه با وجود و درود نا
 نه تنها بتها را .ود نمودگونه مردم فريبي و اضالل و طريق استحمار و استغالل را مسدهر

اي از آن افكند كه آن  اي از توحيد ريخت و شالوده ها را ويران كرد بلكه پايه شكست وبتخانه
 شريعت او مشروب شود هرگز انديشة بت ركس كه قدم در شرع او نهد و به دمي از جويبا
 .پرستي و خيال خدا سازي در مخيلة او راه نيابد

 آفرينش و ماهيت و صورتش دهشت افزاي أهل دانش و بينش او كه وجود مقدسش زبدة
است خودرا آن چنان متواضع و فروتن نشان داد كه به بندگي خدا بيش از رسالتش اهميت 

يد و داي از چرب زباناِن تملّق پيشه خواستند او را به مدح و ثنائي كه صنا نهاد و همينكه عده
ال تَرفَعوِني فَوقَ حقِّي فَِإن اَهللا تَعالَى اتَّخَذَِني (( :فرمود، بستايند، ستودند بزرگان خويش را مي

 تبارك –همانا خداوند ، مرا از آنچه سزاوار من است باالتر نبريد ))عبداً قَبَل َأن يتَِّخذَِني نَِبياً
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  . )١(گزيندرفت پيش از آنكه مرا به نبوت بر مرا به بندگي پذي–و تعالى 
ن ايزد منّان اين منصب إلهي را در تشهد نماز مقرر داشت كه هر صبح وشام و به فرما

أن محمداً وأشهد « آور شوند كه احديت به معبوديت و بندگي يادبندگان خدا او را در پيشگاه
تا معلوم شود كه شرف "دهم كه محمد بندة خدا و فرستادة اوست  شهادت مي»عبده ورسوله

 .ش سبقت و مزيت داردبندگي او بر مقام رسالت

جنابش را ، اي از مردمان گويد هنگامي كه عده  خادم گاه و بيگاه او مي»أنس«و چنانكه 
 علَيكُم !يا َأيها النَّاس(( : فرمود، ستوند)) أنت سيدنا وذو الطول علينا!يا رسول اهللا((به عنوان 

طَانالشَّي نَّكُمِويتَهسال يو اكُمِبتَقْو! َأن ا ُأِحباِهللا مو ولُهسراِهللا و دبِد اِهللا عبع نب دمحَأنَا م 

 )رسزاوا( اي مردم گفتاري كه گفتار ))تَرفَعوِني فَوقَ منِْزلَِتي الَِّتي َأنْزلَِني اُهللا عز وجلَّ
 دوست .و فرستادة اويم من محمد پسر بندة خدا .مبادا شيطان شما را بفريبد، شماست بگوييد

 .)٢(بريدبباالتر ،  برايم مقرر داشته– لَّج وز ع–دارم مرا از مقامي كه خداي  نمي

 به سند )ع(اش از حضرت جعفر بن محمد الصادق  و چنانكه از صادق عترت طاهره
 :وداست كه فرم  رسيده– عليه صلوت اهللا –سلسلة الذهب از آباء طاهرينش تا أمير المؤمنين 

 فغضب ! خرج على نَفٍَر من أصحابه فقالوا له مرحباً بسيدنا وموالنا)ص(إن رسول اهللا «

قولوا مرحباً بنبينا ورسوِل  ال تقولوا هكذا ولكن ):ص( غضباً شديداً ثم قال )ص(رسول اهللا 

ي از  نزد گروه)ص( رسول خدا » قولوا السداد من القول وال تغلوا في القول فتمرقوا،ربنا
 جداً به خشم )ص(بر  پيام. اي موال و سرورما خوش آمدي:آنان عرض كردند، يارانش آمد
 سخن . چنين مگوييد بلكه بگوييد اي پيامبر و فرستادة پروردگار ما خوش آمدي:آمد و فرمود

 نگذريدرا درست و استوار بگوييد و در گفتار خود غُلُو ٣(»و مبالغه مكنيد و از حد(. 

به حضور پرنورش تشرف يافت و در ميان اين وفد "عامر بن صعصعه«ه وفد و همينك
، د داشت كه چشمش به آن حضرت افتادووج"ابو مطرف عبد اهللا بن الشّخير«مردي به نام 
 اي فرستادة خدا تو سرور مايي و »ذو الطول علينا  أنت سيدنا و!يا رسول اهللا« :عرض كرد

السيد « : از اينگونه ستايش روي درهم كشيد و فرمود جنابش،»بر ما منّت و بزرگي داري

                                                 
  .به سند سلسلة الذّهب١٨١ص » األشعثيات« )١(
 .١٢٦ص ، اإلسالم في القرن العشرين )٢(

 . و نوادر راوندى١٨٦ص ، الجعفريات )٣(
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 .)١(»مبادا شيطان شما را بفريبد،  سرور خداست» ال يستهوينَّكم الشيطان،اهللا

 من پادشاه :و ناآشنايي كه حضرتش را ديد و بر خود لرزيد او را دلجويي نموده فرمود
 !خورد نيستم بلكه فرزند زني هستم كه گوشت خشكيده مي

 ِمن )ص(لَم يكُن شَخْص َأحب ِإلَى أصحاب رسول اهللا « :است گفته» س بن مالكَأنَ«و 

 براي » وكَانُوا ِإذَا رَأوه لَم يقُوموا إليه ِلما يعلَمون ِمن كَراهِتِه ِلذَِلك: قَاَل،)ص(رسوِل اِهللا 
ديدند  أما هنگامي كه او را مياصحاب پيامبر هيچ كس از رسول خدا عزيزتر و محبوبتر نبود 

 .)٢(»پسندد دارد و نمي دانستند كه اين كار را ناخوش مي خاستند زيرا مي برايش بر نمي

پايان بر آل اطهار و خاندان ابرارش كه سرسلسلة آنان  و سالم فراوان و تحيات بي
 خطبة  است كه در– صلوات اهللا عليه وآله –بزرگ مرد جهان حضرت علي بن أبي طالب 

دارد از اينكه گوش به خودستائي و فضيلت  مردم را بر حذر مي، در نهج البالغه"قاصعه«
ر الحذَر ِمن طَاعِة ساداِتكُم وكُبراِئكُم الَِّذين َأال فَالحذَ :فرمايد فروشي بزرگان خود دهند و مي

، زنهار از اطاعت سروران و بزرگان شما،  زنهار»تَكَبروا عن حسِبِهم وتَرفَّعوا فَوقَ نَسِبِهم
از نسب خويش  فروشند و خود را برتر  كبر مي)با اتّكاء به موقعيت خود(كساني كه 

 ).١٩٢خطبة ، نهج البالغه( .شمارند مي

 :فرمود است همواره مي هشتم بحار آمده و چنانكه در نهج البالغه و روضة كافي و جلد
ِمن ِإنخَِف ولَى  َأسع مهرَأم عوضيالفَخِْر و بح ِبِهم ظَني اِلِح النَّاِس َأنص الِة ِعنْداالِت الوح 

الِكبِر وقَد كَِرهتُ َأن يكُون جاَل ِفي ظَنِّكُم َأنِّي ُأِحب اِإلطْراء واسِتماع الثَّنَاِء ولَستُ ِبحمِد اِهللا 

تُ ُأِحب َأن يقَاَل ذَِلك لَتَركْتُه انِْحطَاطاً ِللَِّه سبحانَه عن تَنَاوِل ما هوَأحقُّ ِبِه ِمن كَذَِلك ولَو كُنْ

العظَمِة والِكبِرياِء وربما استَحلَى النَّاس الثَّنَاء بعد البالِء فَال تُثْنُوا علَي ِبجِميِل ثَنَاٍء ِإلخْراِجي 

بد ِمن  فِْسي ِإلَى اِهللا سبحانَه وِإلَيكُم ِمن التَِّقيِة ِفي حقُوٍق لَم َأفْرغْ ِمن َأداِئها وفَراِئض النَ

َأه فَّظُ ِبِه ِعنْدتَحا يفَّظُوا ِمنِّي ِبمال تَتَحةُ واِبربِبِه الج ا تُكَلَّموِني ِبما فَال تُكَلِّماِئهضال ِإمِة واِدرِل الب

 ِفي حقٍّ ِقيَل ِلي وال الِتماس ِإعظَاٍم ِلنَفِْسي فَِإنَّه مِن تُخَاِلطُوِني ِبالمصانَعِة وال تَظُنُّوا ِبي اسِتثْقَاالً

قََل علَيِه فَال تَكُفُّوا عن استَثْقََل الحقَّ َأن يقَاَل لَه َأِو العدَل َأن يعرض علَيِه كَان العمُل ِبِهما َأثْ

                                                 
 .٣٣٢ص ، ١ج،  الطّبقات الكبرى)١(

كتاب األدب ) ٤٤(ي، ، وقريب به آن در سنن ترمذ٢٥٠ ص/٣ ج و١٣٢ ص/٣  مسند احمد بن حنبل، ج)٢(
  .)٢٧٥٤(باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ح ) ١٣/ (عن رسول اهللا 
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 َأن مقَالٍَة ِبحقٍّ َأو مشُورٍة ِبعدٍل فَِإنِّي لَستُ ِفي نَفِْسي ِبفَوِق َأن ُأخِْطَئ وال آمن ذَِلك ِمن ِفعِلي ِإالَّ

ع َأنْتُما َأنَا وِبِه ِمنِّي فَِإنَّم لَكَأموا هنَفِْسي م اُهللا ِمن كِْفيي ِلكمي هرغَي بال ر بِلر لُوكُونمم ِبيد

ِمنَّا ما ال نَمِلك ِمن َأنْفُِسنَا وَأخْرجنَا ِمما كُنَّا ِفيِه ِإلَى ما صلَحنَا علَيِه فََأبدلَنَا بعد الضاللَِة ِبالهدى 

ن حاالت زمامداران در نظر مردماِن نيكوكردار  همانا از بدتري»وَأعطَانَا البِصيرةَ بعد العمى
 .اند آن است كه چنين پنداشته شود كه ايشان دوستدار فخر فروشتي و خواهان برتري جويي

خداي را ، دارم دارم كه گمان بريد شنيدن مدح و ستايش از شما را دوست مي من خوش نمي
داشتم به منظور خضوع در   چنين كاري را دوست مي)به فرض( و اگر .سپاس كه نه چنانم

كردم وچه  آن را فرونهاده و رها مي، وارتراست متعال كه به عظمت و كبرياء سزابرابر حقّ
روا گرچه كارشان نا(دانند  يشان روا ميافراد را به سبب تالشها و كوششهابسا مردم ستودن 

قي كه خدا و شما بر خواهم حقو  زيبا نستاييد زيرا مي)كالم دلفريب و( مرا به )ما شماانيست 
 و نيز )و به خدا تقرب جويم(به جاي آرم ، ام داي آنها فراغت نيافتهام داريد و هنوز از ا عهده

 پس بدان گونه كه با زمامداران ستمگر گفتگو .بايست به اجرا درآورم واجباتي هست كه مي
پروا مكنيد ، شود يبا من سخن مگوييد و از من چنانكه از فرمانروايان مقتدر حذر م، شود مي

دانم و  نمي، زيرا من خودرا برتر از اينكه اشتباه كنم ... مكنيدرو با تكلّف و تصنّع با من رفتا
مان نيستم مگر اينكه خداوند كه بر من از خودم با نفوذتر و ا در ) خطا(در كارهايم از آن 

پروردگاري هستيم كه  همانا من و شما بنده و مملوك .مرا از آن حفظ فرمايد، مؤثّرتر است
جز او پروردگاري نيست و چنان در ما نفوذ و تأثير دارد كه ما بدانگونه در خود تأثير 

 خداوند ما را از آنچه در آن بوديم به سوى آنچه صالح و سعادت ما بود برون .گذاريم نمي
بصيرت و بينش عطا ، بيناييهي ما را هدايت بخشيد و پس از ناآورد و به جاي گمرا

   .)١(فرمود
ه بود باز هم در اش صندوق علوم إلهيه از تعليمات حضرت خير البري و با اينكه سينه
وكَم َأطْردتُ  :فرمود نازنيش مي مرگ و حيات حتّى در آخرين لحظة عمر زاسرار خلقت و را

 روزهايي  چه» ِعلْم مخْزون! هيهاتَ.اءه ِإخْفَاَأليام َأبحثُها عن مكْنُوِن هذَا اَألمِر فََأبى اُهللا ِإالَّ
 جّل – پرداختم ليكن خداوند ) مرگ(و از أسرار پوشيدة اين مسأله كه به جستجو و كند و كا

                                                 
 .٦حديث، ١٢٣باب ، ١ج،  و كافي٢١٦خطبة ، هنهج البالغ )١(
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 .)١(هيهات كه دانشي پوشيده و سر به مهراست،  جز خفا و پوشيدگي آن را نخواست–ذكره 

 ....ما َأعِرفُ شَيئاً تَجهلُه« :فرمود كرد و به خليفة سوم مي ناداني مي و از آن اظهار

لَما نَعم لَملَتَع ٢(»داني مي، دانيم نا آنچه كه ما مي هما....دانم كه تو نداني  چيزي نمي»ِإنَّك(.  
و سالمت و رشاد و هدايت و ارشاد نصيب آنان كه از صراط مستقيم إلهي كه حد وسط 

هدايت ، بار كردگاره از درط است بركنار نيفتاده هموارافراط و تفريط و دور از تيأس و تنشي
  .را خواهان بوده و از مغضوبين و گمراهان نيستند خود

  

                

                                                 
 .١٥٣، صه، و اثبات الروض١٤٩، خطبة هنهج البالغ )١(

  .١٦٤خطبة ، نهج البالغه )٢(
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  انگيزة تأليف كتاب
دين مقدس اسالم در ابتداي ظهور دچار مخالفين و دشمناني چون بت پرستان مكّه و 

 اما طولي نكشيد كه تمام اين . گرديديهود و نصارى در مدينه و يمن و بالد و قبايل ديگر
دشمنان و مخالفان در مقابل داليل روشن و براهين متقن آن تسليم گشته مسلمان شدند و يا ال 
أقّل دست از مخالفت برداشته طريق صلح و جزيه را پذيرفتند و از آن روز تا كنون دشمنان 

ن نبرد و جدال به مقابله و ستيزه بي حد و حصر اسالم هيچ كدام با سالح عقل و علم در ميدا
را مفتضح و رسوا ساخته خائب و خاسر و شكست  اند به زودي خود نپرداخته و اگر پرداخته

 .اند خورده و متضرر از معركه بيرون رفته

رين نصرانيت با تمام نيرو و قدرتي كه از جهت مادي و معنوي شّمبلّغين مسيحيت و مب
، برند وشش و كششي كه براي تضعيف اسالم يكار برده و ميداشته و دارند و با جميع ك

كاري انجام نداده و در مانده و ، است كه در اين عرصه و وضع حاضر گواه، تاريخ شاهد
 .اند بيچاره

خونريزيها و نادانيها و ضربات ، ها ها و ويراني مفسده، اما متأسفانه شكستها و خرابيها
كديگر ي ِفرق و طوائف آنها عليه وسيلة خود مسلمين وكشنده و حوادث نابود كننده كه به 

 .چيز انگاشتت كه بتوان آن را مخفي داشت و ناگيرد چيزي نيس انجام گرفته و مي

بناك سقيفة بني ساعده براي رشيد نبوت بال فاصله قضاياي شتاپس از غروب خو
د كه همواره به اي چيده ش  به وجود آمد و به هر حال زمينه)ص(جانشيني پيغمبر أكرم 

محاذات زمان و تالش فتنه جويان خسارت و وبال آن بر گردن مسلمانان باقي مانده و هنوز 
 !مطلوب آن همچنان باقي بمانَدم و شايد تا قيام قيامت اثرات ناه

هاي گوناگون به جان يكديگر افتاده و  از آن پس هميشه مسلمانان به علل مختلف و بهانه
اند كه اگر جويهاي خوني كه از يكديگر  نبردهاي خونين به وجود آوردههاي ننگيني از  صحنه
و اگر ، انگيز تشكيل خواهد داد خيز و نفرت رگ و وحشتزجمع گردد يقيناً دريائي باند  ريخته

محاسب انديشه از حساب ، آيداند به محاسبه در دي يكديگر كردهاموال و اوقاتي كه صرف نابو
گردان مانده و چه  اطفالي يتيم و سر ويران و چه زناني بيوه و چه خانمانها!آن عاجز شود
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 !داند و بس فقط خدا مي، اند در اين آتش بيداد سوخته، گناه نفوس زكيه و بي

گاه مباني مشترك و وحدت عقيده كه اين ِفرق عجب و فوق عجب در اين است كه هر
گردد كه اينان همه پرستندة   ميرسي شود معلومبر، اهب گوناگون با يكديگر دارندمختلف و مذ

، و داراي كتاب و قبلة مشترك هستند،  معتقد)ص("محمد بن عبد اهللا« نبوتخداي واحد و به 
اي اختالفشان آن   از صلوات و زكوات يكسان بوده در هيچ مطلب و مسألهاناعمال و عباداتش

 !با يكديگر دارند، اندازه نيست كه مقلّدين دو مجتهد يك مذهب

 »امامت«سي اين عداوت و دشمني است مسألة اي كه ريشة اصلي و پاية اسا ا مسألهتنه
 نزاعشان نزاع  نيست و در حقيقتزميناست كه امروز از هيئت و حقيقت آن اثري در روي 

خواست و آن ديگري   نصر الدين است كه يكي از خدا هزار گوسفند ميآن دو احمق قصة مال
 شكّي !!به جدال و نزاع خونين آن دو گشت آرزوي محال منجر و سرانجام اين دو !صد گرك

كند دست  نيست آنچه در اين ميان آتش عداوت را تيزتر و معركة جدال را خونريزتر مي
چه هست همة اما هراست  مخفي دشمن است كه نشايد از اول هم او اين آتش را روشن كرده

آيد و دشمن نيز با زيركي و  ه وجود ميها بر سر مسلمانان به دست خودشان ب اين بدبختي
 و احمق كسي است كه از دشمن توقع رحم و انصاف داشته .كند زرنگي از آن استفاده مي

 !باشد

دشمنان بيروني اين دين مبين همواره در كمين بوده و از هر پيشآمدي در افكندن 
ن رخسارة حقيقت و نهايي خود كه پوشيد اختالف بين مسلمين سوء استفاده كرده و به مقصد

 .اند بناك اسالم از منظر و مرآي جهانيان است توفيق يافتهداشتن حقايق تا مستور

آمد دان قابل اعتنايي نبود و اگر پيش كه در روز اول چيز چن»امامت«مثالً همين مسألة 
گواري از حقّ طبيعي و مشروع مدعي حقيقي آن با نهايت بزر، دخالفي موجب انحراف ش

ف نظر كرد و با كمال بلند نظري تابع اكثريت مسلمين شد و خود و خاندانش با خود صر
در ،  و تا زماني كه مسلمانان او را به قبول خالفت دعوت نكردند!بيعت نمود، خليفة منتخب

اي از أمور همت  به رتق و فتق پاره، خانة خود نشست و بر حسب تقاضاي متصديان وقت
اهي دريغ نفرمود و در آن چند سالي هم كه به حال اجبار بست و از هيچگونه خير خو

واضطرار به أمر خالفت پرداخت كوچكترين زمينه بلكه حتّى كمترين سخني دربارة اينكه 
و در هنگام وفات هم بنابر نقل مورخين ، خالفت را به خاندان خود انتقال دهد نچيد و نگفت
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 شما را »اكمأنه ال آمركم وال«: تند فرمودوقتي از او براي جانشين شدن فرزندش نظر خواس
،  و پس از ارتحال روح مطهرش به مأل أعلى،)١("كنم كنم و نه نهي مي بدين كار نه أمر مي

به علّت قلّت ناصر و ياور و مقابله با ، چون هودرا از ادارة مور كشور، خلف بزرگوارش
ستگاه خالفت را به منظور حفظ نا توران يافت نا چار با كمال جوانمردي د، دشمن حيله گر

 اگر پستي فطرت و خبث طينت و، وحدت جهان اسالم به حريف مكّارسيا ستمدار و اگذاشت
كرد و مردم كوفه و بصره از  بن معاويه آن گونه به حريم محرمات إلهي تجاوز نمييزيد 

چيدن بساط ظلم و ستم استمداد نكرده و دست بيعت دراز  براي بر)ع(حضرت حسين 
: فرمود گوارش ميفرمود و مانند پدر بزر نمودند شايد آن جناب هرگز بدان قيام اقدام نمي نمي

 مهارشتر خالفت را بردوش آن »َأللْقَيتُ حبلَها علَى غَاِرِبها ولَسقَيتُ آِخرها ِبكَْأِس َأوِلها«
 ."كردم ستش سيراب مين را با پيالة نخ آ و آخر)گذاشتم وبه حال خودش وامي(انداختم  مي

ض و حتّى عرتبينيم بعد از اين بزرگواران فرزندان ايشان به دستگاه حكومت م و اگر مي
ديدند  پرداختند فقط از اين جهت بوده كه مي گاهي با قيام خونين خود به مخالفت با آن مي

ا ريخته شود و مسألة حكومت آن گونه كه شريعت مطهره أساس آن ر احكام اسالم رعايت نمي
دنْياكُم هِذِه َأزهد «: فرمودند گيرد و گرنه مانند جد بزرگوارشان مي مورد تبعيت قرار نمي

نهج ( ." اين دنياي شما در نظرم از آب بيني بزي كم بهاتر است»ِعنِْدي ِمن عفْطَِة عنْز
ه مرد عاقلي به نگريستند ك آن بزرگواران به دنيا و حكومت آن چنان مي ).٣ خطبه ،البالغة

 !نگرد مي، بادي و چركي كه از مقعد و يا بيني بزي بجهد

 )ع(شد همان بود كه علي  اگر گاهي از آن بزرگواران گفتاري در اين زمينه اظهار مي
واِهللا ما بي رغْبةٌ ِفي السلْطَاِن «: به عموي خود عباس در هنگام مراجعت از نزد عمر فرمود

الد ال ُأِحباوِل،نْيداِر العِإلظْه لَِكننَِّة، والساِم ِبالِكتَاِب والِقيمرا در كسب قدرت رغبت نبود » و 
و از حب دنيا خالفت را نمس خواستم بلكه براي آشكار ساختن عدالت و بر پاداشتن كتاب و 

 .)٢("سنّت بود

قيمت آن را از ابن را پس از آنكه  چنانكه در داستان پينه زدن آن جناب نعلين خود

                                                 
ابن ، ١٤٧ -١٤٦ص /٥ ج،تاريخ األمم والملوكبري، ط، ٤٢٥ص  / ٢ ج،مروج الذهب مسعودي، )١(

  .٣٢٧ص  / ٧ ج،البداية والنهايةكثير، 
 .٦٩ص  / ٣١، ج »بحار األنوار«و مجلسي، . ٥١ص /٩، ج »هشرح نهج البالغ«ابن أبي الحديد،  )٢(
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ـَِهي َأحب ِإلَي ِمن ِإمرِتكُم ِإالَّ«: فرمود، ارزش خواند عباس پرسيد و او آن را بي  َأن واِهللا ل

كه اين نعلين از فرما نروايي بر شما برايم محبوبتر ،  به خدا سوگند»ُأِقيم حقّاً َأو َأدفَع باِطالً
 ).٣٣ خطبه ،نهج البالغه( ."ارم و باطلي را دفع كنمبه پا داست مگر آنكه حقّي را 

اللهم ِإنَّك تَعلَم َأنَّه لَم «: داشت و هموراه در مناجات خود با پروردگار عالم عرضه مي

ِرد المعاِلم ٍء ِمن فُضوِل الحطَاِم ولَِكن ِلنَ الِتماس شَي يكُِن الَِّذي كَان ِمنَّا منَافَسةً ِفي سلْطَاٍن وال

ِديِنك الِمناِإلص نُظِْهروِدك ودح طَّلَةُ ِمنعالم تُقَامو اِدكِعب ِمن ونظْلُومالم نْأمفَي ِفي ِبالِدك ح« 
 نه براي رقابت و برتري جويي در كسب قدرت و )آنچه كرديم(داني  پروردگارا همانا تو مي

گردانيم  زهاي دينت را با  آن بود كه نشانهود بلكه به منظورنه براي خواستن متاع پست دنيا ب
بند و ات أمنيت يا  تا بندگان ستمديدهايجاد نكويي در شهرهايت را بر قرار سازيم و صالح و

 ).١٣١ خطبه ،نهج البالغه( ."برپا شود، حدود و مقرراِت فرونهاده شده

ولياء خدا چندان مورد رغبت در نظر أ، به هر صورت اگر مراد از امامت زعامت بود
را لهي است كسي آن انبود و اگر مراد از آن رهبري و هدايت مردم به صراط مستقيم 

پرسيد از احكام  بزرگواران چيزي مياه كسي از آن گهر .نميتوانست از ايشان غصب نمايد
اگر به كردند و خلفاي زمان  ترين صورت بيان مي آن را به روشن، خدا و بيان ما أنزل اهللا
پنداشتند هرگز متعرض  نگريستند و آنان را مخالف حكومت خود نمي آنان به چشم رقابت نمي

 براي مسندنشينان )ع(اي از فرزندان علي  شدند زيرا قيام پاره هدايت و رهبري ايشان نمي
خالفت اين انديشه را به وجود آورد كه توجه مردم به يك شخص موجه و محبوب ممكن است 

 .قيامي بزرگ شودموجب 

مسألة امامت كه در ابتدا چندان مورد توجه اولياء خدا نبود با گذشت زمان و آميزش 
مسلمانان با مردم كشورهاي روم و ايران و ديدن و تقليد كردن از جالل و جبروت دستگاه 

طالبان لذائذ و شهوات قيصران و پادشاهان جنبة ديگري به خود گرفت و سخت طرف توجه 
گفته پيدا است كه محرومان و شكست خوردگان در كشاكش و نزاع با ربايندگان د و ناگردي

چه حالت و صورتي خواهند داشت و چون در ميدان مسابقه ، گوي موفقيت از ميدان تنازع
 !اند در ميدان رقابت خاموش نخواهند نشست شكست خورده

سترس آنها بود كه لذا در هر فرصتي براي حّل عقدة خويش به وسائلي كه در د
آسانترين آن زبان سخن و بنان قلم است به انتقام گيري و فرونشانيدن آتش حسادت پرداختند و 
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اي وسيع براي مبارزه با حريف آماده ساختند و پس از خود به ميراث به أحالف خود  عرصه
   ! آمد چيزي بر آن مزيد كرد تا بدين غايت رسيدسسپردند و هرك

مطلب از حالت طبيعي خود چندان ، بارزه بر سر جانشيني و خالفتاز روزهاي اول م
اي بر حسب سنّت جاهليت به كثرت  پاره،  زيرا لياقت را در خالفت و حكومت.خارج نبود
چشمة تعليمات اسالم سيراب شده بودند آن را در دانستند و آنان كه از سر ت ميثسن و ورا

ت و مهاجرت و دارندگان فضيلت دارندگان علم و حكمت و سابقه داران سبق
 و أخذ هكردند و مقام خالفت را هم مجرى احكام دين از اقامة صال جستجو مي"ُأحد"و"بدر"جهاد

كوبي ظالمان و اجراي حدود  زكات و تأمين حدود و ثغور و دادرسي مظلومان و سرو جبايت
 امثال آن داري و حفظ بالد و انجام فريضة جهاد وباألخره سياست كشور ديات و و
يافتند با تشبث به اين معاني آن مقام را محترم  شمردند و آنان كه بدان دست مي مي
 .خواستند مي

اما محرومان شكست خورده و منكوبان دل آزرده براي اجراء اين مقام شرائطي سخت 
 تا جايي كه حكومت بر بالد و سياست .و سنگين و فضائلي فوق قدرت و تمكين مقرر داشتند

باد را كه هزاران سال قبل از ايشان معمول و مجرى در تمام نقاط جهان بوده درست تالي ع
 و با !مقام خدا و رسول شمردند كه بايد زمامدار داراي عصمت چنين و طهارت چنان باشد

پندارهاي موهوم آن را بر بال جبرئيِل أمين بستند كه كسي حقّ حكومت و زمامداري ندارد 
 و اين صفت و خاصيت هم جز !ب خدا بدان مقاِم مخصوص منصوص باشدمگر اينكه از جان
نيست و آنان منحصراً از ، اند د كه با نص خفي و جلي بدين مقام گماشته شدهودر افرادي معد

علي و يازده نفر از فرزندان او كه آنان را از ميان فرزندان بسياِر آن حضرت به نام أئمة 
باشند و با اينكه از طرف آن بزرگواران در مدت حياتشان جز  مي، اند ِاثني عشَر ممتاز دانسته

 كوچكترين اقدامي براي حيازت خالفت به عمل نيامد و – عليهما السالم –حضرات حسنين 
 -بدين و جعفر بن محمد حتّى با پيشنهاد اين مقام از طرف مسلمانان به حضرت زين العا

 سالم اهللا عليه -رف مأمون به حضرت علي بن موسى الرِّضا  و اخيراً از ط-عليهما السالم 
 . از قبول آن إباء و امتناع نمودند-

خود نموده در هر  ويز از آش همچنان اين موضوع را دستاهاي داغتر مع ذلك كاسه
شد يكي از فرزندان  نقطه به إشعال نيراِن اختالف و فساد پرداختند و تا حدي كه ممكن مي
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د و همينكه او را به دست نمودن هور أمير المؤمنين را به قيام و انقالب وادار ميمحبوب و مش
 !!رفتند ساختند به سراغ ديگري مي بود ميدشمن نا

و چون از اينگونه اقدامات طرفي بسته نشد هر چند يكي دو حكومت مستقلّه و مستمره 
اي بالد تشكيل يافت اما  اره در مصر و يمن وپ– عليهما السالم –از فرزندان علي و فاطمه 

 )ع(به نام اوالد علي ، اي كه به نام شيعه در گوشه و كنار ِفرق متعدده و طوائف مختلفه
 بلكه چون با آن شرائِط عجيب و من درآوردي ،ها راضي نشدند  بدان حكومت،دعوت كردند

ل آرزوي ديگر بهانه آغاز كرده و دنبا، افتاد موافق و مطابق نمي، دندكه جعل كرده بو
 و در عين حال با نوشتن كتابها و گفتن آن شرائط دايرة وصول به حكومت را !رفتند مي

هاي خود محبوس و مدفون شدند   ابريشم در ميان تنيدهمتنگتر كردند تا آنكه سرانجام چون كر
 بينيم داشتن يك حكومت شرعي كه آروزي آن را با آن گونه خياالت و اوهام در و چنانكه مي
  .)١(!پروريدند فاقدند مغز خود مي

فلذا احكام گرانقدر و حيات بخش اسالم كه در گرو ضمانت اجر است معطّل و منسوخ 
بيني و سوء نظر متشرعين به اصطالح طالب حكومت و از آن طرف به جهت بداست  مانده
سر دائماً با حكومتهاي موجود خود در حال مخالفت و نزاع و سرپيچي و تمرد ب، حق
 .برند مي

مسألة امامت اگر خسارتش همين بود كه بدانها اشارت رفت چون موجب زيانهاي 
دهند تحملش خيلي مشكل  اي كه اهميتّي بدينگونه خسارات نمي دنيوي است شايد به نظر پاره

شود و خسارت و زيانش منحصر به اينكه بين أمت   أما مطلب به همين جا تمام نمي!نبود
تفرقه و انهدام و خونريزي و اعدام و بين خودشان باعث سرگرداني و پريشاني اسالم موجب 

و حيراني است نبوده بلكه أخيراً به صورتي در آمده كه به نص قرآن كريم و به فتواي عقل 
است و عالوه بر  سليم موجب زيانهاي غير قابل جبران و گناهان غير قابل غفران أخروي شده

مسلمان است جرأت و جسارت بيشتر ع را در اينكه شيعه مشرك و ناشيآنكه مخالفين مذهب ت
گذارد تا در تذليل و تحقير و قتل و  دهد و مدارك و مستندات قوي در اختيار آنان مي مي

ا پاي را  زير.به يقين باعث خسران أبدي أخروي ايشان خواهد گشت، تر شوند تدميرشان جري
اند و موضوع  پرستي و تعدد آلهه را از نو آغاز نموده از اندازة خود بيشتر دراز كرده و بت

                                                 
 .ارنده مراجعه شودگ تأليف ن»حكومت در اسالم«به كتاب  )١(
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اند كه از  اي باال برده واليت را كه اگر از دوستي به سرپرستي هم سرايت دهيم به اندازه
 و أئمة اسالم را كه هاديان أنام بودند تا سر حد !!اند واليت تشريعي به واليت تكويني كشانيده

اند و همان  و وزارت و واليت مطلقه بر عالم امكان اوج دادهقيوميت بر أمور جهان و نيابت 
 را به صورتي ديگر و شديدتر در مذهب شيعه تجديد و زنده – لَعنَهم اهللا –عقايد مفوضه 

 !اند كرده

گذرد از لحاظ عقيده و عمل در حال افراط و  يهر روز كه بر عمر اين مذهب م
به همان ، شود  اسالم افزوده ميءأوليا دربارة لوشانيعني به هر اندازه كه بر غ، اند تفريط

اند تا حدي كه اكثر منهيات  به نقصان و خسران اندازه بلكه بيشتر از لحاظ عمل و تقوى رو
شان  معهالزم شده و تمام أوامر إلهي درجااسالم در ميانشان مباح و رايج بلكه ضروري و 
رار و  در بازارشان ربا و احتكار و ِض!!متروك و مهجور بلكه باطل و منسوخ شده است

نهار جاري است و فسق و فجور و دروغ در محافل و أإضرار و كذب و انهيار چون آبي در 
 !مجالس و خلوت و جلوتشان متاعي رايج و ارزان و فراوان است

مقصد عمدة عموم غاليان جهان است زيرا بت پرستان بدين ، اساساً اين دأب و شيوه
ال برده بودند كه با آن اعمال ننگين كه ارتكابش بر  تا سر حد ألوهيت باهت بتها راج

انستند كه آثار اين د داد و مي وجدانشان سنگين بود و عقل و فهمشان بر قباحت آن گواهي مي
چار دامنگيرشان خواهد شد لذا از بيم عقوبِت آن اعمال به دنبال پناهگاهي اعمال زشت نا

يفر آثار آن اعمال معاف دارد از آن جهت آنها را شفيعان خود در نزد بودند كه آنان را از ك
/ يونس( اينان شفيعان ما نزد خدايند »هُؤالِء شُفَعاءنا ِعنْد اهللا :گفتند شمردند و مي خدا مي

 و يهود عنود كه در شيطنت و تزوير و خيانت و خباثت و غشّ و تدليس بر ابليس ).١٨
انگاشتند  پنداشته و خودرا فرزند زادگان خدا مي"ابن اهللا"خود راسبقت گرفته بودند انبياي 

 تا بدين وسيله پرده ،)١٨/ هالمائد"( ما فرزندان خدا و دوستان اوييم»نَحن َأبنَاء اِهللا وَأِحباُؤه"كه
عيسى را ، بند و باري  و نصارى از فرط استغراق در معاصي و بي.بر ديدة وجدانشان نهند

پنداشتند و محبت او را كافي از جميع عبادات و اجتناب از منهيات  لكه خود خدا ميپسر خدا ب
 !كردند تا او را در قيامت شفيع گناهان خود قرار دهند تصور مي

غاليان در دين مقدس اسالم هم از همان ابتداء منظوري جز إباحة محرمات و ارتكاب 
بارة حضرت أمير المؤمنين مدعي ألوهيت دراستان كساني كه منكرات نداشتند چنانكه در د
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اي را ديد  است كه جناب موالي متّقيان در ماه رمضان عده آمده،  شدند)ع(علي بن ابي طالب 
 ! نه: گفتند؟ به ايشان فرمود شماها مسافرايد،كه در نصف النّهار در صرف غذاي ناهاراند

 عذر !؟كنيد روزة خودرا افطار مي پس به چه عذري : فرمود! نه: گفتند؟يد بيمار:فرمود
 !!ايم لذا از عبادت بي نيازيم  كه چون تو خدايي و ما تورا شناختهدندآور

هايي به آتششان   چون سرباز زدند در حفره.آنگاه حضرت آنها را به توبه أمر فرمود
 !؟كشيد

نيان و از آن پس تمام غالياني كه در اسالم پيدا شدند از منصوريان و خطابيان و شلمغا
و مركب  توانستند از شهوات خود صرف نظر كنند نُصيريان عموماً كساني بودند كه چون نمي

ره را مهار نمايند و از لذايذ حرام چشم بپوشند يا كساني كه اصالً اعتقاد به چموش نفس أما
خواستند در جلب لذّات و اجراي شهوات از اموال و نساء و  مبدء و معاد نداشتند و چون مي
ديدند عقايد ديني مردم مانع از اين است كه از اينان تمكين  ولدان ديگران تمتّع گيرند و مي

هايي به نام دين ساخته و أكاذيبي پرداخته و عقايدي غلو آميز بر مردم القاء و  نمايند لذا افسانه
  .نمودند آنان را براي مقاصد خود حاضر به اجرا مي

ادعاي واليت تكويني و تصرفات مطلقه ،  دربارة أئمهاكنون اگر دقّت شود كساني كه هم
بينند با خداي  اند كه مي كنند كساني  معرفي مي)اُمراء هستي(در عالم وجود كرده و آنان را 

پسري عليم و بصير و لطيف و خبير كه عاري از عواطف بشري و منزه از قرابت پدر و 
حضرتش اثري ندارد و هر كاري را مزدي و ل و ملوسي در  و دال،است و تملّق و چاپلوسي

  :هر كرداري را پاداشي هر بزهي را مجازاتي و هر عملي را مكافاتي است و فرموده
"هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعي نمو هرا يرٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعي نه»فَماي   هر كه به قدر ذر

 ٧/ الزلزال(" آن را ببيند)نتيجة(اي بدي كند  ند و هر كه به قدر ذره آن را ببي)ثمرة(نيكي كند 
  ).٨و 

"لَيفَع اءَأس نما فَِلنَفِْسِه واِلحِمَل صع نامهر كه كاري نيك به جاي آرد به سود خود  »ه
  )١٥/  و الجائيه ٤٦/ فُِصلّتْ ("اوست و هر كه بدي كند به زيان خود اوست

" تَِجد موي نَهيبا ونَهيب َأن لَو دوٍء تَوس ِملَتْ ِمنا عما ورضحٍر مخَي ِملَتْ ِمنا عكُلُّ نَفٍْس م

يابد و آنچه از بدي  است حاضر مي  روزي كه هركس آنچه از خير به جاي آورده»َأمدا بِعيدا
پسندش ان وي و كارهاي نا مي)اي كاش(دارد كه   و دوست مي)حاضر يافته(به جاي آورده 
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  )٣٥/ آل عمران ("بود اي دور مي فاصله
است به تمامي دارده   هر چه كرده)جزا و پاداش( به هركس »تُوفَّى كُلُّ نَفٍْس ما عِملَتَْ"
  )١١١/النَّحل("شود

ده است به تمامي دا  آنچه كرده)پاداش و جزاي( به هركس »ووفِّيتْ كُلُّ نَفٍْس ما عِملَتْ"
  )٧٥/ الزمر("شود

 براي هر گروهي به سبب آنچه كردهاند درجاتي قرار داده »وِلكُلٍّ درجاتٌ ِمما عِملُوا"
  )١٣٢/ االنعام("شده است

/ الكهف("حاضر يابند، اند  هر چه كرده)در روز رستا خيز( »ووجدوا ما عِملُوا حاِضرا"
٤٩(  

"نَفْس ال تُظْلَم موفَاليلُونمتَع ا كُنْتُمِإالَّ م نوزال تُجًئا وپس امروز بر هيچ كس هيچ » شَي 
  )٥٤/ يس("نخواهد شد و جز بد انچه كردهايد پاداش و كيفر داده نخواهيد شد

و آيات قرآن ، ِدرود برد و جز ِكشتة خود نمي بنابراين هيچ كس جز نتيجة عمل خود نمي
كند از عمل خير و شر   كه بدانچه براي فرداي خود ذخيره ميكند همواره او را دعوت مي

 اي »يا َأيها الَِّذين َآمنُوا اتَّقُوا اَهللا ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدمتْ ِلغٍَد" ،بنگرد و از خود غافل نشود
 در آنچه )وتأمل كند( خدا پروا كنيد و هر كه بايد بنگرد )عذاب(از ، ايد كساني كه ايمان آورده

 روزي »يوم ينْظُر المرء ما قَدمتْ يداه«، )١٨/الحشْر (فرستد   پيش مي)اي قيامت(براي فردا 
 و مسألة )٤٥/اَلنَّبأ ("نگرد مي،  آنچه را كه دستانش از پيش فرستاده است)نتيجة(كه انسان 

 چنانكه !ك به نبودن استاش تنگ است كه بايد گفت نزدي شفاعت در دين اسالم آنقدر عرصه
واتَّقُوا يوما ال تَجِزي نَفْس عن نَفٍْس شَيًئا وال "!آيات شريفه نيز مؤيد و مبين اين مدعى است

ونرنْصي مال هٌل ودا عْؤخَذُ ِمنْهال يةٌ وا شَفَاعُل ِمنْهقْبو بپرهيزيد از روزي كه كسي »ي 
و از او شفاعتي پذيرفته نشود و از او معادل گرفته نخواهد شد و ياري ديگري را كفايت نكند 

اي مدني است براي آنكه آب پاك   و باز در همين سوره كه سوره)١٢٣ و ٤٨/ البقره("نشوند
ن يْأِتي يا َأيها الَِّذين َآمنُوا َأنِْفقُوا ِمما رزقْنَاكُم ِمن قَبِل َأ«: فرمايد به دست مؤمنين بريزد مي

ايد از آنچه روزي شما قرار   اي كساني كه ايمان آورده»يوم ال بيع ِفيِه وال خُلَّةٌ وال شَفَاعةٌ
 خريد و فروش و دوستي .پيش از آنكه روزي فرارسد كه در آن، بخشش و انفاق كنيد، ايم داده

ر همين كتاب مسأله را  و ما به ياري خدا در بحث شفاعت د)٢٥٤/البقره ("و شفاعتي نيست
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   )١(.كنيم روشن مي
توان كنار آمد و مراقب اعمال نفس  بينند با چنين خدايي نمي غاليان زمان ما نيز چون مي

پردازند و با احاديِث  امامان مي دربارة لذا براي فرار از سرزنش وجدان به غلو، خود بود
 از اولياي خدا را به مقام خدايي اي پاره، اعاجيب بلكه اكاذيب و دور از منطق عقل و شرع

 تا خود را در آن !گشايند  و آنگاه باب شفاعتي به وسعت آسمان و زمين مي!رسانند مي
خود را ، گنجانيده و از كيفر اعمال در أمان مانده سهل است با تمام بزهكاري و بدكرداري

  !هم از خدا طلبكار باشندمستحقّ بهشت برين و حائز مراتب علّيين دانسته با اين كيفيت چيزي 
 در آنجا كه بنابه )فارسي(است حضرت سليمان محمدي  چه خوب فهميده و فرموده
سلمان از ما أهل بيت «: فرمود  كه مي- عليه السالم –فرمودة حضرت امام محمد باقر 

اً  وجدتم كتاباً رقيق،هربتم من القرآن إلى األحاديث" :گفت و همان اوست كه به مردم مي"است

حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل فضاق ذلك عليكم و هربتم إلى 

 از قرآن گريختيد به احاديث آويختيد زيرا قرآن را كتابي يافتيد »األحاديث التي اتسعت عليكم
هاي باريك و دانة خردلي به محاسبه  دقيق كه شما را در آن به هر نقير و قطمير و رشته

 آن جهت بر شما تنگ آمد و به سوي احاديثي گريختيد كه بر شما گشا دگرفت و از، كشد مي
  .")٢(وسعت داد

آري بازار أحاديث است كه در آن با خواندن يك دعا و زيارت كردن يك قبر و ريختن 
دهد و از  شخص را به عاليترين درجات جنّات عروج مي، قطرة اشكي هر چند با ريا باشد

د و قرآن از چنين  كه شرح آن ِإن شاء اهللا بعداً خواهد آم!دارد ميمكافآت سيئات مصون 
  .است رگزافكاري بركنا

اين انگيزه يك انگيزة نفساني بلكه در حقيقت يك غرور شيطاني است كه ابليس از 
روري است كه خداي سبحان انسان را از غكشاند و همان  انسان را به جهنّم مي، طريق دين

يِعدهم ويمنِّيِهم وما يِعدهم الشَّيطَان ِإالَّ «: فرمايد است و مي  حذر داشتهاين فريب شيطان بر

به فريب  آورد و شيطان به ايشان جز دهد و آرزو در دلشان مي  ايشان را وعده مي»غُرورا
  ).١٢٠/النساء ("دهد وعده نمي

                                                 
  صفحة، كتاب حاضر. ك. ر)١(
 .٢٣ و ٢٢ص ، چاپ كربالء،  كشي رجال)٢(
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غرور شيطاني و تسويالت نفساني أولياي خدا  دربارة اگر در ازمنة سالفه داعي بر غُلُو
ار  براي آزار و اضريايه  براي يافتن بهانه-  علَيِهم السالم -بوده و يا اينكه دشمنان ائمه 

كردند كه چنين اقوال زشت و منكر و عقايد سخيفة  ادار ميايشان و شيعيانشان كساني را و
بند و آنان را مورد شكنجه و ت يار دهند تا بتوانند بديشان دسآنان انتشا دربارة شرك آميز

 باري در زمان ما يك علّت ديگر بر ِعلَل گذشته افزوده شده و .آزار و قتل و نهب قرار دهند
نكبت وجود دولتي به نام اسرائيل است كه اعدا عدو اسالم يعني يهود عنود به ، آن علّت

هاي اسالمي و قبلة اول دستياري دولتهاي استعماري خصوصاً انگليس و امريكا در قلب كشور
و چون وجود چنين ، است كه هركسي كم و بيش از آن خبر دارد آنها بيت المقدس تشكيل يافته

شود زيرا  دولتي در وسط سرزمين اسالم موجب تحريك و جنبش و كوشش ملّتهاي مسلمان مي
متعلّق به عموم بر حسب معتقدات ديني هر آن سرزميني كه در آن بانگ اَُهللا َأكْبر بلند شود 

اي مورد طمع و هجوم بر فرد فرد مسلمانان از جوان و  مسلمين است و اگر از طرف بيگانه
جان و مال از آن دفاع كنند تا  پير و صغير و كبير حتّى زنان و دختران واجب است كه با

چند مدتي است كه با دسايس شيطاني  هر.ور و سرزمين خود بيرون راننددشمن را از كش
اند به طوري كه سالهاست حتّى ذكرى از آن در  گونه عقايد را در بين مسلمين از ميان بردهاين

آيد مع  هاي عملية فقهاي عصر ذكرى از آن به ميان نمي شود و در رساله مجالس و منابر نمي
  .ذِلك موجب وحشت و خوف اين دولت پر ملعنت و ايجاد كنندگان آن است

ا پيش تخم عداوت و دشمني به سبب اختالف در موضوع ه از سالها و قرنهكبا اين
امامت در بين مسلمين پاشيده شده و ثمرة تلخ آن هم به بار آمده و آثار شوم آن موجب جنگ 

به لطف ، است مع هذا چون أخيراً در ميان مسلمانان و جدال و دشمني و قتال بين طرفين شده
ا به اين قبيل شقاق و نفاق  شده و أمت اسالم رپروردگار جهان دانشمندان و روشنفكراني پيدا

 آنان را از ِحيل و مكّاريهاي دشمن كه بدين وسيله موجبات بدبختي آنان را فراهم ،نيدهآگاها
رفت اين آتش خانمانسوز خاموش شود و اين دشمني و  بر حذر داشتند و كم كم مي، آورد مي

اين دولت شود مشئوم و مرام مخرب أما وجود ، عداوت به الفت و محبت مبدل گردد
اند  ديد وجودش در ميان دولتهايي كه أكثر آنان به اصطالح سنّي مذهب صهيونيسم كه مي

لذا به دو وسيلة بزرگ كه همواره استعمار با آن دو وسيله مخالفين ، امكان بقاء و إبقاء ندارد
رفت   را بكار برده و تصور ميبا اينكه سالها اين حربه، متشبث شد، خودرا از بين برده است

 شده باشد و كاري از پيش نبرد أما او كه به تجربة خود اطمينان و به هديگر از ريشه كند
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بار ديگر همان حربه را بكار برد و اتّفاقاً باز هم از آن ، حماقت مخالفيِن خود ايمان داشت
  : اين دو حربه!برد نتايج فراوان برده و مي

١ -ت و نژاد پرستي و به اصطالح نا سيوناليسم بود كه از آثار  يكي موضوع قومي
اي از كشورهاي اسالمي صالي   بدين وسيله زعماء پاره.جاهليت و دوران بربريت بشر است

قوميت داده و اعراب را به عربيت خوانده و خودرا قومي ممتاز و بي نياز از سائر مسلمين 
يون مسلمانان جهان را از خود دور كرده و به صد دانسته و بدين وسيله بيش از ششصد ميل

ميليون عرب مختلط از مسلمان و يهودي و مسيحي اكتفاء نمودند چنانكه وضعشان بر همگان 
  .معلوم و آشكار است

 حربة ديگري كه از حربة نخستين كندتر اما باز هم اثرش بيش از يك لشكر صد - ٢
 براي تجديد دشمني بين مسلمين عربها كه !ميليوني است موضوع كهنة شيعه و سنّي است

اي بهتر از  وسيله، اند اند و مسلمين غير عرب كه شيعيان اكثراً در اين طائفه اكثراً سنّي مذهب
 !تجديد اين موضوع نيست

لذا در مدت اين چند سالي كه دولت يهود تشكيل يافته كتابهاي فراواني براي تجديد نزاع 
ه و اعمالي ضد اسالمي و ضد انساني براي اين منظور در ميانشان بين اين دو فرقه تأليف شد

محّل أمن إلهي ، در مكّة معظّمه"ابو طالب يزدي"وقوع يافته كه از آن جمله كشتن مرحوم
و تجديد "الصراع بين الوثنيه واالسالم"و تأليف كتابهاي عداوت خيز و فتنه انگيز، است
 ديگر از طرف عربهاي سنّي مذهب براي تفرقه و ها كتاب وده"العواصم من القواصم"چاپ

و در مقابل تأليف كتابهاي عداوت بار شرارت آثار از طرف نويسندگان ، عداوت بين فريقين
ت و نفوذ دارند اشيعي كه ما فعال از آوردن نام آن كتابها و مؤلّفين آنها كه اكثر آنها حي

ين اين دو فرقه ب تازه براي توليد دشمني به همين بسنده نكردند كه زندگان چيزهايي، معذوريم
بنويسند بلكه كتب قديمي و كهنة پيشينيان را كه روزي شايد به مصلحت آمرين و سياسيين آن 

همانهارا مجدداً تجديد چاپ كرده و يك جلد را به صورت ده جلد و بيشتر ، روز نوشته شده
   !ه نتايج شوم آن دست يابندهايي آغاز كردند تا ب درآورده در ميدان تركتازي عربده
اي به كار  هركس از گوشه، ل و قال و گرمي معركة جداليبراي آماده كردن عرصة ق

چند كه ما خود به يقين هر، اني براي وصول به مقصود ساختپرداخت و براي دشمن نردب
ند خبر و غافل از خير و شر اعمال خود هست  بيشتر اين نويسندگان مردماني بيدانيم كه مي
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را به بازار  متاع خود، اراده و نفهميدة استعماراند كه بدون اراده و اختيار بلكه آلت بي
اي از اين خيمه شب بازي به خوانندگان خود ارائه   براي اينكه نمونه.دارند اختالف عرضه مي

  :شويم كرده باشيم قضية نوشتن كتابي را ياد آور مي
كتابي " اهللا صالحي نجف آبادىتنعم"يراني به نامچند سال قبل يكي از نويسندگان فاضل ا

 به – عليه السالم –در موضوع شهادت سيد جوانان أهل بهشت حضرت أبي عبد اهللا الحسين 
نوشت و منتشر ساخت و در اين كتاب با ذكر أدلّه به فلسفة قيام حسيني آن "شهيد جاويد"نام

سابقة خارج  تاب چيز تازه و مطلب بي در اين ك.پرداخت، دهند گونه كه عقل و شرع فتوا مي
 داشت از موضوع نبود و چون نويسنده ميزان فكر و انديشة طبقة تحصيل كرده را در نظر

و با ، آورد كه مطلوب هر خوانندة تحصيل كردة فكور باشدمطالب را آن چنان از آب در
 رسانيده و توجه آنان اينكه از باب احتياط اين كتاب را قبالً به نظر دانشمندان أولى األبصار

تا جايي كه دو نفر از فقهاء عالي شأن آن كتاب را ممتاز شمرده و تحسين ، را جلب كرده بود
هنوز چند روزي از انتشار كتاب نگذشته بود كه روضه خوانان مأمور و ، كرده بودند

و در معابد و مجالس به زشت گويي و مذّمت مندرجات كتاب پرداختند ، گويندگان مزدور
 وفتاواي عجيب و غريبي از مصادر !خوانده و ناخوانده آن را كتاب ضاّل و مِضّل خواندند

فتوى عليه آن صاد كردند و تا كنون نزديك به بيست جلد كتاب در رد آن نوشته و منتشر 
 را بار ديگر در – عليهما السالم – تو گويي قيامت قائم شده و حسين بن علي !!)١(اند كرده

  !!اند اند يا خانة كعبه را منهدم كرده تهكربال كش
 ديني و تعصب مذهبي گويندگان و نويسندگان ِقرشايد تصور شود كه انگيزة اين عمل ِع

 آري ممكن بود اين مطلب را به اين صورت !قي عاميانه و تعصبي جاهالنهربود منتهي ِع
 كه به حيثيات مذهبي و نواميس اي از پيش آمدها باور كنيم هرگاه اين ملّت در تمام يا پاره

گردد اين اندازه يا يك دهم آن از خود غيرتي  شود يا هتك حرمت مي ديني او جسارت مي
اما براي آنكه دانسته شود كه نه در گويندگان و نه ، بردند نشان داده تعصبي بكار مي
                                                 

هايي كه بر كتابش  كتابي در بررس و پاسخ مستدّل و مستند به رديه" شهيد جاويد" بدان كه مؤلّف فاضِل )١(
ام و در آن جز استدالل  اي از كتاب مذكور را ديده اينجانب نسخه. به نگارش در آورده است، اند نوشته

ام اما متأسفانه در زمان طاغوت اجازه ندادند كه چاپ شود و  فتهچيزي نيا، و استناد به مدارك شرعي
تر اينكه تا امروز كه زمان حكومت آخوندهاست اجازة چاپ  نسخ اين كتاب را نابود كردند ولي عجيب

 )برقعي!! (به اين كتاب داده نشده است
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ي هنگام انتشار يعن، بينيم در همان زمان نويسندگان چنين عرق و تعصبي نبوده و نيست مي
با تيراژ بيشتر در تهران و "دهاهاي ميرزا فتحعلي آخوندز انديشه"كتابي به نام"شهيد جاويد"كتاب

شهرستانها منتشر شد كه در آن خدا را منكر و پيغمبر را مورد مسخره و استهزاء قرار داده 
، وگذار نكرده بودو احكام إلهي را به بازيچه گرفته و از هيچ گونه توهيني به اولياي دين فر

 ؟اما نَفَسي از كسي برنيامد چرا، و صدها نسخه از اين كتاب در هر شهري به فروش رفت
   !كسي را با آن كاري نبودزيرا محركي نداشت و 

نوشت و چاپ شد در اين كتاب "درسي از واليت" خدايي در تهران كتابي به نامباز بنده
 أما !اي از عقائدست را نيز در آن گنجانيد پارهقدمي از حدود عقل و شرع خارج نشد بلكه 

چون در مسألة واليت راهي معتدل رفته بود باز قيامت فريب خوردگان قائم شد و كتابها و 
 !فتواها بر رد آن صادر گرديد و از عوام النّاس براي كوبيدن نويسنده استمداد و استفاده شد

اي به حركت  باز غيرت و اورنة عده، آور شدبارديگر بي اعتباري دعاي معروف ندبه را ياد 
 و اين بازار همچنان به گرمي خود !آمد و دستگاه فتوا ضديت با آن را تا حد كفر امضاء كرد

   )١(!كند دهد و معركه را گرمتر مي ادامه مي

                                                 
ت آن است كه كتاب كسي را  يكي از صفات مذمومه كه مستلزم بسياري از گناهان شده و بسيار قبيح اس)١(

كنند و اين عادِت اكثر معممين و اهل علم بوده و هست و  قضاوت مي، نديده و عبارات او را نسنجيده
از حسد و عناد يا تنبلي و ، حال آنكه هيچ دادگاهي پروندة نديده را نبايد قضاوت كند و اين صفِت مذموم

 عناد معاصرين خود به واسطه اينكه كتابي نوشتم تعصب است چنانكه خود حقير مبتال شدم به حسد و
 كه در آن به أدلّة أربعه – درسي از واليت –در رد أهل غلو و إبطال گفتار گويندگان غالي به نام 

إثبات كردم كه متولي أمور تكوين خداي تعالى است يعني فقط خداي متعال نيرو دهنده و هستي دهنده و 
طالق و قاضي الحاجات نامقيد و نامشروط است و أما أنبياء و امامان و خالق و رازق و شافي على اإل

اند نه اينكه  هاديان و زمامداران و پيشوايان مردم و متصدي و متولي أمور شريعت...... أوصيا و 
خوب است مردم آن كتاب را مطالعه (همه جا حاضر و ناظر باشند ، مدير جهان بوده و پس از ارتحال

  ).كنند
ما أهل علم زمان ما أكثراً نسبت به حقير ستم كردند زيرا يا بدگويي و ضديت كرده و مطلب ديني ما را بر أ

ها را تثبيت كردند و به  خالف دين و بر خالف حب أئمه جلوه دادند و يا با سكوِت خود افتراها و تهمت
چه بر منابر و چه در محافل ، هر حال عوام را عليه اينجانب تحريك كرده و از بدگويي و افترا

  !خودداري نكردند
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به هر كدام . نويسنده هرچه اعالم كردم و نامه نوشتم كه آقايان اشكال شما چيست؟ از أحدي جواب نيامد

از همه عنودتر و حسودتر و ! رسيدم گفتم كجاي اين كتاب باطل است؟ كسي پاسخ مستدّل نداد
اند و از قرآن دوراند و يا آراء يونانيان و عرفا  ان و عرفانتر كساني هستند كه أهل فلسفة يون متعصب

 –از آن جمله سيدي است به نام سيد محمد هادي ميالني كه در مشهد ، كنند را بر آيات قرآن تحميل مي
 خود را به عنوان مرجع معرفي كرده بود و با –كه محّل اجتماع زوار و آمد و رفت عوام النّاس است 

آنها را واداشته بود كه توجه عوام را به ،  دادن مواجب گزاف به وعاظ متملّق و اهل منبرنشر رساله و
او جلب كرده و مردم را به تقليد از او تحريض كنند و البتّه واضح است كه اگر در يكي از مشاهد كه 

به ، وانهركس را كه چهار نفر روضه خ، شوند زوار بي سواد يا كم سواد يا غير أهل فن جمع مي
تابع ، پذيرند زيرا مردم غالباً استقالل فكري ندارند و در ذم و مدح مي، اعلميت و مرجعيت معرفي كند

پذيرند و اين هم مسلّم است كه اكثر گويندگان براي  غيراند و قول معممين را بدون مطالبة دليل مي
زمان ما كه اكثر مبلّغين به أمور خصوصاً در !! تراشند أعلم العلماء مي، گرفتن چند تومان مواجب

  !!اند دنيوي آلوده و به حب جاه و مال مبتال شده
" ميالني"به هر حال چون ما در كتب خود أفكار ضد قرآني فالسفه و عرفا را رد كرده بوديم به اين سبب 

درسي از "از سوي ديگر چون ما با كتب خود از جمله . ديد عناد و خصومت با ما را بر خود الزم مي
مردم را بيدار و هشيار كرده و از امور بي دليل و مدرك ..... و " بررسي دعاي ندبه"و " واليت

كرديم و اين كار سبب تضعيف تفرقه و باعث و حدت و نزديكي مسلمين به  شرعي و خرافات دور مي
هان استعمار كه دكّانداران خرافات كه ديدند دكانشان در خطر است و همچنين دست پن، شد يكديگر مي

رفتند نزد آن به اصطالح مرجع كه خوف خدا و قيامت نداشت و او را ، ترسيد از بيداري مردم مي
و !! ضد قرآن و كتاب ضاللت است" درسي از واليت"اي صادر كند كه كتاب  وادار كردند كه اعالميه

داد به روضه خوانها كه   ميحتّى مرجع مذكور پول، از آن ده ها هزار نسخه ميان مردم منتشر ساختند
بر منابر نسبت به اينجانب هتّاكي و نفرين كنند و مرا گمراه جلوه دهند و مردم را از اطراف نگارنده 

  .پراكنده سازند
اي چيست؟ به  اينجانب به آخوند مذكور نامه نوشتم كه حضرت آقا دليل شما براين نظري كه اعالم كرده

از آن جمله ، نويسيد و هم به نزد وي برويد و حضوراً از او سؤال كنيددوستان خود گفتم شما هم نامه ب
چند بار نزد وي رفت ولي غير از ادعا و تحريم و " سيد جالل جاللي قوچاني"برادر فاضل ما جناب 

از آن سو سيل تهمت و إفتراء جاري شد و مرا به هر دستگاهي كه ! چيزي ديده نشد، تكفير بي دليل
ديگر گفت وهابي ، يكي گفت سنّي است، يكي گفت فالني درباري است، انيدندپچس، دم بودمورد تنفّر مر

  .گيرد است و از عربستان پول مي
مسلّم است كه مردم ما كه مارگزيدة استعمار و زود باوراند تمام اين دروغها را باور كردند و قربتاً إلى اهللا 

دانستند حقّ با ماست و  لما و دانشمندان بسياري كه ميتر اينكه ع عجيب. به بدگويي و ضديت برخاستند
حقّ را ظاهر نكردند و از ترس عوام و رميدن آنها ساكت ماندند و جز عدة كمي ، ايم مظلوم واقع شده
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 اسرائيل مبرد جز دولت ميشو گيرد و نفع آن را كه مي اين حركات براي چه صورت مي
اي بدهد كه براي او اين قدر فائده داشته   و پولش را به كدام اسلحه؟لعونة صهيونيزمو ملّت م

  ؟ و بين شيعه و سنّي و حتّى بين خود شيعيان اينگونه اختالف ايجاد كند؟!!باشد
 :از اين كوشش و كشش يكي از دو هدف را منظور دارند، گفتيم غاليان و دشمنان

ياي خدا و كساني كه ايشان را بر طبق عقيدة شُفَعاء عند منظور غاليان به دست آوردن دل اول
كنند كه با گفتن و بافتن اين  دانند و تصور مي اهللا يا اختيار داِر ملك و ملكوت خدا مي

موهومات و نشر اين مزخرفات قانون ال يتغير و سنّت تبديل ناپذير إلهي را در كيفر أعمال و 
خودرا ،  و با تملّق و ثناخواني آنان!دهند  و تغيير ميكنند تعويض سيآت به حسنات عوض مي

  !ستانند رسانند و داد دل از حور و قصور مي به مقام اعالى رضوان مي
منظور دشمنان از نشر اين موهومات آن است كه بدين وسيله چهرة درخشان دين را 

ان جاهل را در مانند و عاميخاصان عاقل را از حقايق دين برمشوه و كريه جلوه دهند تا 
جرى گردانند و چنانكه يادآورد شديم شيطان و نفس آماره نيز از ، معصيت و فسق و فجور

  .به نشر اين أكاذيب است، باطن هر يك خود داعي و سبب قوي براي فريب و غرور
و ال تُعد وَ  ال "كتبي كه در همين سالهاي نزديك در اين موضوع نگارش يافته بسيار

مة زمان تا طفل ابجد خوان و از خطيِب خوش بيان تا روضه خوان زيرا از عالاست "تُحصى
توانيم   و ما در اين مختصر نمي! در اين ميدان اسِب سبقت و سفاهت جهانيدند!و تعزيه خوان

شان بر طبق احكام متقنه و اعالم معينة  به يكايك آنان متعرض شده و خطاي گفته و عقيده
بيان كنيم و آنچه را با تمام وجدان و ضمير خود در پيشگاه پروردگار شريعت أبدية إلهيه 
 و ِبحمِد اِهللا تعالى در اين هدف جز رضاي آفرينندة خود و خدمت به – مجهان ايمان داري

 در اين صفحات براي بيداري –منظوري نداريم ، بنديميشريعت و ديني كه بدان معتقد و پا
چاپ و انتشار "ُأمراِء هستي"از كتب مهمة اين دسته را كه به نام يكي يها برادران ديني مقاله

  .دهيم يافته مورد دقّت و انتقاد قرار مي

                                                                                                                                                         
از مومنين ما را ياري نكردند و ما را با عوام تنها گذاشتند و بدين ترتيب نگذاشتند مردم خيرخواهي ما 

آن سو وعاظ خرافه فروش ما را متّهم كردند به مخالفت با واليت و با اين تهمت از ! را درك كنند
ناروا عوام را به ما بدبين كردند در حالي كه ما به واليت معتقد بوده و به دوستي أهل بيت افتخار 

 )برقعي. (وم الِقيامهواُهللا يحكُم بينَنا و بينَهم ي. دانيم مي) ع(ترين پيرو علي  كنيم و خودرا جدي مي
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 اِهللا العظمى تنويسندة آن خودرا آِي، أوالًاين كتاب را از آن جهت انتخاب كرديم كه 
يني خوانده و چون اين لقب بزرگترين لقبي است كه در اين زمان به يك عالم و مرجع د

دهند وانتخاب اين لقب به وسيلة خوِد او يا به رضاي او حاكي از اين است كه خودرا  مي
توانند بهانه  افه فروش نميرپس دكّانداران خ، داند براي احراز مقام مرجعيت صالح واليق مي

 قرار آورند كه در انتقاد از يك مذهب نبايد كردار و گفتار عوام يا افراد متوسط العلْم را مستند
زيرا كتاب مورد ، داد بلكه بايد به أقوال و أفعال پيشوايان و مراجع و مجتهدين استناد شود

  ! اهللا العظمى استتنظر ما تأليف يك آي
در اين كتاب زمينه را به تقليد از علماي بزرگ و معروف گرفته و اصطالحاتي ، ثانياً

 آنان اظهار نظري كرده و بر ابردربراز فالسفه و حكَماء و متكلّمين بكار برده گاهي خود 
  . پس كتاب او از اين جهت نيز مهم و قابل دقّت است.است ايشان خُرده گرفته

است و آنچه را هم كه  در اين كتاب از شركيات و كفريات چيزي فروگذار نكرده، ثالثاً
 و چهارده رسيد است با توجيهات و تأويالت خود ساخته و پرداخته  نميتهرگز به فكر غُال

  آنچه را هم كه هيچ مشركي!معصوم را مدبر كائنات و گردانندة زمين و سماوات دانسته است
مسلّم ، أئمه به صورت عقيدة ديني و حكم ضروري دربارة بتان قائل نبوده اودربارة 
تر است و  است پس مناظره و مبارزه با اين كفريات از هر جهت الزمتر و ضروري گرفته

  .ختن خطاهايش ديگران را نيز به جاي خود خواهد نشاندآشكار سا
 در ابتداي كتاب خود پس از آنكه به تقليد مؤلّفين قديم يك ! اهللا العظمىتاين جناب آي

، خاص گواهي به رسالت پيغمبر ساخته، سطر ونيم به ستايش خدا پرداخته و نيم سطر
  !!"اند مور آفرينشدهم كه جانشينان او مدبران ا و گواهي مي«: نويسد مي

اينك همين يك سطر او را از نظر قرآن مورد دقّت قرار بدهيم تا ببينيم مدبر امور 
 خدا بر عرش »ثُم استَوى علَى العرِش يدبر اَألمر«: فرمايد  قرآن كريم مي؟آفرينش كيست

 خداست » اَألمر يفَصُل اَآلياِتيدبر«: فرمايد  و مي)٣/يونس("كند استيال يافته و تدبير امور مي
يدبر اَألمر ِمن السماِء «: فرمايد  و مي)٢/الرعد("دهد كه تدبير أمور كرده آيات را تفصيل مي

 و عجيب است )٥/السجده("نمايد  خداست كه أمور زمين را از آسمان تدبير مي»ِإلَى اَألرِض
 ؟كند  پرسيده شود كه چه كسي تدبير امور مي) مشركان(ان  اگر از اين:فرمايد آنجا كه خدا مي

قُْل من يرزقُكُم ِمن السماِء واَألرِض َأم من يمِلك «: است  همان خدا فرموده! خدا:گويند مي
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 يالح تَ ِمنيالم خِْرجيِت ويالم ِمن يالح خِْرجي نمو ارصاَألبو عمالس راَألم ربدي نمو

فُونرالُل فََأنَّى تُصقِّ ِإالَّ الضالح دعاذَا بقُّ فَمالح كُمباُهللا ر فَذَِلكُم اُهللا فَقُْل َأفَال تَتَّقُون قُولُونيفَس« 
دهد يا كيست كه   كيست كه از آسمان و زمين به شما روزي مي: به مشركين بگو)اي محمد(

آورد و  وشها و چشمهاست و كيست كه زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون ميمالك گ
 پس بگو آيا با اين حال . كه آن خداست: خواهند گفت؟نمايد كيست كه أمر خلقت را تدبير مي

ترسيد همچنان خداست كه پرورندة شماست پس بعد از حقّ چه چيزي است جز  از خدا نمي
  )٣٢ و ٣١/ يونس("شويد  گردانيده مي پس چگونه از حقّ؟گمراهي

كنند كه تدبير كنندة امور آفرينش تنها خداوند جهان است  وقتي كه مشركان اقرار مي
 آن كسي ؟ترسيد كند كه پس چرا از خدا نمي اين نتيجه را بر آنان حمل مي، آنگاه از اين اقرار

همين است پس بعد از حقّ كند همو پروردگار شماست و چون حقّ  كه تدبير امور آفرينش مي
  !؟رويد گرديد و به كجا مي چيزي جز ضاللت نيست پس دنبال چه چيز مي

 ما ؟ پس به مسلمان چه بايد گفت!كنند كه مدبر امور آفرينش خداست مشركين اقرار مي
خواهيد و دنبال چه  گوييم چه مي همين جواب خداي متعال را به نويسندة اين كتاب داده و مي

  !؟د آيا بعد از حقّ جز ضاللت استگردي مي
آرامش هر ساكن و تكاپوي هر متحرك به «: نويسد هاي بعد مي جناب نويسنده در جمله

 اينك پاسخ اين جملة شرك آميز بلكه شرك صريح او ).يعني به أمر دوازده امام("أمر آنهاست
  :از آيات إلهي

 »ه ما سكَن ِفي اللَّيِل والنَّهاِرولَ«: فرمايد  مي١٣م در سورة أنعام آية پروردگار عال
 او »هو الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُوا ِفيِه"و"چه آرامش گيرد در شب و روز از آن اوستهر

: فرمايد  و مي)٦٧/يونس("خدايي است كه شب را براي آنكه در آن آرامش گيريد قرار داد
اي نيست مگر اينكه در تحت فرمان   هيچ جنبنده»ِخذٌ ِبنَاِصيِتهاما ِمن دابٍة ِإالَّ هو َآ«

 مگر »َألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساِكنًا«: فرمايد  و مي)٥٦/هود("خداست
خواست آن را ساكن  پروردگار خودرا نديدي كه چگونه سايه را متحرك كرد و اگر مي

  ! پس تمام حركات و سكنات تحت أمر و ارادة خداست و بس).٤٥/ الفرقان("نمود مي
 آيا خدايي كه خود آفريده و خود هستي و جان داده از ؟خواهد آيا يك مأمور چند آمر مي

 ؟أمر آنها را به ديگران واگذار كرده است، يا با توانايي و قدرت، أمر و تدبير آن عاجز است
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 و تو !؟است نان واگذار شدهاي كه اين امور به ؟اند يا عين خدا ير خداياين جانشينان معصوم غ
اند شرك است و مشرك از   زيرا اگر غير خداي!هر كدام را كه بپذيري كافر و مشركي

اند   و اگر عين خداي)٢٨/التّوبه(" همانا مشركان پليداند»ِإنَّما المشِْركُون نَجس"بدترين پليدهاست
به ضرورت مباني ،  و اين هر دو عقيده كفر و در رديف شرك است!و يا حلوليا اتّحاد است 

  .دين و به اجماع مسلمين
يعني بدون حكم جانشينان پيغمبر ("رويد حكمشان گياهي نمي بي«: نويسد در جملة بعد مي

  :يدن گياه از نظر قرآني اينك مسألة رو).رويد گياهي نمي
وَأنْزلْنَا ِمن السماِء ماء «: فرمايد  مي)١٠ة آي( پروردگار جهان در سورة لقمان - ١

مين از هر صنف  از آسمان آبي فرو فرستاديم و در ز»فََأنْبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج كَِريٍم
  "نيديمپرارزش رويا

 آيا به »وٍج كَِريٍمَأولَم يروا ِإلَى اَألرِض كَم َأنْبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ ز«: فرمايد  و نيز مي- ٢
  )٧/الشُّعراء("ايم اند كه در آن از هر گونه گل و گياه پرارزش رويانيده زمين نظر نكرده

 و كوهها را »وَألْقَينَا ِفيها رواِسي وَأنْبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ شَيٍء موزوٍن«: فرمايد  و مي- ٣
  )١٩/ الِحجر("ايم اي رويانيده هايم و در آن از هر چيز سنجيد در زمين افكنده

وَأنْزَل لَكُم ِمن السماِء ماء فََأنْبتْنَا ِبِه حداِئقَ ذَاتَ بهجٍة ما كَان  ...«: فرمايد  و مي- ٤

 ا َألَكُمهرتُنِْبتُوا شَج اِهللاـلِءَأن عم ؟؟ هِدلُونعي مقَو مْل هرو  و برايتان از آسمان آبي ف»ب
 كه درختش )نه توان آن است(رسد  فرستاد كه با آن بوستانهاي شاداب رويانيد كه شما را نمي

 بلكه آنان گروهي هستند كه براي خدا همتا !؟معبودي ديگر هست، آيا با خداوند، را برويانيد
 )٦٠/النَّمل(")كنند از حقّ عدول مي(شوند  قائل مي

دهد كه  فر و شرِك اينگونه مسلمانان خبر ميدر اين آية شريفه تو گويي از عقيدة ك
روزي هم كساني ادعا خواهند كرد كه مخلوقات خدا در أمِر خدا مشاركت دارند و رويانيدن 

 آيا با خدا »؟ مع اهللاَأِإلـه«: فرمايد دهد لذا با استفهام انكاري مي گياهان را به آنان نسبت مي
اند كه   بنان همان گروه»بْل هم قَوم يعِدلُون«: ايدافز و در دنبال آن مي"؟معبود ديگري هست

و پس از آنكه حقّ بر آنان القاء و بيان شد از پذيرفتن آن ، شوند براي حقِّ متعال همتا قائل مي
  !گرايند هاي خود مي فتهبابند و به تاسرمي
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ِمنْه شَراب وِمنْه شَجر ِفيِه هو الَِّذي َأنْزَل ِمن السماِء ماء لَكُم «: فرمايد  و مي- ٥

 خداست كه از »تُِسيمون ينِْبتُ لَكُم ِبِه الزرع والزيتُون والنَِّخيَل واَألعنَاب وِمن كُلِّ الثَّمراِت
ميدني داريد و از آن درخت و گياهي است كه در آن  آبي فرو فرستاد كه از آن آِب آشاآسمان

 زيتون و خرما و انگورها و از  با آن باران براي شما كشت و.چرانيد  را ميپايان خويشرچا
 )١١ و ١٠/ النَّحل("روياند ها مي گونه ميوههر 

ل و است بياوريم كار به تفصي ما اگر بخواهيم تمام آياتي كه در اين باره در قرآن آمده
  :را به آيات ذيلگار است همينقدر خوانندگان خودكشد و با اختصار ناساز تطويل مي
  ٦١ /هالبقر
  ٩٩/ األنعام
  ٢٥/ إبراهيم

  ٥٣/ طه
  ٣٠/ األنبياء
  ٣١-٢٥/ عبس
  ١١-٧/ق

دهيم كه در تمام اين آيات آفرينندة عالم رويانيدن گياهان و نباتات را به خود  حواله مي
، با خداي عالم، فرموده"النّمل"٦٠نسبت داده و آن كه خالف آن ادعا كند همچنانكه در آية 

  !معبود ديگري گرفته و مشرك است
ها را به مخلوقات إلهي  دانيم اين مدعيان مسلماني با چه جرأتي اينگونه نسبت ما نمي

أما آيات قرآن "رويد بي حكمشان گياهي نمي"كند كه  و چون نويسنده اظهار مي!؟دهند مي
 رويانيدن غير حكم دهد ال بد نظر نويسنده آن است كه رويانيدن گياهان را به خدا نسبت مي

 خدا كه – نَعوذُ ِباهللا –كنند يعني آمرند و  شود كه امامان حكم مي  پس نتيجه آن مي!كردن است
  .يقوُل الظالمون علُواً كبيراً عما اهللا تَعالَى !! و همچنين در ساير أمور!روياند مأمور مي

حكم  يعني بي("بارد اي نمي و قطره«: نويسد  اهللا العظمى ميتآي، در جملة بعد از آن
  ).بارد اي نمي جانشينان پيامبر قطره
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ما به عنوان نمونه فقط يك آيه از آيات شريفة قرآن را در جواب اين هذيان او 
 و »ِبخَاِزِنينوَأرسلْنَا الرياح لَواِقح فََأنْزلْنَا ِمن السماِء ماء فََأسقَينَاكُموه وما َأنْتُم لَه «: آوريم مي

 فرستاديم و از آسمان آبي فرو فرستاديم و با آن شما را )گياهان(دار كنندة ما بادها را بار
 و عالوه براين شما را )٢٢/الِحجر("سيراب ساختيم كه شما خزانه دار و نگهدارندة آن نيستيد

  :كنيم به شرح ذيل به آيات شريفة سور قرآن حواله مي
  ٢٢/ هالبقر
  ٩٩/ ماألنعا

  ٥٧/األعراف
  ٢٤/ يونس
  ١٧/ الرعد
  ٣٢/ إبراهيم
  ١٠/ النحل
  ٤٥/ الكهف
  ٥٣/ طه
  ٤٣و ٥/ الحج

  ١٩و ١٨/ المؤمنون
  ٤٨/ الفرقان
  ٦٣و ٦٠ / النمل

  ٦٣/ العنكبوت
  ٢٤/ الروم
  ١٠/ لقمان
  ٢٧/ السجدة
  ٢٧/ فاطر
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  ٢١/ الزمر
  ٣٩/ فصلت
  ٢٨/ الشورى
  ١١ /الزخرف

  ٩/ ق
  ٧٠-٦٨/ الواقعة
  ٣٠/ الملك

  ١٥ و ١٤/ لنبأا
  ٢٥/ عبس

كه در تمام اين آيات نزول باران را خداي جهان به خود نسبت داده و غير خدا هر كه 
  !چنين ادعايي كند هركس باشد از طبقة مسلمانان خارج و در رديف مشركان است

 و در اين باره تيمناً آيات قرآن را ."وزد و نسيمي نمي«: نويسد در جملة بعد مي
ِف اللَّيِل والنَّهاِر والفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي سماواِت واَألرِض واخِْتالِإن ِفي خَلِْق ال«: آوريم مي

البحِر ِبما ينْفَع النَّاس وما َأنْزَل اُهللا ِمن السماِء ِمن ماٍء فََأحيا ِبِه اَألرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها 

 »ياٍت ِلقَوٍم يعِقلُون بين السماِء واَألرِض َآلدابٍة وتَصِريِف الرياِح والسحاِب المسخَِّرِمن كُلِّ 
همانا در آفرينش آسمانها و زمين و گردش شب و روز و كشتي كه در دريا براي نفع 

ين را پس شود و آنچه خدا از آسمان از جنس آب فرومي فرستد و زم مردمان روان مي
پراكَنَد و گردش و جنبنش نسيمها و  اي مي كند و در آن از هرگونه جنبنده زمردنش زنده مي

است براي كساني كه عقل خودرا بكار  بادها و ابري كه در ميان آسمان و زمين مسخّر شده
الرياح بشْرا وهو الَِّذي َأرسَل "» :فرمايد  و مي).١٦٤/البقره(" است)خدايي(هايي  برند نشانه مي

پيشاپيش باران رحمتش ،  مژده رسان)به سان( و او كسي است كه بادها را »بين يدي رحمِتِه
 با اندك اختالفي همين )٦٣آية ( و در سورة النَّمل )٤٨/ والفرقان٥٧/األعراف(فرستد  مي

 سوره ٩وم و  سوره الر٤٦ سورة الحجر و ٢٢ و در آيات .است معنى را مكرر فرموده
زيدن نسيمها را به خدا نسبت داده و آن را دليل بر الفاطر و ه سوره الجاثية و

 يعني آن كسي كه چنين اموري را در تصرف دارد و به أمر و به حكم .است گرفته"اهللا"خدايي
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  .خداست، شود او اين أمور اجراء مي
 شايد در !!اند ناچار خدايپس به ، حال اگر جانشينان معصوم پيغمبر مدبر اين اموراند

اينجا اين عذر و بهانه آورده شود كه آري اين امور مربوط به خداست لكن جانشينان معصوم 
 ما سخافت اين عقيده و رد اين قول !اند از جانب خدا و به إذن او به اين امور گماشته شده

  .مزورانه را ِإن شاء اهللا در صفحات بعد آشكار خواهيم كرد
أمراء هستي و حكومت چهارده معصوم بر جميع " اهللا العظمى و نويسندة كتابتيجناب آ
يعني بدون حكم جانشينان پيامبر ("افروزد و اختري نمي«: نويسد بعد از آن مي"موجودات

  )!!شود اي در آسمان فروزان نمي ستاره
 دين توحيد نمايد و خودرا به دين اسالم كه  ما درميان ملّتي كه ادعاي مسلماني مييبرا

دهد خيلي سخت است كه اينگونه مباحث را كه حتّى پيغمبر اسالم اثبات آن را  است نسبت مي
به ميان آوريم زيرا همان بت پرستان هم به سائقة فطرت ، دانست بر بت پرستان الزم نمي

دانستند كه تدبير أمور آفرينش و سكون هر ساكن و جنبش و تكاپوي هر متحرك به دست  مي
بارد و اختري  اي نمي رويد و قطره گياهي نمي، دانستند كه بدون حكم خدا و مي، ستخدا
قُْل من ِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَيٍء وهو يِجير وال يجار علَيِه ِإن «: فرمايد  چنانكه مي.افروزد نمي

 به دست كيست : بگو)اي پيامبر به مشركين( »نكُنْتُم تَعلَمون سيقُولُون ِللَِّه قُْل فََأنَّى تُسحرو
نتوان يافت اگر شما ، دهد و از او پناه گرفتن فرمانروايي هر چيزي و كيست كه پناه مي

 و به !؟ايد  شده به ايشان بگو پس چرا مسحور! به زودي خواهند گفت فقط خداست؟دانيد مي
  ).٨٩ و ٨٨/المؤمنون("؟و شدگان سر گردانيدكدام سو چون جاد

فرمانروايي در هر چيز را مخصوص خدا ، جاي بسي افسوس است كه بت پرستان
دانند و در ميان مسلمانان بعد از هزار و چهار صد سال گسترِش تعليمات اسالم اكنون  مي
نويسد جانشينان معصوم يا چهارده معصوم حاكم بر جميع   اهللا العظماي آنها ميتآي

  !!؟اند موجودات
و اختري «: اند گرديم كه گفته  اهللا العظمى باز ميت جملة شرك آور آياينك بار ديگر به

كنيم تا   و آن را به آيات شريفة قرآن عرضه مي)بدون حكم جانشينان معصوم("افروزد نمي
است و يا پيغمبر او در رساندن آيات إلهي  ببينيم آيا فرستندة قرآن چنين حكمي را امضاء كرده

  !!است  كوتاهي نموده– نَعوذُ ِباهللا – و شرك و تبليغ رسالت بر رد كفر
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 »وهو الَِّذي جعَل لَكُم النُّجوم ِلتَهتَدوا ِبها ِفي ظُلُماِت البر والبحِر«: فرمايد خداوند مي
يا راه آورد تا بدان در ظلمات خشكي و دراوست خدايي كه ستارگان را براي شما پديد 

  )٩٧/األنعام("يابيد
والشَّمس والقَمر «: فرمايد سپس مي" پروردگار شما اهللا است»ِإن ربكُم اُهللا«: فرمايد يو م

 )٥٤/األعراف(" و خورشيد و ماه و ستارگان در تسخير فرمان اويند»والنُّجوم مسخَّراٍت ِبَأمِرِه
 اوست كسي كه خورشيد را »وراهو الَِّذي جعَل الشَّمس ِضياء والقَمر نُ«: فرمايد و مي

وهو الَِّذي خَلَقَ اللَّيَل والنَّهار «: فرمايد  و مي)٥/يونس("پرتوافكن و ماه را روشن قرار داد

رالقَمو سالشَّمو  ،)٣٣/األنبياء(" اوست خدايي كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد»و
ن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت واَألرض وسخَّر ولَِئ«: فرمايد مشركين مي دربارة مخصوصاً

ْؤفَكُوناُهللا فََأنَّى ي قُولُنلَي رالقَمو ساگر از مشركين بپرسي چه كسي آسمانها و زمين »؟الشَّم 
 پس ! خدا: هر آينه بدون درنگ خواهند گفت؟را آفريده و خورشيد و ماه را مسخّر كرده است

  ).٦١/العنكبوت("؟شوند گردان مي از حقّ رويچگونه
اند به  هرگاه بت پرستان آفرينش و فروزش خورشيد و ماه را كه نمونة روشن اختران

خدا نسبت دهند چگونه رواست كه مدعي مسلماني آن را به بندگان خدا و مخلوقات او نسبت 
اي ( »؟؟َأِذن لَكُم َأم علَى اِهللا تَفْتَرون قُْل َآُهللا"؟گوييد  پس چرا اينقدر چرند بافته هذيان مي!؟دهد

  )٥٩/يونس("؟؟بنديد است يا بر خدا دروغ مي  بگو آيا خدا به شما اجازه داده)پيامبر
هر چيز كه از «: نويسد مي، ها  بعد از آن جمله٦ در صفحة !العظمىآيت اهللا باز هم 

  !!!" نظارت امامان استعدم به وجود آيد يا از هستي به فنا گرايد به مراقبت و
  ؟اينك ببينيم كه صفت مراقبت و نظارت بر اشياء از نظر قرآن منحصر به كيست

: كند گاه خدا عرض ميفرمايد كه آن جناب به در خداي عالم از قول عيسى بن مريم مي
»ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيَأنْتَ عو ِهملَيع ِقيببندگاني و تويي كه  تو مراقب و نگاهبان بر»َأنْتَ الر

  )١١٧/ المائده("هر چيز حاضر و گواهي
 همانا خدا بر شما مراقب و نگاهبان »ِإن اَهللا كَان علَيكُم رِقيبا«: فرمايد و مي

  )١/النّساء("است
 خداوند بر هر چيزي مراقب »وكَان اُهللا علَى كُلِّ شَيٍء رِقيبا«: فرمايد و مي
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  )٥٢/األحزاب("است
أمر نظارت و نگاهباني بندگان و جميع مخلوقاِت عالم امكان خاصِّ پروردگار جهان پس 

  .بوده و اينگونه چرندها كفر و هذيان است
: نويسد كند و در جملة بعد مي خودرا رسوا مي،  در شرك و كفر!العظمىآيت اهللا باز هم 

 اثبات اين مزخرفات  و در!!"اي از قلمرو هستي غائب از نظر و توجه آنان نيست و نقطه«
بيند و   جميع مشارق و مغارب را مي– علَيِه السالم –امام «: نويسد  كتابش مي١٩٨در صفحة 

  !!"همة أماكِن وجود در نظرش حاضر و مجسم است
خواهيم  ذاريم و قضاوِت كتاب خدا را ميگ اه قرآن كريم ميگيشپاينك اين مدعي را در 

  :كه بنابه آيات ذيل
  ٧٣/األنعام
  ١٠٥ و٩٤/التوبه
  ١٠ و٩/ الرعد
  ٦/ هالسجد
  ٤٦/ الزمر
  ٢٢/ الحشر
  ٨/ الجمعه
  ١٨/ التغابن

س از آنكه خدا را پ"المؤمنون"٩٢فقط خداست و مخصوصاً در آية "عاِلِم الغَيِب والشَّهادِة"
س برتراست از آنچه شريك وي پ »:فرمايد كند بال فاصله مي عالم الغيب و الشّهاده وصف مي

 و خدا برتراست !اند بدانند مشرك"عاِلِم الغَيِب والشَّهادِة"يعني كساني كه غير خدا را"سازند مي
  .گويند آز آنچه مشركان مي

ست آيات ذيل را از ا و أما اينكه تنها خدا بر أعمال و أفعال مخلوقات خود شاهد و گواه
  :شويم آور ميقرآن كريم ياد

  )٩٨/آل عمران("كنيد گواه است  و خداوند بر آنچه مي» تَعملُونواُهللا شَِهيد علَى ما"
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 و تو بر هر چيزي »وَأنْتَ علَى كُلِّ شَيٍء شَِهيد«: كند حضرت عيسى به خدا عرض مي
  )١١٧/المائدة("گواهي
"لُونفْعا يلَى مع ٤٦/يونس("كنند گواه است  خدا بر آنچه مي»اُهللا شَِهيد(  
"اَهللا ع ِإنٍء شَِهيدهمانا خداوند بر هر چيز گواه است»لَى كُلِّ شَي ")ج١٧/الح(  

  :و نيز آيات ذيل
  ٣٣/ النساء

  ٥٥/ األحزاب
  ٤٧/ سبأ

  ٦/ هالمجادل
  ٩/ البروج

َأولَم يكِْف ِبربك َأنَّه علَى كُلِّ شَيٍء «: فرمايد و نيز با استفهام انكاري و توبيخي مي

٥٣/فُصِّلَتْ("!؟ بسنده و كافي نيست كه پروردگار بر هر چيز گواه است آيا اين»!؟شَِهيد.( 
 گواه »وكَفَى ِباِهللا شَِهيدا«: قرآن خود تصريح نموده كه خدا براي گواهي كافي است و فرموده

دهني  و با اين آيات تو)٢٨/ الفتح،٩٦/ االسراء،٢٩/ يونس،٧٩/النّساء("بودن خدا كافي است
زند كه تنها خدا براي گواهي كافي است و به  پيشه مي كررزه درايان شمحكمي به دهان ه
 و در بصيرت خدا به اعمال بندگان در قرآن آيا فراوان است كه از كثرت .ديگري نياز نيست

  .طلبيم معذرت مي، آوردنش را در اين مختصر، آن
ثر نارسايي در أ"كند كه نويسندة كتاب اظهار تأسف مي، بعد از اين كلمات كفر آميز

 جماعت انبوهي از پيروان مذهب حقّة تشيع از معرفت )يعني اين كفريات(تبليغات اسالم 
ال بد به عقيدة اين مؤلّف علّت بدبختي و (اند  ولي عصِر خود محرومو حقيقي نسبت به امام 

آيا ( كوتاهي دامنة تبليغ از يك طرف !!)عقب ماندگيشان هم همين عدم معرفت اين چنيني است
شود كه در تمام مجالس و محافل و در معركة هر درويش و قلندر و  تبليغ بيش از اين مي

باألخره به وسيلة روضه خوانان و مداحان و گدايان از هر بام و در اينگونه تبليغات در اكثر 
 و تزريقات مسموم گمراهاِن جاهل و يا شهرت طلباِن معاند از جانب )؟شود أيام انجام مي

گناه شيعه را از توجه به ساحت مقدس امام منصرف  سبب گرديده كه روح فرزندان بي، ديگر
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 و در !)؟شدند كردند و چه مي  و اگر توجه داشتند چه مي؟معلوم نيست كدام ساحت(سازند 
واليت را كه شرط أعظم قبول و پذيرش عبادات است از آنان سلب نمايند ، نتيجة اين جنايت

 آقا وارد عرصة محشر شده يا به ساحت قدس ربوبي راه يافته و چون در شود اين معلوم مي(
است تا  است لذا به اين تأليف پرداخته بدون چنين واليتي پذيرفته نشده، است كه اعمال آنجا ديده

  !!)گناه شيعه را تكميل نمايد واليت فرزندان بي
 بيش از گنجايش اين يم آنخ كه ذكر آثار و!)؟و واقعاً ناگوار(ناگوار  اين پيشآمد
فرمودند تا مورد قضاوت  اي كاش يك أثر از آن آثار وخيم را الأقّل بيان مي(صفحات است 

 مرا لزوماً بر آن داشت كه دست به قلم برده مجموعة حاضر را )گرفت خوانندگانش قرار مي
  .)١("به ياري حقّ تنظيم كنم
ى واليت پرداخته و زمينه  به بعد به نقل سخنان أهل لغت در معن٨سپس از صفحة 

است تا واليت را به معنى تدبير أمور كائنات و روزي دادن و إحياء و إماتة أهل  چيني كرده
  !أرضين و سماوات قالب كند

 هيچ كدام، در معاني متعدده كه دارد"مولى"آنگاه موضوع واليت را پيش كشيده كه كلمة
سازگار "ُالهوي مِلا عذَهاله فَوتُ منْمن كُ" جملة در داستان غدير با)ع(أمير المؤمنين دربارة 

اند واليت به معناي قرب و  و برخي هم گفته، نيست مگر همان تصرف در امور تكويني
قرب هم باشد باز به مقصود نزديك است زيرا اين "مولى"اگر مقصود از كلمة، نزديكي است

از نظر تصرف و تدبير و همچنين أولياء يك طرز تقرب عجيب و مخصوص است كه خداوند 
ال بد شديدتر از آنچه خدا (خدا از نظر تملّك أمر به همة مخلوقات به أشد مراتب نزديك بوده 

 أما عصاه و كُفّار و متمردين با آنكه )رساند اق عبارت اين معنى را ميينزديك است زيرا س
 گونه تقربي به آنها ندارند و مسافتهاي بعيد و اولياء خدا از رگ گردن به آنها نزديكتراند هيچ

  !!ذَِلك هو الضالُل البِعيدوباشد و  فواصل بسيار دوري بين آنها مي
 »ونَحن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الوِريِد"بيني كه چگونه آية شريفة  مي!خوانندة شريف و عاقل

ا كه قرب ذات أقدس إلهي را نسبت به بندگان  ر)١٦/ق("و ما به او از رگ گردن نزديكتريم
ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنْسان ونَعلَم ما تُوسِوس ِبِه «: است كند و ما قبل آن اين جملة شريفه بيان مي

هز "دانيم كند مي ايم و آنچه را كه نفسش به او وسوسه مي  و همانا ما انسان را آفريده»نَفْسكه ج
                                                 

 .است" أمراء هستي" در جمالت باال آنچه در بين الهاللين است از اينجانب و بقيه از متِن كتاب )١(
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 آن را !العظمىآيت اهللا اين ، توان نسبت داد  اين قرب را به هيچ كس نميتيبه ذات پاك أحد
  !!!كند براي اولياي خدا و حتّى أشد مراتب آن را ادعا مي

من كه تاكنون ادعاي هيچ مشرك و بت پرستي را در اين مورد تا اين حد ندانسته و 
  !؟ و شرك چيستراستي اگر اين ادعا شرك و كفر نيست پس كفر، ام نشناخته

كه از حديث "مولى"را گرفته و آن را با كلمة"ولي" دنبال كلمة!العظمىآيت اهللا سپس اين 
ا معنوي است يا نه يغدير است يكي دانسته و در اينكه اين كلمه داراي معاني مشترك لفظي 

ا وِليكُم ِإنَّم"است كه واليت در آية شريفة به تطويل پرداخته و باألخره چنين نتيجه گرفته

اين خاصيت اختصاص به "ِإنَّما" به معناي أولي به تصرف است و با كلمة)٥٥/المائده(....اُهللا
 الم –خدا و رسول و عليِه السلَيو اگر،  دارد– ع"به معناي دوستي هم باشد "مولى"يا"ولي– 

ود و نصارى و زيرا آية شريفه در ميان آياتي است كه در آن نهي دوستي با كفّار يه
 بازهم به معناي أولى به تصرف است زيرا ِصرف دوستي با كفّار ضررى و –است  غيرهم

  .هم نفعي به حال هيچ كس نخواهد داشت ِصرف دوستي با خدا
شود كه انسان  وقتي دوستي نسبت به كفّار و مشركين واقعاً دوستي و محبت شمرده مي

خود بداند و در حقيقت به همان عقائد و صحِت عقائد و اعمال آنان را مرضي و محبوب 
معتقد باشد و همچنين هنگامي خدا و پيغمبر را دوست ، همان روشي كه مورد عمل آنهاست

داشته كه قول و فعل آنها را ممضى و محترم بشناسد و اطاعت دستور آنان را بر خويش 
  .)١(فرض و حتم شمارد

ي كه هست و لو با پريشان گويي از كند به هر قيمت  سعي مي!العظمىآيت اهللا 
 چند اين كلمها در كون و مكان بيرون بياورد هرتصرف و تدبير أئمه ر"مولى"و"ولي"كلمة

  !يهود و نصارى هم اطالق شوددربارة 
حاكي است كه آية ، در حالي كه هم سياق آيات و هم متون تاريخ سير و روايات

 در بين آياتي است كه در آن نهي از مودت و دوستي با )٥٥/المائده(....ِإنَّما وِليكُم اُهللا"شريفه
يا «: فرمايد است كه مي"المائده" از سورة٥١است كه ابتداي آن آية شريفة  يهود و نصارى شده

 ومن يتَولَّهم ِمنْكُم َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَتَِّخذُوا الْيهود والنَّصارى َأوِلياء بعضهم َأوِلياء بعٍض

                                                 
 ).برقعي (١٥١ الى ١٤٥ و حاشية صفحة ٩٥ الى ٧٨صفحة " شاهراه اتّحاد"ك .  ر)١(
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الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهال ي اللَّه ِإن مِمنْه ايد يهود و نصارى را   اي كساني كه ايمان آورده»فَِإنَّه
 برخي ديگرند و هر كه از شما با )وطرفدار(برخي از آنان دوست ،  مگيريد)خود(دوستان 

 همانا خدا گروه ستمكاران را )وبدانيد(ايشان است   كند در شمار)وهمدلي(ايشان دوستي 
  "نمايد ميهدايت ن

ِإنَّما «: فرمايد  مي٥٥سپس آيات شريفه در همين سياق و هدف ادامه دارد تا آنكه در آية 

 همانا »وهم راِكعونوِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنُوا الَِّذين يِقيمون الصالَةَ ويْؤتُون الزكَاةَ 
همانان كه نماز برپا ، اند  ايمان آورده)واقعاً(اش و كساني هستند كه  دوست شما خدا و فرستاده

  .")١(پردازند دارند و خاشعانه و خاضعانه زكات مي مي
در قضية محاصرة يهود بني قريظه و بني قينقاع كه از طرف مسلمين به أمر رسول 

منافق كه با آنان دوستي "عبد اهللا بن ُأبي"مظان قتل و نهب بودند و محصور و در )ص(خدا 
 آمده و با اصرار از آن )ص(به نزد رسول خدا ، داشته و هم پيمان بود به خواهش آنان

عبادة "نمود كه از محاصره و سختگيري بر يهود صرف نظر كند أما خواست ميحضرت در

د از دوستي آنان صرف نظر نمود و با رسول خدا و پيمان بو كه او نيز با يهود هم"بن صامت
 .مؤمنين در قتل و جالء يهود همداستان شد و اين آيات نازل گرديد

سياق آيات همان معنا ، پس هر معنايي كه در دوستي و واليت با يهود و نصارى هست
ى خواستن از و جز اين معن، كند را دربارة خدا و رسول و مؤمنين به ِنعم الْبدل اثبات مي

تعدي و تجاوز و انصراف از حقيقت و انحراف از مقصود و تحميل رأي بر آيات إلهي ، آيات
  .است

                                                 
و فرموده ) ١١٨/آل عمران(يريد  قرآن كريم به مؤمنين فرموده غير مؤمنين را دوست و همراز خود مگ)١(

به دوستي مگيريد ، گيرند اند و منافقين را كه دين را به بازي و سخره مي كساني را كه به شما نپيوسته
 و ١٤٤/النّساء( حتّى اگر پدران و برادران شما باشند –و كفّار را ) ٥٧/ و المائده٨٩/النّساء(

و فرموده منافقين كه پرداخت ) ٥٧ و ٥١/المائده(د  و يهود و نصارى را دوست مگيري–) ٢٣/التّوبه
و با كاهلي و بي ميلي ) ٩٨ و ٥٤/التّوبه(پردازند  دانند و با اكراه زكات مي زكات را تاوان و زيان مي

بلكه كساني ، را دوست مگيريد) ٥٤/  و التّوبه١٤٢/ النّساء(شوند  يا از روي ريا براي نماز حاضر مي
دارند يعني مؤمن  دهند و نماز بر پا مي ؤمنين خاضعانه و با رغبت زكات ميرا كه بر خالف غير م

به دوستي بگيريد و براي أعمال آنها لفظ مضارع كه داللت بر مداومت و استمرار دارد ، واقعي باشند
 . سورة معارج نيز مؤيد قول ماست٢٥ تا ٢٢استعمال فرموده و آيات 
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معناي تصرف أولياء ، خواهد به زور و لجاج از اين آيه  چون مي!أما آيت اهللا العظمى
 آن در لذا به اين در و، !در آورد، آنچنان كه خدا متصرف است، خدا را در تمام عالم امكان

زده سپس در فصل دوم كتاب در امكان چنين واليتي و ممتنع نبودن آن از نظر عقل به 
است كه  تطويل پرداخته و به تقسيم محال و ممكن رفته و از نظر فالسفه چنين نتيجه گرفته

تصرف و تدبير يك فرد از بشر در يك آن نسبت به تمام عوالم آفرينش از حيات و رزق و 
  .شود هم ذاتاً ممكن است و هم وقوعاً نين مرگ آنها كه به واليت خالصه ميتعليم و همچ

كند مورد بحث قرار داده كه چون در عالم  آنگاه كمالي را كه آمال بشر را تأمين مي
پس كمال نهائي بشر نيز تشبه و تمثّل به او در ، كامل مطلق جز ذات خدا نيست، هستي

اراده و قدرتش مانند آن كامل مطلق گردد و در كشور صفات و امثال و آناراست كه علم و 
 و اين كمال در اهل بيت عصمت !)آروزي عرفاني(خدا به أمر و نصب خدا فرمانروايي كند 

به فتواي عقل و نقل هر كمالي حتّى در أهل بيت نيز كسبي است (كسبي نبوده بلكه ذاتي است 
اهللا العظمى در جاي ديگر اين معنى را چنانكه تمام آيات و روايات و حتّى خوِد اين آيت 

ممكن است كم و زياِد ،  و در ديگر مخلوقات با مخالفت نفس و اطاعت حقّ!)كند تصديق مي
چنين واليتي ، تاكنون در هيچ كس جز مدعيان دروغي(قسمتي از اين مقام حاصل شود 

 ذاتي و إفاضي  اما واليت عام و همگاني و همه جايي آن هم)حاصل نشده و نخواهد شد
  .مخصوص به آن چهارده نور پاك خواهد بود

اي از شيخ الرئيس ابو علي سينا آورده كه او  بعد از آن براي اثبات عقيدة خود نظريه
هركس حكمت عملي را به حكمت نظري ضميمه كند به سعادت رسيده و هركس / است  گفته

و ، ست خدايي شود به صورت انسانبا آنها خصائص مقام نبوت را هم انضمام دهد نزديك ا
دور نيست كه پرستش او پس از خدا جايز باشد و آنكه امور بندگان به او تفويض شود و 

اگر اين عبارت از ابو علي باشد پس معلوم (سلطان عالم وجود و جانشين خدا در زمين گردد 
ت غير خدا را نيز شود كه ابو علي سينا هم در شناخت خدا بسي نادان بوده و اينكه عباد مي

  ).است اي نداشته جايز دانسته در مسلماني هم مايه
مي گوئيم تمام مقامات و كماالتي كه در شخص ولي از جنبة واليت «: نويسد آنگاه مي

او وجود دارد مرجع آنها به تكامل دو قوة علم و عمل است يعني از نظر علمي بايد به جميع 
 از هر نقطه آگاه و بر همه چيز مطّلع باشد و هيچ حقيقتي جوانب و جهات عالم آفرينش دانا و
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  !!"از علم او مخفي و مستور نبوده بلكه جميع صحنة وجود در جلوش حاضر و مجسم باشد
در اين صورت علم «: نويسد بعد از آن شعري از حاج مال هادي سبزواري آورده مي

د صالح نيست در تحت تربيت و دارد كه فالن ماهيت بايد لباس وجود بپوشد و فالن موجو
قرار گيرد، نه بيش و نه كم، تكميل تا فالن حد."  

سپس در اين مطلب قلمفرسايي كرده آنگاه حديثي از ابو ذر آورده كه اگر صحيح بوده 
  !باز هم نتيجة غلط از آن گرفته است،  نباشدةو ساختة غُال

عبورشان به قطعه زميني  ي در بيابان)ع( ابو ذر و علي :گويد زيرا در آن حديث مي
جلَّ «:  ابو ذر گفت.كرد  در آن زمين مورچگان به قدري زياد بودند كه چشم را سياه مي.افتاد

 – عليه السالم –علي "!داند  بسي بزرگ است خدايي كه شمارة اين مورچگان را مي»محصيه
پس قسم به "رده است بسي بزرگ است آن خدايي كه آنها را خلق ك»جلَّ باريه«:  بگو:فرمود

  !!شان با خبرم دانم و از نر و ماده من شمارة آنها را مي، آن كس كه تو را صورت بخشيده
باز به هيچ وجه تصرف اولياي خدا را در موجودات ، اگر اين حديث صحيح باشد

زيرا دانستن شمارة مورچگان يك النه يا يك قطعه زمين براي هركس كه از ، رساند نمي
 تشكيالت منظّم مورچگان و موريانه و زنبور عسل اطّالع داشته باشد كاري آسان زندگاني و

اي منظّم و   به جهت اينكه ساختن النة مورچگان و موريانه و زنبور عسل روي قاعده.است
و توليد نر و مادة آنها هم روي حساب ، اي دقيق بر حسب شمارة سكنة آن النه است هندسه

 علوم طبيعي و حيات جانوران اطّالعي داشته باشد در نزد او  و كسي كه از.معيني است
براي تحقيق مطلب به ( .تعيين شماره و نر و مادة سكنة آن النه كاري خارق العاده نيست

  .)بلژيكي مراجعه شود"موريس مترلينگ"كتاب مورچگان و زنبور عسل و موريانه تأليف
 – به علي )نسبت خدايي(سبتي جرأت اين چنين ن، پس با چنين حديثي بر فرض صحت

 از !نيست هر چند تمام داليل اين آيت اهللا العظمى"تَشَبث ِبكُلِّ حشيش" دادن جز–عليه السالم 
  .ِإن شاء اُهللا تَعالى .اين قبيل است چنانكه شرح ضعف آنها خواهد آمد

ي خدا ثابت بعد از آنكه به خيال خود تصرف در عالم وجود را از نظر عقل براي اوليا
  !!نموده آنگاه در حّل اشكال جسماني بودن اولياي خدا بيداد كرده است

اي از اماكن وجود  اگر كسي چنين توهم كند كه رسيدگي به هر نقطه«: نويسد وي مي
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موقوف بر رفتن به آن نقطه و بودن در آنجاست در اين صورت شخص ولي بايد در يك آن 
 تولّد يا مردن آنها كه در يك لحظه با فواصل بسيار دور از به هزاران مكان برود و هنگام

حاضر باشد و اين عمل اگر با بدن عنصري جسمي باشد يك ، ميرند زايند و مي يكديگر مي
و اگر يك بدن بخواهد هزار بدن شود خلف و اجتماع نقيضين و اجتماع جزء ، بدن بيش نيست
ضور يابد تصرف و تأثير در امور جسماني آيد و محال است اگر بخواهد ح با كّل الزم مي

  ."بدون قرب مكاني و حضور بدن محال خواهد بود
جواب اين شبهه آن است كه اگر «: نويسد آنگاه به پندار خود به رفع اشكال پرداخته مي

رسيدگي و اجراء هر اراده و مقصودي موقوف به حضور در آن مكان و ورود و دخول در 
ور محال عقلي است پس تدبير و تصرف خداوند هم در اجزاي عالم است و بدون حض آن نقطه

و چون اين امر مستلزم مكاني بودن ، بايد به آمدن و وارد شدن خدا به نزديك آن جزء باشد
است بنابراين بايد تصرفات خداوند در عالم نيز محال  خدا است و خدا از حلول در مكان منزه

كند اگر يك چيز از محاالت عقلي  د و غير خدا فرقي نميباشد و محال عقلي نسبت به خداون
  !!!".شناخته شد براي بشر محال و براي خدا هم محال است

توجه فرماييد كه اين جناب آيت اهللا العظمى قاعدة عقلي را به چه صورت مفتضح و 
ي خدا  زيرا بنابه قاعدة مذكور آنچه برا!؟دهد اي مورد سوء استفاده قرار مي عوام فريبانه

محال باشد و قدرتش بدان تعلّق نگيرد طبعاً و بداهه انجام آن براي ماِسوى اهللا نيز محال 
توان عكس آن را نتيجه گرفت كه آنچه براي بشر محال باشد  خواهد بود أما از اين قاعده نمي

سخن ،  پر واضح است كه در موضوع مورد نظر او!!براي خداي عليم قدير هم محال است
ت كه رسيدگي و اجراي هر اراده و مقصودي براي خدا كه موجود نامحدود و نامقيد آن نيس

است بدون حضور در مكانهاي گوناگون ممكن نيست بلكه نزاع دربارة مخلوقات خداست بر 
فرمايند نگوييد اين كار   أما جناب آيت اهللا العظمى مي.موجودات محدود و مقيداند، خالف خدا

البد محال عقلي است و اگر ،  است زيرا اگر براي غير خدا محال باشدبراي غير خدا محال
 و اگر براي خدا محال نباشد پس محال عقلي !!محال عقلي باشد پس براي خداهم محال است
  .نيست و براي غير خدا نيز محال نخواهد بود

قابل آيا جناب آيت اهللا العظمى توجه ندارند كه بسياري از خصوصيات و صفات إلهي 
 بنابراين راهي كه اين !؟نياز بودن تفويض به غير خدا نيست از جمله نامحدود و نامقيد و بي
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توان  اند دو ايراد اساسي دارد يكي اينكه نمي آيت اهللا العظمى براي وصول به مقصود پيموده
گفت هر چه براي غير خدا محال بود ال بد محال عقلي است و محال عقلي براي خدا هم 

 دوم آنكه حتّى اگر چيزي محال عقلي نبود يعني براي غير خدا محال نبود به اين .ل استمحا
افسوس كه جناب آيت   أما هزار.معنى نيست كه توان تحقّق آن قابل تفويض به غير خداست

  !اي به فهم اين مطالب ساده ندارد اهللا العظمى عالقه
 العظمايش كه اينگونه مشكالت را حّل واقعاً چشم عالم اسالم روشن باد به اين آيت اهللا

فرمايد هرچيز از محاالت   مي!؟گويد  چه مي!فرماييد اين فيلسوف بزرگ  مالحظه مي!؟كند مي
همينكه براي بشر انجام آن محال باشد البد محال عقلي است و در نتيجه براي ، عقلي بشر

مله را در حالت صحت نفس و  به راستي آيا اين آيت اهللا العظمى اين ج!!!خداهم محال است
 يعني او آنقدر نفهميده كه به وجود آوردن عالم از نيستي به هستي ؟كمال عقل نوشته است

يعني براي ما ِسوى اهللا محال است أما براي خدا محال ، براي بشر و هر چه از بشر مقتدرتر
  !؟نيست

راي خدا محال محال است أما ب، خلقت خوِد بشر از هيچ براي بشر و هر قدرتي
ام در حالي كه چيزي   و پيش از اين تو را آفريده»وقَد خَلَقْتُك ِمن قَبُل ولَم تَك شَيًئا"نيست
كند كه   آيا انسان ياد نمي»َأوال يذْكُر اِإلنْسان َأنَّا خَلَقْنَاه ِمن قَبُل ولَم يك شَيًئا")٩/مريم("نبودي

  ).٦٧/مريم("؟ آفريديم در حالي كه چيزي نبودهمانا او را پيش از اين
مردن و خاك شدن و در ذرات عالم مستهلك شدن و دو باره جمع شدِن همان ذرات 

هم همداستان است "أبو علي سينا" و در محال بودن آن همان–براي بشر از محاالت است 
 أما براي خدا – )١(نضمام روح آن را هم به ا!پذيرد نه تعقّالً زيرا او معاد جسماني را تعبداً مي

  .ممكن است زيرا خدا على كُلِّ شَيء قَدير است
 كه هر چه براي بشر محال باشد البد براي خدا نيز !؟آنگاه چه نسبتي بين خدا و بشر

  !تَعالَى اُهللا عما يقُوُل الْجاِهلُون علُواً كَبيراً !؟خاك را با ايزد پاك، چه نسبت، محال است
 مقايسة بشر عاجز !سوادي و رسوايي  بي!حيائي اً آفرين به اين خيره رويي و بيواقع

                                                 
مصطفى " مراجعه شود به كتاب برا در مفضال ما جناب سيد –سينا ابن " مفيد است كه در مورد آراء )١(

 )برقعي" (نقد آراء ابن سينا در إلهيات" به نام" حسيني طباطبايي
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 و مساوي دانستن انسان با !؟ناتوان با آفرينندة كون و مكان و پديدآورندة جهان و جهانيان
  !!هستي بخش عالم امكان

 راستي اين جمله را !!هرچيز براي بشر محال است ال بد براي خداهم محال است
 من كه در دار المجانين !؟ر از يك آيت اهللا العظمى آيا يك نفر عاقل گفته استصرف نظ

  !اي سراغ ندارم كه هرچه را براي بشر محال است براي خداهم محال بشمارد همچنين ديوانه
  :نويسد است و مي آنگاه آيت اهللا العظمى به آوردن داليلي بر مدعاي خود پرداخته

شود هم  توان گفت مرجع همة محاالت عقلي شمرده مي مثالً اجتماع نقيضين كه مي"
شود گفت كه خداوند قدرت دارد كه جمع  نسبت به ما محال است هم نسبت به خداوند و نمي

توان چيزي را كه  نقيضين كند في المثل ظرفي كه به مساحت يك متر در يك متر است نمي
ه ظرف بزرگ شود و نه حجم حجم آن دو متر در دو متر است در آن گذارد به طوري كه ن

يا مانند آنكه خداي ، توانيم انجام دهيم نه خداوند اين عمل را نه ما مي، آن چيز كوچك گردد
متعال جهان را در تخم مرغي قرار دهد آن سان كه نه تخم مرغ بزرگ شود و نه عالم 

  ".كوچك گردد اين هم محال عقلي است
اب كسي كه از قدرت خدا نسبت به اين  در جو)ع(است كه علي  آنگاه حديثي آورده

 خداوند به عجز »إن اهللا ال ينْسب إلى العجز ولكن ما سألتَه ال يكون«: عمل پرسيد فرمود
رساند كه  و حال اينكه حديث اين معنى را نمي"شود اي نمي شود آما آنچه تو گفته نسبت داده نمي

است آنچه تو سؤال نمودي   فرمودهتواند چنين كاري را انجام دهد بلكه حضرت خدا نمي
  .شود نمي

ها هم متعلّق قدرت است و مغز  است و بسياري از نشده شده، هاي بشر بسياري از نشده"
كوچك بشر ميزان حقايق عالم وجود و ترازوي تحقّق بود و نبود نيست و ما جواب اين 

  .ايم تصورات خام را در صفحات آينده داده
 اظهار فضل و رديف كردن داليل بر اين ادعا پرداخته و باز آيت اهللا العظمى به

پس تصرف خدا در أرحام مادران و نقّاشي و خلق و تسوية بدن به آن شكل زيبا «: است نوشته
و عجيب هم بايد عقالً بدون رفتن در آنجا و بدون داشتن قلم و دوات و رنگهاي مختلف محال 

آيد كه آن هم محال است ز الزم ميباشد و با رفتن خدا هم مكان داشتن و تحي.  
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بر حسب ظاهر وجود نقّاش و قلم و دوات در رحم پيدا و مشهود نيست و صداي پاي 
هاي باغستان بنشيند و برگهاي  شود كه در رحم رفت و آمد نمايد يا پاي گلبن كسي شنيده نمي

يم كه اين حوادث همه گلها و نهالها را مهندسي و نقّاشي و رنگ آميزي نمايد ناچار بايد بگوي
گوئيم عيناً همان اراده هم در وجود پاك   اگر چنين شد مي.گيرد به توسط ارادة حق انجام مي

يابد كه در أقصى نقاط جهان  شود و به إذن و امضاي خدا چنان تنفيذ مي اولياي خدا توليد مي
  !".گذارد تأثير مزبور را از خود باقي مي، بدون نياز به رفت و آمد

فرماييد آيت اهللا العظمى چگونه فيلسوفانه مسألة به اين مشكلي را حّل  حظه ميمال
چون خدا بدون اينكه در ،  كاري كه براي بشر محال است براي خداهم محال است!!؟كرد

رحم مادري برود و قلم و دواتي همراه ببرد و صداي پايش در آنجا شنيده شود مع ذلك در 
پرسيم   لذا مي!نمايد اي باغستان بدون آنكه بنشيند رنگ آميزي ميه رحم نقّاشي و در پاي گلبن

 همچنين اولياي خدا با ارادة خود منتهى با إذن . البتّه با ارادة خود؟كند اين كار را چگونه مي
  !!دهند و امضاي خدا اينگونه كارها را انجام مي

 آيا خدا در ؟دهند نجام ميچرا ا دهند حاال بايد ديد اولياي خدا كه اين كارها را انجام مي
 و اگر ؟ يا فقط يك عمل تشريفاتي است؟كمك گرفتن از اولياي خدا نيازي به اين كار دارد

 و اصالً چه دليلي هست كه اين ؟اينان جزو خدايند يا خارج از خدا، نيازي به اين كار دارد
د بودِن خدا قابل  و آيا صفت نامحدود و نامقي!؟شود كارها به وسيلة اولياي خدا انجام مي

  ؟تفويض به مخلوقات هست يانه
 و چون معلوم شود كه اصالً .شود اينها سؤاالتي است كه متوجه اين آيت اهللا العظمى مي

 و چه .شود ادعاي آيت اهللا العظمى كاذب و چرندگويي است جواب تمام اين چراها داده مي
  !اندتوان پر اند كه صد كالغ را با يك كلوخ مي نيكو گفته
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   و داليل آن!بطالن ادعاي آيت اهللا العظمى
بايد در يك آن به هزاران مكان برود و "ولي"اند كه شخص  مدعي!جناب آيت اهللا العظمى

زايند و  هنگام تولد يا مردن مردم كه در يك لحظه با فواصل بسيار دور از يكديگر مي
 بدن عنصري ممكن نيست پس همانگونه كه خدا حاضر باشد و چون اين عمل با، ميرند مي

هم حاضر است اگر اين كارها محال است "ولي«، بدون بدن عنصري در همه جا حاضر است
  !!!هم ممكن است"ولي"براي خداهم محال است و اگر كاري ممكن است براي

ت  پس يا شما كه معتقديد كه خدا در همه جا حاضر است از اين عقيده دس:نتيجه اينكه
 يا همينكه شما قائل شديد كه خدا در همه جا !!برداريد تا من هم از اين عقيده دست بردارم

  !!هم همه جا حاضر است"ولي" بايد قبول كنيد كه– به هر دليلي كه باشد –حاضر است 
چون تصرف و تدبير خدا هم مستلزم مكاني بودن خداست و شما خدا را منزه از مكان 

است پس تصرف او هم در عالم محال است و چون  حلول در مكان منزهدانيد و او از  مي
 !!محال است كه خدا بدون آمد و شد بتواند در عالم تصرف كند و اين از محاالت عقلي است
 و !پس همينكه يك چيز براي بشر از محاالت عقلي بود براي خداهم محال خواهد بود

تواند در  ي خداهم محال است و چون خدا نميسرانجام هر كاري كه براي بشر محال بود برا
بگذارد كه نه آن بزرگ ، ظرفي كه يك متر است چيزي كه حجم آن دو متر در دو متر است

تواند جهان را در يك تخم مرغ بگذارد  توانيم و چون خدا نمي  ما هم نمي!و نه اين كوچك شود
  !!متواني ما هم نمي، كه نه جهان كوچك شود و نه تخم مرغ بزرگ

تواند بدون دخول در ارحام و بدون داشتن دوات و قلم در رحمها تنها  اما چون خدا مي
تواند به وسيلة اراده در همه جا حاضر  هم مي"ولي"به وسيلة اراده صورت بندي و نقّاشي كند
  .شود و در تولد و وفات همه حضور يابد

تواند  هم به وسيلة اراده ميپس كاري كه خدا توانست به وسيلة اراده انجام دهد بشر 
  ! اين خالصه و نتيجة ادعاي جناب آيت اهللا العظمى بود!!انجام دهد

اي باعث اين جنب وجوش آيت اهللا العظمى است و به چه دليل  حال بايد ديد چه انگيزه
  ؟اين ادعا را به ميان آورده است
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دانيم و خدا بدان  ما جز آنچه در صدر اين گفتار آورديم چيزي نمي، از انگيزة آن
ترين آن شعر سيد ِحميري است كه آن را از زبان امير المؤمنين   روشن: أما دليل او.است آگاه

  :است فرموده"حارث بن أعور"است كه آن حضرت به  ساخته)ع(
  )١(!ِمن مْؤِمٍن َأو منَاِفٍق قُبال / يا حاِر همدان من يمتْ يرِني

  .شود است در اشعار سيد ديده مي ي از قضايا كه اصالً وقوعي نداشتها چنانكه پاره
  .است آمده"الجنائز" و بعد حديثي چند است كه در كتاب كافي در كتاب

است كه با تمام سوابق  گفته"سيد اسماعيل حميري"أما دربارة اين شعر همين بس كه آن را
ايم فساق و فجار به  چنانكه گفتهبر طبق تواريخ و كتب رجال مردي فاسق است و ، مشوش

دارند تا در ارتكاب معصيت جرأت  دل خودرا به اين قبيل موهومات خوش مي، اغواي شيطان
اند كه وي تا   تمام كتب رجال كه متضمن ترجمة حال او هستند متّفق.بيشتري داشته باشند

  !هنگام احتضار به شرب خمر استمرار داشته است
 وي در آخرين ساعات عمر خود اشعاري گفته و در آن از ،باريهرچند بنا بر نقل اخ

است و آن شعر معروف  استغفار نموده، مذهب گذشتة خود كه مذهب خوارج و كيسانيه بوده
  . َأكْبراُهللا واِهللاجعفَرتُ ِباسِم تَ :است كه گفته

شعار اگر چه همين مطلب هم در نظر أهل أدب صحيح نيست و اين شعر هرگز به ا
شيرين و نمكين اسماعيل بن محمد حميري مانند نيست عالوه براينكه تاريخ والدت او را در 

 را مالقات )ع(اند بنابراين رواياتي كه داللت دار دكه حضرت صادق  هـ نوشته١٧٣سال 
است و حضرت صادق  كرده و به دست آن حضرت توبه كرده يا از مذهب قبلي منصرف شده

از درجة صحت و ، ش او و عفو از شُرب خمرش چيزي فرموده است در خصوص آمرز)ع(
سيد " سال قبل از تولد٢٥ يعني ١٤٨صدق ساقط است زيرا حضرت صادق در سال 

  !از دنيا رفته است"حميري
براي اينكه يقين شود اين شعر از حضرت أمير المؤمنين نيست و گفتة سيد حميري است 

ارجاع ، "سيد محسن أمين عاملي"علّامة كبير مرحوم"سجمعه النّفي"شما را به كتاب نفيس

                                                 
رو در رو ) به هنگام قبض روح(چه منافق مرا ،  اي حارث همداني هر كه بميرد چه مؤمن باشد)١(

  !بيند مي
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اي از  عيبي ندارد كه اشاره شود به پاره«: است دهيم كه در آن مطالبي بدين مضمون آورده مي

اي از آنچه در ديوان منسوب به أمير المؤمنين  آنچه موجب قطع به فساد نسبت پاره
  :گويد است كه مينويسد از آن جمله ابياتي  تا آنجا كه مي".....است

  ِمن مْؤِمٍن َأو منَاِفٍق قُبالً/ يا حاِر همدان من يمتْ يرِني
  :است و اول آن اين است"سيد حميري"در حالي كه اين شعر از
بجاِرٍث عِلح ِليُل عِح / قَو ةً لَهوبجُأع ثَم كَم١(الًم(  

قول آن حضرت است نه اينكه فرمايش خود آن و اين خود صريح است كه اين حكايِت 
 نيز در أمالي خود مجلس هجدهم اين أبيات را – علَيِه الرحمه – شيخ طوسي .حضرت باشد

 بلي براي ابن أبي .است است و همين بيت را در أول آن آورده به سيد حميري نسبت داده
است شيعه از آن حضرت چنين  كه گفتهاست  الحديد شارح نَهج الْبالغه اين اشتباه رخ داده

  ).پايان فرمايش عالمه أمين( .كنند شعري را روايت مي
است   حديث در اين باب آمده١٦در اين كتاب در حدود ، كافي"الجنائز"أما أحاديث كتاب

 و تمام آن أحاديث به تشخيص علّامة .كه بسياري از آن به صراحت داللت براين مطلب ندارد
 و أكثر راويان !!اند يا مجهول يا ضعيف"ِمرآةُ الْعقُول" در كتاب– اهللا عليه  رحمت–مجلسي 

اند چون سهل بن زياد و محمد بن سنان و بنو الفضل كه ما ترجمة حال  آنها غاليان و گمراهان
  .)٢(ايم نكبت مآل آنان را به مناسبت در جلد دوم اين كتاب آورده

در آن كتاب است كه آن هم مربوط به ،  حديث١٦تنها يك حديث صحيح در ميان اين 
يا امامي بر سر محتضر نيست بلكه مضمون آن بدين قرار است كه مؤمن در "ولي"حضور

  .هنگام مرگ چشم شبه نتيجة أعمالش روشن خواهد شد
و همچنين أحاديثي كه در تفسير منسوب به حضرت عسكري و عياشي و ساير كتب 

 و بر فرض آنكه تمام آن أحاديث .ر همين حد از اعتبار استاست به همين مضمون و د آمده
صحيح بودند و تمام آنها صريح بود كه اولياي خدا در هنگام مرگ مؤمن يا منافق باالي سر 

شوند معناي آن اين نبود كه شخص امام با جسم يا روح يا اراده يا مشيت بايد  او حاضر مي

                                                 
  .و چه بسيار سخنان شگفت انگيزي آن حضرت دارد / به حارث شگفت انگيز است) ع( گفتار علي )١(
 .  به بعد٥٦ص، زيارت و زيارتنامه. ك. ر)٢(
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ين تعبير و تفسير اينگونه اخبار همان است كه شيخ  بلكه بهتر!باالي سر آن ميت حاضر شود
  :است  بدين مضمون آورده– اَعلَى اُهللا مقامه –بزرگوار حضرت شيخ مفيد 

آن دو بزرگوار را همان علم يافتن به ثمرة واليت ، گويم معناي رؤيت محتضر من مي"
ماتي كه آن را در نفس به عال، ايشان است يا شك در حقّانيت ايشان وعداوتشان به طور يقين

  .يابد و أمارات و مشاهدة احوال و معاينة مدركاتي كه شكّى با آن نيست خود مي
 .و اين معنا غير از ديدن عين آن دو بزرگوار و مشاهدة اجساد ايشان با چشم است

خ و لقاي خداي تعالى ال....فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره«: فرمايد چنانكه خداي متعال هم مي
 تمام محققّين ،هم كه در آيات و اخبار است همان لقاي جزاي اعمال است و بر اين قوِل من

  .)١("اند علماي اماميه موافق و متّفق
همچنين تفسير و تعبير سيد جليل القدر سيد مرتضى علَم الهدى بنا بر نقل عالمة مجلسي 

  :فرمايد چاپ تبريز كه در اين خصوص مي )١٤٧ص (در جلد چهارم بحار األنوار 
"الْأن منى أنّعهي لَعلْ في ِتمحال ثَ الْكمةَرانِْهاليِت ورافِهِحم ونْ عَأم ِلهالْن ِحمّلَب همرى في  ي

 ِله َأن ِمهنَّلى َأ عهلُّديرى ما  يمهغض لَبما الْذَ وكَِةنَّّج الِْله َأن ِمهنَّلى َأ عهلُّدحال ما ي الْكلُِت

 معناي اين حديث آن است كه شخص »ةيثيِلم تَعارةًِتم اسهمكلُّ وتَمهورض حونكُيار فَالنّ
، بيند و يا نتيجة انحراف از ايشان را ثمرة واليت و دوستي آئمه را مي، محتضر در آن حال

بيند كه داللت دارد بر آنكه او از اهل بهشت  زيرا محب ايشان در آن حال چيزهايي را مي
بيند كه داللت دارد بر آنكه او از اهل آتش   چيزهايي را مياست و همچنين مبغض ايشان

 پس معناي حضور أئمه و تكلّم ايشان بر سبيل استعارة تمثيلي است نه حضور .است
  ).پايان فرمايش سيد مرتضى("واقعي

 صراحت به اين معنى دارد چنانكه در حديث كافي از اي از اخبار خصوصاً كه پاره
 در خصوص كراهت مؤمن از قبض روح – عليه السالم –سدير صيرفي از حضرت صادق 

 و َأمير الْمْؤِمنين وَ  فاطمه و الحسن و الحسين و )ص(و يمثَُّل لَه رسوُل اِهللا «: فرمايد مي

ِتِهمذُِري ه ِمنعليهم السالم –ت براينكه براي او رسول خدا و أئمة هدى كه تصريح اس"األئم – 

                                                 
، "الْقَول في روايه الْمحتَضرين رسوَل اهللا و أمير المؤمنين ِعنْد الوفاة"باب ، چاپ تبريز،  اوائل المقاالت)١(

 .٤٧ص 



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

  .شوند و ممثّل شدن غير از حضور واقعي است ممثّل مي
 اصالً از اين أحاديث و معاني آن صرف نظر !پس بهتر آن بود كه آيت اهللا العظمى

ويد اگر نمود تا مجبور نشود كه آنقدر الطائالت بلكه كفريات به هم ببافد تا جايي كه بگ مي
 چه كسي از !؟احتياج به آمد و شد دارد، مسألة جسم است تصرف خدا هم در أرحام و صور

احتياج به حضور جسم عنصري دارد كه شما به خيال ، است كه خدا در أمور مسلمانان گفته
  !؟خود او را از باب جدل محكوم و مجاب كرديد

 آيا حضور او در هرجا چون !ه باشد خدا مجسم به ماد– العياذ باهللا –و بر فرض آنكه 
حضور بشر است كه احتياج به آمد و شد و شنيدن صداي پاي او و ديدن دست و دوات و قلم 

  !!اوست
اي از مخلوقات  حتّى پاره، باشد محيط بر همة عالم مي، نه تنها خدا كه بدون ماده و مدت

  .توان به مقايسه گرفت مياو در بيشتر جاها حضور دارند و مع هذا بشر را با آنها ن
مثالً أمواج برق در سراسر جهان وجود دارد و دستگاه راديو و تلويزيون و أمثال آن 

شود احساس و دريافت كند و  ها پخش مي تواند أمواجي را كه از فرستنده در هرجا كه باشد مي
كيهان و سرتاسر ، و همچنين نيروي جاذبه، هرگز بشر چنين قدرتي نداشته و نخواهد داشت

  .مجموع منظومة كهكشان را اسير تدبير خويش دارد كه براي بشر تصور آن هم مشكل است
اي از آنها در  و نيز أشّعة ايكس و ما وراء بنفش و نيروهاي ديگر كه هم اكنون پاره

 پس !گنجد تحت قدرت علمي بشر است قادر به انجام كارهايي است كه در انديشة بشر هم نمي
كني كه به گواهي  خدا را با بشر مقايسه مي،  غلطي است كه تو آيت اهللا العظمىاين چه قياس

ترين موجودات بر حسب جسم نباشد باري از  علوم طبيعي اگر از عاجزترين و ضعيف
اي چون انجام محاالت عقلي براي بشر محال   و بدتر از آن اينكه گفته.ترين آنها نيست قوي

تواند در ظرفي كه يك متر در يك متر   مثالً چون خدا نمي!است پس براي خدا هم محال است
 و چون خدا !تواند است چيزي كه حجم آن دو متر در دو متر است بگذارد بشر هم نمي

تواند جهان را در يك تخم مرغ بگذارد كه نه جهان كوچك شود و نه تخم مرغ بزرگ ما  نمي
  !)قياسي وارونه و غلط( !توانيم هم نمي

 چنانكه ! به شما گفت كه خدا حتّى از اين محال عقلي شما هم عاجز نيستأوالً بايد
 خدا جهان را از هيچ !از محاالت است لكن به كوري چشم فلسفه بافان، آفرينش جهان از هيچ
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، اهد همانا خدا چون چيزي را بخو»ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيًئا َأن يقُوَل لَه كُن فَيكُون«: آفريده
 ١١٧/ و نيز البقره٨٢/يس("باشد اش بگويد باش پس مي كاروفرمان او اين است كه به خواسته

 و پيش از اين تو را آفريدم »وقَد خَلَقْتُك ِمن قَبُل ولَم تَك شَيًئا")٣٥/ و مريم٤٧/و آل عمران
لي كه چيزي با  خدا بود در حا»كان اهللا ولم يكن معه شيء")٩/مريم("در حالي چيزي نبودي

  "او نبود
توانيد ادعا كنيد كه در جهاني هستيد كه وسعت و حقيقت  شما با تمام ادعايتان اآلن نمي

  !كنيد و ال غير آن به مقدار و مالكي است كه شما تصور مي
 بلكه عقل شعلة ضعيفي است كه در ازاء .زيرا عقل بشر ميزان حقايق نيست

عي دارد براي ديدن راه و چاه زندگي به بشر عطا شده و ما هايي كه از غرائز طبي محروميت
  .فعالً در صدد اثبات اين حقيقت نيستيم

در عالم رؤيا با جهاني ، گذرد در زندگي بشر كه ال أقّل يك سوم آن به خواب مي
توان سنجيد و قاعدة محاالت عقلي را در آن إعمال  است كه هرگز با ماده و مدت نمي مواجه
توان انجام  دهد كه در طي سالها نمي اعمالي انجام مي،  عالم رؤيا در يك آن از زمان در.كرد
 از سوراخ سوزني كوهي !توان رد و بدل كرد ها نمي كند كه ماه و سخناني رد و بدل مي، داد

گذرد بدون اينكه از محاالت عقلي شمرده شود و پروازها و عروجها و سقوطها  عظيم مي
ه هرگز در غير رؤيا باور كردني نيست و منطق آن به كلّي با منطق گيرد ك صورت مي

بيداري مخالف است در حالي كه يك سوم زندگاني بشر را تشكيل داده و در شريعت أهميتش 
توان آن را  پس نمي ،نبوت است و حتّى دليلي بزرگ بر معاد است  جزء٤٦يك جزء از 
  .ناديده گرفت

 اهللا العظمى بفرمايند هنگامي كه عصاي حضرت تيهمچنين الزم است كه جناب آ
تمام آالت و أدوات سحرة فرعون را كه سر به چندين كيلو ،  به نص قرآن كريم)ع(موسى 

اند   آنچه ساخته»تَلْقَفْ ما صنَعوا «-بلعيد ، زد مس و آهن و چوب و طناب مي
 !؟كوچك شد، ة فرعونبزرگ يا آالت و أدوات سحر، وسى آيا عصاي م– )٦٩/طه("بلعد مي

چگونه چندين و چند متر أشياء و آالت در برابر ديدگان حاضرين در يك عصاي حدود يك 
  ؟كه نه عصا بزرگ شد و نه آن آالت كوچك، متر و نيم جا گرفت

به هيچ وجه قصد فروگذاشتن حرمت نعمت عظماي عقل را  است كه خداوند عليم گواه
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خواهيم محال عقلي را انكار كنيم بلكه   نداريم و نميكه مورد تكريم عظيم قرآن كريم است
مقصود ما آن است كه أوالً علماي مذهبي ال أقّل در مورد خداوند قدير به سادگي هر چيزي 

مشمول استحالة عقلي ندانند و بيشتر ، را و از جمله أموري را كه براي غير خدا محال است
  .تأمل و احتياط كنند
به كتب روايي متّكي است و بسياري از  العظمى كه بيش از سايرين اهللا تثانياً اين آي

كه با چنين  هاي موجود در كتب روايي است متوجه باشد ادعاهايش مأخوذ از خرافات و قصه
زيرا بسياري از ، باكانه به عقل ضعيف بشري نياويزد بي، اين اندازه، موضعي كه دارد

مخالف عقل و ، يد عالوه براينكه مخالف قرآن استمستندات و معتقدات او چنانكه خواهيم د
  .علم و تاريخ نيز هست
 و ما شما را به –گوييم شما ناچاريد طبق همين مذهبي كه داريد  ما به ايشان مي

 همين . به بسياري از محاالت عقلي تسليم شويد–كنيم  منقوالت علماي مذهب خودتان الزام مي
الم را در يك تخم مرغ بگذارد كه نه عالم كوچك شود و نه تواند تمام ع ه كه آيا خدا ميمسأل

عبد اهللا "حديثي در اين موضوع هست كه"كافي"در أحاديث مذهبي و در كتاب، تخم مرغ بزرگ
 )ع(اين مشكل را به نزد حضرت صادق "هشام"اند و گفتگو كرده"هشام بن الحكم"با"ديصاني
   )١(!! تصديق كرده استاست و آن حضرت اين مسأله را به همين صورت برده

 و علماء و مراجع نيز –شود  بنابه آنچه در مجالس و محافل مذهبي و كتب شما نقل مي
أمر به ،  تصاوير شير را كه بر پرده منقوش بود)ع( حضرت رضا –كنند  نهي و مخالفت نمي

 ا خوردند و همچنين تصوير جانوري كهآن ملعون ر، دريدن مخالف خود كرد و تصاوير شير
از   هنگامي كه!باز را دريد و خورد  در حضور متوكل آن شعبده)ع(به اشارة حضرت هادي 

هاي   بلعيده)ع( اگر عصاي موسى :فرمودند، ها باز گردند آن بزرگواران خواستند كه آن دريده
  !خودرا برگرداند اينان هم ممكن است برگردانند

براي معتقدين  )٢( األنبياستمسألة معراج كه يكي از كرامات و معجزات حضرت خاتم

                                                 
د و يال جرم بايد نظاير آن نيز نپذير، را قبول نداريد اگر اين حديث . ٤حديث ، ٢٤باب ، اصول كافي )١(

 )برقعي. (به آنها استناد نكنيد

البتّه واضح است كه اعتقاد به روحاني بودن معراِج حضرت ختمي مرتبت در معرض اشكاالت فوق  )٢(
 .نيست
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، اند موجد اين سؤال است كه طبق أحاديث به معراج جسماني كه أغلب شيعيان از اين دسته
 براي معراج از رختخواب خود برخاست و به تماشاي ملكوت )ص(هنگامي كه رسول خدا 

 طبق ، به تمام عوالم وجود كه فعالً دنياي مشهود آن آناز يك در كمتر، إلهي پرداخت
يك هزار ميليون سال  مسافت آن بيش از، تحقيقات علمي و آالت و تلسكوپهاي اين زمان

 حاضر شده و )كند نور در هر ثانيه بيش از سيصد هزار كيلومتر طي طريق مي(نوري است 
با آن همه مالئكه و فرشتگان كروبيان و أهل بهشت و جهنّم و انبياء گفتگو كرده و احكام و 

 هنوز كوزة آبي كه در ،همينكه به محل خود مراجعت فرمود، ت داشته استشرايع درياف
 و !در حال ريختن بود، به آن اصابت كرد باالى سرش بود و در هنگام رفتن پاي مباركش

در حركت بود هنوز از حركت نايستاده بود و رختخواب آن ، حلقة در كه در هنگام رفتن
  !حضرت هنوز گرم بود

 شصت يا هفتاد كيلويي در اين همه عوالم كثيره در اين مدت قليله چگونه يك جسم مثالً
 عالم كوچك شد يا جسم رسول اللّه بزرگ و يا ميليون ميليون جسم كوچك .؟عبور نمود

  !؟شدند
به قول شما مخالفين حضرت رضا و حضرت هادي را دريدند و آنها  تصاوير شير كه

  !؟ملعونها كوچكرا خوردند تصاوير بزرگ شدند يا اجساد آن 
  !؟نه اينها بزرگ شدند و نه آنها كوچك پس چگونه چند متر در هيچ متر جا گرفت

،  در يك مجلس به سي هزار مسألة مشكل)ع(ايد حضرت جواد  شما خود نقل كرده
 كه اگر فرضاً جواب هر مسأله احتياج به حد أقّل دو دقيقه وقت داشته باشد )١(جواب گفت

از دو   مسائل كمتر!!ه خواهد بود كه نزديك پنجاه شبانه روز استجمعاً شصت هزار دقيق
  !؟دقيقه و قت الزم داشت يا مجلس پنجاه شبانه روز طول كشيد

ه بافي خود به خورد فخواهيد اينگونه مسائل را با اين فلس از عجائب است كه شما مي
شمن دين آنها را در كتابي كه هيچ دليلي هم بر آن نداريد جز اينكه فالن غالي يا د، مردم دهيد

و متر است در چيزي كه يك متر در د آنگاه جاي دادن چيزي را كه دو متر در .است نوشته
كه از قدرت او خارج است و چون خدا از اين كارها  دانيد يك متر است براي خدا محال مي

                                                 
 .٧حديث، ١٧٩باب ، اصول كافي )١(
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قرار آيد و در رديف بشر  تواند پس خدا پايين مي به قول شما عاجز است و بشرهم نمي
 واقعاً !؟شود بنابراين هر چيزي كه براي بشر ممكن بود براي خداهم ممكن مي، !!!گيرد مي

  !و حقّ ناشناسي  شرمي زهي بي
ايد زيرا در   شما با تمام ادعاهايتان مثل اينكه منطق هم نخوانده! اهللا العظمىتحضرت آي

هر گردي گردو (ت نسبت عموم و خصوص مطلق بر قرار اس، از نسب أربعه، اين قضيه
 و شما آن را در قياس اقتراني منطقي به شكل اول يا )نيست اگر چه هر گردويي گرداست

 و نتيجة اين قياس )هم ممكن است هر چيز براي خدا ممكن است براي بشر(ايد  سوم درآورده
خطائي كه ،  و همين است اشتباه بلكه خطاي بزرگ!هم خداست شود كه پس بشر چنين مي

،  نشر اين قبيل مطالب! اهللا العظمىتتا چه رسد به آي، شود اي مرتكب آن مي  ديوانهكمتر
كه چون علي  كنند خود خيال مي رشوه و مژده و بشارتي براي فُساق و فُجار است كه پيش

را دوستان و شيعيان علي  م مردن در باالي سِر آنهاست و آنها هم كه خودا در هنگ)ع(
در پاي معركة درويشان و قلندران و زماني در دستة قمه زنان و زنجير دانند زيرا گاهي  مي

نانشان در ، پس در حال احتضار، شمارند مترين سنِد واليت خود ميه و آن را م!اند زنان بوده
  !روغن است

نشر اين مطالب چه سودي داشته و خواهد ، و گرنه براي تربيت و سوق إلى اهللا
را در معصيت و نافرماني خدا به فريب  ي و گستاخي خود منتسبين به تشيع تجر!؟داشت

گذاري به بازار و دقّتي در أمر ربا و ، اند همين چيزها بر تمام جهانيان آشكار كرده
  .كند آن را بر همه واضح و آشكار مي، به مقررات شريعت تنايي آنانعاحتكارشان و بي ا

جي است جز وسوسة شيطان و دسيسة از همة اينها گذشته به اثبات اين مطلب چه احتيا
دشمنان كه آدمي را در وادي خطرناك كفر و شرك اندازد و دين اسالم و مذهب تشيع را در 

  !؟نظر عقالي عالم يك مذهب موهوم و از عقل و انديشه محروم معرفي كند
 د و علياگر فرضاً محم–ا السِهملَيتي نب–الم  عاشند چه  در باالي سر مولودي يا مي

 مگر خدا عاجز است ؟خللي بر أركان آفرينش و چه ضرري به حال آن مولود و ميت دارد
كه بدون وجود محمد و علي آن مولود را به دنيا آورد يا آن ميت را از جهان ببرد كه شما 

به دست آوردن دليل است بر مدعاي شرك  البتّه مقصود شما ؟ايد خودرا به اين زحمت انداخته
  .باشد"حشيش"يز خودتان هر چندآم



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

بر باالي  – علَيِهم السالم –كه محمد و علي يا ائمه  راستي آيا همينكه مردم معتقد شوند
شوند در آن صورت حقيقت اسالم بر جهانيان آشكار شده و به  اي حاضر مي سر مرده و زنده

راد فهميدة مسلمان هم با شنيدن اين حتّى اف،  يا ِبالْعكس!؟نمايند قرار ميان عظمت و حقّانيت آ
 چنانكه اكثراً !كنند قبيل موهومات از آن بيزار شده حتّى از شنيدن حقايق آن هم فرار مي

  .اند فراري شده
روش اولياي خدا  است به شرح تفاوت عمل مرتاضان با  اهللا العظمى پرداختهتسپس آي

جوامع ديگر نيز مدعي تصرفات آنچناني تا از ِاشكال اينكه چون در ميان جامعة بشر افراد و 
رفع شبهه كرده و در حقيقت باطلي را با باطلي ، كه از بعض امامان نقل شده وجود دارند

است كه تفاوت اعمال أولياء اهللا با مرتاضان در اين است كه از آنان   ادعا كرده.اثبات كند
است كه  فحات ديگر اقرار كرده در حاليكه خود به ناچار در ص!كسبي و از اينان ذاتي است

چنانكه ، دهند هر آنچه اولياي خدا دارند به جهت عبادتي است كه نسبت به پروردگار انجام مي
  .اخبارهم مؤيد همين معنى است

است كه حتّى قابل نقل و اعتناء نيست و چون دچار اشكال  به اباطيلي پرداخته آنگاه
 مثالً :است د به اين اشكال جواب گفته و نوشته به خيال خو!توارد علل بر يك معلول شده

ِإنَّما وِليكُم اُهللا ورسولُه والَِّذين "هاي متعدد بر يك مراد به مفاد آية ورود اراده

ها با هم متفاوت و متبائن باشند و چون در  شود كه اراده آنگاه موجب اشكال مي".......َآمنُوا
ر يك معلول از محاالت عقلي است اما در اينجا ارادة خدا و فلسفه توارد دو يا سه علّت ب

بيه و تنظير به ش آنگاه آن را ت!رسول و ولي چون يكي است پس اشكالي در ميان نيست
دستگاه سالطين و وزراي آنها كرده و خدا را نظير سلطان و رسول و ولي را نظير وزير و 

  .خواهند رئيس دانسته كه هر سه يك اراده مي
گويند پدر و پسر و روح  بافند و مي اي كه مسيحيان در اقانيم ثالثه مي ني همان فلسفهيع

توان گفت فلسفة آنها ضعف   بلكه مي!!القدس هر سه يكي هستند در حالي كه سه تا هستند
  !كمتري دارد

كنند باعث است كه  و همين خياالت عاميانه بلكه كودكانه كه با طرزي فيلسوفانه ادا مي
زيرا در محيط خود جز (پندارند  افكند كه خدا را چون شاه مي ها را بدين واديها مي يچارهاين ب
بينند كه شاه داراي وزير و مشير و خدم و حشم است   و چون مي!!)شناسند بزرگي نمي، شاه
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بينند وزيِر شاه قدرتش بيش از  شوند آنگاه چون مي لذا عين اين دستگاه را براي خدا معتقد مي
كنند و چون رئيس بعد از  ان است لذا براي رسول هم همان مقام و قدرت را تصور ميديگر
  ...پندارند و ِقس على ذِلك چنين مي صاحب اختياراتي است لذا وصي رسول را هم، وزير

 با اين تفاوت .شود مسألة توسل و شفاعت هم از همين گونه خياالت و تصورات پيدا مي
واره قدرت و عظمت شاه محفوظ و محترم است كه هرگاه اراده كند كه در دستگاه سلطنت هم

 اما در دستگاه خدا همواره !!فرستد دار مي وزير و رئيس را از كار بر كنار كرده گاه بر سِر
وجود خدا زائد ، قدرت و نفوذ وزير و رئيس در فزوني است تا آنجا كه ديگر با وجود اولياء

  !!!رسد به نظر مي
دهند و آنچه او بخواهد اينان بسا كه قبالً  خدا تمام كارهاي او را انجام ميزيرا وزراي 
مانند نزول قرآن كه قبل از آنكه خدا آن را بخواهد و به خاتم األنبياء (اند  خواسته و انجام داده

  !!)إنزال و إبالغ كند علي مرتضى در هنگام تولد تمام آن را بر رسول خدا خواند
هاي دربار   از قدرت وزراء و سوگلي:ت وزراي خدا در دستگاه خداشايد قياس اين قدر

است زيرا كثيري از اين كتب در زمان آن سالطين تأليف  سالطين صفوي نمونه برداري شده
به دست نويسندگاني چون  در زمان آن سالطين – علَيِهم السالم –است و قدرت أئمه  شده

و گرنه علماء و مؤلفين ، و امثال ايشان وسعت يافته است"اةاثبات الهد"و" المعاجزةمدين"مؤلفين
شيعه خصوصاً متقدمين ايشان آنقدر قدرت تصرف دربارة أئمه قائل نبودند چنانكه شرح آن 

  .إن شاء اهللا تعالى، خواهد آمد
بينيد در  همين فزوني قدرت و نفوذ و تسلّط أئمه در توسل و شفاعت است كه مي

و موقوفات و نذورات بر مقابر بيش از ، هب مشاهد مملوتر از مساجدكشورهاي شيعي مذ
و خواندن و استغاثه كردن به علي و يا به ، زكوات و صدقات بر فقرا و مصالح عامه است

هاي سينه زن و  دسته، است"يا اهللا" گفتن بيش از استغاثه به خدا و– علَيِهما السالم –حسين 
و آرزوي زيارت قبر حسين و ،  نماز جماعت و قرائت قرآن استنوحه خوان بيش از تشكيل

و از حضرت عباس و شاه ،  بيش از آروزي زيارت بيت اهللا است– علَيِهما السالم –رضا 
اي اينكه اين مردم خدا را  بر؟ چرا چنين است.... و....ترسند و چراغ بيش از خدا مي

 در تعليمات و تبليغات خود مردم را !!!)؟(ت عظام اند و اينگونه علماي اعالم و آيا نشتاخته
اند كه درباريانش بيش از خود او به مردم عالقه دارند و دوستان  متوجه اينگونه خدايي كرده
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 و اينكه !!!رسانند و محبان خود را با قدرت عظيمي كه دارند زودتر به مراد و آرزويشان مي
 با چند تملّق و كرنش !لزوم قطعي ندارد، طاعت كنندخدا را بخوانند و اوامر و نواهي او را ا

 العياذ باهللا كه مانند خودشان بشرند و البد –هاي او را  دل اولياء يا سوگلي، و گريه و پوزش
پس ديگر چه ، ه دست آوردتوان دلشان را ب  زودتر مي–چون داراي عواطف بشري هستند 

  !احتياج به خدا
نشناسي يا خدا شناسي اين  ين كشورها كه همة آن از خدااست منشأ مفاسد و خرابي ا اين

  . إن شاء اهللا تعالى.آيد چنانكه شرح آن خواهد آمد چنيني به وجود مي
 واليت :است به صورت خالصه چنين است جواب دومي كه از اشكال توارد ِعلَل گفته

 لذا أولياي ،ب است جهاِن سبب و مسب:أولياء همان احتياج به اسباب است و چون جهان وجود
 و همة اين .......خدا نيز سبب إفاضة فيض إلهي از حيات و مرگ و رزق و حركت و

   !فيوضات اند
 عالم اسباب و ، هرچند جهاِن مشهود:اي بيش نيست زيرا اين جواب هم سفسطه و مغلطه

 الزم  آنچه در زندگي عادي و طبيعي بشر:وسائل و سبب و مسبب است اما سبب هر چيزي
 براي تهية : مثالً: به تهية آن ملزم و محكوم است،است معلوم و خود بشر يا نظام متقن جهان

 بشر ـ أعم از مؤمن يا غير مؤمن ـ به كسب و صنعت و زراعت و براي سالمت به ،رزق
 ، و براي غلبة بر دشمن به إعداد قدرت و نيرو ملزم و مأمور است،رعايت بهداشت و صحت

داند و دانستن و مسؤوليت آن را از  ربوط به خدا و نظام آفرينش است خود خدا ميو آنچه م
  !.خواهد كسي نمي

 و خدا هم بيش از اين ؟ نه چيز ديگر،أنبياء و أولياء واسطة فيض براي هدايت بشراند
است زيرا در ملك خود نه به وزير   زيرا بيش از اين چيزي به آنها نداده،است از آنها نخواسته

 و اينگونه تصورات چنانگه !خواهد و نه وكيل  و نه رئيس مي،محتاج است و نه به مشير
است كه روشن ترين نمونة آن همان تصور اقانيم  گفتيم خياالت كودكانه و تصورات عاميانه

  .است ثالثه
اي از آن را خالصه كرده و با عنوان   در پايان اين فصل عصاره!آيت اهللا العظمي

 و آنگاه چند حديث صوفي .است  وارد فصل سوم شده))بودن واليت از نظر شرعممتنع ن((
است ـ و داستان   شده،پسند چون حديث قرب نوافل ـ كه چندان ربطي به مدعاي وي ندارد



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

 عفريتي از جن هم بر آوردن آن قادر بوده ـ ،آوردن تخت بلقيس را ـ كه به نص قرآن
از حضرت سجاد ـ عليه السالم ـ در تضرع و ابتهال به  و پس از آنكه دعايي !آورده است

 و مع ذلك راه !دانيم است تا بگويد ما هم اينهارا مي  آورده!)بر خالف هدف خود(خداي متعال 
است به بدگويي از كساني كه أمثال اين دعاها را   آنگاه پرداخته!!رويم گمراهي را عالمانه مي

اين گروه (( :اند و گفته است  و عبوديت أولياء گرفتهدليل بر عدم تصرف و اقرار به عجز
خبر كه يا از غلبة سفاهت و ناداني و يا به منظور ابراز اختالف و كسب شهرت  بدبخت و بي

و سوء استفاده از بساطت و خوشباوري يك مشت عوام بز صفت و مقلّدين عمياء به اشاعة 
ست كه چگونه گناهان خود را به گردن مخالفين ا خوانندة محترم متوجه(پردازند  اين أباطيل مي

اندازد و به او بايد گفت عوام بز صفت و مقلدين و عميان را امثال خود او بازي  خود مي
گناه را از فهم حقيقت مقام اولياء واستضائه به آن أنوار مقدس  خواهند مردم بي  و مي)دهند مي

ايش نيروي اراده و قوت نفس در خود و تشبه به و استناره از أشعة ملكوتي آنها و بالنتيجه پيد
  !!)). محروم و نااميد سازند.....آن راد مردان عظيم

گوييم فرضاً كه مردم چنين اعتقادي داشتند كه   مي!حال ما به اين جناب آيت اهللا العظمي
أولياء قبلة حاجات و مدبر كائنات و موجد موجودات و متصرف در جميع ارضين و 

كه خوشبختانه يا بدبختانه با تبليغات شبانه روزي شماها و قلندران و معركه گيران اند  سماوات
 معتقد ، اكثر مردم عوام اين مملكت را به چنين موهومات،و روضه خوانان و مداحان

 !؟ و جالب چه خير و دافع چه شري خواهد شد؟شود  چه نفعي عائد بشر مي، از آن،ايد كرده
 جز آنكه به خيال توسل به ؟ موجب چه حسناتي خواهد شد،ر يك فرداي د داشتن چنين عقيده

شوند به منظور  آنها براي خدا شركائي قائل باشند و در مقابل اعمال زشتي كه مرتكب مي
 شفيعاني براي خود بتراشند و به معاصي و فسق و فجور ،مصونيت از كيفر آن أعمال

را صرف زينت مقابر آنان كنند و اعمال خود  و اموال خود !؟اند  چنانكه شده،تر گردند جري
  !.؟را منحصر به تضرع در برابر آنان نمايند

 آن است كه تا اينان هم ،اگر مقصودتان از آنكه به آن رادمردان عظيم تشبه پيداكنند
 !داراي چنان قدرت و تصرفي در عالم ملك و ملكوت شوند يا داراي آن حشمت و جبروت

ايد كه حتّي أنبياء و مالئكه هم حق ندارند آرزوي مقام آنها را  فتهشما خود در مباحث بعد گ
 خصوصاً كه آن مقامات و !بنمايند و همين آرزوي خام بود كه آنان را مبتال به بليات كرد
  !فضائل در چهارده معصوم به قول شما ذاتي بوده و كسبي نيست
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 كه كارهايي كه از خدا بايد پس استضائه و استناره از آنها طبق پيشنهاد شما همان است
 و اين همان شرك است كه آيات قرآن و سيرة انبياء و ! مردم از اينان بخواهند،خواست

است و قرآن صريحاً در جواب اين  اولياي عظيم الشأن هميشه مبارزه با اين قبيل كفريات بوده
همانا  ]١٩٤/األعراف[ ﴾اد َأمثَالُكُمِإن الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اِهللا ِعب﴿ :فرمايد كفريات مي

و اگر بدان اصرار )). خوانيد بندگاني مانند شمايند انه ميگكساني را كه غير از خداي ي
قُِل ادعوا الَِّذين زعمتُم ِمن دوِن اِهللا ال يمِلكُون ِمثْقَاَل ذَرٍة ﴿ :فرمايد بورزيد در جواب شما مي

اِت واومظَِهيٍرِفي الس ِمن مِمنْه ا لَهمٍك وِشر ا ِمنِفيِهم ما لَـهمِض و٢٢/سبأ [﴾ال ِفي اَألر [
اي  هموزن ذره] بدانيد كه[ بخوانيد ،ايد پنداشته] معبود[ بگو كساني را كه جز خدا )اي پيامبر(

ها هيچ در آسمانها و زمين مالك نيستند و آنان را آن دو شركتي نيست و خداي را از آن
  !خواهي بباف  حال تو هر چه مي))پشتيباني نيست

خواهد با سريشم  شده و مي ))سازش واليت با توحيد(( بعداً وارد بحث !آيت اهللا العظمي
  .كنند نين كرده و ميچنانكه علماي أقانيم چمنظور خود را با توحيد سازش دهد 

ر كسي وجود أولياء گا(( :ويدگ شريك دانسته و مي در اينجا خدا را در صفات و أفعال بي
س بايد پ ،نداردپرا از جانب حقّ در تنظيم و اجراي مقررات خلقت مستلزم شرك و كفر 

 از قبيل كسب و سعي و كوشش و مراجعه به طبيب ،رفتار مردم را هم در توسل به وسائل
ي همه را گدر بيماري و استعمال دارو براي بهبودي و ساير توسالت و تمسك به اسباب زند

 به مجادله و ! و بعد به خيال خود زيركانه))!كفر و زندقه و الحاد به طريق أولي بداند
زيرا اين اعمال هم دخالت دادن غير خدا و استمداد از ما سوي (( :نويسد رداخته ميپسفسطه 

 آن هم شريكي كه نه فهم و نه عقل و نه حس دارد ،اهللا و اعتقاد به و جود شريك در أفعال
 و خورشيد و ابر و باد و امثال آنها گمانند دوا و غذا و زمين و دكّان تجارت و بيل و كلن

نين اسباب از توسل به اولياء حقّ كه مرداني صاحب حس و اراده و چ و توسل به .باشد مي
   ))!!.تر خواهد بود تر و شنيع فهم و سمع و بصر و عقل و علم اند به مراتب قبيح

 كه در !!نين آيات عظام روشن بادچ اسالم و مخصوصاً شيعه به شم جهانچواقعاً 
   !!!شوند ردشان نميگاستدالل و منطق افالطون و ارسطو شا

 آيا خوردن !؟اند ه فهمي درك كردهچونه شناخته و دين و شرع را با چگاينان خدا را 
ن روزي وچغذا و استعمال دوا و رفتن دنبال كسب و سعي و كوشش و مراجعه به طبيب هم
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خواستن از مرزوقين و شفا خواستن از معلولين و حاجت خواستن از محتاجان و حيات 
  !؟ان استگخواستن از مرد

ون بلند كردِن بي قيد و شرط دست نياز و چ هم،گآيا دست بردن به سوي بيل و كلن
ي به يوسته و از جهان فانپنيايش به سوي مخلوقين نيازمندي است كه روحشان به دار السالم 

 !؟ باقي نيستگاي از خاك و سن اند و امروز از آنان براي ما جز مقبره ديار باقي شتافته
ي بايد به گرسنگ كدام بشر ديوانه و نادان است كه نداند در ).البتّه صرف نظر از تعاليمشان(

 و كدام عاقلي براي كسب !؟ناه بردپرما بايد به آتش و سايه گطرف غذا رفت و در سرما و 
  !.؟شود ان متوسل ميگورستان و براي شفاي مريض به ارواح رفتگ كوشش به و

دانست كه براي تهية روزي به   بشر خود مي،ر فرضاً شرع و ديني هم در ميان نبودگا
ر شريعت هم گاست كه ا  زيرا خداوند بدين اندازه عقل به انسان داده،كسب و دكّان نياز دارد

  .آيد ان كسب و دكان به دست نميگدانست كه از توسل به مرد منع ننموده بود انسان عاقل مي
آميز بلكه شرك صريح هستيم از آن رو است كه  ونه عقائد شركگر مخالف اينگما ا

  !كند  خود شرع حكيم آن را نهي مي،صرف نظر از إباء و إنكار عقل سليم
ار چي ناگنداش در حوادث ز ارهچاه كه گشكّي نيست كه انسان در موقع اضطرار و آن

خواهد كه مقيد به  اهي ميگناهپ ،كند شود و آفات و بليات او را به نيستي وفنا تهديد مي مي
است و آن فقط توسل به ذات أقدس  اه را به ما نشان دادهگناهپقيدي نباشد و خود شرع اين 

  :إلهي است
﴿...ِبكُلِّ شَي اَهللا كَان ِلِه ِإنفَض َألُوا اَهللا ِمناساوِليمو از خدا بخواهيد ] ٣٢/النساء [﴾ٍء ع

  .يزي داناستچهمانا خدا به هر ] به شما ببخشد[از فضل و رحمتش 
 ﴿لَكُم تَِجبوِني َأسعاد كُمبقَاَل رمرا بخوانيد تا :ارتان فرمودگروردپ »]٦٠/غافر [﴾...و 

  .شما را اجابت كنم
آيا كيست ] ٦٢/النمل [﴾؟؟لَه مع اِهللاإ َأ....اه ويكِْشفُ السوءن يِجيب المضطَر ِإذَا دعمَأ﴿

كند و بدي را از او مرتفع   وي را اجابت مي،ون او را بخواندچكه فرد درمانده 
  !.؟هست] ر همگدي[انه معبودي گ آيا با خداي ي......سازد مي

 :انسته و فرمودهناه بردن به خدا را در حال اضطرار جز و فطرت انسان دپقرآن 
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ون انسان را چو ] ١٢/يونس [﴾...وِإذَا مس اِإلنْسان الضر دعانَا ِلجنِْبِه َأو قَاِعدا َأو قَاِئما﴿

خواند و  هلو خفته يا نشسته يا ايستاده ما را ميپ در حالي كه به ،زندي رسدگبدي و 
اه آدمي را گو هر] ٨/الزمر [﴾...ا ربه مِنيبا ِإلَيِهوِإذَا مس اِإلنْسان ضر دع﴿ :است فرموده

  .خواند است مي ارش را در حالي كه به او روي آوردهگروردپزياني رسد 
ادعوا ﴿ :فرمايد نانكه ميچنين احوالي او را بخوانيم چاست كه در  و أمر أكيد فرموده

 پروردگارتان را به ]٥٦  و٥٥/األعراف [﴾ا وطَمعا وادعوه خَوفً.....ربكُم تَضرعا وخُفْيةً
  . و او را با بيم و اميد بخوانيد....زاري و آهستگي بخوانيد

واذْكُر ربك ِفي نَفِْسك تَضرعا وِخيفَةً ودون الجهِر ﴿ :فرمايد و به پيغمبر خود جدا أمر مي

 و پروردگارت را در دلت .]٢٠٥/األعراف [﴾تَكُن ِمن الغَاِفِلينِمن القَوِل ِبالْغُدو واَآلصاِل وال 
به زاري و بيمناكي و بدون آنكه صدايت را بلند كني در صبح و شام ياد كن و از غافالن 

  .مباش
 اش قرآن كريم است ما را از توسل و خواندن ﴾ال ريب ِفيِه﴿ كه كتاب ،اما همين شرع

فَال تَدعوا ﴿ :فرمايد  چنانكه به نحو أكيد و نهي شديد مي،نع فرموده م،نامقيد غير ذات أحديث

است كه   كه كمترين اثر آن اين.با خدا هيچ كس ديگر را مخوانيد] ١٨/الجن [﴾مع اِهللا َأحدا
 خواندن غير خدا را . نگوييد......... يا محمد و يا علي و يا،براي استعانت و استمداد نامقيد

 ﴾قُْل ِإنَّما َأدعو ربي وال ُأشِْرك ِبِه َأحدا﴿ :فرمايد داند چنانكه مي صريح ميقرآن شرك 
خوانم و كسي را در خواندن با او   من فقط پروردگار خود را مي: بگو)اي محمد( ]٢٠/الجن[

  .كنم شريك نمي
قّل ده دين اسالم و كتاب آسماني آن از تمام مسلمانان جهان در هر شبانه روز حد أ

فقط تو ] ٥/الفاتحة [﴾ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين﴿ :است كه بگويند مرتبه به طور وجوب خواسته
جوييم كه عبادت و استعانت فقط براي خدا و از  كنيم و فقط از تو ياري مي را عبادت مي

  . منحصراً،خداست
ايد كه نه تنها با  هات وادار كرده مردم را با اين تُر!!و شما آيات عظماي إلهي اين چنين

 بلكه ، استمداد و استعانت كنند،خدا امامان راهم بخوانند و از ايشان در حوائج مربوط به خدا
 كساني كه غير خدا را هر چند !بسا باشد كه منحصراً آنان را بخوانند چنانكه مشهود است
چه رسد به حضرت عباس و تا (محمد مصطفي و علي مرتضي ـ عليهما السالم ـ باشند 
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 آن خواندن نامقيد عالوه بر آنكه به تصريح ، بخوانند و از آنان استمداد كنند)امامزاده داود
  : اصالً به نظر عقل و قرآن عملي غير نافع و بيهوده است،آيات شريفة قرآن شرك است

 لَكُم فَلْيستَِجيبوا فَادعوهم  َأمثَالُكُمِإن الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اِهللا ِعباد﴿ :فرمايد چنانكه مي

ِإن كُنْتُم اِدِقينخوانيد و از  آن كساني كه غير خدايند و شما آنها را مي] ١٩٤/األعراف [﴾ص
  .كنيد خود بندگاني همچون شمايند ايشان استمداد مي

 بلكه آنان ، بتان نيستند،و پر واضح است كه مقصود از بندگاني كه همچون شمايند
باشند كه خواندن   و آل و مي)ص(بندگان خدا بوده و بشرند و مصداق كامل بندگان خدا محمد 

  !آنان نيز مورد نهي پروردگار جهان است
ركُم وال َأنْفُسهم ـوالَِّذين تَدعون ِمن دوِنِه لَا يستَِطيعون نَص﴿ :فرمايد در همين سوره مي

ونرنْصخوانيد و از ايشان  اين كساني كه غير خدايند و شما آنان را مي] ١٩٧/األعراف [﴾ي
  .توانند به شما حتّي به خودشان ياري كنند كنيد نمي استمداد مي

قُِل ادعوا الَِّذين زعمتُم ِمن دوِنِه فَال ﴿ :فرمايد  سوره اإلسراء مي٥٦و باز در آية 

 بگو اين كساني را كه غير )اي محمد(] ٥٦/اإلسراء [﴾كُم وال تَحِويالًيمِلكُون كَشْفَ الضر عنْ
مالك كشف ضرري از شما ] خوانيد و شما آنان را معبود پنداشته و در گرفتاريها مي[خدايند 

  .توانند وضع شما را تغيير دهند نيستند و نمي
 كَباِسِط يٍء ِإالَّـستَِجيبون لَـهم ِبشَوالَِّذين يدعون ِمن دوِنِه ال ي﴿ :فرمايد همچنين مي

وا همو لُغَ فَاهباِء ِليِه ِإلَى الماِلِغِه كَفَّيخوانند  و كساني كه غير خدا را مي] ١٤/الرعد [﴾...ِبب
مانند كسي هستند كه دو دست خويش را به سوي ] و خوانندگان[ايشان را هيچ پاسخي ندهند 

  .ب را به دهانش برساند ولي بدان نرسداست تا آ آب گشاده
و كساني را ] ١٣/فاطر [﴾والَِّذين تَدعون ِمن دوِنِه ما يمِلكُون ِمن ِقطِْميٍر﴿ :فرمايد و مي

  .خوانيد مالك پوست هستة خرمايي نيستند كه جز خدا مي
يات بتان  شبهه كنند كه مقصود از نهي خواندن در اين آ،اگر شرك آرايان مردم فريب

 صراحت همين آيات تو )هرچند معني در مدعوين ايشان نيز موجود است(جان هستند  بي
 :فرمايد زند كه خدا مي دهني محكم و دندان شكن به دهان ژاژخاي ساحران مردم فريب مي

آنان بندگاني همچون شمايند يعني از جنس بشر و مانند بشر محتاج خواب و خوراك بوده و 
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  .دگي خدا سرافرازند و اينان جز بندگان خدا و به اصطالح أولياء اهللا نيستندبه افتخار بن
و در نزد أهل لغت و أدب معلوم است كه ضمائر آنها عموماً متعلّق به ذَِوي العقول 

 هر چند اطالق آن به بتها هم موجب انحصار ،جان ندارد است و أبداً ربطي به بتهاي بي
 و براي اينكه اين مطلب .است واندني چنين را عبادات دانسته خ، خداي متعال در قرآن،نيست

كنيم كه از هر چه به  واضحتر شود باز هم در اين مسأله به همان آيات قرآن مراجعه مي
  :تبعيت و اطاعت سزاوارتر است

 ادعوِني ربكُم وقَاَل﴿ :در قرآن كريم پس از آنكه خداوند سبحان به موجب فرمان

 تَِجبَأسدهد كه او را بخوانيم  دستور مي،مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم] ٦٠/غافر [﴾لَكُم، 
ن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبادِتي سيدخُلُون جهنَّم ﴿ِإ :فرمايد در همين آيه بال فاصله مي

اِخِرينر مي)كه همان خواندن و دعا است( كساني كه از عبادت من ]٦٠/غافر[ ﴾دورزند   تكب
 پس خواندن اين چنين يعني خواندن ؛به زودي با حال نكبت و ذلّت به جهنّم داخل خواهند شد

  ).عبادتي  ادعوني( عبادت است ،قيد و شرط بي
نَاتُ قُْل ِإنِّي نُِهيتُ َأن َأعبد الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اِهللا لَما جاءِني البي﴿ :فرمايد و باز مي

الَِمينالع بِلر ِلمُأس تُ َأنُأِمري وبر است   بگو خدا مرا نهي فرموده)اي محمد( ]٦٦/غافر[ ﴾ِمن
 و )كنيد يعني عبادت مي(خوانيد  از اينكه بپرستم كساني را كه غير خدايند و شما آنان را مي

است و  دگارم برايم آمدهاين نهي بعد از آن است كه بينات و داليل روشني از جانب پرور
  .ام كه فقط تسليم پروردگار عالميان باشم مأمور شده

قُْل ِإنِّي نُِهيتُ َأن َأعبد الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اِهللا ﴿ :فرمايد  سوره األنعام مي٥٦در آية 

 بگو همانا من )اي محمد( ]٥٦/األنعام [﴾ينقُْل ال َأتَِّبع َأهواءكُم قَد ضلَلْتُ ِإذًا وما َأنَا ِمن المهتَِد
 بگو از ، عبادت كنم)كنيد يعني عبادت مي(خوانيد  ام كساني را كه غير از خدا مي نهي شده

ام و از هدايت  گمراه شده] در غير اين صورت[كنم كه  خواسته هاي دل شما پيروي نمي
  .يافتگان نخواهم بود

انند و از غير او هر كه باشد در اين مورد كند خدا را بخو قرآن همواره دعوت مي
 چنانكه ،إعراض كنند زيرا او حي و حاضر و از همه كس به بندگانش نزديكتر است

 ﴾هوالحي ال ِإلَه ِإال هوفَادعوه مخِْلِصين لَه الدين الحمد ِلـلَِّه رب العالَِمين﴿ :فرمايد مي
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 و ))١(و هر كه غير خداست حتّي پيغمبر مرده است(است  زنده خداست كه هميشه ]٦٥/غافر[

ايد و  خدايي هم جز او نيست پس او را بخوانيد در حالي كه دين را براي او خالص كرده
  .ستايش خاص خداست كه پروردگار جهانيان است

نانكه شما معتقيد در عالم تصرفي داشتند و چو بر فرض محال كه انبياء واولياء 
انستند خوانندگان و متوسالن خود را ياري كنند باز هم شرط عقل نبود كه كه كسي تو مي

خداي حي حاضر قادر و از همه نزديكتر به خود را واگذارد و دست به سوي أولياء كه 
 زيرا براي اولياء هر گونه قدرتي كه . دراز كنند،فرضاً تصرفي در ملك و ملكوت دارند

 و منتهاي ،پايان اي است در مقابل درياي بي  خدا چون ناچيز قطرهتصور كنيم باز هم در قبال
 زيرا خداي !پايان را گذاشته دست نياز سوي قطره دراز كند ناداني است كه كسي درياي بي

ستَِجيبوا وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْي﴿ :فرمايد متعال مي

ونشُدري ملَّهْؤِمنُوا ِبي لَعلْيهنگامي كه بندگان من از تو مسألة دعا كردن ]١٨٦/هالبقر [﴾ِلي و 
 كه من بسي نزديكم و دعاي دعا كننده را همينكه مرا بخواند )به ايشان بگو(پرسند  را مي

  .د شايد ارشاد شوندكنم پس بايد اجابت از من طلب كنند و به من ايمان آورن اجابت مي
اين آيات مباركات بر آنان كه قلوبشان را زنگار كفر و شرك نگرفته باشد خود چون 

 و هر مؤمن به خدا به .نوري است كه بر كوه طور تابيده و صخرة صما را مندك نمود
فهمد كه جز از خدا نبايد بدون قيد و شرط حاجت خواست و غير او را نبايد  روشني مي

  .خواند
اتفاقاً بر طبق آيات خدا أحاديث و آثاري كه از آئمة هدي ـ سالم اهللا عليهم ـ 

نمايد كه خواندن خدا  است همين معني را تأييد و همين مدعي را ثابت و تصديق مي رسيده
 مطلوب ذات أحديت است ،بدون هيچ واسطه و شفيع و بي ميانجيگري هيچ ولي و حبيب

 در وصيت حضرت ،)ع(ب المختار من كتب موالنا أمير المؤمنين  با،چنانكه در نهج البالغه
شود   اين فقرات مباركه ديده مي)ع(علي ـ صلوات اهللا عليه ـ به حضرت امام حسن 

 واعلَم َأن الَِّذي ِبيِدِه خَزاِئن السماواِت واألرِض قَد َأِذن لَك ِفي الدعاِء وتَكَفََّل لَك(( :فرمايد مي

 نْهع كبجحي نم نَهيوب نَكيْل بعجي لَمو كمحرِلي هِحمتَروتَس كِطيعِلي َألَهتَس َأن كرِة وَأمابِباإلج

                                                 
ميري و آنان نيز  همانا تو مي]. ٣٠/الزمر[ وِإنَّهم ميتُون﴾ ﴿ِإنَّك ميتٌ: خداي متعال به پيامبرش فرموده )١(

 . خواهند مرد
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 و بدان همانا آن خدايي كه خزائن آسمانها و زمين به )).ولَم يلِْجْئك ِإلَى من يشْفَع لَك ِإلَيِه
است و اجابت آن را براي تو  ت خود او به تو اذن و دستوري در دعا دادهدست قدرت اوس

است كه از خود او بخواهي تا به تو عطا كند  است و تو را أمر فرموده عهده دار و كفيل شده
و از حضرتش طلب رحمت كني تا به رحم فرمايد وبين تو و او حاجب و مانعي كه تو را از 

خود به  اي براي است كه شفيع و واسطه و تو را وادار نكردهاست  او دور دارد قرار نداده
  ).٣١ نامة ،نهج البالغه(جانب او بياوري 

و حضرت امام علي بن الحسين زين العابدين ـ عليه السالم ـ در دعاي أبو حمزة 
ِتي وَأخْلُو ِبِه حيثُ  الَِّذي ُأنَاِديِه كُلَّما ِشْئتُ ِلحاجِلـلَِّهوالْحمد (( :كند ثمالي به خدا عرض مي

 حمد خداي راست كه هر وقت كه من ))..ِشْئتُ ِلِسري ِبغَيِر شَِفيٍع فَيقِْضي ِلي حاجِتي
ام براي راز خود با حضرتش  ام و هر هنگام خواسته ام براي حاجت خود او را خوانده خواسته

  .است مرا بر آوردهام بدون اينكه شفيع و واسطه در كار باشد پس حاجت  خلوت كرده
دارد خواندن خدا هيچ گونه احتياجي به شفيع و واسطه ندارد و  كه به روشني معلوم مي

است كه كسي حقّ  اين عمل خود اگر از شرك و كفر هم سالم بماند باز يك عمل فضوالنه
   !ندارد بدون دستور شرع بدان اقدام كند

شود همان شرك و كفر است كه  ام ميو حال اينكه چنانكه معلوم شد با كيفيتي كه انج
   .ترين گناهان و مورد لعن پروردگار جهان است نابخشودني

هر كسي كه در حال اضطرار غير خدا را به صورت نامقيد بخواند و از او جلب نفع و 
 خداي ،است و فرمود چنين كسي با خدا رفع ضرر خود را بخواهد قرآن او را مشرك خوانده

َأم من يِجيب المضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشفُ السوء ويجعلُكُم ﴿ :فرمايد نجا كه مياست آ ديگر گرفته

 مضطري را )جز خدا( آيا چه كسي ]٦٢/النمل [﴾لَه مع اِهللا قَِليالً ما تَذَكَّرونإخُلَفَاء اَألرِض َأ
نمايد و شما را جانشينان در  رفع ميكند و از او بدي را  هنگامي كه او را بخواند اجابت مي

  !.؟........ آيا با خدا معبود ديگري هست،نمايد روي زمين مي
قيد و شرط شما ديگري را در حال اضطرار و براي كشف سوء يا  يعني خواندن بي

 معبود ديگري هم ، حالِِ كسي است كه معتقد است با خدا،استفاده از مواهب حيات أرضي
  .شويد ضطري را اجابت نمايد و چقدر كم متذكّر اين معاني ميتواند م هست كه مي

پس به دليل اين همه آيات خواندن نامقيد غير خدا و خواستن نامقيد از غير خدا كفر و 
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  !.شرك است و معتقد به آن مشرك و نجس
أما اينكه شما آيات عظام اين چنيني كه براي پوشاندن كفر و شرك خود پس از طي تمام 

 اثري در عمل اولياء از جانب خودشان باالستقالل نيست بلكه مانند ، آري:گوييد ل ميمراح
  !. از طرف حقّ در اجراي برنامة مداخله دارند)مثالً بيل و كلنگ(ساير اسباب و وسايل 

اش چيست و دليلش  معلوم نيست كه اين كلمة استقالل چه حرفي است و مايه :أوالً
  ؟كجاست و از اختراعات كيست

 به تعبيري كه آيات )كردند عبادت مي(خواندند  مگر بت پرستان كه بتهارا مي :ثانياً
 هرگز چنين اعتقادي !؟ به استقالل بتان اعتقاد داشتند،شريفة سابق الذّكر حاكي است

 ما نَعبدهم ِإالَّ﴿ :گويد  مگر نه اين قرآن است كه از زبان همان بت پرستان مي،است نبوده

قَرلْفَىِليونَا ِإلَى اِهللا زكنيم مگر براي آنكه ما را به   ما اين بتان را عبادت نمي]٣/الزمر [﴾ب
  .خدا نزديك كنند

هايي بودند كه خوانندگان و عبادت كنندگان خود را به   بتها فقط وسيله،پس به عقيدة آنان
رد و إالّ تقرب به خدا  و تقرب به خدا براي آن است كه حوائج آنها را برآو،خدا نزديك كنند

براي بت پرستان كه نه به آخرت ايمان داشتند و نه معني عرفان و رضوان إلهي را 
 باز آن ، هرچند اگر ايمان به آخرت و رضوان إلهي هم داشتند!؟اي داشت دانستند چه فائده مي

رف در تمام  تازه با تمام اين حرفها باز هم بتان آنها مقام ولي متص،خواستند را از خدا مي
  !.گوييد نداشتند كون و مكان و آمريت بر جميع موجودات عالِم امكان را كه شما مي

 هر چند .؟!!!اند ايد خود خداي جهان أما بتاني كه شما با خياالت و أوهام خود ساخته
  !. را بياوريد))غير مستقّل((كلمة 

ويقُولُون ﴿ :فرمايد دهد مي هنگامي كه قرآن بت پرستان را مورد سرزنش قرار مي

 اُؤنَا ِعنْدُؤالِء شُفَعگويند كه اينان شفيعان ما در نزد خدا هستند  مي]١٨/يونس [ ﴾...اِهللاه.  
اي از آيات قرآن شفاعتي را كه مردم ما به آن معتقدند ثابت  خداي متعال كه در هيچ آيه

 يعني در سالهاي آخر ،دينهاست بلكه به صراحت آخرين آياتي كه دربارة شفاعت در م نگرفته
 چنانكه قبالً هم .است است به كلّي آن را نفي كرده  نازل شده)ص(عمر شريف رسول اهللا 

   .اشاره شد
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قُْل َأتُنَبُئون اَهللا ِبما ال يعلَم ِفي  ...﴿ :فرمايد  يونس بال فاصله مي١٨در دنبال همين آية 

 آيا )اي پيامبر( بگو ]١٨/يونس [﴾انَه وتَعالَى عما يشِْركُونسبح ؟؟السماواِت وال ِفي اَألرِض
دهيد به چيزي كه در آسمانها و در زمين بدان علمي ندارد   خدا را خبر مي)شفيع تراشان(شما 
  .پندارند  خدا پاك و واالتراست از آنچه با او شريك مي(!!)

است از  داي سبحان منزه خ!يعني اصالً چنين مطلب و موضوعي در نزد خدا نيست
 چنين اعتقادي كه شفعائي عند .اينكه كسي بتواند در مملكت او فضولي كند و خودي نشان دهد

سبحانَه  ...﴿ :فرمايد اهللا بدون قيد بوده باشند به نظر خدا به نص قرآن شرك است و مي

شِْركُونا يمالَى عتَعپندارند آنچه با او شريك مي خدا پاك و واالتراست از ]١٨/يونس[ ﴾و.  
ايد خيلي بيش از  شما در موضوع شفاعت در بتاني كه با خياالت و اوهام خود تراشيده

ايد كه ما إن شاء اهللا تعالي در فصل مستقلّي در اين باب بحث  بت پرستان جاهليت غلو كرده
  .خواهيم كرد

ايد كدام است و  از خود ساختهمعلوم نيست كه اين كلمة استقالل و غير استقاللي كه شما 
  !؟يز مميز شما از بت پرستان استچچه 

شما از يك طرف أولياء را مدبر أمور كائنات و متصرف در ارضين و سماوات 
 و از طرفي ديگر ،كنند دانيد كه حتي به اراده و اختيار خود تصرفاتي در كون و مكان مي مي

 از ٣٣٩اي كه در صفحة   مثالً معجزه!!نماييد يآنان را آالتي چون بيل و كلنگ معرفي م
 براي ، در انگور و موز بيرون آوردن آن حضرت از ستون مسجد)ع(حضرت سيد الشّهداء 

 آيا در اينجا حضرت حسين ،ايد فرزند خود علي أكبر در غير فصل انگور و موز نقل كرده
ته كه حضرت علي أكبر معجزة خواس اي از خود نداشته و چون مي فقط آلت بوده و هيچ اراده

 يك آلت بود و فقط ارادة !!)البد براي اينكه ايمان علي أكبر كامل شود(امام حسين را ببيند 
  .)١(!خدا را براي علي أكبر جاري نمود

                                                 
محمد ) االمامه(از كتاب )) مدينة المعاجز((ور و موز از ستون مسجد را در گمعجزة بيرون آوردن ان )١(

مارة بن ع((از )) ابو محمد عبد اهللا بن محمد البلوي((بن جرير طبري امامي آورده است كه آن را 
  .نقل كرده است)) زيد

البلوي رجل ضعيف مطعون عليه و ابن : ((نين معرفي مي كندچرجال نجاشي عبد اهللا بن محمد البلوي را 
عبد اهللا بن محمد البلوي ابو محمد المصري كذّاب وضاع للحديث : الغضائري در بارة او فرموده است
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ريشان پ براي عمار ياسر كه براي طلبكار خود )ع(نين معجزة أمير المؤمنين چو هم
 ، اين را بگير و دين خود را ادا كن:شت و به او فرمود حضرت سنگي را از زمين بردا،بود

 براي تو طال خواهد ! خدا را به نام من بخوان: فرمود، گفتيم اين سنگ است:عمار گفته است
 اي ضعيف اليقين : فرمود!! خدا را به نام علي خواندم سنگ طال شد: عمار گفت.شد
 حال ضعيف ،ر مملو از ايمان استعماري كه رسول خدا دربارة او فرمود سرتاپاي عما(

 به سبب نام من )ع( خدا را به نام من بخوان تا نرم گردد زيرا آهن براي داود !!)اليقين شد
 پس خدا را به اسم علي خواندم طالي مزبور نرم شد به مقدار حاجات از آن گرفتم !!نرم شد

  !!. همان طور شد،فرمود باقي را به نام من بخوان سنگ شود
 ))مدينة المعاجز(( كتاب خود از ٣٤٠ آيت اهللا العظمي اين معجزه را در ص جناب
  .)١(آورده است

 و فقط براي اينكه عمار ؟اي از خود نداشت  هيچ اراده)ع(آيا در اين معجزه علي 
  !.؟ خواست خدا را اجرا نمود، بدون اراده همچون آلتي! يقينش قوي شود!!ضعيف اليقين

 كه براي دوست بلخي خود مملو از عقيق )ع(اله امام سجاد و معجزة طشت پر از غس

                                                                                                                                                         
و و بسيار حديث ساز گد اهللا بن محمد البلوي بسيار دروغيعني عب)) ال يلتفت الى حديثه و ال يعبأ به

  .است كه به حديث او اعتناء نشده و به او أهميتي داده نمي شود بوده
است وابن داود نيز او را جزو مجروحين و مقدوحين  قدح فرموده)) خالصه((و عالمة حلّي نيز او را در 

كه تو از او روايت مي كند كيست؟ در جواب )) يدعمارة بن ز((از او سؤال شد كه اين . است شمرده
 او مردي است كه از آسمان نازل شده و مرا حديث »!!عرج ثم فحدثني السماء من نزَل رجٌل: فتگ
  !.اه عروج نمودگفت آنگ
است بنابر اتَفاق تمام ائمة علم رجال اسمي  كه اين معجزه ها را روايت كرده)) عمارة بن زيد((و اما 
  !است نين كسي اصالً  در عالم وجود نداشتهچو ! مسمى است بي

 وجِه في بين والكذب كذب يرويه ما وكلُّ أحد، تحته ليس اسم  إنه«: ابن الغضائري در بارة او فرموده است
ه از او روايت شود دروغ محض است و دروغ از سر و روي حديثش روشن و آشكار چ هر»».حِديِثِه
  !.است

اند كه اين همه معجزات از ائمه ـ عليهم السالم ـ روايت كرده و اين همه سند و مدرك در  ي اينانآر
 !.اند ذاشتهگ(!!) متصرف بودن اولياي خدا در اختيار اين آيات عظام 

   !.آن را از كتاب پر از شرك و خرافات شيخ رجب برسي غالي آورده است)) مدينة المعاجز (()١(
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  .)١(سرخ و در سفيد و زمرد سبز فرمود و به او داد
و همچنين معجزة آن دو قرص نان كه موجب غني شدن مرد مجهولي شد كه از محبان 

ها از اين قبيل معجزات كه برخي از آنها را براي اثبات واليت و   و ده،آن حضرت بود
اي كه أئمه ـ عليهم السالم ـ دوستان خود  رف أولياء در ملكوت إلهي در اين كتاب آوردهتص

  .اند كرده را غني مي
 كه حضرت جواد دست بر درخت زيتون گذارد ٣٤٥مانند معجزة منقول در ص 

البد اگر در زمان ما بود تبديل به اسكناس (برگهاي آن درخت مبدل به قطعات نقره گرديده 
 و براهيم بن سعيد مقدار زيادي از آن پولها را برداشت و در بازار !)شد  توماني ميهزار

ها ملقّب به جواد األئمه   با اين گونه بخشش)ع(و البد حضرت امام محمد تقي (مصرف كرد 
  .)٢(!!) زيرا با اين كيفيت جواد األئمه شدن خيلي مهم نيست!شده است

 مانند همان معجزة !اند  كردهگ دشمنان خود را زن يا ساي از و معجزاتي كه أئمه پاره
 عربي باده نشين را كه معجزة ايجاد رطب )ع(منقول در صفحة مزبور كه حضرت صادق 
 اين ،ام  تا كنون چنين جادوي بزرگي را نديده:تازه در درخت خشكي از حضرت ديد و گفت

 : عصباني كرد كه گفت!ان راحرف آن اعرابي بدبخت چنان اين ولي متصرف در كون و مك
تواني از خدا بخواهم تو را سگي قرار دهد كه به منزل روي و تبصبص و  اگر اراده كنم مي

                                                 
 ٣٠٢ص )) مدينة المعاجز((ت پر از غساله كه در و ياقوت شده است سيد هاشم بحراني در  معجزة طش)١(

به نقل شفاهي از شيخ فخر الدين نجفي آورده است كه او گفته است روايت شده كه مردي مؤمن از 
يعني اين يكي از نقلهاي شيرين خوابي و خيالي بوده است كه هيچ ! أكابر بلخ چنين و چنان گفته است

  !!.مسؤولي ندارد

مدينة ((، در كتاب )ع( معجزة برگهاي زيتون را پول نقره كردن از طرف حضرت جواد األئمه )٢(
كه )) عبد اهللا بن محمد البلوي((طبري امامي از همان )) داليل االمامه(( از كتاب ٥٢٤ص )) المعاجز

ن مسجد نقل كرديم، روايت شده ما ترجمة حال او را در ذيل معجزة انگور و موز علي اكبر از ستو
بي نام و نشان كه از آسمان مي آمده و )) عمار بن زيد((آن راوي خوش نام آن را از همان !! است

بيله ديگ  بيله ! نقل كرده است!! كرده براي عبد اهللا بن محمد البلوي حديث مي گفته و عروج مي
 !!چغندر
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   .)١(!!!أعرابي ناگاه مبدل به سگ شد
ايد كه   با اينكه ما هرگز عوام يعني همان مردمان عادي را كه خودتان اقرار كرده!خوب

 خود شما و همين ، بلكه علّت و سبب آن شرك،يمدان  مقصر نمي،اند گرفتار شرك شده
 لكن همين عقيده و نظرية شما هم .اي جز اين نداشته و ندارد هاي شماست كه نتيجه نوشته

  !دوپهلو و نا معلوم و نا مربوط است
 ائمه ـ عليهم السالم ـ در أمور رزق و حيات و إماته و أمثال آن :گوييد شما مي

اند يا همچون غدا كه وسيلة  ان و مزارع و ميز و بيل و كلنگ اسباباند همچنان كه دكّ اسباب
  :است سيري و دوا كه وسيلة درمان

 زيرا در اين وسائل و اسباب با ،ما در همين تشبيه نامناسب شما حرف داريم :أوالً
است كه از دكّان و مزارع و بيل و كلنگ كارهاي  ميليونها سال تجربه و عمل ثابت شده

 و ! به همين سبب هيچ عاقلي تا حال از كلنگ ميوه،آيد و نه همه كار  آنها بر ميمربوط به
 زيرا اينها براي كاري محدود و مربوط به خود آفريده و ساخته ! نخواسته است!از بيل گيوه

 اما فردي از بشر هر چقدر هم فوق العاده باشد هرگز منشيء البريات و محيي ؟اند شده
بليات نبوده و در تاريخ بشر هيچ عاقلي كسي جز خدا را مدبر كائنات و األموات و رافع ال

است و هيچ فرد با شعوري براي اين امور به سراغ   ندانسته،متصرف در ارضين و سماوات
   !!است مگر آنكه با تبليغات أمثال شما گمراه شده باشد انساني مانند خود نرفته

                                                 
 از ٣٨٣در ص )) مدينة المعاجز(( بياباني را شدن عرب  معجزة اخراج رطب از نخل خشك و سگ)١(

طبق تصريح )) علي بن ابي حمزة بطائني. ((ثاقب المناقب از علي بن ابي حمزة بطائني نقل كرده است
علماي رجال واقفي مذهب بوده است كه حتى علي بن فضال كه به گفتة ابن ادريس معلون و كذّاب 

  .!) كفَّره نمرودنويٌل لم  و(ابي حمزه كذّاب و ملعون است علي بن : است، در بارة او گفته است
 أصل الوقف  ـلعنه اهللاـ  بن حمزة علي: ((ابن الغضائري ـ رحمت اهللا عليه ـ  در بارة او فرموده است

 علي بن ابي حمزه ـ كه ».)) بعد أبي إبراهيم»- عليه السالم -يعني الرضا «وأشد الخلق عداوةً للمولى 
، عداوت )ع(عنت كناد ـ از مهمترين كسان در مذهب واقفيه است بعد از حضرت كاظم خدايش ل

ِإنَّما ((: به او فرمود) ع(و كشي گفته است كه حضرت كاظم )).  داشت) ع(شديدي با حضرت رضا 
 يونس بن عبد و!))  خودت و رفقايت مانند يك مشت خرايد».))َأنْتَ وَأصحابك يا عِلي َأشْباه الحِمير

 او به دروخ رفته است وي »)).قد دخل النار: ((الرحمن گفته است كه حضرت رضا در بارة او فرمود
  !.از كذّابين مشهور  است چون محمد بن سنان و يونس بن ظبيان
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كند و نسبت به او   سپاسگزاري نمي،ير شدهيچ كس از غذايي كه خورد و س :ثانياً
 إذا و .كند پردازد و از دوائي كه دردش از آن درمان شده حد و ثناء نمي تمجيد و تملّق نمي

است و دوا را نيز  اي است محدود و مقيد كه خدا براي بدل ما يتحلّل و سيري قرار داده سيله
 ، و ستايش بايد به درگاه آفرينندة آن شايد پس اگر حد و ثنا.است براي درمان او مهيا فرموده

  !نه به دوا و غدا
گوييد و بر زنده و مردة آنها ستايش   سپاس مي،أما شما اولياء را تا حد خدايي و باالتر

دهيد به   و گور آنها را بيشتر از مساجد احترام كرده و مورد توجه و اكرام قرار مي!بريد مي
عبادتها و سپاسها و ستايشها را نيست به خدا انجام طوري كه صد يك اين كرنشها و 

  .دهيد نمي
هيچ كس از بيل و كلنگ و شمشير و تفنگ انتظار پاداش دوستي و كيفر دشمني  :ثالثا

 أما ،شناسند و با كسي حب و بغض ندارد  آنها آالتي هستند كه دوست و دشمن نمي،ندارد
ي شما حب و بغض و تعصب را تا آخرين  طبق معرف،أولياء متصرف در كون و مكان شما

 ممكن ، اينان دوستان خود را با اندك دوستي و محبت و كمترين ارادت و خدمت!حد دارند
 و دشمنان خود را درنهايت ذلّت به أسفل دركات !است به عاليترين درجات جنّت برسانند

ص باشد اگر از محبت  و حتي أعمال و عبادات مردم هر چند از روي اخال!!جهنّم بفرستند
كنند و در روز قيامت كه همة اختيارات ميزان و  خاص آنها خالي باشد به هيچ حساب مي

 و چنانكه قبالً !كنند كتاب به دست آنهاست دوستان خود را چنان و دشمنان خود را چنين مي
  !.ه است به كفر و ضاللت كشانيد،هم گفتيم همين معني و منظور است كه شما را با اين طمع

 ))حساب قيامت و نظارت امام(( تحت عنوان ))أمراء هستي(( كتاب ٤٨٠شما خود در 

 ثُم ِإن علَينَا ِحسابهم ﴾ .﴿ِإن ِإلَينَا ِإيابهم : مفسران معصوم در آية آخر سورة غاشيه:ايد نوشته
 از جمله در .ي ما است بازگشت مردم و حساب آنان به سو:اند  فرموده.)١(]٢٦ -٢٥/الغاشية[

إن إياب الخلق إلينا ( :كند فرمود تفسير صافي از حضرت كاظم ـ عليهم السالم ـ نقل مي

 پس آن گناهاني ، يعني بازگشت اين مردم به جانب ما و حسابشان برماست.)وحسابهم علينا
فرمايند و خدا خواهيم كه آن را به ما واگذار  اند از خدا مي را كه از نظر حقّ اهللا مرتكب شده

                                                 
توجه داشته باشيم كه سورة (برماست ] أعمالشان[ همانا بازگشت ايشان به سوي ماست آنگاه محاسبة )١(

   ).مكي است)) الغاشية((
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اند از مردم  كند و هر گناهي را كه از نظر حقّ الناس ارتكاب كرده خواستة ما را اجابت مي
پذيرند و خدا به آنان عوض خواهد داد و  كنيم كه به ما بخشند ومردم نيز مي خواهش مي

 يعني !!!))م علَيكُموِإياب الخَلِْق ِإلَيكُم وِحسابه(( :همچنين در زيارت جامعة كبيره واردشده
  .است و حساب آنها نيز به عهدة شماست رجوع مخلوقات به سوي شما ائمه

از حضرت سجاد ـ عليه السالم ـ كه خالصة ترجمة آن (( :ايد  نوشته٤٩٠در صفحة 
چشانيم و جز  است كه ما روز قيامت سرپرست حوض كوثريم و به دوستان خود از آن مي اين

 و هر كس ما را مسرور كند در آن روز ،به ما راهي به سوي آن نيستبه سبب توسل 
اش ناپاك بوده در  كنيم و هر كس ما را بيازارد و حقّ ما را غصب كند نطفه مسروش مي

  !!)).آخرت به سزاي خود خواهد رسيد
مردِم محشر دامان (( :ايد كه  از برخي أخبار چنان نتيجه گرفته١٧٩و در صفحة 

روند و هر دسته با  گيرند و شيعيان دامان أئمة خود را گرفته همه به بهشت مي شيعيان را مي
گردند چنانكه در اين جهان نيز رسيدن به  توسل به دستة ديگر به مثوبات آن جهان نائل مي

  !)).اش تمسك به ذيل عنايت آن خاندان است  يكتا و سيله،حاجات و نجات از بليات
ندگان و تمام غاليان همين غرورهاي شيطاني است و به يقين دانيم انگيزة نويس ما مي

 خود مستقيماً و يا به وسيلة ايادي خود ،دشمنان اسالم هم براي سستي و تضعيف مسلمين
انگيز فتنه خيز را در بين مسلمانان مخصوصاً شيعيان نشرداده و  اينگونه مطالب غرور

 آن همه تهديدات و انذارات إلهيه كه  زيرا چه كاري از اين بهتر كه در مقابل،دهند مي
﴿مهبر نخْشَوي الَِّذين لُودج ِمنْه يك چنين فضاي بي بام ودري از ،]٢٣/الزمر [﴾)١(تَقْشَِعر 

 خدا به أئمه ببخشد و آنچه حقّ ،است شفاعت در مقابل تمام مردم باز شود كه آنچه حقّ اهللا
 گناهانشان ،آنگاه شيعياني كه مسلّماً به وسيلة اين انگيزه هاالنّاس است مردم به ائمه ببشخند 

از همة مردم بيشتر است خود به سبب گرفتن دامان سر سلسلة ناجيان يا منجيان شوند و مردم 
 با اين امتياز كه شيعيان آقا و نجات !!هم دامان آنها را گرفته سر انجام همگي به بهشت روند

ء اهللا تعالي در بحث شفاعت به سستي و مجعوليت اين روايات  و ما إن شا!!بخش ديگران اند
   .كنيم رسيم و واهي بودن اين تصورات را ثابت مي مي

گوييم اين اسباب و وسائل را كه شما قبالً تشبيه به دكّان و مزارع و  در اينجا فقط مي
                                                 

  .شان بيم دارند، منقبض و جمع مي شودپروردگار  پوست كساني كه از )١(
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ر در مملكت إلهي بيل و كلنگ بي اراده و شعور كرديد و خواستيد نتيجه بگيريد كه ائمه اطها
  !. چرند گفتي و هذيان بافتي، جز آلتي همچون آالت و ادوات نا مبرده نيستند،خداي قهار

آنان به عقيدة شما مالكان ملكوت إلهي و هر چه بخواهند با دوستان و دشمنان خود 
   ! چون كليد بهشت و جهنم به دست آنهاست،كنند مي

البته ( ،ند وتعصبات شديد بشري هستندأما به قول شما از طرفي داراي عواطف ت
 او را ، كسي كه اندك خدمتي و اظهار محبتي به ايشان كرد)كنيد آنگونه كه شما معرفي مي

  !.كنند وارد بهشت كرده و آن كه مختصر آزار و اهانتي به ايشان روا داشته داخل جهنم مي
ر و نواهي شريعت همين انگيزه و طمع است كه مردم بدبخت اين مملكت از همة أوام
 صرف نظر كرده ،كه بعثت تمام پيغمبران و نزول جميع كتب آسماني و قرآن براي آن است

و پست سرانداخته و در رعايت مقررات ديني و دنيايي حتي از يك كشور نيمه وحشي هم 
 أما براي به دست آوردن رضايت امامان به خيال خودشان در سال چندين روز به !!!بدتراند
گيرند در صورتي كه  كنند و يا به جهت تولّدشان جشن مي  وفات آنان تعطيل ميجهت

 براي عزاداريشان ميليونها تومان زنجير و ،كوچكترين دليلي از شرع و عقل براي آن ندارند
خرند و صحنه هاي دهشت انگيز و حيرت آوري از دسته هاي  قمه و قداره و توق و علم مي
 براي مرقد آنان ميلياردها صرف تعمير و !آورند يه به وجود ميسنيه زن و زنجير زن و شب

 ......... و......... و)١(نمايند تزيين گنبد و بارگاه و خدام و ضريح و اثمال آن مي
  ...........و

ايد كه آنان صاحب اختيار دنيا و   براي اينكه شما به اين مردم چنين فهمانيده!؟براي چه
 اگر تبليغات و ، به خدا قسم!! و إال فال! با اين وسايل راضي كرد بايد آنها را!آخرت اند

 و وقت و مال و عمر و ،داد  هرگز هيچ عاقلي اين اعمال سفيهانه را انجام نمي،تطميعات نبود
فكر خود را براي چنين اموري كه از طرف خدا و پيغمبر كوچكترين قول و فعلي در اين 

  .كرد  ضايع نمي،است باره صادر نشده
خود شما قبول داريد كه پروردگار عالم بيش از يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر 

هر چند قائل ايد كه آن بزرگواران نيز تحت واليت (است  براي هدايت بشر مبعوث فرموده

                                                 
  .، بند هشتم)زكات(مقدمة حقايق عريان در اقتصاد قرآن . ك. ر)١(
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 اين همه انبياي بزرگوار كه پروردگار !)امامان شيعه بوده و ريزه خوار احسان ايشان هستند
عبد ((م ايشان را مدح و تمجيد فرموده از قبر و مزار ايشان طبق روايت متعال در قرآن كري

 قبر ، كه يكي از آن سه: جز سه قبر معلوم و معروف نيست، و ساير اخبار))اهللا بن ابي قروه
 است كه در زير ناودان خانة كعبه و فاقد قبه و بارگاه و ضريح و )ع(حضرت اسماعيل 

 كه محفوف به رمل و در دامنة كوهي از جبال )ع(د خادم است و ديگري قبر حضرت هو
 مرقد ، فقط اين سه قبر،است  است كه در مدينة منوره)ص(يمن است و سومي قبر رسول خدا 

 اما شما نگاهي به كشور شيعه نشين كرده و !حقيقي انبياء است و بقيه موهوم و نامعلوم است
زند با آن همه نهي صريحي كه   صدها هزار ميقبور و زيارتگاههاي آنان را ببينيد كه سر به

در شريعت اسالم از طريق عامه و خاصه در تعمير و تجصيص و ساختن بنا و ضريح بر 
داند   خدا مي؟شود  در هر سال چه مقدار از اموال صرف اين امور منهيه مي! شده است،قبور
ي از آن را براي خوانندگان  مختصر، و ما إن شاء اهللا تعالي در بحث مقابر و زيارت.و بس
  .)١(آوريم مي

ايد كه صاحبان اين قبور   براي اينكه شما با اين گونه تبليغات مردم را معتقد كرده!؟چرا
 و بر آورندة حاجات و دافع بليات و ؟مدبر أمور كائنات اند و متصرف در أرض و سماوات

لبتّه هر حيواني تا چه رسد به انسان  و ا!!منِزِل بركات و رافِع درجات در دنيا و آخرت اند
 اين . بالطّبع آن را خواهان و از اين گريزان است،طالب خيِر خود و دافع شر از خوداست

است كه صرف يك درهم براي صد دينار و دادن يك مشت براي به دست آوردن چند خروار 
  !را از جان و دل راغب و خريداراست

عواطف تند بشري هستند و براي محبان خود و نجات با اماماني كه به قول شما داراي 
 و نسبت به دشمنان خود ،اند فداكاريها كرده تا جايي خود را قرباني كنند ايشان حاضر شده

كند  چنان به خشم آيند كه تا عرِب بياباني كوچكترين شك كرد امام او را تبديل به سگ مي
 تا .توان كنار آمد و دل او را راضي كرد ي با چنين كساني به سادگي م....... و.........و

اي در كمين ظالمان و   كه بدون هيچ مالحظه!آن خداي منزه از احساسات بشري و بي تعصب
 و .»همانا پروردگارت در كمين است« »]١٤/الفجر [﴾ِإن ربك لَِبالِمرصاِد﴿ستمگران است كه 

همانا خداوند دشمن « »]٩٨/البقرة [﴾و ِللْكَاِفِريناَهللا عدإن ﴿ :فرمايد دشمن ناسپاسان كه مي

                                                 
 .ارندهگ، تأليف ن»زيارت وزيارتنامه«كتاب . ك. ر)١(
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وِإن كَان ِمثْقَاَل حبٍة ﴿ و محاسبة او با مثقال و نقير و خردل و قطمير است كه .»كافران است

اِسِبينكَفَى ِبنَا حا ونَا ِبهٍل َأتَيدخَر اگر كردارشان هموزن دانة خردلي « »]٤٧/األنبياء [﴾ِمن
و قرآن كريم و صيت لقمان حكيم . »آوريم و كافي است كه ما حسابگر باشيم آن را مي ،باشد

يا بنَي ِإنَّها ِإن تَك ِمثْقَاَل حبٍة ِمن خَردٍل فَتَكُن ِفي صخْرٍة َأو ِفي ﴿ :آورد كه را بدين بيان مي

اي پسركم اگر كردار انسان هموزن « »]١٦/مانلق [﴾...ُالسماواِت َأو ِفي اَألرِض يْأِت ِبها اُهللا
در روز [اي يا در آسمانها يا در زمين باشد خداوند آن را  دانة خردلي باشد كه در صخره

 ومن يعمْل ِمثْقَاَل )٧(فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره ﴿ :فرمايد  و نيز مي،»بياورد] رستاخيز

آن ] پاداش[اي كرداِر نيكو به جاي آرد  هر كه به وزن ذره« ».]٨ - ٧/الزلزلة [﴾ه يرذَرٍة شَراً
  .»آن را ببيند] نتيجة[اي كرداِر بد به جاي آرد  را ببيند و هر كه به وزن ذره

توان در محاسبه روبرو شد كه از احساسات بشري مبري  با چنين خدايي چگونه مي
   !؟كشد و را از ماست مياست و تعصبي ندارد و به اصطالح م

اند از خدا خواهش  برند كه آنچه ايشان از حقّ اهللا را امتناع كرده لذا به امامي پناه مي
  و آنچه را از حقّ النّاس!!كند كنند كه آن حقوق را به ايشان واگذار كند و خدا هم واگذار مي

 البد مردم ،ان و اگذار كنندخواهند كه آن حقوق را به ايش اند امامان از مردم مي از بين برده
 بعد از !!؟ اين هم حساب مشكل روز قيامت!گذرند زنند و مي روي امامان را به زمين نميهم 

جهت   كه اين عزيزان بي!آن كليد بهشت و جهنّم در دست امامان يعني پسر خالة شيعيان است
اي از اين  و چه معامله چه سودي از اين بهتر !برند را به بهشت و دشمنانشان را به جهنم مي

  ؟ پس چرا نكنند؟!!پرسودتر
است و علّت واقعي  اي كه به قول خودتان اينان را تا حد شرك كشانده اين است آن انگيزه

و انگيزة حقيقي آن هم خود شما و اين أحاديث عجيب و غريب غاليان يا دشمنان دين اسالم 
 غلط و خالف حقيقت ! آلت بي ارادة خدايند پس چنانكه گفتيم تشبيه شما به اينكه أئمه.است

 و إالّ اگر حساب آلت و اسباب بوده باشد از آالت و اسباب .يعني همان غلو و گزاف است
 و به قول خود شما ،تر از خورشيد نيست تر و روشن فيوضات إلهي هيچ آلتي بلكه آيتي ظاهر

د و نبات و حيوان تأثير و ماه و خورشيد در تربيت موجودات زمين از جما(( ٥٨در صفحة 
دخالت تامه دارد و بدون ترديد و سيلة حيات جسماني و مادي كرات مورد تابش خود هستند 

كنم كه   و من اضافه مي)).كنند ولي استقالل در تربيت ندارند بلكه از جانب خدا تربيت مي
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 أما آيا تا حال شنيده .دانند اينگونه فيض بخشي و تربيت را أكثر افراد بشر بلكه همة آنها مي
 و از آن ثنا و تمجيدي ؟شده كه مسلماني نسبت به خورشيد اظهار ارادتي كند يا ابراز محبتي

داند خورشيد داراي عاطفه و تعصب نيست و   براي اينكه مي؟ چرا؟!نمايد يا تملّق و تحميدي
 ،دهد است مي ه او داده آنچه خدا ب.اي از خود ندارد و از مدح و قدح كسي آگاهي ندارد اراده

 نه از اقبال كسي خوشحال و نه از اعراض كسي ،پردازد و به أمري كه مأمور است مي
گيرد و براي لطف و غضبش خوشحال   لذا هيچ مسلماني او را محبوب نمي!شود خشمگين مي

ار  بايد به پروردگ، اگر شكري بايد و ثنائي شايد، او آلت فيض إلهي است.شود واندوهگين نمي
 آيا امامان آالت فيض نيز چنين ! كرد نه به شخص او،او كه فياض علي االطالق است

  .)١(؟اند
از نظر عقل و دين هرگز پروردگار عالم براي نظم جهان و تدبير امور موجودات 

 و هيچ !احتياج به كسي أعم از نبي و ولي و وصي و وزير و دبير و وكيل و مشير ندارد
كوت او راه نيست و از اسرار خلقت و علوم غيب او آگاهي ندارد مگر كس را در حريم مل

 ، و اين قبيل افكار،آنچه به وسيلة وحي بر رسولش بر حسب مصلحت و حكمت ابالغ فرمايد
است در محيطي تنگ و تاريك و قلبي خالي از علم و  انديشه هاي كودكانه و تصورات عاميانه

  !.انديشه
 جعليات است كه به عنوان معجزه و كرامت و تصرف أئمه از نظر عقل نيز تمام آنها

 ٣٩٤ تا ٣٨٥ و از صفحة !اي در أمر حيات و ممات و رزق و حاجات بشر و حيوانات آورده
 زيرا ! تمام آنها موهومات و ساختة غُالت است!اي  كتابت پر كرده٤٤٩ تا ٤٣٩و از صفحة 

علي بن ((چون   و يا بدنامي ))بن زيدعمارة ((نام و نشاني چون  اي را كه شخص بي معجزه

                                                 
ام با خورشيد قياس مع الفارق است كه ام قياس رسول و ام نيز گفته)) درسي از واليت(( چنانكه در )١(

خورشيد در عالم تكوين مانند آالت و اسباب است و آلت وسبب چون . همگان آن را باطل مي دانند
اراده و اختياري ندراد فعل او منسوب به مسبب االسباب است كه خدا باشد، مانند اره و تيشه كه اسباب 

رسول . گفته مي شود نجار در را ساخته نه اره و تيشهساختن در و منبر است و اگر دري ساخته شد 
و امام چون بشراند و صاحب اراده و اختيار اگر كاري كنند گفته نمي شود خدا كرده بلكه فعلشان 
منسوب به خود ايشان است زيرا بشر فاعل مختار است مثالً اگر رسول خدا غذا خورد نمي گويند خدا 

 ادراك و اراده و فعلش غير اختياري است و آثار او منسوب به خورده بر خالف خورشيد كه فاقد
  ).برقعي. (گويند خدا گل و گياه را رويانده آفريدگارش خداست، چنانكه اگر بهار گلها را بروياند مي
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يونس بن (( و كذّابي چون ))محمد بن سنان (( و يا غالي كذّابي چون))أبي حمزة بطائني

 از اين !! از داستان مجهوالني چون آن أعرابي و قصة آن مرد بلخي، روايت كنند))ظبيان
 تدبير امور كائنات جلعيات و موهومات و خرافات هيچ عاقلي براي اثبات تصرف أئمه در

اي چون   و براي شنونده،اي چون آن راوي  اين قبيل معجزات براي گوينده،كند استدالل نمي
 اينها نه تنها حجت نيست بلكه منتهاي رسوايي و خفت براي گوينده و !!عمه اش خوب است

 آن  صدها خروار از اين احاديث در مقابل يك آية قرآن كريم كه مخالف!شنوندة آن است
 البتّه در نظر كسي .است در مقابل سيلي سهمگين و خروشان است چون صدها هزار پِر كاه 

تواند از حقايق قرآن با آن   زيرا هيچ عاقلي نمي.كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد
 چشم بپوشد و عقل و وجدان خود را كنار بگذارد براي چرندي كه فالن غالي ،صراحت بيان

 و با معجوالت خود اولياي خدا را كه تاريخ حيات !!ا فالن دروغگو ساخته استبافته ي
است  سراسر افتخارشان پر از عبادت و تقوي و مملو از خوف خدا و حساب روز جزاء بوده

اند به صورتي درآورده كه جز تعريف و  و خود بهترين معلّم خداپرستي و داعيان إلي اهللا بوده
تو گويي تمام اين دستگاه !؟اند ز خودپسندي و خودخواهي هدفي نداشتهتمجيد خود كاري و ج 

است  كائنات و آفرنيش موجودات براي سپاس و ستايش و عبوديت و كرنش آنان به وجود آمده
  .علُوا كَِبيرا الجاهلون عما يقُوُلاُهللا تَعالَى  ؟!غير ال

ـ شما در كتاب خود آورده و آنها را گفتيم آن معجزاتي كه از أئمه ـ عليهم السالم 
 و ،اي دليل بر تصرف آنان در كل ممكنات و موجودات گرفته و دليل نقلي و شرعي دانسته

در معجزات چهارده معصوم هرگاه به طور مجموع مورد مطالعه (( :اي  گفته٦٠در صفحة 
 و خبر دادن از غيب دقّت قرار گيرد اكثراً مشحون از خلق و ايجاد و تغيير و تبديل ماهيات

   !!)).و ساير كارهاي خدايي و اعمال واليتي است
اگر اينگونه معجزاِت ادعايي دليل بر تصرف كساني در امور عالم و نظم جهان و تدبير 

اي از ملل و مذاهب و أديان جهان از اين قبيل جعليات و   هر طائفه،عالم امكان است
اي كه گوينده و سازندة آن يك نفر ـ   زيرا معجزه.دموهومات براي خود و اولياي خود دارن

 تا چه رسد كه راويان آن ؛ مورد قبول و اطمينان هيچ نخواهد بود،هر چند عادل ـ باشد
كذّابان و غالياني چون محمد بن سنان و يونس بن ظبيان و عمارة بن زيد بي نام و نشان و 

  !.شدعلي بن أبي حمزة ملعون به لساِن همان امامان با
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شما تنها در طائفة صوفيه و احوال اولياي آنها مطالعه كنيد تا ببينيد اين طائفه كراماتي 
اند كه اين معجزات شما در احوال أئمة إثني عشر ـ صلوات اهللا عليهم  براي أئمة خود آورده

شيخ  ))تذكرة األولياء(( مثل ، يك مطالعة إجمالي در كتب صوفيه!!ـ شايد به پاية آنها نرسد
 هزاران معجزات ، يافعي و امثال آن))إسعاف الراغبين(( جامي يا ))نفحات األنس((عطّار يا 

 كه ما براي نمونه به چند عدد آن به نحو )١(دهند غريب و عجيب از اولياي خود نشان مي
  :كنيم اجمال اشاره مي

ام جعفر صادق  خود را به نام حضرت ام))تذكرة األولياء((مثالً شيخ عطّار كه كتاب 
 از آن حضرت معجزة قابل أهميتي ،نمايد بزرگ صوفيان ـ البتّه به عقيدة او ـ افتتاح مي

 أما در معجزة حسن بصري كه بسياري از علماي بزرگ شيعه چون عالّمة مجلسي !آورد نمي
 حسن :نويسد  مي،دانند  مي)ع(و ديگران او را مخالف أئمه مخصوصاً امير المؤمنين علي 

 يا هر روز ! دانة او طال شده است،ري خرمايي را يافته و به كسي داده و او خوردهبص
رفته و باز براي نماز پسين هر روز به  كرده و به مكّه مي يشين را در بصره ميپحسن نماز 

سوخت و چون  نهاد و نمي  براي شمعون گبر دست در آتش مي!گشته است بصره باز مي
دي و ضمانت بهشت براي او نوشت و خدا آن را امضاء و اجرا  خطّ آزا،شمعون مسلمان شد

 و دست دهري چون در مجاورت !زد  يا ماري با شاخ نرگس مالك دينار را باد مي!!كرد
 ، و وي او را نفرين كرد،اي به مالك زد  يا كسي تازيانه!دست مالك بود در آتش نسوخت

است چون هر روز  ز اقطاب صوفيه يا حبيب عجمي كه ا!روز ديگر دست تازيه زن قطع شد
گفت من در نزد كسي به مزدوري  اش مي كرد و به خوانوده رفت و عبادت مي به مسجد مي

 روز دهم يك خروار آرد و يك مسلوخ ،است كنم و هنوز صاحب كار مزدم را نداده كار مي
 يا !!آمد مي يا براي مهمانان او غذا از غيب ،گوشت و روغن و عسل به در خانة او آوردند

چون حسن از حجاج گريخت و در خانة حبيب پنهان شد مأمورين در خانة او با اينكه دست 
است او را  ماليدند اما از كرامت راستگويي حبيب كه گفته بود حسن در همين خانه به حسن مي

ا  ي!!كرد  راه پيمايي مي،شد و غرق نگشته  يا اينكه او بر روي آب روان مي!!ديدند نمي
                                                 

و )) شافعي((و )) ابو حنيفه((و )) مالك بن انس(( همچنين ساير مذاهب اسالمي براي أئمة خود از قبيل )١(
اند كه براي اطّالع از آنها مي توان به  عجائب و كرامات فراوان نقل كرده....... و )) بن حنبلاحمد ((

عالمة )) الغدير((،  و جلد پنجم )تأليف اسد حيدر)) (االمام الصادق والمذاهب األربعه((جلد اول كتاب 
  ).برقعي. (مراجعه كرد..... اميني تبريزي و
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 يا قاتلي را بر دار كردند همينكه !سوزن از دست حبيب افتاد و در شب تاريك خانه روشن شد
  !! مستحق بهشت شد،حبيب بر او عبور نمود

گذشت و حسن كه خود  نويسد كه او از روي آب دريا مي در كرامت عتيبة بن غالم مي
 فصل زمستان به كسي  يا بدون هيچ مقدمه در!!كرد صاحب آن همه كرامات بود تعجب مي

  !داده زنبيل رطب تازه مي
نويسد كه هنگام تولّد او به پدرش پولي رسيد كه با آن هر  در كرامت رابعة عدويه مي

 و چنان گرامي بود كه ! يا خر او در سفر حج بعد از مردن زنده شد!خريد خواست مي چه مي
 علي فارمدي است كه هر چند  ناقِل اين معجزه و كرامت شيخ!!!كعبه به استقبال او آمد

  .دروغگو باشد از علي بن حمزه و محمد بن سنان و عمارة بن زيد دروغگوتر نيست
با اينكه رابعه از جلوي مهمانان خود دو عدد نان برداشت و بيست عدد نان از غيب در 

 در هوا  يا هنگامي كه حسن به او گفت بيا تا سجاده براي نماز در آب اندازيم او!يافت داشت
  !).يعني باالتر از حسن( !انداخت

جوشيد و طعامي از آن با حسن بصري خوردند كه به  يا ديگ رابعه بدون آتش مي
  .)١(تصديق حسن بهتر از آن نخورده بود

 جهودي بردن تلِّ ريگي را بر او عرضه كرد :و در كرامت فضيل بن عياض گفته اند
  !!ردتا او را آزاد كند و آن ريگها را باد ب

 و سوزني از او در دريا ،براي ابراهيم ادهم اژدهايي پوستين شد تا از سرما رنج نبرد
افتاد و چون آن را خواست هزاران ماهي با سوزنهاي طال بيرون آمدند كه خودت نيز در 

  !اي همين كتاب آن داستان را آورده
خته بودند و آرزوي اي از همراهان ابراهيم ادهم كه در بياباني آتش افرو يا چون عده

  ! شيري گورخري را آورد،گوشت حالل كردند تا كباب كنند به كرامت ابراهيم

                                                 
 نقضاً و رداً آورده است كه ٣٨ص ) النّقض(زويني در كتاب پر ارزش خود  عالّمه عبد الجليل رازي ق)١(

چه مي خوري؟ رابعه دست : حسن بصري در راه باديه با رابعة عدويه رسيد رابعه را گفت: گفته اند
بستان و بخور، تا در صحرا بود خاك بود به : به خاك باديه كرد و مشتي خاك برداشت و به شيخ گفت

  !!.زوج، چون از دست رابعه به دهن شيخ آمد، مغز بادام وشكر سفيدبول شتران مم
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 چون در كشتي گوهري گم شد و ساكنان كشتي :در كرامت ذو النّون مصري گفته اند
ذو النّون را متّهم به ربودن آن كردند به معجزة وي هزرارن ماهي از دريا بيرون آمده در 

  !ي تقديم وي نمودنددهان هر يك گوهر
 آنگاه پشيمان شد ذو النّون .يا اينكه جواني چون صد هزار درهم بردرويشان انفاق كرد

 يا كسي به نزد ذو النّون آمد و !!مصري به دارويي سه دانه ياقوت براي او به وجود آورد
  .م ذو النّون سنگي برداشت و به او داد و آن زمرد بود به چهار صد در،گفت وام دارم

تا جايي كه متوكّل ملعون كه امام دهم شيعيان با آن همه كرامات يا معجزات نتوانسته 
 و هنگامي كه !! از كثرت كرامات يا بگو معجزات مريد ذو النّون شد،بود او را تسليم كند

 ،داشتند مرغاني از هوا آمدند و بر جنازة او كه در آفتاب گرم بود جنازة ذو النّون را برمي
   .ردندسايه ك

اند كه شيخ ابو سعيد ابو الخير كه خود از بزرگان  در كرامات بايزيد بسطامي نوشته
 تا جايي كه معروف است !بينم است كه هجده هزار عالم را از بايزيد پر مي است گفته صوفيه

  .!!»سبحاني ما أعظم شأني« :گفت كرد و مي كه با يزيد ادعاي خدايي مي
 يا گفتگويي كه با يزيد با .مولوي داستان عجيبي مذكور استدر اين باره در مثنوي 
شد تا جايي   يا در طبرستان بر جنازة مردگان حاضر مي!كرد سگ داشت و با او احتجاج مي

 انگور سپيد و سياه بيرون ،كه يكي از مريدان با يزيد به نام ابو سعيد راعي چوبدست خود
معراجي عجيب از بايزيد كه در چند صفحة  و !!خوردند آورد و خود و مهمانانش مي مي
  .است  از او نقل شده))تذكرة األولياء((

عبد اهللا مبارك كوري را بينا كرد و به دعاي سفيان ثوري خليفه و اركان دولت او 
 و مرغي كه سفيان او را در قفس ديده و خريده بود پس از مرگ !جميعاً به زمين فرو رفتند

اند خشتهاي خام با محمد بن خالد االجري كه يكي از   گفته!زد او بر سر گورش بال مي
  .گفتند است سخن مي بزرگان صوفيه

اي كه داده بود با پاي برهنه از روي آب  اند كه بنابه و عده در باب بشر حافي آورده
 و مادامي كه زنده بود هيچ چارپايي در آن شهري كه او بود سرگين !دجله عبور كرد

رفت وقتي از فوت بشِر حافي اطّالع يافتند كه ديدند استري سرگين  و أهل مع،نريخت
  !!.انداخت
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حسين بن منصور حالّج روزي بر شيري سهمگين غضوب نشسته و اژدهايي زنده در 
  .زد دست گرفته از دروازة بغداد آمد و بر گرد شهر بگشت و َأنَا الحق مي

 شيخ روزبهان از آنچه در ضمير .كرد ابو الخير تيناني از طرابلس مكّه طي األرض مي
 و همو بر حسب پيمان با شيخ ابو بكر بن طاهر پس از فوت !داد گنجيد خبر مي اشخاص مي

 جالب است كه همين شيخ با داشتِن عشق به !خواند خود هر سحري عشِْر قرآن را در قبر مي
  !اي شد و مدتي خرقه را ترك كرد  عاشق زن مغنّيه،خدا

رامات يا معجزات كه شرحش طوالني است براي اقطاب صوفيه فراوان از اين قبيل ك
تواند به كتب عربي و فارسي صوفيه   كسي كه طالب تفصيل بيشتر باشد مي.اند گفته و نوشته

  . مراجعه نمايد، رواج بسيار دارد،كه اتفاقاً در عصر ما از نظر سياست استعمار
 را در نظم و گردش ارضين و سماوات اگر با اين قبيل موهومات بتوان تصرف بشر

 در آن صورت به جاي چهارده !اند  پس تمام اين افراد مدبرين امور كائنات،ثابت كرد
 متصرف يا به عبارت ! بيش از چهارده هزار بلكه چهار صد هزار،متصرف در أمور عالم

 زيرا نسبت !!ودش  و اين فضليت منحصر به اماماِن شيعه نمي!! خواهيم داشت))خدا((ساده 
 بلكه هر مذهب و ديني از اين . منحصر به مسلمين نيست،كرامات و معجزات به اولياي دين

  !.قبيل موهومات دارد
 تا ،است اي از راهبان از زن و مرد كراماتي عجيب نقل كرده تاريخ كليسا براي پاره

نسوي كه اصالً به كليسا  فلكي موحد فرا))كاميل فالماريون((جايي كه دانشمندان بزرگي مانند 
اي از تأليفات خود   و در پاره! آنها را باور كرده است،و روحانيت نصاري اعتقادي نداشته

  !.نمونه هايي از اين قصه ها را آورده است
 زيرا اگر !شما هرگونه اشكالي كه بر اين ادعاها وارد كنيد بر خودتان وارداست

است آنچه را هم كه شما  ت غالباً بيش از يك نفر نبودهگويندگان و روايت كنندگان اين كراما
  !.طور است ايد همين ايد و در اين كتاب آورده در آثار خود نوشته

 روايت ،اند  صادق و عادل نبوده،اگر بگوييد كه گويندگان اين كرامات صوفيه و راهبان
 ،ن مورد ترديد استكنندگان اين روايات يا به قول شما معجزات هم نه تنها عدالت و صدقشا

 پس ادعاي بدين بزرگي را !اند  بسياري از آنها كذّاب و غالي بوده،بلكه به تصريح كتب رجال
توان ثابت كرد  آيد با اين موهومات نمي كه جز از افراد خدا ناشناس و گستاخ يا ديوانه برنمي
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  .شود و قال وقيل هر مبدع ضليل براي كسي دليل نمي
در فصل سوم كتاب خود راجع به مدعاي خود از پيش خود اشكاالتي  !آيت اهللا العظمي

ديگر از اشكاالتي (( : گفته است٨٠ مثالً در صفحة :تراشيده سپس به جوابگويي پرداخته است
شود آن است كه مقام سلطنت و فرماندهي نسبت به جهان هستي را خود أئمه هم  كه مي

 به اين دليل ،اند مالً اين انتساب را تخطئه و تكذيب كردهاند و قوالً و ع دربارة خود قائل نبوده
 يعني ،كه واليت و سلطنت مفروض چنانكه گفته شد ناشي از كمال علم و اراده و عمل است

 محيط به تمام جهات و جوانب عالم ملك و ملكوت و مطّلع بر ،بايد شخص ولي از نظر علم
طلبي بر او مخفي و از جواب هيچ سؤالي غيب و ظهور و باطن و آشكار جهان بوده هيچ م

عاجز و در حّل هيچ مشكلي محتاج به ديگري نباشد و از جنبة قدرت نيز عاجز از هيچ 
 و از نظر ؛دشمن و مستأصل در برابر هيچ حادثه و مقهور هيچ گونه بلية مالي و جاني نباشد

رگونه لغزش و خطا عقل هم معصوم و منزه از هر عيب و نقص عملي و بري و مطهر از ه
 تا بتواند مقام نيابت از منُوب عنه را كه خداوند عالم قادر متّصف به جميع ،بوده باشد

 احراز و خالفت آن مستخلف را واجد و ،است اوصاف كامله و منزه از تمام صفات سلبيه
  )).سرپرستي كشور خداوند را به عهده بگيرد

 اقرار دارد كه أئمه ـ عليهم السالم ـ !لعظمي خود آيت اهللا ا،در اين جمالت :أوالً
هرگز مقام سلطنت و فرماندهي بر جهان هستي را دربارة خود قائل نبوده و قوالً و عمالً اين 

 ، بلكه چنانكه بعداً در باب غُلُو و غُالت بحث خواهيم كرد.اند انتساب را تخطئه و تكذيب كرده
متر و كوچكتر از آن را دربارة هر يك از ايشان ـ  بلكه خيلي ك،تمام كساني كه چنين ادعا

اند صدها و هزارها مرتبه آنان را لعن كرده و از ايشان اظهار  سالم اهللا عليهم ـ قائل شده
 و صحابه و ياران و دوستان و شيعيان خود را از همنشيني با چنين كسان ؛اند برائت نموده

  .اند منع فرموده و گويندگان را نفرين كرده
ه ـ   با اين كيفيت باز هم مي!ا اين آيت اهللا العظميأمخواهد همان چيزي را كه خود أئم

 دربارة ايشان مسجل و تثبيت ،اند عليهم السالم ـ به اقرار خودش تخطئه و تكذيب كرده
  !!نمايد

شوند كه ارادت و   گاهي أفراد احمق و ناداني پيدا مي،بلي در ميان مريدان و دوستان
محبت همان خرسي است كه داستان آن را مولوي با اين بيت در مثنوي شروع محبتشان 
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  شير مردي رفت و فريادش رسيد كشيد اژدهايي خرس را درمي :كند مي

و چون خرس از دهان اژدها نجات يافت و خواست احسان نجات دهندة خود را تالفي 
 سنگي را بر صورت  تخته، همينكه آن مرد خوابيد براي راندن مگس از صورت او،كند

 خود دشمني ،خرد دوستِي بي(( : و اين نكته را برجهانيان روشن كرد كه! كوبيد،منجِي خفته
 و بساكه بيشتر علِّت ادعاي مدعياِن ألوهيت چون فرعون و شداد و نمرود و رؤساي !))است

ي لرنه هيچ عاق و گ! از فرط حماقت همين مريدان أحمق باشد،اديان باطله مانند باب و بهاء
  .گردد  اين ادعاها نميگرِد

اند كه مريِد داغ و پرحرارتي به نام ميرزا  چنانكه در احوال ميرزا حسينعلي بهاء آورده
نيستم   اگر من خود اقرار كنم كه من خدا! ميرزا روح اهللا: روزي به او گفت،روح اهللا داشت

 اگر فرضاً روزي هم تو دست ! خير: اهللا گفتح ميرزا رو؟داري تو دست از اين ادعا برمي
  !!!از اين ادعا برداري آنگاه من تو را تبليغ كرده و به تو ثابت خواهم كرد كه تو خدايي

است كه آن  بار أهل بيت أطهار خواندهخحاال اين آيت اهللا العظمي كه خود در أ
 برائت و بيزاري  اظهار،بزرگوارن چگونه به كرات از اين قبيل كفريات مردم دربارة ايشان

اند مع   و به قول خود او تخطئه و تكذيب كرده،اند كرده و گويندگان را لعنت و نفرين نموده
  ! مطلب غير از اين است،هذا اصرار دارد كه ثابت كند كه خير

و اگر خود أئمه ـ سالم اهللا عليهم ـ حضور داشته شايد با همين دالئل بندتنباني 
 شما متصرف در كون و مكان و محيط و مدبِر عالم ، كند كه خيرخواست ايشان را تبليغ مي

 يعني خودتان ،كنيد  هر چند خود از آن اظهار برائت و قائلين به آن را لعنت مي!!امكان ايد
  !!دانند دانيد كه خداييد ولي ديگران مي هم نمي

 تدبير كار  جناب آيت اهللا العظمي پنداشته قدرت بر اداره كردن أمور جهان و:ثانياً
 فقط در اين است كه شخص از جواب هيچ ،آفريدگان و رسيدگي به ملك زمين و آسمان

سؤالي عاجز و در حّل هيچ مشكلي محتاج به ديگري نباشد و از جنبة قدرت نيز از هيچ 
 با ،دشمن عاجز و در برابر هيچ حادثه مستأصل و مقهوِر هيچ گونه بلية مالي و جاني نباشد

اي از اين صفات بوده باشند و  است در بين افراد بشر واجدين چنين صفات يا پارهاينكه ممكن 
 و هرچند كه اولياي متصرف در كون و مكان او طبق تاريخ و سيرة !مع ذلك خدا نيستند

 كتاب خود گفته ٨١ چنانكه خود او هم در صفحة ،اند ارجمندشان داراي تمام آن صفات نبوده
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كنيم  يخ حيات و كيفيت زندگي أئمة دين دقّت و مطالعة كامل ميولي وقتي در تار(( :است
خورد  اند بلكه مطالبي به چشم مي بينيم بر حسب ظاهر واجد اين سه مرتبه كه بيان شد نبوده مي

  )).كه موهم خالف اين مقام است
مورد  سپس به شرح عجز أئمه در واجد بودن اين سه مرتبه پرداخته كه در علم بسا

اند و مقهور چنگال  اند و در قدرت نيز محكوم به حكم محيط بوده كرده اطّالعي مي بياظهار 
گشتند و در قسمت عصمت هم خالف اين مقام در گفتار  طبيعت و مغلوب حوادث دوران مي

شود و اكثر آنان ضمن دعاها و مناجات با خدا اعتراف به گناه و اذعان  خودشان مشاهده مي
  !به خطا كرده اند

بنابه قول تو كسي واجد اين صفات خواهد بود كه در علم از جواب هيچ سؤالي :الًأو 
عاجز و در حل هيچ مشكلي محتاج به ديگري نباشد و از جنبة قدرت نيز عاجز از هيچ 
دشمن و مستأصل در برابر هيچ حادثه و مقهور هيچ گونه بلية مالي و جاني نباشد و از نظر 

ر از هرگونه لغزش و خطا هر عيب و نقص عملي و بري و مطهعقل هم معصوم و منزه از 
  .بوده باشد

تواند مقام نيابت از خدا را كه متّصف به جميع اوصاف  اما بدان باز هم چنين كسي نمي
 احراز كند و خالفت خدا را واجد و سرپرستي كشور ،است كامله و منزه از تمام صفات سلبيه

اي بزرگتر  ا خيلي خيلي خيلي بيش از آنكه تو تصور كرده زيرا خد.خدا را عهده دار شود
اي كه  است و ادارة امور جهان و تدبير عالم امكان هم خيلي خيلي خيلي بيشتر به صفات كامله

در جواب هيچ سؤالي عاجز ((پنداري احتياج دارد كه كسي با اين صفات كه  تو مي
صرف نظر از ! رف در عالم امكان گردد بتواند جانشين خدا شود و متص..........))نباشدو

اينكه خداي متعال احتياج به نائب و وزير و جانشين و سرپرست در امور كشور خود ندارد و 
   !قائلين به چنين گفتار از بدترين مشركين و كفّاراند

است خود  اخبار و آثار بسياري كه از أئمه اطهار ـ عليه السالم ـ باقي مانده :ثانياً
اند و  ت كه خود آن حضرات از چنين نسبتها بيزار و از گويندگان آن در آزار بودهحاكي اس

اند و در دعاها و مناجات اظهار كمال بندگي و عجز و تقصير در  آنان را لعن و نفرين كرده
 كه از غاليان و دشمنان دين باقي ! مع هذا تو با چند حديث چرند.نمودند مقابل پروردگار مي

اي كه با تمام كذب و غُلُو آنها باز  اي چند از آن را در اين كتاب آورده تو نمونهاست كه  مانده
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  !.هم موهم اين معني نيست كه آنان نائب و جانشين خدا و سرپرست كشور او هستند
خواهي بگويي كه آن بزرگواران در خلوت در مقابل خداي متعال اظهار عجز و  آيا مي
 يعني نَعوذُ ِباهللا منافِق !!كردند حضور مردم ادعاي خدايي مي و در جلوت در ،كردند بندگي مي

  !!اند مردم فريب بوده
مثالً مانند فرعون كه در خلوت در مقابل خدا اظهار عبوديت و ناچيزي و بندگي 

 كه در خلوت و )ع( بر خالف موسي !نمود كرد أما در حضور مردم ادعاي الوهيت مي مي
  :گويد مولوي مي چنانكه ،جلوت بنده بود

  روز موسي پيش حق گريان شده
  نيمه شب فرعون هم ناالن شده

  كاين چه غُّل است اي خدا در گردنم
  ! من منم!گرنه غُّل باشد كه گويد

 حال ببينيم داليلت كه .واي از اين تهمت كه هرگز أئمه ـ عليهم السالم ـ چنين نبودند
  ؟اي چيست در حّل اين اشكال كه خود كرده

اهللا العظمي در اين موضوع كه امام عالم و محيط به تمام جهات و جوانب عالم آيت 
بايد دانست كه علم اولياي خدا ارادي است يعني اگر اراده كنند كه بدانند (( : نوشته است،است
  !)).دانند دانند ولي اگر اراده نكنند و نخواهند عالم موضوعي شوند نمي مي

 البد ))!المعني في بطن الشاعر(( : البتّه؟ ارادي استحاال چرا و به چه دليل علمشان
دليلش چند حديث عليل است كه از حيث سند ضعيف و مجهول اند چنانكه عالمة مجلسي ـ 

كه در شرح بر كافي تأليف نموده و در آن بابي است  ))مرآة العقول((رحمه اهللا عليه ـ در 
است كه دوتاي   و در آن سه حديث آورده))أن األئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا((با عنوان 

 با اين سه حديث ضعيف و مجهول چنين !آنها از حيث سند ضعيف و يكي ديگر مجهول است
  !!خواهد دربارة أئمه ـ سالم اهللا عليهم ـ اثبات كند ادعاي خالف عقل و نقل را مي

 بهتر از از حيث عقل هم معلوم است كه انسان تشنة دانستن است و هر چيزي علمش
  !.؟ پس چرا نخواهند بدانند،جهل
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از حيث نقل هم پيغمبر خدا كه شخص أول عالم امكان است به موجب آيات شريفة قرآن 
رب ِزدِني ﴿ :مأمور است كه همواره از درگاه إلهي زيادتي علم طلب نموده و عرض كند

 احاديثي كه مخالف عقل و پس با چنين .»پروردگارا دانشم را بيفزاي« ».]١١٤/طه [﴾ِعلْما
  ؟وجدان و مباين و ضد آيات قرآن است چرا چنين مطلبي را باور كنيم
است كه أئمه به تمام علوم  حاال برويم به سراغ احاديثي كه دليل بر مدعاي خود آورده

است كه   يكي آن خبر است كه امير المؤمنين به ابن عباس در تفسير قرآن گفته:اند آگاه بوده
  )).!ن نقطة باء ِبسِم اهللا هستمم((

قرية (ما اكنون كه مشغول نوشتن اين كتابيم فصل تابستان است و در يكي از دهات قم 
 هستيم و به كتابخانة خود دسترسي نداريم كه سند اين حديث را بررسي كنيم أما از )ديزيجان

اني ـ عليه الرحمه ـ لحاظ تاريخ مسلّماً اين حديث جعلي و دروغ است و به فرمودة شهيد ث
  ! رسواترين حديث آن است كه تاريخ آن را تكذيب كند))الدراية((در كتاب 

 از زمان عبد الملك مروان شروع شد و ،گذاري بر حروف بر طبق تواريخ معتبره نقطه
است اصالً نقطه نداشته چنانكه هم اكنون نسخه هاي  نسخه هاي قرآن كه از آن نوشته شده

 پس در .است ن زمان كپيه و چاپ شده و در دسترس همگان است بدون نقطهقرآني كه از آ
زمان امير المؤمنين ـ عليه السالم ـ هيچ بائي نقطه نداشته كه آن حضرت نقطة باء بسم اهللا 

  .)١( لذا اين حديث به تصديق تاريخ از بيخ دروغ است!باشد
ال يتناهي أئمه را بدان است علوم  است و خواسته حديث ديگري كه در اين باب آورده

است هر چند آن   با ابو حنيفه داشته)ع(اي است كه حضرت صادق  ثابت كند داستان مباحثه
 باز ما دربارة اين حديث !داستان در كتب احاديث ضبط است ولي چندان باور كردني نيست

رود كه  ي أما عقالً هرگز گمان نم.)٢( معذوريم،نيز از بررسي سند آن به علّت گفته شده
است و أبو   هيچگاه در مقام كوبيدن أئمه و فقهاي معاصر خويش بوده)ع(حضرت صادق 

 در صدد مقابله ،كرد حنيفه كه خود از ارادتمندان حضرت صادق بود اهل بيت را پنهان نمي

                                                 
  .٢٠٨ و ٢٠٧ص )) عرض اخبار أصول بر قرآن و عقول. ((ك. ر)١(

ابن ((كه مهمل است وديگري )) بشير بن يحيي العامري: ((ها عبارت اند از  برخي از روات اين قصه )٢(
عيسى بن عبد اهللا ((و . جال او را تضعيف كرده انداست كه وضع خوبي ندارد و علماي ر)) ابي ليلى
 ).برقعي(نيز مهمل است )) القرشي
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   .با آن حضرت باشد
 تراست  بول پليد:است حضرت از ابو حنيفه پرسيده(( :أما آيت اهللا العظمي نوشته است

 پس چرا براي خروج مني غسل الزم است است : امام فرمود! بول: ابو حنيفه گفت؟يا جنابت
 پس چرا : فرمود، نماز: گفت؟ اي ابو حنيفه آيا نماز افضل است يا روزه؟و براي بول نيست

 امام ، قتل: گفت؟ آيا قتل نفس گناهش بزرگتر است يا زنا؟!زن حائض روزه را بايد قضا كند
 ؟ پس چرا براي ثبوت قتل دو شاهد كافي و براي زنا كمتر از چهار نفر كافي نيست:دفرمو

  !!)).أبو حنيفه در جواب همه عاجز و بيچاره ماند
 با اين كيفيت لياقت امام براي اداره كردن و تصرف در عالم ،البد به عقيدة آيه اهللا

اند ميدان عدوات و  ي كه خواستهرود اين قبيل مباحثات را كسان  تصور مي!!امكان ثابت شد
 و ابو حنيفه باز كنند و آنان را نسبت به يكديگر چون )ع(دشمني موهوم بين حضرت صادق 
 تا غلبة يكي را بر ديگري ثابت و در نتيجه ،اند  ساخته،دو مخالف غرض ورز نشان دهند
ي مانند ابو حنيفه آن  و گرنه اينها مطالبي نيست كه فقيه!فاصلة پيروان اين دو را بيشتر كنند

  !!.؟را نداند يا دانندة آن عالِم كون و مكان و مدبر أمور جهان باشد
عجيب آن است كه خود آن حضرت هم به اين مسائل مشكله جوابي نداده و فقط به 

  !!اشكال نقضي به ابو حنيفه اكتفا نموده است
م كه تا كنون هيچ جوابي گير اينك اين ناچيز كه هيچ ادعائي ندارد و خداي را شاهد مي

را نه از حضرت صادق و نه ديگري در جايي شنيده ام أما با ميزاني كه از شريعت اسالم 
دهم و ابو حنيفة خيالي را از خجلت حضرت صادق   پاسخ اين مسائل را مي،در دست دارم

دوستدار كنم زيرا من به راستي  آورم و يا در واقع جاعِل حديث را خجل مي  بيرون مي!خيالي
  . و آباء كرام اويم)ع(حضرت جعفر 

 گفتة او ،است كه بول پليد تراست از جنابت  گفته،اينكه ابو حنيفه بر فرض اين روايت
است كه بول از تمام نجاست پليد تراست وهم   زيرا هم علم و تجربه ثابت كرده،صحيح است

 يك بار شستن را كافي ،شرع مطهر اسالمي زيرا براي شستن هر نجاستي بعد از زوال عين
  .است دانسته مگر بول را كه حد أقل شستن آن دو مرتبه

ا اينكه چرا در خروج منيعلّتش آن است كه ؟ غسل الزم است و براي بول نيست؟أم 
شود و اعصاب همچون چادري برسرتاسر بدن محيط است  مني چون از اعصاب جدا مي



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

ي ظاهر و معلوم است كه قشعريره و سستي در چنانكه بر هر كسي در حين عمل و خروج من
شود بوي مخصوص  تمام اعضاء رخ دهد و بعد از خروج مني عرقي كه از انسان خارج مي

 لذا شستن تمام بدن .است دارد كه خود حاكي است كه سرتاسر بدن در اين عمل شركت داشته
 كه بول از مني پليد  پس معلوم شد،واجب است و آن با يك مرتبه به حد أقّل كافي است

  .تراست و علّت غسل آن هم معلوم است
 و ؟ آيا نماز أفضل است يا روزه: از أبو حنيفه پرسيده است)ع(أما مسألة دوم كه امام 

 جواب أبو حنيفه صحيح است و نماز أفضل است زيرا !أبو حنيفه در جواب عرض كرد نماز
است أما  بر أكرم آن را نور چشم خود خواندهاست و پيام عقل و نقل أفضليت آن را ثابت كرده

 علّتش آن است كه در ؟اينكه چرا زن حائض بايد روزه را قضا كند أما نماز را نبايد قضا كند
سال بيش از يك ماه روزه نيست و اگر زن در آن حائض شود چون حد أكثر زمان حيض ده 

 ، أكثر آن باشد كه ده روز استكنيم كه حد روز و حد أقّل آن سه روز است چنين فرض مي
تواند  است حد أكثر نمي  زني كه در ماه رمضان حائض شده،در اين صورت هم در طول سال
 أما همين .اي واجب نشود  روزه بگيرد يا اصالً بر او روزه،ده روز و بسا كه نتواند سه روز

اه قضاي نماز هم گيرد هرگ زني كه بر فرض حد أكثر در سال فقط ده روز قضاي روزه مي
 بايد در سال يكصد و بيست شبانه روز نماز را قضا نمايد و اين تكليف ،بود بر او واجب مي

ر وال ـيِريد اُهللا ِبكُم اليس﴿كند   و شريعت سمحة سهله چنين تكليفي نمي؛شاقّي است بر يك زن

رسالع ِبكُم ِريدخواهد و براي شما دشواري   خداوند براي شما آساني مي]١٨٥/البقرة [﴾ي
 خدا در دين هيچ رنج و دشواري ]٧٨/الحج [﴾ما جعَل علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿خواهد  نمي

   .است  معفو داشته، لذا زنان را از قضاي نماز علي رغم أفضليِت آن.است براي شما ننهاده
 و ابو ؟ه قتل نفس بزرگتر است يا زنا آيا گنا:اما اينكه امام از ابو حنيفه پرسيده باشد

 زيرا خداي متعال در آيات قرآن گناه قتل . جواب ابو حنيفه صحيح است؛ قتل:حنيفه گفته باشد
 حد زنا بر فرض ،دهد است و عقل سليم هم آشكارا بدان شهادت مي را بزرگتر از زنا شمرده

 قتل به دو شاهد اكتفاء شده و در  أما اينكه چرا در. قتل است، صد تازيانه و حد قتل،ثبوت
است فلذا فقط   قتل معلوم و غير قابل ترديدهوقوع به سبب آن است كه ،زنا به چهار شاهد

زنا نامعلوم و اثبات وقوع  أما .مرتكب آن را بايد شناخت و آن به دو شاهد عادل ممكن است
كند  زنا را مسلّم نميوع وق ، زيرا تنها وجود يك زن و مرد نامحرم در بستري،آن مشكل است

وبراي ثبوت آن أثر و عالمتي نيست جز ديدن چهار نفر به يك كيفيت مثِبته و گرنه كيفيتهاي 
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س معلوم شد پ .تواند آن را ثابت نمايد مقَرِّبه چون بوسيدن و برهنه بودن و ساير أحوال نمي
 نيز معلوم ،ار شاهد اينكه گناه قتل از گناه زنا بزرگتر است و علّت دو شاهد آن و چه

  .گرديد
 محيط به تمام جهات ،همچنين معلوم و مسلّم است كه كسي با دانستن جواب اين مسائل

و جوانب عالم ملك و مطلّع بر غيب و ظهور و باطن و آشكاِر جهان نيست و حضرت صادق 
بو حنيفه  زيرا هرگز أ،است اين مطلب را ثابت كند خواسته  هم با طرح اين مسائل نمي)ع(

ايد و بسيار از مرحله   و شما بي جهت خود را به زحمت انداخته،است چنين ادعايي نداشته
 كاركساني است كه ، و چنانكه گفتيم ظاهر اين است كه اين مجادالِت ساختگي!!دور افتاده ايد

 و ؛اند آتش عداوت را بين مسلمين برافروزند و شكاف تفرقه را عميق تر كنند همواره خواسته
گرنه ابو حنيفه و ساير أئمة مذاهب اسالمي خود از ارادتمندان حضرت صادق و ساير أهل 

 ))أسماء الرجال(( چنانكه به تصريح شيخ طوسي ـ عليه الرحمة ـ در كتاب .)١(بيت بوده اند
وكان (( : فرموده است)٢٠٤صفحة ( ))النّقض((بنابر نقل عالّمه عبد الجليل رازي در كتاب 

 پس هم ابو )). شافعي از اصحاب ما و شيعيان است»بن ادريس شافعي من أصحابنامحمد 
  .اند حنيفه و هم شافعي از محبان اهل اهل بيت رسول اهللا بوده

است و   وارد بحث چگونگي علم امام شده٣٢٤باري آيت اهللا العظمي در صفحة 
ين مختصر گنجايش بيان كافي و و أما كيفيت علم أّئمه و مقدار و ميزان آن را ا(( :نويسد مي

                                                 
منصور أبو : فرموده است) ١٣٠ص ( عالّمه عبد الجليل رازي ـ رحمت اهللا عليه ـ در كتاب النّقض )١(

امامت : حنيفه را بارها الحاح كرد كه به امامت من اقرار و اعتراف ده ابو حنيفه امتناع كرد و مي گفت
با زيد علي راست يا جعفر صادق راست يا آن كس كه ايشان اختيار كنند از اين سبب بو جعفر 
منصور، بو حنيفه را محبوس فرمود و در آن حبس زهرش داد و فُضالِي اصحاب او را معلوم است 

 و جعفر و همه روايت از محمد باقر..... كه او را منصور كُشت به سبب دوستي و پيروي آل رسول 
و با رحمت و جوار ...... صادق كند، موحد و عدلي مذهب است و به آل مصطفى، تولي كرده است

  .خدا باشد
مندان حضرت صادق و بزرگان اهل بيت بود و از زيد بن  اند و ابو حنيفه از عالقه مولّف محترم درست گفته

مي كرد و حضرت صادق دربارة او علي بن الحسين در مبارزه اش عليه هشام بن عبد الملك طرفداري 
 خداوند ابو حنيفه را »))رحم اهللا أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نصرته لزيد بن علي: ((فرموده

ابو )). اش با ما اهل بيت را ثابت كرد رحمت فرمايد كه با جانبداري و كمك به زيد بن علي، دوستي
 ).برقعي(نيقي وفات يافت حنيفه چنانكه مولّف فرموده در زندان منصور دوا
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  !.؟توانستيد كامل بيان كنيد شد آيا مي  يعني اگر كتاب شما مفصل مي)).شرح وافي ندارد
 كه در آنها أئمه )در علم امام(اي از احاديث كافي  آنگاه براي اثبات مدعاي خود به پاره

له حديثي را از اصول كافي اند ما چنينيم و چنانيم پرداخته و از آن جم عليهم السالم فرموده
 كه ابو بصير )١(آورده است")ع(باب ِفيِه ِذكْر الصِحيفَِة والْجفِْر والْجاِمعِة ومصحِف فَاِطمةَ «

خواهم از شما پرسش كنم أما در اين خانه   مي:كند كه به حضرت صادق عرض كردم نقل مي
 در .اي ميان خود و اطاق ديگر كشيد پرده حضرت ،كسي است كه مايل نيستم سخنم را بشنود

 )) ِستْراً بينَه و بين بيٍت آخَر)ع(فَرفَع َأبو عبِد اِهللا (( :حالي كه عبارت خبر چنين است
اي را كه بين خود و اطاق ديگر بود بلند كرد و سر كشيد تا ببيند كسي هست يا  حضرت پرده

  !نيست
 و محيط به عالم بما كان وما يكوني كه به عقيدة اينان لطف خبر در اين است كه امام

اي كه بين دو اطاق آويخته بود   از درون خانة خود و از پشت پرده،تمام عوالم و جود است
 و ناچاراست با بلند كردن پرده و سركشي به آن به أمر بصير اطمينان دهد كه ؛خبر ندارد
 و بهتر از آن اينكه چون أبو بصير ،سي نيست زيرا در پشت پرده ك،خواهي بپرس هرچه مي

 يعني !خواسته از علم غيب امام بپرسد امام با اين عمل به تمام مسائل او جواب داده است مي
 و اگر گفته شود كه اين !؟پرسي  تو چه از او مي،كسي كه از اطاق مجاوِر خود خبر ندارد

 بايد گفت ! در اطاق ديگر كسي نيستاست كه او ببيند كه عمل را امام براي ابو بصير كرده
 پس ،است است و احتياج به بلندكردن پرده و نگاه كردن نداشته بدبختانه أبو بصير كور بوده
  ! براي اطمينان خودش بوده است،است اگر امام پرده را بلند كرده
  در نزد ما علم ما كان و ما يكون:گويد كه امام به ابو بصير فرمود باري اين حديث مي

 اينها تماِم علم نيست بلكه علم آن چيزي است كه در شب و روز :فرمايد هست تا جايي كه مي
ها امام   كه معلوم نيست در اين جمله،شود تا روز قيامت  حادث مي،و امر پس از امر

                                                 
از )) احمد بن عمر الحلبي((از )) عبد اهللا الحجال((از )) احمد بن محمد(( اين حديث در اصول كافي از )١(

كه از اصحاب حضرت رضا و جواد )) احمد بن عمر((ابو بصير نقل شده اما جاي اين سؤال است كه 
صحاب حضرت صادق و كاظم است بدون واسطه است چگونه بال فاصله آن را از ابو بصير كه از ا

  !.نقل كرده است؟
عرض ((همچنين مفيد است كه در بارة اين حديث و ساير أحاديث باب مذكور رجوع شود به تحرير دوم 

  ).برقعي( به بعد ٥١٢، صفحة ))اخبار اصول بر قرآن و عقول
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  ! اين علم هم مخصوص ماست يا مخصوص خداست:فرمايد مي

است و  مه جز أحكام نبودهگويند كه در مصحف فاط در حالي كه أحاديث ديگر مي
كنند نيست يعني همان احكام محتاج اليه  مربوط به علم ما كان و ما يكون كه اينان ادعا مي

 به هر صورت بازهم با داشتن مصحف فاطمه كه در آن علم ما كان و ما .است مردم بوده
ابو بصير هم  و .شود يكون هم باشد كسي مدبر عالِم امكان و متصرف در كون و مكان نمي

آمد إن   چنانكه عن قريب شرح آن خواهد!اي دربارة امامان نداشته است هيچگاه چنين عقيده
  .)١(شاء اهللا تعالي

بنابر اين هيچ مطلبي از علم (( : از اين حديث چنين نتيجه گرفته است!جناب آيت اهللا
لها و قعر زمين و  ضمائر د،آنان پوشيده نيست در زمانها و مكانهاي دور و از پس پرده ها

فرماييد كه از حديث اين چنيني چه   مالحظه مي!))اوج آسمان و اعماق درياها اطالع دارند
نخست وزيِر درباِر إلهي بايد (( :كند كه گيرد و بعد استنتاخ مي نتيجه هاي عجيب و غريب مي

  !!)).از عموم نقاط كشوِر وجود خبر داشته باشد
از شاه هم با اگر اين تشبيه صحيح باشد توج ه داشت كه حقّاً نخست وزير بايد حتي
اي از كشورش بي اطّالع باشد چندان عيب نيست كه  اطّالعتر باشد زيرا اگر شاه از نقطه

 حال بايد ديد آيا خدا به نخست وزير احتياج دارد كه !اطّالع باشد نخست وزير از آن بي
 به عقيدة موحد و مؤمنيِن ؟باشد يا خيرنخست وزير او از عموم نقاط كشور وجود خبر داشته 

  ! قائل شدن نخست وزير براي خدا شرك و كفر است،به قرآن
است كه مضمون آن اين است كه أئمه   آورده))بصائر الدرجات((آنگاه حديثي از كتاب 

شوند كه در جواب  ـ عليهم السالم ـ به مريضي شيعيان مريض و به حزن آنان محزون مي
مضمون اين حديث در هر كتابي كه بوده باشد چون بر خالف عقل است  :أوالً :آن بايد گفت
 زيرا اگر أئمه به مريضي هر يك از شيعيان مريض و به حزن هر كدام آنها .مردوداست

اش آن است كه همواره مريض و به شدت درجة مرض هر كدام از   الزمه،محزون شوند
ميليونها  د تا جايي كه مثالً شدت تب آن حضرت ازشيعيان بر شدت بيماري امام افزوده شو

درجه كه هيچ كوه و سنگي هم طاقت آن را ندارد باالتر باشد و همچنين حزن آن 
  !!!بزرگواران

                                                 
  .١٢٥كتاب حاضر، ص . ك. ر)١(
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 يا شيعيان آن حضرت آن قدر كم اند كه از يكي دو نفر تجاوز :مگر اينكه بگوييم
است كه مثالً تب چند ميليون درجه كند يا طاقت آنها در مقابل اين امراض آن قدر زياد  نمي

  !! خام و احمقانه است، و هر كدام از اين تصورات!!كنند را هم تحمل مي
 منسوب ))بصائر الدرجات(( يعني كتاب ،كتابي كه اين روايت را از آن نقل كرده :ثانياً

 به صفّار است كه مشتمل بر غلو و گزاف و مطالب دور از عقل و انصاف است به طوري
 ـ رحمت اهللا عليه ـ استاد بزرگوار شيخ صدوق و ))محمد بن الحسن بن الوليد((كه جناب 

همچنين خود شيخ صدوق و پدر بزگوارش آن كتاب را از صفّار ندانسته و مردود و غير 
  .)١(شمردند قابل اعتناء مي

ريح  است كه به تص))ابو داود نفيع بن الحارث السبيعي((راوي اين روايت  :ثالثاً
 و مرحوم عالّمه نيز ،)٢(مرحوم غضايري در رواياتش مناكير است و بايد در آن توقّف نمود

  .)٣(او را در خالصه در رديف ضعفا آورده است
يا رميلة (( : به رميله فرموده است)ع(در اين روايت حضرت أمير المؤمنين  :رابعاً

ي آن اين است كه هيچ مؤمني  و معنا))ليس يغيب عنا مؤمن في شرق األرض وال في غربها
  !!در شرق زمين باشد در غرب آن از ما غائب نيست

خواهي تصرف و علم امام را به ما كان و ما  آيا با چنين حديث مزخرف منكَري مي
  .»الغريق يتشبث بكل حشيش«خواهي ثابت كني كه  يكون ثابت كني يا مي

ه وكفري صريح گفته و نوشته اي عجيب گرفت آنگاه با ذكر چنين حديث منكري نتيجه
عاِلِم الغَيِب ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ﴿ :فرمايد خالصه همان علمي كه خدا دارد و مي(( :است

اي   خداوند عالم به غيب است آنچنانكه هيچ ذره.))!!]٣/سبأ [﴾ِفي اَألرِض ِفي السماواِت وال
 ))!!باشد رج نيست همان علم براي أئمه و أولياء نيز ميدر زمين و آسمان از اطّالع او و خا

  ).٣٢٩ ص،أمراء هستي(
                                                 

ا لم يصححه ذلك الشيخ قُدس سره ولم يحكم بصحته من األخبار فهو كلّم: (( شيخ صدوق فرموده است)١(
 هر چه از اخبار كه آن شيخ صحيح نشمرده و به صحت آن حكم نكرده، »عندنا متروك غير صحيح

 ).١٠٠، ص٣تنقيح المقال، ج)) (نزد ما نيز متروك و غير صحيح است

 . ٣٦٦، رجال تفرشي ص  ٣ ، ج٢٧٥ تنقيح المقال، ص)٢(

  .٢٦٢ رجال العالّمه الحلي، چاپ نجف، ص)٣(
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ما تا كنون شركي به اين صراحت از هيچ نشنيده ايم و چون حقيقتاً هركس كه اندك 
 تحمل چنين كفري بر وي بسي سخت و ،اطّالعي از مباني اسالم داشته و بدان معتقد باشد

ياتي موجب ذلّت و بدبختي همكيشان و هموطنان ما در ناگوار است خصوصاً كه چنين كفر
 لذا خود را به زحمت و خسارت و حتي ؛نزد ساير مسلمانان بلكه جميع عقالي جهان است

 و نويسندگان !)؟(اي از جاهالن و عوام النّاس كه آلت بي ارادة اينگونه آيات عظام  ارهپتهمت 
 براي رفع تهمت از ،و به نوشتن اين رساله مبتلي كرده ،و گويندگان از اين طبقه هستند

هاي ناروا  شيعيان راستين و تنزيه امامان بزرگوار ـ عليهم السالم ـ از اينگونه نسبت
يشامدي انديشه نداشته و به مالمت هيچ مالمتگري اعتناء پرداختيم و در اين راه از هيچ پ

حرق و ضرب نبايد انديشيد و بايد كنيم زيرا كار به جايي رسيده كه حتّي از قتل و نهب و  نمي
 و خدامي داند كه جهاد در اين .اي كه ممكن باشد از بين برد بدعت و شرك را با هر وسيله

 زيرا فتنه از داخل و دشمن از .راه از جهاد با كفّار و مشركين بسي باالتر و مفيد تراست
 و !رد تا از خصم بيروني و از عدوي دروني بايد بيشتر پرهيز ك،است دروِن خانه حمله كرده

  .بِِِاِهللا التَّوفيق و عليه التكالن و هو المستعان
  !؟رهيز كردهپتو از خصم برون     عدوي خانه خنجر تيز كرده
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  
شر غالة جنات از راه

ّ
  

  حبث در اختصاص علم غيب به خدا
  
  

  حيدر علي قلمداران
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  دِن امامان از نظر قرآن و أئمهعالم به غيب بو
  

گويند امام عاِلم به ما كان وما يكون عالم امكان  اينك بايد ديد ادعايي اين مدعيان كه مي
  ؟است از نظر قرآن و خوِد امامان تا چه حد صحيح و راست يا غلط و كذاب است

ال َأقُوُل لَكُم ﴿قُْل  :فرمايد  بدينگونه أمر مي)ص(يغمبر آخر الزمان پخداي جهان به 

 ما يوحى ِإلَي قُْل هْل ِعنِْدي خَزاِئن اِهللا وال َأعلَم الغَيب وال َأقُوُل لَكُم ِإنِّي ملَك ِإن َأتَِّبع ِإالَّ

﴾ونَأفَال تَتَفَكَّر ِصيرالبى ومتَِوي اَألعسد( ]٥٠/األنعام [يگويم كه   بگو من به شما نمي)اي محم
 من جز آنچه ،ام گويم كه من فرشته دانم و نمي زائن خدا در نزد من است و نيز من غيب نميخ

   ؟انديشيد اند چرا نمي كنم آيا كور و بينا مساوي شود متابعت نمي به من وحي مي
مرحوم شيخ طوسي بزرگترين دانشمند و مفسر شيعي در تفسير اين آية شريفه آنچه 

 را أمر )ص(يغمبر خود محمد پگويم خداي تعالي  من مي(( :تاش اين اس نويسد ترجمه مي
گويم كه خزائن خدا در نزد من است تا بدان شما را   من نمي:فرمود كه به بندگان او بگويد

دانم تا شما را به مصالح  غني گردانم و علم غيب هم كه مخصوص خداست من آن را نمي
س از مرگ و أمر بهشت و پ أمر زنده شدن  من همين اندازه كه خدا از،دنيايتان آشنا كنم

 و نيز من مدعي نيستم كه من فرشته ام زيرا من ،دانم است مي جهنّم و غير ذلك مرا ياد داده
شناسيد من بدانچه يك فرشته قدرت دارد  انساني هستم كه شما حسب و نسِب مرا خوب مي

كنم و نيز براي  يروي نميپه  و نيز من جز آنچه را كه خدا به من و حي فرمود!قادر نيستم
 و وحي بيان خاصي است كه به افصاح اشاره ،مردم بيان كن كه فرشته از جانب خداوند است

  .)١())و داللت نيست
يغمبرش را بدين جهت پخدا (( :نويسد س مرحوم شيخ طوسي ـ رحمه اهللا عليه ـ ميپس

 مسيحيان دربارة عيسي كردند مأمور گفتن اين مطلب كرد تا دربارة او همان ادعايي را كه
س او را أمر كرد كه پ س،ايين بياورندپ و نيز او را از منزلتي كه استحقاق ندارد ،ادعا نكنند

 يعني آيا آن كسي كه عارف به خدا و عالم ؟ آيا بينا و كور هر دو يكسان اند:به مردم بگويد
                                                 

   .٦١٣، ص ١ التّبيان، چاپ تهران، ج )١(
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 در حقيقت كور را مثَل سپ !؟ هرگز؟به دين اوست با جاهل به خدا و دينش يكسان هستند
همانا (( :دهد  شيخ ادامه مي.براي جاهل و بينا را مثَلي براي عارف به خدا و دينش قرار داد

 ،گويم كه فرشته ام يعني من فرشته نيستم كه از أمر إلهي و غيب او مراد از اينكه من نمي
صوص ملكوت آسمانها و عمل بندگان خدا را بتوانم مشاهده كنم چنانكه مالئكة مقربين كه مخ

  ).ايان فرمايش شيخ طوسيپ( )) بوده باشم،زمين اند
دهد كه به  يغمبرش به او دستور ميپروردگار سبحان دربارة پاين آية قرآن است كه 

داند و فرشته هم نيست يعني  يغمرش علم غيب نميپمردم اين مطلب واجب را بيان كند كه 
  !قدرت يك فرشته را ندارد

مترين تفسيري است كه بزرگترين عالم شيعي در بهترين كتاب خود و اين هم مه
  .كنيم است و ما چيزي بدان اضافه نمي آورده

حاال خود شما مضمون اين آية شريفه و اين تفسير بزرگترين عالم شيعه را با كفريات 
عاِلِم ﴿ :دفرماي گويد همان علمي را كه خدا دارد و مي  كه مي!اين آيت اهللا العظماي قرن بيستم

 ﴾َأكْبر الغَيِب ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت وال ِفي اَألرِض وال َأصغَر ِمن ذَِلك وال
اي و حتّي كوچكتر از   در آسمانها و در زمين به قدر ذره، خدايي كه داناي غيب است]٣/سبأ[

 !!باشد ماند همان علم براي أئمه و اولياء نيز مي ينهان و دور نمپ از او ،آن و يا بزرگتر
  .مقايسه كنيد تا ببينيد گفته هاي او شرك هست يا نيست

 ما شَاء قُْل ال َأمِلك ِلنَفِْسي نَفْعا وال ضرا ِإالَّ﴿ :فرمايد خداي متعال به رسول خود امر مي

 نَِذير وبِشير ِلقَوٍم  ِمن الخَيِر وما مسِني السوء ِإن َأنَا ِإالَّاُهللا ولَو كُنْتُ َأعلَم الغَيب الستَكْثَرتُ

ْؤِمنُوند( ]١٨٨/األعراف [﴾يبه مردم بگو من براي خود مالك هيچ گونه نفع و )اي محم 
يعني من براي خودم هيچ گونه نفعي (است  ضرري نيستم مگر آنچه را كه خدا خواسته

نم و هيچ گونه ضرري را از خود دفع ننمايم مگر تا آن حد كه خدا توانم جلب ك نمي
است و در  است يعني همان اختياري را كه خدا به هر كس در جلب نفع و ضرر داده خواسته

 بيش از اين مالك نفع و ضرر نيستم تا چه رسد به ،س من حتّي براي خودپ .آن مسؤول است
دانستم هر آينه بسياري   و اگر من غيب مي)ضرر نمايماينكه بتوانم براي شما جلب نفع و دفع 

يعني خاصيت قهري (رسيد  كردم و هيچ بدي به من نمي ها را به جانب خود جلب مي از خوبي
 براي خود جلب نفع و دفع ضرر نمايد و ،داشتن علم غيب اين است كه داناي آن از بشر
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ت علم داشته باشد و از آن استفاده نهان اسپمعقول نيست كه كسي از خوبي هايي كه از خلق 
 من كسي نيستم جز ترسانندة معصيت )نكند و از ضرري با خبر باشد و از آن احتراز نكند

  .]نه مشرك و غالي [))كاران و بشارت دهندة نيكوكاران براي گروهي كه ايمان بياورند
 خدا :گويم ميمن (( :شيخ طوسي ـ رحمه اهللا عليه ـ اين آيه را چنين تفسير كرده است

يغمبرش را مأمور كرد كه به مكلّفين بگويد كه من براي خود مالك هيچ نفع و ضرري نيستم پ
س مشيت خداي تعالي در اين آيه پ ،است مگر آنچه را كه خدا خواسته و مرا بدان مالك كرده

  براي اينكه اگر مشيت بر نفع و،بر تملّك نفع و ضرر واقع است نه بر خود نفع و ضرر
شد و در آن صورت مالك أمراض و أسقام و ساير آنچه را كه   مالك مي،شد ضرر واقع مي

  .گرديد  مي،دهد خدا آن را انجام مي
معني آيه اين است كه من همان قدر مالكم كه خداوند مرا از اموال و اشباه آن از همان 

است كه آنچه  دهاند و بديشان قدرت تصرف در آن را دا چيزهايي كه مردم ديگر هم مالك
باشم و در ضرر نيز همان قدر كه خداوند  خواهند تصرف كنند من نيز همان قدر دارا مي مي

به مردم ديگر اختيار داده كه با نفس خود انجام دهند يا به ديگران زيان رسانند من نيز همان 
  .قدر اختيار دارم

، »دانستم و اگر غيب مي« »]١٨٨/افاألعر [﴾ولَو كُنْتُ َأعلَم الغَيب﴿و در تفسير آية 
دانستم كه چه چيز از   معناي آيه اين است كه اگر من علم غيب داشتم هر آينه مي:فرمايد مي

خريدم و   مي،آورد  لذا هرچه را كه سود مي،آورد و چه چيز زيان تجارتها در آينده سود مي
شد  خيرات در نزد من زياد ميورزيدم و بدين وسيله اموال و   اجتناب مي،از آنچه زيان دارد

 و در اين ،كردم و آن را در زمان فراواني و ارزاني براي زمان سختي و قحطي آماده مي
  .رسيد صورت به من هيچ بدي و سختي يعني فقر نمي

دانستم در  است يعني اگر من غيب مي  بلخي گفته:آنگاه شيخ ـ عليه الرحمه ـ فرموده
 و اينكه خداي .داند بدي نرسد زيرا جز خدا أحدي غيب نميآن صورت قديم بودم و قديم را 

 يعني من براي  نَِذير وبِشير ِلقَوٍم يْؤِمنُون﴾﴿ِإن َأنَا ِإالَّ :فرمايد يغمبر ميپتعالي از زبان 
اي از عقاب و معاصي و بشارت دهندة به بهشت كه بر آن تحريض  مؤمنين جز ترساننده

ايان فرمايش شيخ طوسي عليه الرحمه و پ( .)١(كه عالم الغيب باشم نيستم بدون اين،كنم مي
                                                 

 .٧٧٣، ص١  تهران، جپ التِّبيان، چا)١(
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  ).الغفران
يغمبر ـ تا چه رسد به پ آن كس كه دربارة ،س به تلويح بلكه تصريح اين آية شريفهپ

  ! مؤمن نيست،ديگران ـ ادعاي علم غيب نمايد
رضي اين آيت  حاال چه م،كند تمامي آيات إلهي اين حقيقت را تصديق و تأييد و تأكيد مي

است كه در حالي كه خداي جهان در آيات قرآن و سيرة   و نظائرش را گرفته(!)اهللا العظمي 
يغمبر و نه هيچ پزنند كه نه  يغمبر آخر الزمان و تاريخ حيات امامان همه فرياد ميپگرامي 

 هر كس كه از علم غيب ،كس جز خداي متعال از غيب اطّالعي ندارد و به تصريح قرآن
يغمبر و چه پايين تر از او قهريترين خاصيت آن علم اين است كه پاطّالع داشته باشد چه 

س هيچ كس تا كنون از اين علم اطّالع و آگاهي پ ،براي خود جلب نفع و دفع ضرر نمايد
 مع .اند يغمبر وأئمه از مردم ديگر جلوتر نبودهپ ، زيرا در جلب نفع و دفع ضرر،است نيافته

عاِلِم الغَيِب ﴿ !))گويند امامان همان علمي را دارند كه خدا دارد  مي،ربختاِن گمراههذا اين شو

   .]٣/سبأ [﴾ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت وال ِفي اَألرِض
مراه گخدا هدايت فرمايد تكذيب كنندگان آيات خدا و منحرفين از صريِح ما أنزل اهللا و 

  .ردم از شريعت حقّة إلهية راان مگكنند
وال َأقُوُل لَكُم ﴿  :فرمايد  مي)ع(حضرت معبود در سورة هود از زبان حضرت نوح 

لَكال َأقُوُل ِإنِّي مو بالغَي لَمال َأعاِهللا و اِئنچون تفسير جمالت اين .]٣١/هود[ ﴾...ِعنِْدي خَز 
كنيم و آية شريفه را   لذا ديگر تكرار نمي،ام گذشتآية شريفه قبالً در تفسير آية پنجاه سورة أنع

فقط به منظور تأييد و تأكيد اين مطلب آورديم كه دانسته شود شعار تمام انبياي إلهي اين بوده 
  .دانم  غيب نمي»﴾ وال َأعلَم الغَيب ﴿است كه 

ِض وِإلَيِه يرجع اَألمر وِلـلَِّه غَيب السماواِت واَألر﴿ :فرمايد و نيز در همين سوره مي

لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع كبا رمِه ولَيكَّْل عتَوو هدبفَاع و دانستن غيب آسمانها و ]١٢٣/هود [﴾كُلُّه 
زمين فقط مخصوص ذات أقدس إلهي است و سرانجام أمور به سوي اوست پس تنها او را 

  .كنيد غافل نيست ن كه پروردگار تو از آنچه كه شما ميعبادت كن و بر او توكّل نما و بدا
 ]٦٥/النمل[ ﴾قُْل ال يعلَم من ِفي السماواِت واَألرِض الغَيب ِإال اُهللا﴿ :فرمايد همچنين مي

 يعني ساكنان آسمانها و .داند جز خدا  بگو هيچ كس در آسمانها و زمين غيب نمي)اي محمد(
 حاال بايد ديد با اين صراحِت آيات چه چيز باعث است ،دانند  غيب نميزمين هركه باشند علم
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 آن هم همان غيبي كه خدا ،دانند گويد أئمه و أولياء غيب مي  مي!كه اين آيت اهللا العظمي
  .]٣/سبأ [؟؟﴾ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت وال ِفي اَألرِض﴿داند كه  مي

 اين است كه آنان (!)   الزمة مدعاي آيت اهللا!؟از ساكنان زمين و آسمان نيستندآيا اينان 
 آخر خدا را شرمي و ، نعوذ باهللا!ساكنين زمين و آسمان نبوده بلكه خداي جهان بوده باشند

  !آزرمي
آيا بسياري در اين باب بود كه ما از خوف تطويل به قليلي از آن اكتفاء كرديم كه براي 

  .افي استأهل انصاف ك
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  !داند پيغمبر جز وحي نمي
دانست جز آنچه  اينك آياتي كه صريحاً داللت دارد كه پيغمبر خدا چيزي از غيب نمي

آورد و  شد آن را قوالً و عمالً به جامي مي  و آنچه به او وحي مي،شد گاه گاه به وي وحي مي
شنيدند و چيزي از كس پوشيده   ديده يا ميآنچه مأمور به ابالغ آن بود عموم حاضرين آن را

  :و پنهان نبود
 وال ِبكُم ِإن يقُْل ما كُنْتُ ِبدعا ِمن الرسِل وما َأدِري ما يفْعُل ِب﴿ :فرمايد خداي متعال مي

ِبينم ا َأنَا ِإال نَِذيرمو ى ِإلَيوحا يِإال م د( ]٩/األحقاف [﴾َأتَِّبعو من پيغمبري نو در  بگ)اي محم
 ؟دانم با من و با شما چه علمي انجام خواهد شد نيستم و نمي] متفاوت از ساير پيامبران[آمد 

  .اي آشكارا نيستم كنم و من جز ترساننده شود پيروي نمي من چيزي جز آنچه به من وحي مي
 فَِإن )١٠٨(لَه واِحد فَهْل َأنْتُم مسِلمون قُْل ِإنَّما يوحى ِإلَي َأنَّما ِإلَهكُم ِإ﴿ :فرمايد و نيز مي

 وندا تُوعم ِعيدب َأم ِري َأقَِريبَأد ِإناٍء وولَى سع ا فَقُْل َآذَنْتُكُملَّو١٠٩(تَو( ِمن رهالج لَمعي ِإنَّه 

 ونا تَكْتُمم لَمعيِل و١١٠(القَو(لَّهِري لَعَأد ِإنِإلَى ِحيٍن و تَاعمو ١٠٨/األنبياء [﴾ ِفتْنَةٌ لَكُم -
است پس آيا شما  شود كه خداي شما يگانه  بگو جز اين نيست كه به وحي مي)اي محمد( ]١١١

 آگاهتان ، پس اگر روي گردانيدند آنگاه بگو من به تمام شما يكسان اعالم كرده؟مسلمان هستيد
 تنها خداست ؟ زود يا دير انجام خواهد شد،ايد  داده شدهدانم آنچه وعده  هرچند كه نمي.نمودم

دانم بسا باشد كه اين   و من نمي.داند  مي،كنيد كه گفتار آشكار شما را و آنچه را كه كتمان مي
  .اي باشد تا مدتي آزمايش و يا بهره

اگر از آنچه تو ايشان را (( :كند عالم بزرگوار شيخ طوسي اين آيات را چنين تفسير مي
 من به شما انذار و اعالم كردم :كني اعراض كنند به ايشان بگو از توحيد خالص دعوت مي

كه در علم به آن همگان يكسان باشند و چنان نيست كه مطلبي را به كسي اظهار كنم و آن را 
 و اين خود دليل بزرگي است بر بطالن قول اصحاب زبر و بينات و .از ديگري كتمان نمايم

گويند قرآن داراي بطوني است كه گروه مخصوص در علم به آن اختصاص  آناني كه مي
 و ؛ يعني علم تو و علم ايشان در اين باره مساوي است))علَى سواٍء(( : و اينكه فرموده،دارند

دانم   معنايش اين است كه من نمي﴾وِإن َأدِري َأقَِريب َأم بِعيد ما تُوعدون﴿ :فرمايد اينكه مي
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 و اينكه ؟است آيا آمدنش نزديك است يا دور چه را كه خدا از عقاب به شما وعده دادهآن
دانم شايد تأخير در   يعني من نمي﴾متَاع ِإلَى ِحيٍن وِإن َأدِري لَعلَّه ِفتْنَةٌ لَكُم و﴿ :فرمايد مي

 ت در عبادت شما شود آنچه در شما از خير وشرآشكار نهان است پعذاب شما موجب شد
  .)١(اداش بر حسب عمل خالص داده شودپس پگردد 

در اينجا شيخ ـ عليه الرحمه ـ بر نكتة مهمي از بطالن دعاوي غاليان اشاره فرموده 
 دانستن آن براي تمام عالميان يكسان است و آن چنان نيست كه فهم ،كه در قرآن آنچه هست

  !!ي شكار كردن عوام استفاده نمود و از اين راه بتوان برا،آن خاص گروهي مخصوص باشد
اند كه قرآن داراي بطوني  بينيد كه اينان مدعي شما اگر باگفتار غاليان آشنا باشيد مي

 و علم آن مخصوص به امامان است و هيچ كس از جهانيان را در آن !است تا هفتاد بطن
  !!اي نيست بهره

افيم و در مقابل اشكال و ب يعني در واقع ما هرچه دلمان خواست از قول امامان مي
توانيد   و شما نمي!گوييم اين يكي از آن هفتاد بطن است كه امام گفته است نپذيرفتن مؤمنين مي

  .س ناچاريد قبول كنيدپخودتان بفهميد 
 :است كه ابن عباس گفت  كتاب خود آورده٣١١چنانكه همين آيت اهللا العظمي در صفحة 

گفت كه ناگاه صداي مؤذّن صبح  يم تفسير باء ِبسِم اهللا ميفرزند أبي طالب از ابتداي شب برا
 لو شئت ألوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة !يا ابن عباس(( : امام فرمود.را شنيدم

  !!.كردم خواستم هفتاد شتروا از تفسير فاتحه الكتاب بار مي  اي ابن عباس اگر مي»))الكتاب
 چيزي از آن به غير ابن )ع(خود أمير المؤمنين معلوم نيست اين مطالب چه بوده كه نه 

 مثل اينكه ابن عباس خوابي ؟؟است است و نه ابن عباس چيزي به جاي مانده عباس فرموده
است و غاليان آن را  يا اصالً چنين چيزي نبوده( !!ديده و همه را فراموش كرده است

  !).اند بافته
 آيا براي كه ميسر :گويد كشد و مي تانه ميهاي مس آيت اهللا العظمي در اين باره عربده

است كه تنها يك كتاب حجيم و نسبتاً ضخيم در تفسير فاتحة الكتاب بنويسد يا ال أقّل دو ساعت 
والبد هر كس چنين كند به عقيدة ايشان ( ؟؟بتواند دربارة بسم اهللا سخِن صحيح و مناسب بگويد

                                                 
  .٢٩٧، ص٢ التبيان، ج)١(
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گويد كه   آنگاه از قول امام چيزهايي مي!!).ستمدبر كون و مكان و متصرف در عالم امكان ا
  .متأسفانه دليلي همراه آن نيست

 تمام اين ! حقيقتي ثابت است،ندارد كه هر ادعايي از طرف غاليانپ  مي،جناب آيت اهللا
بود كه ال أقّل نمونة كوچكي از آن همه  ها در صورتي صحيح مي ها و رجز خواني عربده
 در دسترس بود و شما آن را ارائه )؟!اگر گفته باشد(است  هها كه ابن عباس گفت تفسير
 هيچ عاقلي آن ،كرديد و گرنه چيزي كه فقط ادعايش مانده و از خود مدعي خبري نيست مي

  !كند را باور نمي
ا دروغ است كه غاليان و دشمنان دين به أمير المؤمنين و أئمة طاهرين پاين ادعاها سرتا
گويند   چنانكه شيخ طوسي هم فرموده قول كساني كه مي،اند عين ـ بستهـ سالم اهللا عليهم أجم

  . باطل است،قرآن داراي بواطني است كه گروهي بدان اختصاص دارند
 ،اند  به امامان نسبت داده،از جمله تفاسيري كه دوستاِن نادان يا دشمناِن أئمه و قرآن

اند كه اي كاش   نسبت داده)ع(تفسيري است كه آن را به امام مظلوم حضرت حسن عسكري 
  !.هرگز چنين تفسيري در ميان شيعيان بلكه مسلمانان نبود

 ))ارمغان آسمان(( و جعل بودن آن را در كتاب ،ر از كذبپاعتباري اين تفسير  ما بي
 و .)١( آشكار كرديم، و منتشر شدپ كه دوازده سال قبل چا)١٩٠ تا صفحة ١٨٨از صفحة (

 تأليف عالّمة محقّق جناب آقاي ))األخبار الدخيله((رارزش و بي مانند پ خوشبختانه بعداً كتاب
 و منتشر گرديد و پ دو سال قبل چا-ادام اهللا ظله الوارف- ))محمد تقي شوشتري((حاج شيخ 

  .صحت نظر مارا به بهترين صورت واضح و آشكار نمود
ماي شيعه را نيز به اي از عل ارهپدر اين تفسير كه مخلوطي از حقّ و باطل است و 

 ،اند نداشتهپاشتباه انداخته و نسبت آن را به امام مظلوم عسكري ـ عليه السالم ـ صحيح 
  !مطالبي هست كه هر كس أدني شعوري داشته باشد از آن بيزار است

 تا صفحة ١٥٢از صفحة ( ))األخبار الدخيله((عالّمة شوشتري ـ دام بقاءه ـ در كتاب 
اگر (( :نويسد  سرانجام مي،رداختهپين تفسير و جعل و كذب مندرجات آن  به انتقاد از ا)٢٢٨

                                                 
اينجانب نيز مطالب مذكور را در تحرير دوم كتابي . منتشر گوديد. ش.هـ١٣٣٩ كتاب مذكور در سال )١(

  ).برقعي(آورده ام ) فصل مربوط به ماه شعبان(تأليف كرده ام )) جنانمفاتيح ال((كه در نقد 
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 زيرا متضمن !س اصل اسالم صحيح نيستپاين اخباري كه در اين تفسير است صحيح باشد 
  )١(!جمع بين ضدين و آن محال است

شود كه دشمنان دين و دوستان نادان  با مطالعة كتاب گرانقدر آقاي شوشتري معلوم مي
 از همان صدر أول يعني در زماني كه خود أئمة بزرگوار حيات داشتند چقدر ،از دشمنبدتر 

اند و چگونه آن مظلومان گهربيان را نه با سيف وسنان  كذب و افتراء بر آن عزيزان بسته
تا حدي كه آن بزرگواران را ـ العياذ باهللا ـ به ! اند بلكه يا قلم و زبان به قتل فجيع در آورده

  !! تا چه رسد به اين زمان!اند رستاِن خدانشناس معرفي كردهپدشمنان حقيقت و خودصورت 
اند كه همان دروغها و افتراها و غلوها را در ميان مردم تبليغ كرده  بدتر از آنها كساني

دهند كه هيچ   و صورت نوراني دين را آن چنان مشوه و مكروه جلوه مي،دهند رواج مي
ست كه نظري به آن اندازد تا چه رسد كه آن را وسيلة سعادت آخرت عاقلي راغب و مايل ني

  .خويش سازد
بينيم در دنياي علم و دانش يك مشت مدعيان علم و ديانت از تفالة  چنانكه متأسفانه مي

 همان چرندها را !بافته هاي فالسفة يونان وريزه خوار كشكول گدايان و قلندران هند و ايران
كنند و اگر روزي بنده خدايي براي رد اين أوهام كتابي به   مردم عرضه ميبا قالبهاي ديگر به

 در آن ، و أمثال آن منتشر نمايددعاي ندبه يا بي اعتباري و جعل ))درسي از واليت((نام 
و پشود و با تمام نيرو و قدرت به تكا  قائم مي،روز است كه قيامت اين دلسوختگان دين

 و عوام الناس را به غوغا و ازدحام عليه ،ر از فحش و دشنامپا درافتاده و معابد و منابر ر
  !!!آن برمي انگيزند

يغمبر و نه هيچ كس از علم پ نه ، سخن در اين بود كه به تصريح آيات قرآن،باري
 قرآن كريم در اين .يغمبر ابالغ شودپغيب خبر ندارد مگر آنچه را كه به وسيلة وحي بر 

ن حولَكُم ِمن اَألعراِب منَاِفقُون وِمن َأهِل المِدينَِة مردوا علَى النِّفَاِق وِمم﴿ :فرمايد موضوع مي

 كساني از »]١٠١/التوبة [﴾ال تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَيِن ثُم يردون ِإلَى عذَاٍب عِظيٍم
اند  اند و نيز كساني از أهل مدينه بر طبق نفاق ايند منافقيرامون شمپاعراب باديه نشين كه در 

  .شناسيم دانيم و مي  ولي ما ايشان را مي)نمي شناسي(داني   تو آنها را نمي)اي محمد(

                                                 
  .٢٢٨ األخبار الدخيله، ص)١(
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 أي ال ﴾ ال تَعلَمهم﴿ :شيخ طوسي ـ عليه الرحمه ـ در تفسير اين آيه نوشته است
داني ايشان را يعني اي محمد تو آنها را   نمي»حن نعرفهم أي ن﴾نَحن نَعلَمهم﴿تعرفهم يا محمد 

  .)١(شناسيم دانيم ايشان را يعني ما آنان را مي  ما مي،شناسي نمي
شناخته و  يرامون خود را نميپيغمبر خدا حتي منافقان پ ،س به تصريح قرآنپ
  !! و احاطه به عالم امكان﴾ٍةال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَر﴿است تا چه رسد به علم غيِب  دانسته نمي

 ﴾وال تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم﴿ :فرمايد يغمبر آخر الزمان ميپخداوند سبحان به  
شيخ طوسي فرموده . يروي مكنپ چيزي را كه بدان علم نداري )يغمبرپاي ( ».]٣٦/اإلسراء[

يروي پيامبرش را از پاوند  آنگاه خد»))أن يقفو ما ليس له به علم ثم نهى نبيه (( :است
  .)٢( نهي فرموده است،چيزي كه بدان علم ندارد

ما كَان ِلي ِمن ِعلٍْم ِبالمِإل اَألعلَى ِإذْ ﴿ :فرمايد يغمبر بزرگوار ميپپروردگار از زبان 

ونخْتَِصمعلمي نيست آنگاه كه مخاصمه ) جايگاه فرشتگان(مرا به مأل أعلي "».]٦٩/ص [﴾ي 
يغمبر خود را أمر فرمود كه بگويد من پآنگاه خدا « :فرمايد  شيخ طوسي مي."كردند مي
 مقصود از مأل أعلي .كردند گونه علمي به مأل أعلي ندارم آنگاه كه مخاصمه مي هيچ

اند كه دربارة آدم هنگامي كه به ايشان گفته شد كه من در روي زمين خليفه قرار  فرشتگان
  .)٣("ردندك  محاجه و مخاصمه مي،دهم مي

فرمايد كه به   مي)ص(يغمبر اكرم پبينيد كه در تمام اين آيات شريفه خداوند عالم به  مي
داند بلكه حتي منافقان اعراب و اهل مدينه را  يغمبر علم غيب نميپمردم اعالم كند كه نه تنها 

 و ؟اهد كردداند خدا با او و ديگران چه خو  و نمي،شناسد و علم به أحوال آنها ندارد هم نمي
 همچنين ؟گيرد يا دير دهد به زودي انجام مي داند كه آنچه از طرف خدا به مردم وعده مي نمي
  ؟داند اين تأخير موجب آزمايش است يا غير آن نمي

يغمبر علم غيب پفرمايد كه  حال با اين همه تأكيد كه خداي متعال در اين آيات مي
 أئمه و أولياء ،گويند خير ين آياِت عظماي إلهي كه ميگويد يا ا  بايد ديد او راست مي،داند نمي

  .!؟؟﴾ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت وال ِفي اَألرِض﴿همان علم را دارند كه 
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داند و خود  يغمبر چيزي جز وحي نميپگويد كه  آيا ـ العياذ باهللا ـ خدا دروغ مي
  !!؟ يا اينان؛غ فرموده استيغمبر هم آن را به مردم ابالپ

كند و به  اينان در مقابل اين همه آيات محكمات كه علم غيب را از غير خدا نفي مي
اي  دهد كه به مردم اعالم كند كه او را از علم غيب بهره يغمير خود مكرراً مأموريت ميپ

اي از يك  گوشه به ، و امتياز ديگري از اين حيث با ساير بشر ندارد،نيست غير از مفاد وحي
 شده )١(﴾وِمن النَّاِس من يعبد اَهللا علَى حرٍف﴿اند و درست مصداق  يدهپآية شريفة قرآن چس

 ِإال مِن ارتَضى ِمن رسوٍل )٢٦(عاِلم الغَيِب فَال يظِْهر علَى غَيِبِه َأحدا ﴿ :فرمايد  كه مي!اند

دِن ييب ِمن لُكسي ا فَِإنَّهدصخَلِْفِه ر ِمنِه وا )٢٧(ياطَ ِبمَأحو ِهمباالِت رلَغُوا ِرسَأب قَد َأن لَمعِلي 

خدا داناي غيب است و از غيب خود هيچ « »]٢٨-٢٦/الجن [﴾لَديِهم وَأحصى كُلَّ شَيٍء عددا
آنگاه او را از جلو و سندد پكند مگر كسي را از جنس رسوالن كه او را ب كس را آگاه نمي
اند   رساالت پروردگار خود را ابالغ نموده،كند تا معلوم باشد كه آن رسوالن عقب مراقبت مي

  .»است و خدا بدانچه نزد ايشان است احاطه داشته و شمارة هر چيزي را احصا كرده
بينيد كه در اين آيات فقط اعالم اين معني است كه خداوند گاهي از غيب خود به  مي

كند و آنگاه از وي مراقبت  سند اوست آشكار ميپرسولي از جنس فرشته يا بشر كه مورد 
  .نمايد تا زماني كه ايشان آن غيب را كه وحي إلهي است به مردم ابالغ نمايند مي

  :در اين آيه چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد
  .د داناي غيب فقط خداست و آن را بر هيچ كس اظهار نخواهد كر- ١
  .دارد  ابراز مي،سنديده باشدپ گاهي از غيب بر رسولي كه او را - ٢
كند تا آن را به مردم   از او مراقبت و نگاهباني مي،س از ابراز غيب بر رسولپ - ٣
  .ابالغ كند
گويند تا زماني است كه   اين نگاهباني و مراقبت كه در اصطالح به آن عصمت مي- ٤

  .نمايندآن رسوالن رسالت خويش را ابالغ 
 احاطه دارد و اندازه و ، خدا بر آنچه در نزد رسوالن است از غيب و غير آن- ٥

 آگاه بوده و از آن ،شمارة هر چيزي در نزد خدا معلوم است و از كم و زياد ابالغ رسالت
                                                 

 ).١١/الحج (.و از مردم كساني هستند كه خدا را يكجانبه عبادت مي كنند )١(
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تواند در ابالغ رسالت كم يا زياد كند زيرا شماره و حساب آن  س رسول نميپ ،كند مؤاخذه مي
  . نزد خدا معين و معلوم استو هر چيز در

  !؟كند چه چيز است اش را بدان آگاه مي سنديدهپ رسول ،اينك بايد ديد آن غيبي كه خدا
اي  ارهپكنيم و غيبي كه  براي فهميدن اين مطلب باز هم به خود قرآن كريم مراجعه مي

  :كنيم اند در آن جستجو مي از رسوالن از آن آگاه شده و به مردم ابالغ كرده
س از داستان نذِر زِن عمران وتولّد مريم و آوردن او به بيت المقدس و پخداي سبحان 
 آن از اخبار ».]٤٤/آل عمران [﴾ذَِلك ِمن َأنْباِء الغَيِب نُوِحيِه ِإلَيك﴿ :فرمايد كفالت زكريا مي

ل كنيم كسي كه اندك اطالّعي از تاريخ داشته و أناجي غيب است كه به سوي تو وحي مي
موجودة مسيحيان را مطالعه كند كه داستان مريم در اين كتب محرف آسمانِي قبل از قرآن به 

 زيرا قبل از ، اقرار خواهد كرد كه اين داستان از انباء غيب است!چه صورتي بوده است
 داستان حمل مريم و .دانست نزول قرآن در ميان بشر كسي داستان مريم را بدين كيفيت نمي

رستي يوسف نجار شوهر مريم از عيسي و ساير مطالبي كه در أناجيل پ و سر)ع(يسي تولّد ع
أربعه هست با آنچه در قرآن است تفاوتي از زمين تا آسمان دارد كه تا هنگام نزول قرآن 

  .است كسي را از آن آگاهي نبوده
يد س از داستان نوح و دعوت او از قوم خويش به توحپپروردگار ودود در سورة هود 

و دستور يافتن او از جانب خدا به ساختن سفينه و سوار شدن او و مؤمنين زمانش به كشتي 
ِتلْك ِمن َأنْباِء الغَيِب نُوِحيها ِإلَيك ما كُنْتَ ﴿ :فرمايد سر نوح و غرق شدن او ميپو مخالفت 

ين از جمله خبرهاي غيبي است كه به ا« ».]٤٩/هود [﴾...تَعلَمها َأنْتَ ولَا قَومك ِمن قَبِل هذَا
  .»دانستيد يش از اين نميپ ) مردم حجاز(كنيم كه تو و قوم تو  سوي تو وحي مي
 ﴾ذَِلك ِمن َأنْباِء الغَيِب نُوِحيِه ِإلَيك﴿ :فرمايد س از شرح داستان يوسف ميپقرآن كريم 

دارد  كه معلوم مي، »مكني اين از اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي« »]١٠٢/يوسف[
است و  است كه خدا به رسولش وحي فرموده داستان يوسف بدين شرح و كيفيت از اخبار غيبيه

است و در ابتداي سورة يوسف نيز بدين  رسول نيز تمام و كمال آن را به مردم ابالغ كرده
ست چنانكه ا يغمبر از آن اطّالعي نداشتهپمعني تصريح فرموده كه قبل از نزول اين سوره 

يش از اين تو از بي پو همانا « ».]٣/يوسف [﴾وِإن كُنْتَ ِمن قَبِلِه لَِمن الغَاِفِلين﴿ :فرمايد مي
  .»خبران بودي



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

اش  سنديدهپاي از رسوالن  ارهپ ،س با اين بيان معلوم و مسلّم است كه غيبي را كه خداپ
دانيم  ما آن را مجموع قرآن ميدهد همان وحي و اخبار غيبي است كه  را بدان اختصاص مي

 بلكه رسول مأمور است كه آن غيب را به !اي نيست خوانيم و آن هم مطالب محرمانه و مي
 آن رسول را از اطراف و جوانب ،مردم ابالغ نمايد و خدا نيز با ابالغ اين غيب به مردم

  !كند كه دچار نسيان يا اشتباه نشود مراقبت و محافظت مي
يت ديگر مجال اينگونه دغل بازيهاست كه با اينكه معني و مقصود آن آيا با اين كيف

 آن گونه ال طائالت و تُرهات به هم ببافند و با تصورات باطل و ،اينگونه آشكار وروشن است
   !؟خياالت خام در وادي اوهام افتند

اينها آيات كتاب آسماني مسلمانان است كه در قسمت اول ديديم علم غيب را از 
يغمبران پاي از آن را با كيفيتي خاص به  ارهپ ،كند و در اين قسمت آفريدگان عموما نفي مي

  ؟گويند  حال اين غالياِن شوربخت در برابر قرآن چه مي،دهد اختصاص مي
   .ردازيم به نقل احاديثي از أئمه اسالم كه قرآن مجيد مِصدق آنهاستپ در فصل آينده مي
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  نين چ از قائلين به -عليهم السالم -هارأئمة اط

  اي بري و بيزار بودند عقيده
يغمبران و پس از ده آية از آيات شريفة قرآن كه حاكم و حاكي به عدم علم غيب پاينك 
 در اينكتاب ده حديث از كتب معتبرة شيعه كه قرآن كريم نيز مصدق آن است ،امامان است

 كه ،نماييم مطلبي به ده دليل و حجت قوي اكتفا مينانكه عادت ماست در هر چآوريم و  مي
  .ان حقيقت واهل انصاف كافي باشدگمان داريم كه براي جويندگو "تلك عشرة كاملة«

 )١٤ص ( و أمالي شيخ مفيد )٢٥٢ص ( كربالء پاچ ، در رجال كشّي- ١
 َأنَا ويحيى بن )إلمام موسى الكاظمأي ا(عِن ابِن المِغيرِة قَاَل كُنْتُ ِعنْد َأِبي الحسِن ((........

سبحان  «: فَقَاَل!؟ ِإنَّهم يزعمون َأنَّك تَعلَم الغَيب! جِعلْتُ ِفداك: فَقَاَل يحيى،عبِد اِهللا بِن الحسيِن

 : قَاَل ثُم قَاَل.ِفي رْأِسي ِإال قَامتْاِهللا ضع يدك علَى رْأِسي فَواِهللا ما بِقيتْ ِفي جسِدي شَعرةٌ وال 

من و يحيى بن عبد اهللا بنالحسن در نزد « »))» ال واِهللا ما ِهي ِإال ِروايةٌ عن رسوِل اِهللا
 فدايت : يحيى به آن حضرت عرض كرد، بوديم-  عليهما السالم -حضرت موسى بن جعفر 

 دست ، منزه است خدا: حضرت فرمود،داني  ميندارند كه تو علم غيبپ نين ميچ مردم ،شوم
ر اينكه سيخ گ كه در بدن و سر من مويي نماند م،ندگ به خدا سو،ذارگخود را بر سر من ب

وييم غيب نيست بلكه روايتي است از رسول خدا گ  نه به خدا اينها كه ما مي:اه فرمودگ آن!شد
   . »)ص(

 ما آنرا به طريق روايت نقل ،ار غيبيه از اخب،است ه به رسول خدا وحي شدهچيعني آن
  .كنيم مي

اي از اخبار تُرك و أخبار  ارهپ - عليه السالم -س از آنكه حضرت امير المؤمنين پ - ٢
 يا أمير المؤمنين علم غيب به تو عطا :آينده را خبر داد يكي از اصحاب او عرض كرد

 غَيٍب ِبِعلِْم هو لَيس !كَلٍْب َأخَا يا« حضرت به آن مرد كه از طائفة كلب بود فرمود ؟است شده

 اينها مطالبي ،فتم علم غيب نيستگ  اي برادر كلبي اينها كه مي»»ِعلٍْم ِذي ِمن تَعلُّم هو وِإنَّما
 ياد )كه رسول خداست( يعني من از دانشمندي .رفتگتوان از دانشمندي ياد  است كه مي

  .رفته امگ
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 ِعنْده اَهللا ِإن﴿ ِبقَوِلِه سبحانَه اُهللا عدده وما الساعِة ِعلْم غَيِب اللْمِع وِإنَّما(( :اه فرمودگآن

ِة ِعلْماعُل السنَزثَ الويغَي لَمعحاِم ِفي ما ويِري وما األرتَد ذا ما نَفْس ِري وما غَداً تَكِْسبتَد 

نَفْس ٍض ِبَأيوتُ َأرةَ ..تَماآلي،﴾ لَمعاُهللا فَي انَهحبا ساِم ِفي محاألر ذَكٍَر ِمن وقَِبيٍح ُأنْثَى َأو َأو 

 ،مراِفقاً ِللنَِّبيين ِجنَاِن الِفي َأو حطَباً النَّاِر ِفي يكُون ومن سِعيٍد َأو وشَِقي بِخيٍل َأو وسِخي جِميٍل

 عليه اهللا صلى( نَِبيه اُهللا علَّمه فَِعلْم ذَِلك ِسوى وما ،اُهللا ِإال َأحد يعلَمه ال الَِّذي غَيِب الِعلْم فَهذَا

 الخطبة ،نهج البالغة( )).جواِنِحي علَيِه وتَضطَم صدِري يِعيه ِبَأن ِلي ودعا فَعلَّمِنيِه )وآله
ار در فرمودة خود در قرآن گروردپ ه را كهچهمانا علم غيب علم ساعت است و آن« »)١٢٨

و وقت آن را [فرستد  ام قيامت است باران را فرو ميگنزد خدا علم هناست كه  مجيد برشمرده

 و ،كند ه ميچداند كه فردا   كس نميچ و هي،داند  مي،است] مادران[ه در رحم چو آن] داند مي

س خداي سبحان پ. اه استگ و آ همانا خداوند بسياردان.داند در كدام سرزمين خواهد مرد نمي
سر و دختر و زشت يا زيبا و سخي يا بخيل و په در رحمها است از چداند آن است كه مي

يغمبران په كسي هيزم جهنّم خواهد بود يا در بهشت ها با چون بخت يا خوشبخت و اينكه گن
ه غير از چآنداند اما   اينها علم غيبي است كه جز خدا احدي آن را نمي.همنشين خواهد شد

 و آن حضرت هم به من آموخت و ،يغمبرش آموخته استپاينها است علمي است كه خدا به 
هلوهاي من آنها را در خود پرا دربارة من دعا كرد كه آن علوم را سينة من حفظ كند و 

  ).١٢٨ خطبة ،نهج البالغه( .»نجاندگب
 غيب نيست كه در همة نجد علمگهلو بپبديهي است علومي كه در سينه حفظ شود و در 

است   لكه علمي، از حوادث جهان و رويدادهاي عالم امكان كسي مطّلع شود،آنات و ساعات
  .ري القاء كندگتواند به دي كه هركس مي

ص ( ايضاً در رجال كشي كه از كتب مشهور شيعه به تلخيص شيخ طوسي است - ٣
ٍء سِمعتَ ِمن   َأي شَي):ع( قَاَل ِلي َأبو عبِد اِهللا عن عنْبسةَ بِن مصعٍب قَاَل(( :نين آمدهچ )٢٤٨

 وِإنَّك تَعلَم ! سِمعتُه يقُوُل ِإنَّك وضعتَ يدك علَى صدِرِه وقُلْتَ لَه ِعه وال تَنْس: قَاَل؟َأِبي الخَطَّاِب

ِضعومةُ ِعلِْمنَا وبيع قُلْتَ لَه ِإنَّكو باِتنَاالغَيوَأماِئنَا ويلَى َأحع نَا َأِمينقَاَل! ِسر : سا ماِهللا مال و 

ِإالَّ شَي هدسِدي جسج ِمن ءهدي .لُها قَوَأمو :بالغَي لَمِإالَّ! ِإنِّي قُلْتُ َأع اِهللا الَِّذي ال ِإلَه ا  فَوم وه 

لَمَأع. ِنيرِفاُهللا فَال آج كُنْتُ قُلْتُ لَه اِئي ِإنيِلي ِفي َأح كارال باِتي ووةٌ : قَاَل.ي َأمِرييوج هامقُدو 

جرتَد اءدوقَاَل،س :ِذِه َأوه ِمنِّي ِإلَى ُأم كَان لَقَد   لَمكُنْتُ َأع ِذِه فَلَوِذِه كَخَطَِّة القَلَِم فََأتَتِْني هِإلَى ه

با كَانَتْ تَْأِتيِنيالغَيُل . مهالس هابفََأص نَهيبِني وياِئطاً بِن حسِن الحِد اِهللا ببع عتُ ممقَاس لَقَدو 



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

ياِئنَا  ِإنِّي قُلْتُ هو عيبةُ ِعلِْمنَا وموِضع ِسرنَا َأِمين علَى َأح: وَأما قَولُه.والشِّرب وَأصابِني الجبُل

 ِفي َأمواِتي وال بارك ِلي ِفي َأحياِئي ِإن كُنْتُ قُلْتُ لَه شَيئاً ِمن هذَا اُهللا فَال آجرِني ،وَأمواِتنَا

 از أبو : به من فرمود- عليه السالم -  حضرت صادق :فتگ  بِن مصعبهعنْبس« »))!قَطُّ
 تو دست بر سينة او نهاده و :فتگ نيدم كه مي از او ش: عرض كردم؟ه شنيديچالخطاب 

اي تو  داني و اينكه تو به او فرموده  و اينكه تو غيب مي؛اي حفظ كن و فراموش مكن گفته
 بدن : حضرت فرمود! بر زندگان و مردگان ما أميني،خزانة علم ما و محرم اسرار ما هستي

ا كه جز او خدايي نيست سوگند كه  به خداي يكت،است مگر دستش را من بدن او را مس نكرده
اداش ندهد و زندگيم را مبارك نكند پ خدا مرا دربارة رفتگانم أجر و ،دانم من علم غيب نمي

كرد دختركي   حضرت در حالي كه اينگونه اظهار برائت مي!اگر من چنين چيزي گفته باشم
اي  خود اين دختر فاصله فرمود مرا با مادر اين دخترك يا ،سياه چهره در جلوي او راه برفت

س پ ، مع هذا اين دختر به اين كيفيت براي من آمد، بود)اندك فاصله اي(به قدر گردش قلم 
 با عبد اهللا بن الحسن باغي بين ،آمد اگر من علم غيب داشتم ال أقل اين دختر به اين كيفيت نمي

ابت كرد و قسمت  قسمت آباد و هموار به او اص.من و او به شركت بود كه تقسيم كرديم
رسيد  س اگر من علم غيب داشتم هر آينه آن قسمت آباد و هموار به من ميپ .سنگستان به من

ام كه  است كه من به او گفته  و أما اينكه او گفته!كرد و آن قسمت سنگستان به او اصابت مي
خدا مرا س پ ،او خزانة علم ما و محرم أسرار ما است و بر زندگان و مردگان ما امين است

يزي هرگز به چاداش ندهد و زندگانيم را مبارك نگرداند اگر من چنين پدربارة أمواتم أجر و 
  .»او گفته باشم

 مسعودي از يحيي بن هرثمه روايت : چنانكه مرحوم شيخ عباس قمي نوشته است- ٤
او  را از مدينه حركت دادم و خودم قائم به خدمات ) امام هادي( آن حضرت .....كرده كه

س در آن أيام كه در راه بوديم روزي ديدم آن پنمودم  بودم و با آن حضرت خوشرفتاري مي
 من تعجب ،وشيده و دم اسب خود را گره زدهپحضرت را كه سوار شده لكن جامة باراني 

س پكردم از اين كاِر او زيرا كه آن روز آسمان صاف و بي أبر بود و آفتاب طلوع كرده بود 
مان كمي كه ابري در آسمان ظاهر شد و باران باريد مانند دهان مشك و رسيد نگذشت مگر ز

دانم كه منكر شدي و  س آن حضرت رو كرد به من و فرمود ميپبه ما از باران أمر عظيمي 
دانستم از أمر باران آنچه را  تعجب كردي آنچه را كه ديدي از من و گمان كردي كه من مي

ام در باديه و  اي لكن من زيست كرده ست كه تو گمان كرده چنين ني.دانستي كه تو نمي
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 باران دارد و چون صبح كردم بادي كه وزيد من بوي باران ،شناسم بادي را كه در عقب مي

 ، كتاب فروشي اسالميه،منتهي اآلمال( الخ ..........از آن شنيدم ال جرم تهية آن را ديدم
   .)١()٣٧٨ ص،٢ج

عليهما - باب اإلشارة والنّص علَى الحسن بن علي( »يأصول الكاف« در كتاب - ٥
 با اندك اختالف )١٥٣ص( »اثبات الوصية مسعودي« ودر »نهج البالغة« ودر )-السالم
فحمد (( وحمل إلى منزله )ع( أمير المؤمنين - لعنه اهللا-أنه لما ضرب ابن ملجم (( :است آمده

 اَألجُل مساقُ النَّفِْس والهرب .ٍق ما يِفر ِمنْه ِفي ِفراِرِهالمكُلُّ امِرٍئ  :اهللا وأثنى عليه ثم قال

افَاتُهوم ى .ِمنْهِر فََأبذَا اَألمكْنُوِن هم نا عثُهحَأب امتُ اَأليدَأطْر ِإالَّاُهللا كَم  اتَ ِعلْمهيه هِإخْفَاء 

 ونمكنونخْزلعنه اهللا ـ أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ را هنگامي كه ابن ملجم ـ« »!))م 
 ،اي براي او بيفكنند ضربت زد و آن حضرت را به منزلش حمل كردند دستور داد و ساده

 )يعني از مرگ(كند   هر كسي از آنچه فرار مي:س فرمودپ س،آنگاه خدا را حمد و ثنا گفت
 و گريختِن از ،شود  كشيده مي و نفس خود به سوي أجل،سر انجام آن را مالقات خواهد كرد

شت سر گذاشتم كه از مكنون اين امر پ چه قدر روزها را ، خود رسيدن به أجل است،َأجل
 كاوش و تحقيق كردم ليكن خداي ـ جلَّ ِذكْره ـ از آن ابا داشت جز إخفاي )وشيدگي َأجلپ(

  .»نهانپوشيده و پ است  هيهات كه آن علمي)داشت وشيده ميپيعني خدا همواره آن را (آن را 
اين جمالت در آخرين ساعات عمر شريف آن حضرت خود بهترين دليل قاطع است كه 

 در .است  با اينكه فوق العاده بدان عالقمند بوده،است جنابش به وضع كشته شدنش آگاه نبوده
گويند آن حضرت از علم غيب  عين حال سنگ محكمي است بر دهان غاليان ژاژخاي كه مي

                                                 
را كه )) أصول كافي ((١٠٣ أول اين كتاب حديث سوم باب پدر چا) ره(اند كه مولّف محترم  مخفي نم)١(

به علّت تشويش و اضطرابي كه : مجلسي آن را مجهول دانسته است؛ آورده بود و دربارة آن نوشته بود
حتى مرحوم مجلسي نتوانسته است مطلبي به دست )) كافي((در جمالت اين حديث هست شارحيِن 

كنند كه  ياورد و علّت آن، اين است كه غاليان راضي به صدور اينگونه أحاديث نيستند لذا سعي ميب
رساند و حجت تمام است  أما به هر صورت سياق حديث مقصود را مي. صورت آن را منسوخ كنند

أصول عرض أخبار ((نگارنده دربارة اين حديث و أحاديث متعارض األجزاء در تحرير دوم كتاب ... و
كنم أما  ام و در اينجا تكرار نمي تا حدودي سخن گفته) ٥٣٠ تا ٥٢٧ و ٥٠٤ص )) (بر قرآن و عقول

. يشنهاد كرده بودمپقبالً با مولّف گرامي مكاتبه كرده و تغيير حديث مذكور با حديثي ديگر را به ايشان 
 ).برقعي( حديث قبلي شود ذيرفت و اجازه داد حديث فوق جايگزينپآن بزرگوار ـ رحمت اهللا عليه ـ 
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لعنة اهللا على الغالين  . بوده و حتّي در مسجد قاتل خود را براي انجام قتل بيدار نمودآگاه

   .المشركين
 در )٤٨٦ص( محمد بن ادريس العجلي الحلّي در كتاب شريف خود السرائر - ٦

است كه او از عباس از حماد بن  مستطرفات آن از كتاب محمد بن علي بن محبوب آورده
 عليه -ذكرتُ ألبي عبد اهللا (( :قال :است كه عبد اهللا از فضل روايت كردهعيسي از ربعي بن 

 ».لفي يحفظ على صالتي الخادم خَ ربما أقعدتُ!؟ من ذلك أحد وينفلتُ: السهو فقال-السالم 
 مگر :در خدمت حضرت صادق ـ عليه السالم ـ سهو را ياد آورد شدم حضرت فرمود«

شِت سرم پشود كه من خدمتگزار خود را در   بسا مي،ر ماندممكن است كسي از سهو بر كنا
  ).عدد ركعات آن را محافظت نمايد( »دارم تا حساب نماز مرا نگه دارد وامي

تواند  كند نمي بديهي است امامي كه گاهي افعال نماز خود را به كمك ديگري حفظ مي
  !]٣/سبأ[ ﴾ِفي اَألرِض   ِفي السماواِت والال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة﴿عالم به غيبي باشد كه 

است كه بايد او را در دار المجانين به  اي داشته باشد يا ديوانه و هر كس چنين عقيده
  .زنجير كشيد و اگر نه مشركي است كه بايد سزاي مشركان را در كنار او نهاد

 ! ِإنَّهم يقُولُون:ه السالم علياِهللاقُلْتُ ألِبي عبِد (( )......٢٥٢ص( در رجال كشي - ٧

 يقُولُون يعلَم قَطْر المطَِر وعدد النُّجوِم وورقَ الشَّجِر ووزن ما ِفي : قُلْتُ؟؟ وما يقُولُون:قَاَل

 ما يعلَم اِهللا ال و!ِهللان ا سبحا!ِهللاسبحان ا «: فَقَاَل! فَرفَع يده ِإلَى السماِء؟البحِر وعدد التُّراِب

 به حضرت صادق ـ عليه السالم ـ عرض كردم كه مردم :ابو بصير گفت« »»اُهللاهذَا ِإال 
گويند كه تو شمارة قطره هاي باران و عدد   گفتم مي؟گويند  چه مي: فرمود،گويند چيزهايي مي

 حضرت دست ؟داني ا ميستارگان و برگ درختان و وزن آنچه در درياست و شمارة خاكها ر
 به خدا سوگند ، نه،است خدا  منزه،است خدا منزه(( :خود را به طرف آسمان بلند كرده فرمود

  . »))داند جز خدا اين خبرها را هيچ كس نمي
 ﴾عاِلِم الغَيِب ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة﴿با اينكه دانستن اين چيزها هم كسي را 

 مع هذا امام ـ عليه السالم ـ آنها را از خود نفي ،كند بر كون و مكان نمي و مد....]٣/سبأ[
  .كند و منحصر به خدا مي

 ١٨ و در جلد ١٤٠ حديث )٤٠ ص،٣ج( نجف پ در تهذيب األحكام شيخ طوسي چا- ٨
ن َأِبي عبِد عِلي بن الحكَِم عن عبِد الرحمِن العرزِمي ع(( ).......٦٢٥ص(اني پ كمپ چا،بحار
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 ِبالنَّاِس علَى غَيِر طُهٍر وكَانَِت الظُّهر فَخَرج منَاِديِه َأن َأِمير )ع( صلَّى عِلي : قَاَل)ع(اِهللا 

 ْؤِمِنينع(الم(الغَاِئب لِِّغ الشَّاِهدبلْيوا وٍر فََأِعيدِر طُهلَى غَيلَّى عحضرت صادق ـ « »)). ص
 أمير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ نماز جماعت را با مردم ندانسته :م ـ فرمودعليه السال

 آنگاه منادي آن حضرت ،س داخل منزل شدپ ،بدون وضو يا غسل خواند و آن نماز ظهر بود
است   خوانده)غسل يا وضو( أمير المؤمنين نماز را بدون طهارت :بيرون آمد و اعالم كرد كه

  .»نيد و بايد حاضر به غائب ابالغ كندس نماز را اعاده كپ
 كه نماز در نظر او عزيزترين كارها و عبادت )ع(كند كه علي  ه احمقي باور ميچآيا 

 چنين كسي عالم به غيب و اسرار ،است و با اين حال ندانسته بدون طهارت نماز بخواند
 خدا لعنت !؟﴾سماواِت وال ِفي اَألرِضال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي ال﴿ :آسمان و زمين است كه

  .كند غاليان و بافندگان آن موهومات و گمراه كنندگان را
باشند چنانكه   در بسياري از أحاديث وارد شده كه راسخون در علم أئمة أطهار مي- ٩

عليِهم السالم -مةُ باب َأن الراِسِخين ِفي الِعلِْم هم اَألِئ(( :است  بابي باز كرده،در اصول كافي

  .است و در تفسير قمي و البرهان نيز احاديثي در اين مطلب آمده ))-
 شامل هر شخص دانشمندي است كه در علم راسخ )راسخ در علم(هرچند اين صفت 

است آنجا كه  باشد چنانكه خداي متعال اين صفت را دربارة علماي يهود و نصاري قائل شده
 أما چون در أحاديث شيعه ]١٦٢/النساء[  الراِسخُون ِفي الِعلِْم ِمنْهم﴾﴿لِكِن :فرمايد مي

 :مخصوصاً در اصول كافي از حضرت صادق ـ عليه السالم ـ روايت شده كه فرموده
در علم  راسخان »))-عليِهم السالم-الراِسخُون ِفي الِعلِْم َأِمير المْؤِمِنين واَألِئمةُ ِمن بعِدِه ((

  .س از اويندپحضرت علي و امامان 
 صفت ايشان را ،ما نيز از فرمايش خود أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ استفاده كرده

و اعلَم َأن (( :فرمايد آوريم كه در صفت راسخين في العلم مي درنداشتن علم غيب مي

 اقِْتحاِم السدِد المضروبِة دون الغُيوِب اِإلقْرار ِبجملَِة الراِسِخين ِفي الِعلِْم هم الَِّذين َأغْنَاهم عِن

 ا لَمِل متَنَاو نِز عجِبالْع مافَهِترالَى اعاُهللا تَع حدوِب فَمجحِب المالغَي ِمن هِهلُوا تَفِْسيرا جم

نهج [)) ... ِفيما لَم يكَلِّفْهم البحثَ عن كُنِْهِه رسوخاًيِحيطُوا ِبِه ِعلْماً وسمى تَركَهم التَّعمقَ
اند كه خدا ايشان را بي نياز  بدان كه همانا راسخين در علم آنان« ».]٩١ الخطبه ،البالغه
است خود را به زحمت  رده هايي كه در مقابل غيبهاي جهان زده شدهپاست از اينكه  گردانيده
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س خدا پ .نند بدانچه از غيبهايي كه در حجاب است از تفسير آن جاهل اندك اندازند و اقرار مي
 مدح ،توانند به علم آن احاطه يابند اعتراف ايشان را به عجز و ناتواني از دسترس بدانچه نمي

است و ترك تعمق ايشان را در چيزهايي كه بحث از كنه آن را خدا به ايشان تكليف  فرموده
  .»است ه رسوخ ناميد،است نكرده

وما ﴿ :فرمايد مراد حضرت در اينجا ندانستن تأويل متشابهات قرآن است كه در آن مي

س أئمه ـ عليهم السالم پ .داند  تأويل آن را جز خدا نمي».]٧/آل عمران[ ﴾ اُهللايعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ
 متشابهات قرآن را اند به تعريف أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ تأويل ـ كه راسخون در علم

اند تا چه رسد به همة رويدادهاي  دانند و به جهت إقرار به جهل خود ممدوح خداي جهان نمي
  ؟گويند  چه مي،دانم اين غاليان ديوانه زمان ما با اين بيان  حال من نمي!عالم امكان
 از جمله )٣٤٥ص(اني پ كمپ در احتجاج طبرسي و در جلد هفتم بحار چا-١٠
ه از جانب امام دوازدهم در رد بر غاليان به دست محمد بن علي بن هالل كرخي توقيعاتي ك
آوريم  است اين توقيع شريف است كه ما آن را در خاتمة اين احاديث ده گانه مي صادر شده

  : و آن توقيع رفيع چنين است.ِليكُون ِختامه ِمسكاً
))ِليع نب دمحا مي!زالَى اُهللا عتَع  هكَاءشُر ننَح سِدِه لَيمِبحو انَهحبس ِصفُونا يملَّ عجو 

﴿قُْل ال  :بْل ال يعلَم الغَيب غَيره كَما قَاَل ِفي محكَِم ِكتَاِبِه تَبارك وتَعالَى  ِفي ِعلِْمِه وال ِفي قُدرِتِه

م لَمعِضياَألراِت واومِفي الس ِإالّّن با (( :فرمايد  تا آنجا كه مي ......،]٦٥/النمل[ ﴾اُهللا  الغَيي

 ُأشِْهدو ِمنْه حجِة َأروضعالب نَاحج ِدينُه نمو مقَاُؤهمحِة والشِّيع الءهآذَانَا ج قَد ِليع نب دمحم

يداً ومحمداً رسولَه ومالِئكَتَه وَأنِْبياءه وَأوِلياءه وُأشِْهدك اَهللا الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو وكَفَى ِبِه شَِه

ء ِإلَى اِهللا وِإلَى رسوِلِه ِممن يقُوُل ِإنَّا نَعلَم الغَيب َأو  وُأشِْهد كُلَّ من سِمع ِكتَاِبي هذَا َأنِّي بِري

لِْكِه َأواَهللا ِفي م الًنُشَاِركحِحلُّنَا مى ِبنَا  يدتَعي َأو خَلَقَنَا لَهاُهللا لَنَا و هبلِّ الَِّذي نَصحى المِسو 

فَِهم ِكتَاِبي ولَم يرِجع ِإلَى ما قَد َأمرتُه   فَكُلُّ من عما قَد فَسرتُه لَك وبينْتُه ِفي صدِر ِكتَاِبي

اي محمد علي « )).قَد حلَّتْ علَيِه اللَّعنَةُ ِمن اِهللا وِممن ذَكَرتُ ِمن ِعباِدِه الصاِلِحينونَهيتُه فَلَ
 ،است او و ما به حمد او مشغوليم كنند منزه خداي عزوجّل برتراست از آنچه او را وصف مي

داند چنانكه در   نميما در علم خدا و در قدرتش شركتي نداريم بلكه غيب را جز او كسي
 هيچ كس نه در آسمانها و نه :بگو )اي محمد( :فرمايد محكم كتاب خداي تعالي است كه مي

اي محمد بن علي جاهالن شيعه و احمقانشان و كساني  .....داند در زمين جز خدا غيب نمي



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

 را كه جز او  و من اهللا،كنند شه بر دين آنان رجحان دارد ما را آزار داده اذيت ميپكه بال 
گيرم و همچنين محمد رسول او را و   شاهد مي،خدايي نيست و براي شهادت همو كافي است

گيرم كه من به  يغمبرانش را و نيز هر كسي را كه اين نامة مرا بشنود گواه ميپفرشتگان و 
اين س هر كسي كه پدانيم  جانب خدا و رسول او بيزارم از آن كسي كه بگويد ما علم غيب مي

نامة مرا بفهمد و بدانچه او را امر كرده و نهي نمودم باز نگردد در حقيقت لعنت از جانب 
 كه ذكر كردم بر او واجب و حالل )يغمبرانپ فرشتگان و ("خدا و از جانب بندگان صالح او

  .است
اين ده روايت است كه از كتب معتبرة شيعه از فرمايش خود أئمه ـ عليهم السالم ـ در 

  .﴿ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ﴾ آورديم ، به غيب نبودن امامانعالم
قبل از اين بيش از ده آيه از آيات شريفة قرآن در اينكه نه پيغمبر ونه هيچ بشري از 

 آورديم و آن كس ))التّبيان((علم غيب اطّالعي دارد با تفسير از بهترين كتب تفسيري شيعه 
تواند  ر چند عقل و وجدانش هم كم و كوتاه باشد نميكه به خدا و رسول ايمان داشته باشد ه

يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة  ﴿الادعاي علم غيب دربارة پيغمبر يا امامي نمايد آن هم علم غيبي كه 

   !]٣/سبأ[ ِفي السماواِت وال ِفي اَألرِض﴾
 شيطان است كه داند كه چه مرضي عارض اين بيماران از ايمان و ياران حال كسي نمي

اند كه مخلوقي محصور  ن هيچ انگيزة عقلي و بدون هيچ دليل شرعي و وجداني معتقد شدهوبد
 حاكم بر موجودات و مدبر كائنات و عالم بر غيب أرضين و ،و مرزوق و محدود و محتاج

خورند از كفر  سماوت است و با اين همه تودهني كه از عقل و وجدان و حديث و قرآن مي
 و مانند غريقي به هر حشيشي ،رنگشته همچنان در تيه ضاللت حيران و سرگردان اندخود ب

جعول از حيث متن و منفور از حيث مكنند كه چند حديث مجهول از حيث سند و  تشبث مي
است و با اين همه  اي از كتب قدماء سفهاء باقي مانده معني و ملعون از حيث اعتنا درپاره

  !!كنند رم و از عقل و وجدان آزرم نميتهديد و توعيد از خدا ش
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   دربارة آن بزرگواران)ع(نظر أصحاب أئمه 
در اين فصل چند نمونة مختصر از اعتقادات أصحاب خاص أئمه ـ عليهم السالم ـ را 

گاه اعتقاد به عالم به غيب بودِن أئمه نداشتند حتي كمتر از آن را هم  آوريم كه آنان هيچ مي
  : تا دانسته شود كه اين غاليان تا چه حد در گمراهي اند،ربارة ايشان قائل نبودندد

 و در جلد هشتم بحار األنوار )٩٩ص( نصر بن مزاحم ))وقعة الصفين(( در كتاب - ١
   : عباراتي است كه مضمون آن چنين است)٤٥٠ص(چاپ تبريز 

ـ بيعت كنند و با او به جنگ ترسيد كه قاريان قرآن با علي ـ عليه السالم  معاويه مي
اي بر انگيزد تا آنان با وي نستيزند و   لذا خواست تا از راه مكر و شيطنت حيله.پردازند

 همانا ، از بندة خداي خيرخواه ناصح: لذا معاويه برتيري نوشت،بازايستند تا اينان مهلتي يابند
ان كرده شما را غرق كند خواهد فرات را بر شما رو كنم كه معاويه مي من شما را خبر مي

  ).پس احتياط كنيد(
 اين تير به دست مردي از ،آنگاه معاويه آن تير را به جانب اردوي أمير المؤمنين افكند

 پس چون همة مردم از پيش و پس ،أهل كوفه افتاد و آن را خواند و براي رفيقش هم خواند
كه چنين چيزي براي شما نوشته و  ماست  برادر خيرخواِه، اين نويسنده:آن را خواندند گفتند

شد و دست به دست   پس پيوسته اين نامه خوانده مي.است شما را از ارادة معاويه باخبر كرده
 معاويه دويست نفر كارگر ، به دنبال اين عمل، رسيد)ع(گشت تا به دست أمير المؤمنين  مي

ها بود تا در مقابل لشكر دست آنها بيل و كلنگ و مانند آن به كنار نهر فرات فرستاد كه در
 ، واي بر شما: أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ فرمود.ول حفر و كندن نهر شدندغعلي مش

 و او نيز چنين قصدي ندارد و ،است براي او امكان ندارد اين كاري كه معاويه در پيش گرفته
ه خير چنين  لكن أصحاب او اصرار كردند ك،خواهد شمارا از جايگاهتان زايل كند فقط مي

نيست و به حضرتش اعتناء نكرده او را رها كرده و گفتند به خدا سوگند اينان همين ساعت 
 واي ، اي أهل عراق اين قدر ضعيف نباشيد: أمير المؤمنين فرمود!نهر را حفر خواهند كرد

كنيم حال تو   به خدا قسم ما كوچ مي: و لي آنان گفتند!بر شما مرا از رأي خودم بازمداريد
 پس با تمامي لشكر كوچ كردند و خود امير !خواهي همين جا باش  مي،خواهي كوچ كن مي
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  .المؤمنين هم سر انجام ناگزير شد كوچ كند
وي  همچنين داستان رفع مصاحف و نصب حكمين كه اصحاب آن جناب آن را بر

 نه ،دارد كه أكثر قريب به اتّفاق أصحاب او  ميها داستان ديگر كه معلوم تحميل كردند و ده
دانستند بلكه متأسفانه حتّي وي را در سياست و كشورداري  تنها حضرتش را عاِلم الغيب نمي

الدهر أنزلني (( :فرمايد گرفتند چنانكه خود آن حضرت بارها مي تر مي از معاويه نيز پايين

 مرا پايين آورد و پايين آورد تا أول گفتند  روزگار آن قدر»)).أنزلني حتى قيل معاوية وعلي
  !.معاويه و بعد علي

 فرزندان وي نيز معتقداتي را كه شيعة غالي در حقّ آن ، بر حسب تواريخ و اخبار- ٢
  .اند  هرگز قائل نبوده،حضرت قائل است

كند   از مجالس شيخ مفيد روايت مي)٣٥٣ص(چنانكه در جلد هشتم بحار االنوار 
 حضرت امام حسن ـ عليه السالم ـ به ، عثمان را محاصر كرده بودند،دمهنگامي كه مر

 فَِإن النَّاس ال بد ،اخْرج ِمن المِدينَِة واعتَِزْل(( :أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ عرض كرد

ِمنْك ملَـه،اءنْعكُنْتَ ِبص لَوو ْأتُونَكلَي مِإنَّهقْ، وي َأخَافُ َأنو هاِضرَأنْتَ حُل وجذَا الرتََل ه.((« 
اي ندارند جز اينكه به سراغ تو بيايند  از مدينه بيرون شو و كناره بگير همانا اين مردم چاره«

 (ترسم كه اين مرد   باشي زيرا من مي) پايتخت يمن(و خواهند آمد هر چند تو در صنعا 
  .» كشته شود و تو در مقتل او حاضر باشي)عثمان

 وما َأظُن َأحداً !؟ َأَأخْرج عن داِر ِهجرِتي!يا بنَي(( :حضرت در جواب فرزندش فرمود

 ، آيا من از خانة هجرت خود بيرون بروم،اي پسر جان«  »))...يجتَِرُئ علَى هذَا القَوِل كُلِِّه
  !»گمان ندارم كه كسي جرأت كند چنين حرفي دربارة من بزند

بزرگوارش معتقد بود كه او عالم الغيب و داناي  ا حضرت حسن دربارة پدرحال آي
كرده  آشكار ونهان است و مع هذا از او خروج از مدينه و كناره گيري را تقاضا و اشاره مي

  ؟َأفَال تَعِقلُون !؟است
 )٥١ص( و أمالي شيخ مفيد و أمالي طوسي )٣٨٧ص( در جلد هشتم بحار األنوار - ٣
 نزول فرمود طارق بن ربذه هنگامي كه أمير المؤمنين براي جنگ بصره در است كه آمده

 سؤال نمود به او گفته شد كه طلحه و ،شهاب از تشريف فرمايي آن حضرت بدان صوب
اند لذا أمير المؤمنين از مدينه  زبير و عايشه با آن حضرت مخالفت كرده و به بصره رفته
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 من نيز به خدمت حضرت رسيده و :گويد رق مي طا.بيرون آمده و در دنبال ايشان است
 همينكه از نماز فارغ شد فرزندش حضرت حسن ،ناب نمازش را خواندجنشستم تا اينكه آن 

 عرض ، آنگاه گريه كرده،شد و در نزد آن حضرت نشست بن علي ـ عليه السالم ـ بلند
 أمير ، گريه پرداخت و باز به!توانم با شما سخن بگويم  يا أمير المؤمنين من نمي:نمود

 اي پسركم گريه مكن »)).ال تَبِك يا بنَي وتَكَلَّم وال تَِحن حِنين الجاِريِة(( :المؤمنين به او فرمود
   !.ناله مكن] كتك خورده[و سخن بگو و مانند كنيز 

 اين مردم عثمان را محاصره كرده و از او ، يا أمير المؤمنين:امام حسن عرض كرد
 من آن روز از شما تقاضا كردم كه !خواستند حال يا ظالم بودند يا مظلوم خواستند آنچه مي مي

 ،عقلشان بر سرجايش بيايد وكنند از مردم كناره بگير و به مكّه ملحق شو تا عرب بازگشت 
 شترها به ، به خدا قسم اگر در سوراخ سوسماري بودي،و جماعت مردم بر تو وفود كنند

 باز تو را به خدا سوگند دارم كه ،ند تا تو را از آن سوارخ بيرون آورندراند سوي تو مي
 اين ، پس اگر أمت پيرامون تو اجتماع كرد،طلحه و زبير را دنبال مكن و ايشان را واگذار

 اينك امروز ،خواهي و اگر اختالف كرد راضي به رضاي خدا باش همان چيزي است كه مي
ترسم تو در آن  شوم كه مي اق مرو تو را به خدا يادآور ميكنم كه به عر از تو درخواست مي
 أما اينكه گفتي عثمان محاصره : امير المؤمنين ـ عليه السالم ـ فرمود!ضايع و مقتول شوي

 أما ، در حالي كه من از محاصرة او بر كنار بودم!؟ آن موضوع به من چه مربوط بود،بود
 أما ، كسي نيستم كه مكّه بر او جاي استحالل باشداينكه گفتي برو به مكه به خدا سوگند من

 به خدا سوگند من ،اينكه گفتي از عراق بر كنار باش و طلحه و زبير را به حال خود واگذار
آنچناني نيستم كه مانند كفتار باشم كه انتظار برد كه صيادش بر وي وارد شود و ريسمان در 

 لكن ، آنگاه او را بيرون آورد و قطعه قطعه كند،پاي او بگذارد تا پاشنه هاي او را قطع كند
 در راه حقّ و به وسيله و همراهي آن كس كه به حقّ روي آورده با كسي ، اي پسر منتپدر

  .دارد زند وگام بر مي  شمشير مي،است كه به حقّ پشت كرده
داستان ابن عباس و حكومت او بر بصره و ساير واليان وي كه از اصحاب خاص آن 

 خود دليل است ،اي از آنها خواهد آمد و به حضرتش خيانت كردند ت بودند و شرح پارهحضر
  .است كه هرگز در آن زمان كسي را دربارة آن حضرت چنين عقائدي نبوده

 است چنانكه ))سفْيان بن َأِبي لَيلَى(( )ع( يكي از اصحاب خاص حضرت امام حسن - ٤
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 موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ روايت  از حضرت)١٥ص(شيخ كشي در رجال خود 
َأين فَاِطمةَ ِبنِْت محمٍد  َأين حواِري الحسِن بِن عِلي عليه السالم ـ ثُم ينَاِدي((...  :كرده است

  .))...فَاِري وحذَيفَةُ بن َأِسيٍد الِغ،فَيقُوم سفْيان بن َأِبي لَيلَى الهمداِني؟ »رسوِل اِهللا
همين حواري خاص روز قيامِت حضرت حسن ـ عليه السالم ـ باز طبق روايت كشّي 

جاء رجٌل ِمن (( : از ابي حمزه از حضرت امام محمد باقر ـ عليه السالم ـ كه فرمود)١٠٣(

هو علَى راِحلٍَة لَه فَدخََل علَى يقَاُل لَه سفْيان بن لَيلَى و -  علَيِه السالم -َأصحاِب الحسِن 

اِرِه فَقَاَل لَهتٍَب ِفي ِفنَاِء دحم وهِن وسالح:ْؤِمِنينِذلَّ الما مي كلَيع المالس !نسالح فَقَاَل لَه : 

 : قَاَل فَقَاَل لَه الحسن.ى انْتَهى ِإلَيِهانِْزْل وال تَعجْل فَنَزَل فَعقََل راِحلَتَه ِفي الداِر وَأقْبَل يمِشي حتَّ

 وما ِعلْمك ِبذَِلك قَاَل عمدتَ ِإلَى َأمِر : قَاَل! قُلْتُ السالم علَيك يا مِذلَّ المْؤِمِنين: قَاَل؟ما قُلْتَ

حةَ يذَا الطَّاِغيه تَهقَلَّدو نُِقكع ِمن تَهِة فَخَلَعاُألم نسالح َل اُهللا قَاَل فَقَاَل لَها َأنْزِر مِبغَي ع(كُم( 

لْتُ ذَِلكفَع ِلم كُأخِْبركه بو او سفيان بي أبي )ع(مردي از اصحاب حضرت حسن  «»))....س 
شد در حالي كه   بر حضرت حسن وارد،گفتند آمد و در حالي كه بر اسبي سوار بود ليلي مي

 به او گفت سالم بر تو اي ذليل ،انة خود زانو به بغل نشسته بودآن حضرت در آستانة خ
 سفيان فرود آمد و راحلة خود را در خانه ، فرود بيا و عجله مكن: امام فرمود،نندة مؤمنانك

 گفتم سالم بر : عرض كرد؟ چه گفتي: امام به او فرمود،بست و پيش آمد تا به حضرت رسيد
 گفت از آنكه أمر أمت را به ؟ تو از كجا دانستي:رمود حضرت ف!تو اي ذليل كنندة مؤمنين

 آنگاه از گردن خود برداشتي و اين طاغي يعني معاويه را بر گردن مردم ،گردن گرفتي
سوار كردي ـ آنگاه حضرت امام حسن او را به صبر و اصطبار أمر فرمود و هرگز ادعا 

دانم چه خواهد شد چنين  د شد يا ميدانستم چه خواه نكرد كه چون من عالم به غيب بودم و مي
اي نداشت نه او و نه هيچ كس از شيعيان   و سفيان هم دربارة آن حضرت چنين عقيده!!كردم

  ).براي مطالعة تفصيل اين قضيه به رجال كشّي مراجعه شود( .»زمان آن حضرت
 يكي از(است كه مسيب بن نجبة فزاري   آمده)١١٥ص( در جلد دهم بحار األنوار - ٥

يكي از صحابة ( و سليمان بن صرد خزاعي )سران كوفه و از شيعيان حضرت حسن
 تعجب ما تمام :بزرگوار و از أشراف كوفه و از شيعيان معروف به امام عرض كردند

شود از اينكه تو با معاويه بيعت كردي وحال اينكه چهل هزار مرد جنگي از كوفه با تو  نمي
 مسيب گفت به ؟ حال نظر تو چيست، آري چنين بود: حضرت فرمود،بود غير أهل بصره

 حضرت .است  زيرا معاويه پيمان را شكسته،بينم كه بر گردي خدا قسم چنين صالح مي
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  !كردم خواستم چنين مي  اي مسيب در پيمان شكني خيري نيست و گرنه من هم اگر مي:فرمود
به غيب بودِن آن اين دو نفر اصحاب بزرگوار آن حضرت هرگاه اعتقاد به عالِم 

كردند و در جوابي هم كه حضرت داد چنين ادعايي  حضرت داشتند هرگز چنين پيشنهادي نمي
 كه يكي از ))حجر بن عدي((كند كه در همين مجلس   مناقب ابن شهر آشوب اضافه مي.نكرد

گويد  خواص اصحاب امير المؤمنين و حضرت حسن ـ عليهما السالم ـ است به امام مي
 و چنين روزي را !مرديم  ما هم با تو مي!مردي اشتم كه در چنين روزي تو ميدوست د

  ؟زند  آيا معتقد به علم غيِب امام چنين حرفي مي.ديديم نمي
 كراهِت حضرت امام حسين ـ عليه السالم ـ را از بيعت حضرت ،در كتب تواريخ

 كتب تاريخ از قبيل تاريخ ابن توان به اند كه براي اطّالع از آن مي امام حسن با معاويه نوشته
  !)١(عساكر مراجعه كرد

 )ع( زراره از اصحاب خاص و از شيعيان با اخالص حضرت امام جعفر صادق - ٦
است نه   مع هذا چنانكه در كتب شيعه آمده.است است و در فضيلت او احاديث زيادي وارد شده

اي از فرمايشات عادي آن  رهدانست بلكه درپا  را عالِم به غيب نمي)ع(تنها حضرت صادق 
 محمد بن : آمده است)١٤١ص (است مثالً چنانكه در رجال كشي  حضرت هم ترديد داشته

 تا آنجا كه عيسي بن ابي منصور .....است  كه فضل بن شاذان براي او نوشته:گويد مسعود مي
ه بوديم  نشست)ع(اند در خدمت حضرت صادق  و ابي اسامه شحام و يعقوب احمر هر سه گفته
 )حضرت باقر ع( از پدرت ))حكَم بن عيينه((كه زراره بر آن حضرت واردشد و گفت 

تر از مزدلفه   نماز مغرب را در محلّي پايين:كند كه آن حضرت فرموده است روايت مي
 من اين مسأله را تأمل : حضرت صادق به زراره فرمود،بياور  بجا)محلّي است در مكّه(

 راوي !گويد  و حكَم از قول پدر من دروغ مي!نين چيزي نگفته استكردم پدر من هرگز چ
 من عقيده ندارم كه حكَم از قول :گفت  زراره از خدمت بيرون آمد در حالي كه مي:گويد مي

  !. دروغ بگويد)حضرت باقر(پدر او 
در حالي كه أكثر (داند  بينيد كه در اين حديث نه تنها حضرت را عالم به غيب نمي مي

 بلكه !!)است از حضرت صادق روايت شده است باري كه در آن علم أئمه به غيب آمدهأخ
  !كند تواند داشته باشد تلويحاً از حضرت نفي مي حتّي اين علم عادي را هم هركس مي

                                                 
  ).ناشر. (١٤١حاشية صفحة)) شاهراه اتّحاد. ((ك.ر )١(
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 صادر شده )ع(اي از حضرت صادق   در رساله)١٤٠ص( ايضاً در رجال كشّي - ٧
 مخفي شده بود اين رساله را كه زراره ،ران خودس طلبكاردربارة يكي از شيعيانش كه از ت

كنت أرى جعفراً أعلم مما (( :گويد  مي،ديده و جوابي كه حضرت داده زراره را قانع نكرده

  !.دانستم كه هست  من جعفر را عالمتر از اين مي»))...هو
رسد كه   سند روايت به عبد الرحيم القصير مي)١٦٦ص ،١ج( در تنقيح المقال - ٨
و به هردوي ايشان بگو "بريد«و » زراره« برو به نزد :حضرت صادق به من فرمود :گفت

هر "»))كُلُّ ِبدعٍة ضاللَةٌ(( : فرمود)ص(دانيد كه رسول خدا   مگر نمي؟اين بدعت چيست
ابو ( ليث مرادي ،ترسم من عرض كردم كه من از اين دو نفر مي؟ "بدعتي ضاللت است

س هر دو به نزد زراره آمديم و هرچه حضرت صادق فرموده  پ، را نيز با من بفرست)بصير
 خود او موضوع استطاعت را به من داد ولي ،به خدا قسم(( : زراره گفت،بود به او گفتيم

   )).واِهللا لَقَد َأعطَاِني االسِتطَاعةَ و ما شَعر(( »!نفهميد
واِهللا ال َأرِجع (( :فتاست كه بريد گ  آورده و نوشته)٢٠٨ص(كشّي اين حديث را در 

  !گردم  به خدا قسم از اين مسأله هرگز بر نمي»))عنْها َأبداً
است كه  است كه زياد بن أبي الحالل گفته  آمده)١٣٣ص( حديثي در رجال كشّي - ٩

مسألة استطاعت را كه زراره براي من از حضرت صادق روايت كرده بود به آن جناب 
 ،كذيب و زراره را نفرين كرد و هنگامي كه به كوفه برگشتمعرضه كردم و امام آن را ت

أما إنه قد أعطاني االستطاعة (( : زراره گفت.داستان را ـ جز نفرين ـ به زراره خبر دادم

 خود او مسألة استطاعت را »)) وصاحبكم هذا ليس له بصيرة بكالم الرجال،من حيث ال يعلم
  !. آشنايي به سخنان دانشمندان ندارد)رت صادقحض(ندانسته به من داد و اين رفيق شما 

 وارد شده كه حضرت صادق ،دربارة همين زراره كه اعتقادش دربارة امام چنين است
 ، خدا رحمت كند زراره را كه اگر او و نظاير او نبودند أحاديث پدر من مندرس شده!فرمود

  !.رفت از بين مي
 محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عجلي و همچنين دبارة او و ابو بصير ليث المرادي و

هُؤالِء حفَّاظُ الديِن وُأمنَاء َأِبي علَى حالِل اِهللا وحراِمِه وهم الساِبقُون ِإلَينَا ِفي الدنْيا (( :فرمود

شان خدا بوده و اي] ديِن[ اينان حافظان دين و امين پدرم در امور حالل و حراِم »))وِفي اآلِخرة
  .در دنيا و آخرت از سابقون به سوي مايند
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توانند به كتب رجال مخصوصاً رجال كشّي  ها حديث ديگر كه طالبين تفصيل مي و ده
  .مراجعه كنند
 از شعيب عقرقوفي از ابو بصير روايت )١٥٤و ١٥٣ص( در رجال كشي -١٠

 شوهر كرده در است كه گفت از حضرت صادق ـ عليه السالم ـ سؤال كردم از زني كه شده
سنگسار ( بر زن حد رجم : حضرت فرمود،شود حالي كه شوهر دارد و بعداً قضيه معلوم مي

  .است شود كه چرا تحقيق نكرده تازيانه زده مي شود و به مرد صد  جاري مي)شدن
 : ـ عليه السالم ـ وارد شدم و گفتم) امام كاظم(گويد بر حضرت ابو الحسن  شعيب مي
شود و چيزي بر   حضرت فرمود زن سنگسار مي،ه در حالي كه شوهر داردزني شوهر كرد
م من مسأله را دربارة زني كه شوهر كرده ت بعداً ابو بصير را مالقات كرده گف.آن مرد نيست

 زن : پرسيدم حضرت فرمود) امام كاظم(در حالي كه شوهر دارد از حضرت ابو الحسن 
ما َأظُن (( :و بصير دست به سينه اش كشيد و گفت اب.شود و بر مرد چيزي نيست سنگسار مي

دعب هكْمى حنَا تَنَاهاِحبحكمش و علمش به جايي ) حضرت كاظم(كنم رفيق ما   گمان نمي»))ص 
   !!رسيده باشد

  !؟اين عقيده با عالم به غيب بودِن إمام چقدر تفاوت دارد
ور را آورده و در آنجا كشّي به سند ديگر از همين شعيب عقرقوفي مسألة مذك

 : گفت،خارانيد ابو بصير دست خود را به سينة خود زد و در حالي كه آن را مي(( :نويسد مي
 كامل )) حضرت كاظم((كنم كه هنوز علم رفيق ما   گمان مي»))َأظُن صاِحبنَا ما تَكَامَل ِعلْمه((

  !!نشده است
گويند امام  ن ابو بصيري كه غاليان مياين عقيدة ابو بصير دربارة علم امام است هما

دانيم چنانكه در صفحات  است ما ِعلِم ما كان و ما يكُون را تا قيامت مي  به او گفته)ع(صادق 
  !!)١(قبل بدان اشاره شد

 السالم ـ است كه نه تنها به ماين ده فقره از شرح حال أصحاب خاص أئمه ـ عليه
 آيا ، نبودند بلكه در أمور عادي هم به آنان اعتراض داشتندعالِم به غيب بودِن ايشان معتقد

   !؟امكان داشت كه امامان به چنين كساني بگويند كه ما عالم به غيب هستيم

                                                 
  .٩٤كتاب حاضر، ص. ك.ر )١(
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با صرف نظر از اينكه هر كسي كه ايمان به خدا و قرآن و روز قيامت دارد چنين 
هاي دشمنان اسالم و  ا بافته و اين ادعاها عموماً از جانب غاليان بوده ي،گويد سخناني نمي

 شما به تمام اخباري كه راجع به علم غيب امامان است . السالم ـ استمدشمنان أئمه ـ عليه
 دقّت نماييد تا ،و در كتب شيعه از كافي و بصائر الدرجات و مدينة المعاجز و غير آن آمده

ضاً سند آنها هم صحيح ببينيد صرف نظر از آنكه متون آنها بر خالف قرآن است كه اگر فر
 السالم مبود باز هم قابل اعتنا نبوده و طبق أمر أكيد و دستور شديد خود همان امامان ـ عليه

  ؟هم صحيح نيستند  حتّي از لحاظ سند؛ـ بايد آنها را به سينة ديوار كوبيد
د  كه در نزد ما شيعيان پس از قرآن بهترين و عاليترين مستن))كافي((مثالً همين كتاب 

است كه كساني چون اين آيت اهللا   در ابوابي كه در خصوص علم أئمه تنظيم كرده،است
-َأن اَألِئمةَ (( در باب ،كنند العظمي براي ادعاي عالم به غيب بودن امامان بدانها استناد مي

ه تشخيص عالّمة است كه ب  سه حديث آورده))ِإذَا شَاءوا َأن يعلَموا علِّموا -عليِهم السالم
 حديث اول آن ضعيف و حديث ثاني و ثالث آن مجهول است و ))مرآة العقول((مجلسي در 

 صرف نظر از اينكه متون آنها مخالف عقل و قرآن است ـ چنانكه قبالً !!نتيجة آن هيچ
  .اشاره شدـ

 هشت حديث است كه ))يعلَمون متَى يموتُون -عليِهم السالم-َأن اَألِئمةَ ((در باب 
تم آن ضعيف است و حديث دوم آن مجهول و حديث پنجم آن فحديث اول و سوم و چهارم و ه

 ،رسل و حديثهاي ششم و هشتم آن حسن است و حتّي يك حديث صحيح هم در آن نيستم
يعلَمون  -عليِهم السالم-َأن اَألِئمةَ (( در باب .صرِف نظر از آنكه مخالف نص قرآن است

 شش حديث هست )١()) ِعلْم ما كَان وما يكُون وَأنَّه ال يخْفَى علَيِهم الشّيء صلَواتُ اِهللا علَيِهم
كه حديث اول و دوم و سوم آن ضعيف و حديث پنجم و ششم آن مجهول و فقط حديث چهارم 

خني از علِم ما كان وما يكون  كه در آن هم س)٢(آن به تشخيص عالّمة مجلسي صحيح است
نيست فقط اما باقر گله من كند كه چرا شما علِم امامان خود را با علم اماماِن مخالفانتان يكسان 

                                                 
عرض اخبار أصول بر قرآن و ((در مورد سه باب مذكور و أحاديث مندرج در آنها رجوع فرماييد به  )١(

  ).  برقعي( به بعد ٥٣٧صفحة )) عقول
 ضريس الكناسي است كه اگر ضريس بن عبد الواحد الكناسي باشد راوي متّصل به معصوم اين حديث )٢(

 .به تشخيص عالّمة مامقاني حالش مجهول است، پس حديث مجهول مي شود
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َأتَرون َأن اَهللا تَبارك وتَعالَى افْتَرض طَاعةَ َأوِلياِئِه علَى ِعباِدِه ثُم ((دانيد با اين جمله كه  مي

خِْفي عِضياَألراِت واومالس ارَأخْب منْه  اما ِفيِه ِقوِمم ِهملَيع ِردا يالِعلِْم ِفيم ادوم منْهع قْطَعيو 

پنداريد كه خداوند تبارك و تعالي اطاعت اوليائش را بر بندگانش واجب  آيا شما مي «»)) ِديِنِهم
دارد و مواد علم را دربارة   از ايشان پوشيده ميسازد و آنگاه اخبار آسمانها و زمين را مي

  .»؟كند شود و قوام دين ايشان است از آنان قطع مي سؤاالتي كه به محضرشان وارد مي
و پر واضح است كه مراد از اخبار آسمان و زمين كه در آن قوام دين باشد علِم ما كان 

ست كه مربوط به احكام دين است  و علمي ا،گيرند نيست و ما يكون به آن معني كه اينان مي
د مرتضي علَم الهدي در كتاب ي س، و به همين سبب.كه در آن البتّه أّئمة أطهار كامل اند

معاذ اهللا كه قائل باشيم إمام به جز علومي (( : فرموده)١٨٩و١٨٨ص( ))الشّافي في اإلمامة((
 ،باشد حكام شريعت ميكه الزمه و مقتضاي واليت و حكومت و نيز علومي كه مربوط به أ

واجب است علوم ديگر را بداند و علم غيب از جملة ] باشد يعني همان علمي كه قوام دين مي[
 همچنين الزم نيست كه إمام همة صنايع و فنون و مشاغل مختلف را كه .علوم مربوطه نيست

و خبر گاِن  بداند بلكه بايد در علوم و فنون مذكور به أهل فن ،ارتباطي به شريعت ندارند
  .))علوِم مذكور رجوع شود

الزم نيست كه امام به (( : فرموده)٣٢١ص( ))تلخيص الشّافي((شيخ طوسي نيز در 
مراجعه ] به سبب عدم ارتباطشان به واليت و حكومت[أمور و علومي كه در مورد آنها 

  .)١()) بلكه واجب است در آنچه مربوط به حكومت است عالم باشد؛ عالم باشد،شود نمي
است و چنانكه   در اين موضوع آمده))كافي(( اينها أحاديثي است كه در كتاب ،باري

 با اينكه اگر فرضاً حديث صحيح و لو چند .بينيد حتّي يك حديث صحيح هم در آن نيست مي
صد حديث هم بود چون مضامين آنها بر خالف قرآن است ـ به شرحي كه قبالً در آيات 

ناء بشر و غيره را بر آن بب مخصوص خداست و إحدي از أشريفه آورديم كه علم غي
عليهم أجمعين ـ بايد آنها را رد كرده بر اهللا اطّالعي نيست ـ طبق دستور خوِد أئمه ـ سالم 

  !سينة ديوار كوبيد و اعتناء نكرد

                                                 
  . ١٥٦كتاب حاضر، صفحة . ك.ر )١(
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 است )))١(محمد بن الحسن الصفار(( منسوب به ))بصائر الدرجات(و أما آنچه در كتاب 
 استاد شيخ صدوق از آن ))محمد بن الحسن بن الوليد(( اعتباري آن قبالً گفته شد كه در بي

اي از ارباب رجال چون ابن داود و   و پاره،دانست اعراض داشته و شايد آن را از صفّار نمي
بصائر (( را كه نويسندة ياند كه يكي را ثقه و ديگر شيخ بهائي قائل به دو صفّار بوده

توان به جنگ قرآن رفت و   حال آيا با اين اخبار كذائي مي.اند  دانستههت غير ثق اس))الدرجات
  !.؟عقل و وجدان را كنار گذاشت

  
  

                

  

                                                 
معرفة . ((ك.رادر نقل حديث متساهل شمرده است ر)) صفار((نيز )) محمد باقر بهبودي((استاد  )١(

 ).برقعي (١٠٩شارات علمي و فرهنگي، ص مركز انت)) الحديث
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   در موضوع علم غيب)ع(تاريخ و سيرة أئمه 
ما در اين باب به شرح چند فقره از حوادث و وقايعي كه براي بعضي از أئمه پيش 

ا هر كسي به وجدان خود دريابد كساني كه مبتلي به چنين حوادث پردازيم ت است مي آمده
 نفس خود همين ،كرد اند فرضاً كه قرآن كريم به آن شدت نفي علم غيب از آنان نمي بوده

  :اند داد كه مبتاليان به آن به چيزي از پشت پردة غيب آگاهي نداشته وقايع گواهي مي
ـ كه زبدة آفرينش و بهترين بنده و   لم ـ صلى اهللا عليه وآله وس: پيغمبر خاتم- ١

رسول خداست در بسياري از موارد و حوادث منتظر وحي بود كه اگر در آن موارد به آن 
  !دانست  چيزي نمي،شد جناب وحي نمي

براي اطّالع از آن پيشآمدها بايد به كتب سيرة آن حضرت كه متضمن آن وقايِع فراوان 
  :كنيم  روشنترين آنها اشاره ميدر اينجا به است مراجعه كرد و ما

قضية إفك و دور ماندن عايشه از قافله و بيتوتة او به تنهايي در بيابان و مصاحبت وي 
و شيوع مطالبي زشت دربارة او از واضحترين "صفوان بن المعطل«در آن سفر روز ديگر با 
ر مبيِّن و مفسِّر آن  تا آنجا كه چند آيه در قرآن در سورة مباركة نو،وقايع تاريخ اسالم است

  .است حادثه
است كه جوانترين  و معلوم است كه در اين واقعه چه حالي بر پيغمبر محترم گذشته

 و آن حضرت اين تهمت را به ،زنان حرم او را متّهم به تهمت زنا با مردي بيگانه كردند
انكه در كتب  و آنچن!اي نداشت شنيد ولي براي رفع آن چاره كرات و به كنايه و صراحت مي

 پيغمبر خدا قريب يك ماه در اين ،است است و خود عايشه نيز آن را روايت كرده سيره آمده
 تا روزي خود پيغمبر خدا نزد .باره نگران بود و از جانب خدا دربارة عايشه وحيي نيامد

 وِإن ، فَسيبرُئِك اُهللا،كُنِْت بِريَئةً فَِإن ،يا عاِئشَةُ ِإنَّه بلَغَِني عنِْك كَذَا وكَذَا «:عايشه آمد و فرمود

 فَِإن العبد ِإذَا اعتَرفَ ِبذَنِْبِه ثُم تَاب إلَى اِهللا تَاب ، فَاستَغِْفِري اَهللا وتُوِبي ِإلَيِه،كُنِْت َألْممِت ِبذَنٍْب

 كه اگر تو از آن بري است اي عايشه از تو به من خبرهايي چنين و چنان رسيده"»»اُهللا علَيِه
 پس از خدا آمرزش ،اي  و چنانچه اقدام به گناهي كرده!هستي خدا تو را از آن بري دارد

 خدا ،بخواه و توبه كن زيرا همين كه بنده به گناه اعتراف كرده آنگاه به سوي خدا توبه كند
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  ."پذيرد توبة او را مي
 )ص(يرت آور بود كه رسول خدا  حناي از كتب ِسير هست كه قضية آن چنا و در پاره

أمير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ و زيد بن حارثه پسر خواندة خود را خواند و با ايشان 
 زيد صالح در آن ديد كه حضرت عايشه را طالق !دربارة عايشه و طالق او مشورت كرد

خدا بر تو سخت يا رسول اهللا  «: أما أمير المؤمنين ـ سالم اهللا عليه ـ عرض كرد،ندهد

تواني به جاي او زن ديگري   زنهاي ديگر غير عايشه بسيارند و تو مي،است نگرفته

است او را طالق ده و  خدا طالق آن را بر تو حالل كرده «:و به عبارت ديگر فرمود"بگيري
است سؤال كني او به تو  نيزي كه خادمة عايشهك و اگر از ،غير او را به نكاح خود در آور

 را خواست و از او در اين باره ) كنيز عايشه"(هبِرير «)ص(رسول خدا "خواهد گفتراست 
  !به پاكي عايشه گواهي داد"هبِرير «،تحقيق كرد

در اين باره مطلب را » بريره« أمير المؤمنين به منظور اينكه :تا جايي كه گفته اند
او جز خير و پاكي  به خدا سوگند من در : و مع هذا بريره گفت!كتمان نكند او را زد

﴿ِإن الَِّذين جاءوا  آياتي آمد كه ابتداي آن ، تا اينكه پس از گذشت يك ماه يا بيشتر!بينم نمي

  !بود و عايشه را تطهير و تبرئه كرد] ١٢- ١١/النور [ ﴾...اِإلفِْك عصبةٌ ِمنْكُمِب
 را متّهم به چنين تهمتي اند اين آيات دربارة ماريه قبطيه نازل شده زيرا او اي گفته پاره

  !كردند و به هر صورت مطلب همان است
 و مع هذا در اين ، پيغمبر خدا عالم الغيب بود:تواند بگويد با اين وصف چه كسي مي

گويند اين آيات قديم بوده و حتّي   جز آن احمقاني كه مي؟باره آن قدر رنج كشيد و تهمت شنيد
 سال قبل از ٢٧ يعني ! آنها را بر پيغمبر خواند،د خودعلي ـ عليه السالم ـ در هنگام تولّ

 مرده شور آن علم غيبي را ببرد كه !دانست  و مع ذلك پيغمبر خدا نمي!وقوع اين قضيه
  : به قول شيخ سعدي؟است يا نه دارندة آن نفهمد كه زنش مرتكب زنا شده
  !؟چون ندانى كه در سراِى تو كيست    تو بر اوج فلک چه دانى چيست
 خدايا ؟دانست تواند معتقد شود كه پيغمبر علم غيب مي با اين كيفيت كدام مسلماني مي

 ما در !؟بافندگان اين نسبتها ديدة عقلشان چقدر كور و از دين إلهي چقدر دور و مهجوراند
 به اين قضيه و ما جراي رجيع و بئر معونه كه در صفر سال چهارم )ص(احوال رسول خدا 
كتفاء نموده و طالبين تفصيل را به كتب سيرة آن حضرت ـ صلوات اهللا عليه هجري رخ داد ا
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  .دهيم ـ حواله مي
 أما در أحوال أمير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ الزم است بدانيم كه دربارة آن - ٢

اند چون خطبة البيان و  هايي بر آن جناب بافته حضرت بيش از ساير امامان غلو شده و خطبه
 ، كتاب خود از آن حضرت٤٥٢ در صفحة !اي كه اين آيت اهللا العظمي تونجيه يا خطبهخطبة 

 در ، لذا بايد بيشتر دقّت كرد،است  أبو بكر شيرازي نقل كرده!!!!از كتاب بسيار بسيار معتبر
است و صفاتي را كه باري  اين خطبه آن حضرت ـ العياذ باهللا ـ صريحاً ادعاي خدايي كرده

﴿هو اَألوُل واَآلِخر والظَّاِهر والباِطن  :فرمايد ح صفات خود اختصاص داده و ميتعالي به شر

.  او اول و آخر و ظاهر و نهان و او به هر چيز داناست»]٣/الحديد [﴾يٍء عِليموهو ِبكُلِّ شَ
 :استأمير المؤمنين هم در بصره آن صفات و باالتر از آن را به خود نسبت داده و گفته 

 من !را جاري كردم ها  من چشمه! من كوههارا ايجاد كردم!من زمين را به گردش در آوردم«
 من آفتاب !را نازل كردم ها  من قطره!را به وجود آوردم  من ابرها،ها را خوردني كردم ميوه

 تا آنجا كه .......... من........ من!........ من ماه را طالع كردم،مرا به روز درآورد
 من اول و آخر و ظاهر و »» َأنَا اَألوُل واآلِخر والظَّاِهر والْباِطن وِبكُلِّ شَيٍء عِليم «:گويد مي

   !!رودربايستي من خدايم  يعني بي!!باطن و بر هر چيز دانايم
خدا لعنت كند آن كساني را كه چنين كفرياتي را از زبان أمير المؤمنين و أئمه ـ سالم 

هم ـ جعل كردند و خدا لعنت كند گويندگان و نشر كنندگان آنها را أبد اآلبدين ودهر اهللا علي
  .الداهرين

 ،بهترين و بزرگترين دليل بر جعل آن پس از صراحت قرآن و گواهي عقل و وجدان
  .تاريخ است كه به فرمايش شهيد ثاني رسوا كننده ترين چيز براي أحاديث مجعول است

داند كه پس از بيعت مردم در مدينه  تاريخ اسالم داشته باشد ميهركس اندك اطّالعي از 
 به خالفت و مأيوس شدن طلحه و زبير از مقاماتي كه از آن حضرت )ع(با أمير المؤمنين 

 براي توليد فتنه با عايشه كه سابقة عداوتي با امير المؤمنين داشت همداستان ،انتظار داشتند
تر   آمادهيمير المؤمنين و ارادت به عثمان از هر شهرشدند و به بصره كه در عدالت با ا

زيرا كه بصره نه تنها أمير المؤمنين را به خالفت قبول نداشت بلكه با تبليغات .  رفتند،دوب
 را قاتل عثمان پنداشته و قتال با او را بر خود واجب )ع( مردم اين شهر علي ،فتنه جويان

جويان كه مدتي قبل بصره  واخاهان عثمان و ساير فتنه و با تبليغات شبانه روزي ه،دانستند مي
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 تا ،را متصرف شده بودند و أمير المؤمنين را به صورت اعدا عدو اسالم معرفي كرده بودند
جايي كه ديديم سر انجام أمير المؤمنين با قتل و كشتار بسيار كه تلفات آن سر به هزاران نفر 

  . قهراً وارد اين شهر گرديد،زد
 كه صرف نظر از مقام )ع(كند كه نه تنها أمير المؤمنين  اي باور مي هيچ ديوانهآيا 

اي   از أعقل عقالي روي زمين است بلكه هيچ ديوانه،)ص(واالي دست پروردگي پيامبر 
شناسند  ممكن است در چنين شهري كه أكثريت مردم آن او را متجاوز و ياغي و قاتل مي

 ...... من زمين را به گردش در آوردم: فرياد بزند كه،هادهمينكه پاي به منبر مسجد آن ن
ٍء  وَأنَا اَألوُل واآلِخر والظَّاِهر والْباِطن وِبكُلِّ شَي «: و سر انجام بگويد... من... من...من

  !!.؟ من أول و آخر و ظاهر و باطن و برهر چيز دانايم"عِليم
ر نزد اين مردم از تهمت قتل عثمان تبرئه كند أمير المؤمنين كه سعي داشت خود را د
 بر خيزد و ،جوشيد كه سينه شان از كينة او مي  چگونه ممكن است در مقابل چنين مردمي

   !؟ يعني خدايم،بگويد من چنين و چنانم
و در اين شهر عاصي حتّي يك نفر به او اعتراض نكند كه آخر اين چه كلمات است كه 

يك نفر نبود كه و دشمن  و از ارباب تاريخ و حديث از دوست !؟دآي از دهان تو بيرون مي
چنين قضية مهمي را در كتب حديث و تاريخ بياورد جز ابو بكر شيرازي كه معلوم نيست چه 

  !؟جانوري است
كنند چه جنون  خدايا اينان كه اين چرندها را به نام معارف دين در بين مردم منتشر مي

  !؟رندمطبق و چه مغز أحمقي دا
 تداشتند و غُال دانم اين غلوي كه أئمة اسالم اين همه مردم را از آن بر حذر مي من نمي

  !؟چيز بوده استه است پس چ كردند اگر اين چيزها نبوده را لعن و از ايشان اظهار برائت مي
أما شيعيان امروز  )١(دانستند  پيغمبر را غلو ميزعجيب است كه قدماي شيعه نفي سهو ا

 و كسي كه اندك ترديدي !شمرند دعاي خدايي را از ايشان غلو ندانسته بلكه معارف دين ميا
 تكفير او صادر ،داند واليت او را ناقص قلمداد كرده و از مصادر فتوي در اين خرافات روا

  !!شود مي

                                                 
 ).ناشر(كه ضميمة همين كتاب است مراجعه شود » سيري در رسالة سهو النّبي«به رسالة  )١(
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خدا شاهد است ما هرگز قصد نداشتيم با شرح اين حوادث تاريخي مقام واال و عالي 
 كمتر جلوه دهيم لكن غلو اين غاليان كه اصول مسلّم شريعت خاتم ،را از آنچه هستأئمه 

دارد كه با ذكر حوادث تاريخي از كتب معتبرة   ما را وامي،سازد النّبيين را خدشه دار مي
 مردم را از خطر غلو در دينشان آگاه سازيم و آنها را از ابتالء به نهي قرآن كريم كه ،شيعه

  .بر حذر داريم] ١٧١/النساء [ تَغْلُوا ِفي ِديِنكُم﴾﴿الفرموده 
از طرف » قيس بن سعد بن عباده« داستان واليت ، در تمام تواريخ مفصل و معتبر- ٣

أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ در مصر و عزل او كه منجر به از دست دادن آن حضرت 
 ، اين راه به آن جناب رسيدكشور مصر را براي هميشه و صدمات و خساراتي را كه از

 به ٣٣٦ص "(الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة«ضبط است و ما آن را از كتاب پرارزش 
كنيم وترجمة آن را از   نقل مي،است  سيد علي خان شوشتري كه يكي از أعالم شيعه)بعد

  :آوريم عربي به فارسي مي
دست گرفت به قيس فرموده به همينكه أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـ خالفت را به 

 پس قيس با هفت نفر از خاندانش ........سوي مصر برو كه من تورا بدان واليت والي كردم
اي كه با او بود بر مردم  بيرون آمد و به مصر رفت آنگاه به منبر بر آمد و دستور داد نامه

ا أمير المؤمنين علي به از طرف بندة خد «:خوانده شود و آن نامه با اين عنوان ابتدا شده بود
 من قيس بن سعد انصاري را به عنوان .رسد سوي كساني از مسلمانان كه اين نامه بديشان مي

ام  أمير به سوي شما فرستادم پس او را مدد داده و بر حقّ ياري كنيد و من به او دستور داده
رفق و ماليمت كه به نيكان شما نيكي كند و بر بدخواهان سخت گيرد و با عوام و خواص 

 وي از كساني است كه من راهنمايي او را پسنديده و به صالحيتش اميدوارم و از خدا .نمايد
 و السالم عليكم و .براي ما و شما كرداري پاك و ثوابي جميل و رحمتي وسيع خواستارم

  . اهللا وبركاتهترحم
 و خدا ،رپا خواست تمام شد قيس براي خطبه ب)ع(همينكه خواندن نامة أمير المؤمنين 

را حمد وثنا گفت كه ستايش خداي راست كه حقّ را به جاي خود درآورد و باطل را ميراند 
 أيها الناس ما با بهترين كسي كه بعد از پيغمبرمان محمد ،وستمكاران را نگونسار خواست

بيعت هم برخيزيد و به كتاب خدا و سنّت رسول اهللا   پس شما، سراغ داشتيم بيعت كرديم)ص(
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  .كنيد پس اگر ما به كتاب خدا و سنّت رسول اهللا عمل نكرديم ما را بر گردن شما بيعتي نيست
 آنگاه قيس .مردم برخاستند و بيعت كردند و مصر و توابع آن بر قيس استقامت يافت

 مگر يك قريه كه مردم آن كشتن ،عمال و فرمانداران خود را به شهرستانها گسيل داشت
» يزيد بن الحارث«شمردند و در آن قريه مردي از كنانه بود كه او  م ميعثمان را عظي

آييم عامل خود را   او كسي را به سوي قيس فرستاد و گفت كه ما نزد تو نمي،گفتند مي
 لكن مارا به حال خود واگذار تا ببينيم كار مردم به ، زيرا اين سرزمين قلمرو توست،بفرست

نيز شورش كرد و بر عثمان » مخلّد بن صامت األنصاريمسلمة بن  «!شود كجا منتهي مي
 قيس كسي را به سوي او فرستاد كه .زاري نمود و مردم را به طلب خون او دعوت كرد

 به خدا سوگند كه من دوست ندارم كه ملك شام و مصر از !؟واي بر تو آيا يا بر من شوريدي
پيكي به سوي قيس » مسلمه «!كن پس خون خود را حفظ ،آن من باشد و من تو را كشته باشم

يعني مطيع و (فرستاد كه تا زماني كه تو والي مصر باشي من از جانب تو كافي هستم 
   ).فرمانبردارم

 وي كساني را به جانب آنان ،قيس بن سعد شخصي بود داراي عقل متين و رأي رزين
 ،ا را به خود واگذاردهكنم ليكن شم كه كناره گرفتند فرستاد كه من شما را به بيعت مجبور نمي

هم "مسلمة بن مخلّد« و با ، كردا پس با آنان مهادنه و مدار،نمايم از شما كفايت و حراست مي
  . و هيچكس با او به منازعه برنخواست، و خراج و ماليات را جمع آوري نمود،مدارا كرد

بيرون آمد  علي ـ عليه السالم ـ به جانب جمل :گويد ابراهيم كه راوي حديث است مي
بر مصر والي بود و آن حضرت از بصره به كوفه آمد در حالي كه » قيس«در حالي كه 

 زيرا ،تر بود  وي از همة خلق خدا بر معاويه سنگين،در همان جاي خود بود» قيس«بازهم 
ترسيد كه علي ـ عليه السالم ـ با مردم  مصر و توابع آن به شام نزديك بود و معاويه مي

 و معاويه در بين اين دو نيرو ،هم از جانب مصر» قيس«ي شام روي آورد و عراق به سو
 لذا زماني كه أمير المؤمنين در كوفه بود و قبل از آنكه به سوي صفّين حركت ،محاصره شود

  : عنوان نامه چنين بود،اي براي قيس فرستاد نمايد معاويه نامه
 همانا من به سوي تو .بر تو سالم ،از معاويه بن ابي سفيان به سوي قيس بن سعد

 اگر شما بر عثمان عيب گرفتيد در ،َأما بعد. كنم كه معبودي جز او نيست خدايي را حمد مي
اي كه بر كسي زد در شنعت كسي يا جودت و سيرت  فزوني بخشش كه بر او ديديد تا تازيانه
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اين أحوال خود شما  با تمام ،كسي يا در اينكه جوانان و خويشان خود را به كار گماشت
 پس در حقيقت مرتكب أمر عظيمي شديد و ،شود ها حالل نمي دانيد كه خون او بدين بهانه مي

 اگر توبة قبل از مرگ از ، پس اي قيس به سوي پروردگارت توبه كن،كاري ناهنجار كرديد
أما  و ، از آن رو كه تو از كساني بودي كه مردم را بر عثمان شورانيدي.چيزي كفايت كند

 ما يقين درايم كه او مردم را به قتل عثمان اغراء و تشويق كرد و ايشان را به ) علي(رفيقت 
كشتن او واداشت تا اينكه وي را كشتند و تو با انبوه خويشانت از خون او به سالمت 

تواني از كساني بوده باشي كه تو را به خون عثمان مطالبه   پس اي قيس اگر مي،رهي نمي
ام  بيعت كن در آن صورت اگر من ظفر يابم تا زماني كه زنده» علي« ما عليه نكنند با

 از آن توست و مادامي كه من سلطان هستم سلطنت حجاز ) كوفه و بصره(سلطنت عراقين 
 هر كه را كه تو دوست داري و از غير اينها هرچه را كه دوست داري !براي خاندان تواست

 پس در اين باب رأي و عقيده ،ن بخواهي به تو خواهم داداز من بخواه زيرا هر چه را از م
  .اي كه به تو نوشتم برايم بنويس ات را در جواب نامه

همين كه اين نامه به قيس رسيد چون دوست داشت كه با او به دفع الوقت رفتار كند و 
  : لذا به او نوشت،نظر خود را بر او آشكار نكرده و به جنگ با او شتاب نكند

َأم دعاين كاري است كه ،شدي فهميدم  نامة تو رسيد و آنچه از أمر عثمان يادآور،ا ب 
 كسي است كه مردم را بر قتل ) علي(شدي كه رفيقم  من به آن نزديك نشده ام و نيز يادآور

 اين أمري است كه مرا بر !عثمان اغراء كرده و عليه ايشان دسيسه نمود تا عثمان را كشتند
ست و أما اينكه مذكور داشتي كه انبوه عشيرة من از خون عثمان به سالمت آن اطّالعي ني

آيد از اينكه أولين مردمي كه در أمر او شركت داشتند عشيرة من  رهند پس الزم مي نمي
 و أما اينكه از من خواستي كه با تو در خوانخواهي عثمان ! مرا خشنود كرده باشد،بودند

ن بر من عرضه داشتي فهميدم اين أمري است كه مرا در آن بيعت كنم و آنچه در مقابل آ
 و من در اينجا از جانب تو كافي .نظر و انديشه بايد و اين كاري نيست كه در آن عجله شايد

ِإن  تا ببينيم و ببيني ، رخ نخواهد داد،هستم و از جانب من چيزي كه تو را ناخشنود بدارد

  . وبركاته والسالم عليكم ورحمة اهللا.شَاء اُهللا
شود و گاهي   او را چنين يافت كه گاهي نزديك مي،همينكه معاويه نامة قيس را خواند

  : لذا به او نوشت.دور و ترسيد كه قيس با او در مقام خدعه و كيد بر آيد
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 تو را نه نزديك ديدم كه در شمار صلح آورم و نه دور كه ، َأما بعد نامة تو را خواندم
 و من چنان كسي نيستم كه با او !تو را چون ريسمان سياه و سپيد يافتم !در حساب جنگ
 در حالي كه با من رجالي پر ، بازي كرد يا با كيد و كين او را فريب داد،بتوان به خدعه

 ، پس اگر آنچه را كه بر تو عرضه كردم قبول كردي.شمار و مركبهاي با زين و افساراست
كني مصر را بر تو از سواره و  تواست و اگر اين كار را نميام از آن  هآنچه را كه وعده داد

  . و السالم!كنم پياده پر مي
چون قيس نامة معاويه را خواند و دانست كه معاويه از وي مطاوعه و مطاوله را قبول 

  :كند ناچار آنچه را كه در دل داشت آشكار نمود و به او نوشت نمي
خواهي   عجب است از اينكه مي،َأما بعد. سفياناز جانب قيس بن سعد به معاويه بن أبي 

 غير تو !اي كه مرا از پيش خريداري كني رأي خود را به روز بقبوالني و طمع در آن بسته
را پدر مباد تا من از اطاعت كسي كه سزاوارتريِن تمام مردم به أمر خالفت است و گوياترين 

 خارج شوم و ،ترين مردم به رسول خداستايشان به حقّ است و هادي ترين آنهاست و نزديك
كني كه در طاعت كسي داخل شوم كه دور ترين آنها از أمر خالفت بوده و  تو مرا أمر مي

 در حالي كه ،ترين مردم به رسول خداست دروغگوترين مردم و گمراهترين ايشان و بيگانه
 و أما اينكه .اند  آمده گرد،در پيرامون تو قومي گمراه و گمراه كنندتر از طاغوتهاي ابليس

 اگر من تو را از اين كار مشغول ،گفتي كه مصر را بر من از سواره و پياده پر خواهي كرد
  . و السالم.خواهي بكن نداشتم كه به خود مشغول باشي در آن صورت هرچه مي

اين نامة قيس معاويه را از او مأيوس كرد و جايگاه او بروي سخت سنگين شد و خيلي 
بود زيرا از نيروي او و تمرد و  اي كاش بر جاي قيس كس ديگري مي   داشت كهعالقه

سركشي وي و بزرگمرديش خوب باخبر بود و أمر وي معاويه سختي و بر سينه اش سنگيني 
 و ! پس برايش دعا كنيد!! لذا بر مردم چنين وانمود كه قيس با وي بيعت كرده است،كرد مي
 بر مردم خواند و خود نيز ،بود و در آن نرمي نشان داده بوداي كه قيس قبالً نوشته  نامه
  :اي جعل كرد و آن را به قيس نسبت داده بر مردم شام خواند بدين مضمون نامه

 همانا قتل عثمان ،َأما بعد، به سوي أمير معاوية بن أبي سفيان از جانب قيس بن سعد
توانم از   ديدم نمي،دين خود شدمحادثة عظيمي بود در اسالم و من نگران نفس خود و 

 پس از خداي !اند يباني كنم كه امام مسلمان محرم نيكوكار با تقواي خود را كشتهتگروهي پش
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كنم و از حضرت او حفظ دين خود را مسألت  سبحان براي گناهان خود طلب آمرزش مي
رم كه به سوي ام و دوست دا  آگاه باشيد كه من به جانب شما صلح و بيعت آورده.نمايم مي

قتال كنندگان آن امام هادي مظلوم روي آورم پس از من بخواه آنچه را كه از اموال و رجال 
 و سالم بر أمير و رحمت خدا و ، تا آن را با شتاب تمام تقديم دارم ِإن شَاء اُهللا،خواهاني
  !بركات او

 جاسوسان !!استگويد در تمام شام شايع شد كه قيس با معاويه مصالحه كرده  راوي مي
 آن جناب اين ،علي ـ عليه السالم ـ به كوفه آمده اين ماجرا را به حضرتش گزارش دادند

 آنگاه دو فرزند خود حضرات حسنين و فرزند !قضيه را بسي عظيم شمرد و تعجب كرد
 :ديگرش محمد حنفيه و عبد اهللا بن جعفر را خواند و ايشان را بدين قضيه آگاهي داد و گفت

 يا أمير المؤمنين آنچه را كه در آن شك داراي واگذار : عبد اهللا جعفر گفت؟أي شما چيستر
  . قيس را از مصر معزول كن!و به راه يقين و بدون شك پرداز

 عبد !كنم  نميور به خدا قسم من اين عمل را از قيس با:علي ـ عليه السالم ـ فرمود
شود حقّ است از عزل او   اگر آنچه گفته مي، يا أمير المؤمنين او را عزل كن:اهللا گفت

 باألخره علي ـ عليه السالم ـ قيس را خلع و محمد بن أبي ......شود ضرري متوجه تو نمي
و بنا به عالقه و اعتمادي كه خود به محمد ] كه در خانة آن حضرت بزرگ شده بود[بكر را 

دري او در اين أمر بود وي را بر بن أبي بكر داشت و هم دلخواه عبد اهللا جعفر برادر ما
 ، محمد به مصر و به قيس رفت.اي براي مردم مصر نوشت واليت مصر گماشت و با او نامه

 آيا كسي بين من ؟ أمير المؤمنين را چه باك بود و چه چيز رأي او را تغيير داد:قيس پرسيد
 سلطنت هم مال  اين، موضوع مهمي نيست! نه: محمد گفت؟)سعايت كرد(و او داخل شد 

دختر أبي قحافه » فريسه« زيرا ،بين محمد بن أبي بكر و قيس قرابت سببي بود( !توست
 من ، نه به خدا قسم: قيس گفت) و قيس شوهر عمة محمد بود، زن قيس بود،خواهر ابو بكر

 و همينكه أمير المؤمنين او را از حكومت مصر عزل !حتّي يك ساعت هم با تو نخواهم ماند
 تا اينكه ! به كوفه نرفت)ع( و به جانب علي ،د از آنجا خارج شد و روي به مدينه آوردنمو

  . حاضر شد)ع(سر انجام در جنگ صفين در كتاب امير المؤمنين 
 رخ )ع(اين داستان كه يكي از مسلّمات تاريخ است كه در زمان أمير المؤمنين 

 و چون جوان و ،ر بر مصر مسلّم نشددانيم حكومت محمد بن أبي بك  و چنانكه مي.است داده
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ناپخته بود باألخره مصر را از دست داد و خود به فجيع ترين صورت كشته شد و آن 
 چنانكه خود أمير .حضرت بر مرگ او گريست و ديگر مصر به أمير المؤمنين برنگشت

يت شيخ اي كه به روا  و اين معني از نامه، از اين قضيه اظهار ندامت فرمود)ع(المؤمنين 
 اين نامه را أمير المؤمنين ،آيد  گزارش شده به دست مي)٩ مجلسي ٤٨ص(مفيد در امالي 

 معني مذكور را ، و اين جمله از نامه. هنگام إعزام مالك اشتر بر واليت مصر به او داد)ع(
مه اُهللا ِمصر فَخَرج وقَد كُنْتُ ولَّيتُ محمد بن َأِبي بكٍْر رِح «:ساند كه فرمودهر به صراحت مي

 خود من محمد بن أبي "...علَيِه خَواِرج وكَان حدثاً ال ِعلْم لَه ِبالْحروِب فَاستُشِْهد رِحمه اُهللا
 پس خوارج بر او خروج كردند و او ،بكر را ـ كه خدايش رحمت كند ـ واليت مصر دادم

  ..... خدايش رحمت كند،نگ نداشت لذا شهيد شد بود و علم و اطّالعي از فنون جنچون جوا
بر دانشمندان مطّلع پوشيده نيست كه قيس بن سعد بن عباده از بزرگان اصحاب رسول 

 و امام حسن از متصلّبين در دين حقّ و )ع( و از أعالم شيعيان أمير المؤمنين )ص(خدا 
يخ طوسي دربارة او شجاعان نامدار روزگار بود چنانكه در كتب رجال از جمله خالصة ش

 من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه ،قيس بن سعد بن عبادة «:آمده است

 قيس بن سعد بن عباده از پيشتازان روي آوردن به أمير " لم يبايع أبا بكر،السالم وهو مشكور
  . است كه چون با أبو بكر بيعت نكرد شايستة تقدير است)ع(المؤمنين 

 و كان قيس :و قال أنس «: ـ در تعليقة خود نوشته استهني ـ عليه الرحمو شهيد ثا

 منزلت قيس بن سعد در پيش "زلة صاحب الشرطة من األميرـ بمن)ص( يبن سعد من النب
 در )ع( چون مقام رئيس شهرباني از طرف فرمانروا بود و حضرت رضا )ص(رسول خدا 

افعي بر گردن او پيچيد و همينكه سر از خلوص و تقواي او فرمود كه در حال سجدة نماز 
  ! أما او به هيچ وجه متعرض آن نشد،سجده برداشت در لباس او جاي گرفت

إنه كان من كبار شيعة  «:ابن أبي الحديد در شرح نهج البالغه دربارة او نوشته است

ران واقعي آن  او از بزرگترين پيروان علي و دوستدا»»علي عليه السالم والمتحقِّقين بمحبته
  .حضرت بود

 ،است  موجبي از جهت نقصان ارادت و محبت او نداشته،پس عزل او از حكومت مصر
و زيركي و فطانت او نيز در غايت شهرت بود به طوري كه او را يكي از أذكياء عرب 

  .اند شمرده
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 ﴿ال آن هم عالمي كه ؟ عمل كسي است كه عالم به غيب است،آيا اين عملي كه با او شد

  !؟ِفي اَألرِض﴾  يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت وال
 آيا عقالً ممكن است كه داراي ،اند شده اگر گويي كه با علم غيب مرتكب اين أعمال مي

 خاصيت علم :فرمايد  و اگر متّكي به قرآني كه مي؟علم غيب اينگونه به ضرر خود اقدام كند
  ! ؟]١٨٨/األعراف [﴿ولَو كُنْتُ َأعلَم الغَيب الستَكْثَرتُ ِمن الخَيِر﴾ست  استكثار خير ا،غيب

 داللت )ع( از جمله أموري كه به وضوح تمام بر عدم علم غيب حضرت علي - ٤
 .را بر بصره و اهواز و فارس و كرمان است"زياد بن أبيه«كند والي كردن آن حضرت  مي

باس بوده و در امور حكومت و واليت بصره داراي اطّالعاتي كاتب ابن ع"زياد بن أبيه«چون 
دانيم واليت و   بعد از ابن عباس او را واليت داد و چنانكه مي)ع(بوده لذا أمير المؤمنين 

حكومت زياد بر بصره موجب شد كه شيعيان علي را به خوبي بشناسند و چون بعد از أمير 
او را إبقاء كرد لذا دوام حكومت او خود يكي از  نيز واليت )ع(المؤمنين حضرت امام حسن 

را به برادري خود استلحاق كرد "زياد« بود و هنگامي كه معاويه )ع(بدبختيهاي شيعيان علي 
سرش دمار از شيعيان علي پ او و ،و او را فريقت و حكومت عراقين را به او واگذار نمود

   . مفصل تاريخ حواله كرد بر آوردند كه شرح جنايات ايشان را بايد به كتب)ع(
 امير ،است كه در همان زمان خالفت"منذر بن جارود«ديگر واليت و حكومت دادن به 

َأما بعد  «:شيمان كرد چنانكه آن حضرت نامه براي او نوشت كهپالمؤمنين را از اين عمل 

ده تَتَِّبع وظَنَنْتُ َأنَّك ِني ِمنْكغَر َأِبيك الحص فَِإنقِّيا رفَِإذَا َأنْتَ ِفيم ِبيلَهس لُكوتَس هِإلَي  نْكع ي

تَِصُل عِشيرتَك  و،تَعمر دنْياك ِبخَراِب آِخرِتك ،تُبِقي ِلآِخرِتك عتَاداً ال تَدع ِلهواك انِْقياداً وال

 ِة ِديِنكقِّبقَِطيعح نْكلَغَِني عا بم كَان لَِئنوِمنْك رخَي ِلكنَع عِشسو ِلكُل َأهماً لَج ِبِصفَِتك كَان نمو 

رك ِفي َأمانٍَة َأو يْؤمن علَى ـفَلَيس ِبَأهٍل َأن يسد ِبِه ثَغْر َأو ينْفَذَ ِبِه َأمر َأو يعلَى لَه قَدر َأو يشْ

 ِحين ٍة فََأقِْبْل ِإلَياياُهللاِجب شَاء ذَا ِإنِكتَاِبي ه كِصُل ِإلَيدرت مرا فريقت پ شايستگي و خوبي »»ي
 اما اكنون ،روي كني و به همان راه او مي و گمان كردم كه تو نيز راه هدايت او را تبعيت مي

شود تو منقاد هواي خود بوده و براي آخرت خود چيزي  آنچنانكه به من گزارش مي
يوستن به خويشانت را با پكني و   خود را با خراب كردن آخرتت آباد مي دنياي،اندوزي نمي

رسد راست باشد   اگر اين خبرها كه از تو به من مي،دهي بريدن و گسستن از دينت انجام مي
هر آينه شتر اهل تو و بند نعلينت از تو بهتراند و همچون كسي چون تو شايستگي ندارد حفظ 
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  ).٧١ نامة ،نهج البالغه( ....ارندپمرزي را به او س
اند   آنان كه مدعي!كند هرگز كسي كه عالم به غيب است چنين كارهايي را با خود نمي
اند خوب است يكي از  علي ـ عليه السالم ـ يا هر يك از أئمه اهل بيت داراي علم غيب بوده

ون غاليان يا دشمنان  چ!اند كه داللت بر علم غيب آنها دارد نشان بدهند كارهايي كه انجام داده
 علي ـ عليه السالم ـ را به خيال خود از حدود بشري ارتقاء داده و يك موجود خيالي ،اسالم

اند و حضور در تمام مكانها و علم به جميع  كند معرفي كرده كه گاهي كارهاي خدايي مي
چون عروج زند  اند كه گاهي كارهايي از او سر مي غيوب را از خصوصيات او قلمداد كرده

به آسمانها و نشستن روي بساط ابر و صعود به هوا و كشتن سي هزار از يأجوج و مأجوج 
 و حاضر شدن در مهماني بيش از چهل خانه و رفتن به معراج قبل از ،در حديث بساط

 و قاضي ، و سر راه گرفتن بر او در يكي از آسمانها به صورت شير درنده)ص(رسول خدا 
 جز به ،ي كه با يكديگر نزاع كردند و در صلح كردن و اصالح أمرشدن براي فرشتگان

 و در زمان انبياي گذشته به !قضاوت علي راضي نشدند تا نا چار آن حضرت به آسمان رفت
وشيدن لباس پصورت هاي مختلف حاضر گشته انبيارا ياري نموده همچنين زمان موسي كه با 

ز طال بود و به دربارة فرعون رفتن براي طال و سوار شدن بر اسبي كه زين برگ آن ا
 و صدها از اين قبيل موهومات و خرافات كه بايد براي !ترسانيدن او از مخالفت با موسي

و » مدينة المعاجز«و "مشارق األنوار«و "عيون المعجزات«تفصيل آن به كتابهايي چون 
روزي غاليان يا دشمنان  حال اگر اين خرافات را .و امثال اينها رجوع كرد» تحفة المجالس«

اند مقصود كساني كه امروز آنها را اشاعه و ترويج  راكندهپاسالم براي منظور خود بافته و 
باشند  يروي از منظور دشمنان اسالم است و آلت بال ارادة آنان نميپ اگر نه ؟ چيست،كنند مي
ه كه نام دين منتشر كند جز رمانيدن عقالء از هر چ س نشر اين خرافات چه دردي را دوا ميپ

 و غرور و گستاخي جاهالن به خيال اينكه چون علي چنين است و اينان هم كه خود !شود مي
بدون آنكه بدانند معني شيعه چيست يا در صورِت دانستن بدون آنكه ( !دانند را شيعيان علي مي

روردگار پاندك جنبشي براي اجراء و انجام و ظايف شيعه بودن كه همان بندگي خالص براي 
 آري اينان به خيال خود !ندارند در صدر بهشت جاي خواهند داشتپ  مي!)؟است به خود بدهند
  !! مقرِب درگاه خدا و عزيزان بي جهت دستگاه خلقت اند،بدون هيچ عمل

 در نظر غاليان موجود عجيبي است كه نظير او را حتّي در افسانة )ع(آري علي 
 او صفات بشري حائز صفات خدايي است كه در همه جا !تتوان ياف خدايان يونان هم نمي
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  !!!است ﴾هو ِبكُلِّ شَيٍء عِليم﴿حاضر و بر همه كس ناظر و به هر كاري قادر و 
رستان منزه از اين موهومات و مبراي از اين افترائات و از پأما علي در نظر خدا 

  .راست بيزا،دهند كساني كه چنين نسبتهاي ناروا به حضرتش مي
 و اگر كسي از ذكر آن فضايل قصد تبعيت ، كار آساني نيست)ع(شمردن فضائل علي 

 ، و هيچ كس را با چنين عمل،كند  صرف گفتن و شنيدن آن دردي را دوا نمي،نداشته باشد
 خود از )ع( علي ،يرو را گويند نه لفّاظ و قائل راپتوان گفت كه شيعه تابع و  شيعة او نمي

الم است كه تعليمات اين دين مبين قادر است چنين فردي را تربيت كرده معجزات دين اس
 در جامعة خود )ع(است تا أمثال علي  تحويل جامعة بشري دهد و باألخره دين اسالم آمده

اي  روراند نه آنكه با خياالت و أوهاِم غاليان يك علي موهوم بسازد كه در كمتر افسانهپب
 و اين علي از ،ألخره علِي غاليان با علِي موحدين دو تاست و با؟!توان يافت نظيرش را مي
  !آن علي جداست

 سخن در اين بود كه در سيرة أئمه چيزي از علم به غيب ،برگرديم به اصل موضوع
 يا از ،شود كه بتوان گفت فالن عمل را به موجب علم غيب كه سودي داشت انجام ديده نمي

 همان ، بلكه در سيره روشن آنان! جلوگيري كردنديش آمد كه صدمه و زياني داشتپفالن 
 از آن ،امور و احوال عادي كه در زندگاني ديگران است در حيات ايشان نيز مشهود بود
   :جمله داستاني است كه در احوال حضرت موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ آورده اند

 الرضا شيخ  و عيون اخبار)٣٦ ص،٢ ج، نجفپچا( در كتاب أمالي شيخ طوسي - ٥
 از علي )٢١٧ ص، تبريزپچا( و جلد يازدهم بحار األنوار ) اخبار موسي بن جعفر(صدوق 

 :گفت  از مردي از ياران خود شنيدم كه مي:است كه گفت بن ابراهيم بن هاشم روايت شده
 را محبوس داشت همينكه شب بر او )ع(هنگامي كه هارون الرشيد حضرت موسي بن جعفر 

رت وضوي خود را تجديد نمود رو به قبله كرد و چهار ركعت نماز خواند درآمد آن حض
يا سيِدي نَجِني ِمن حبِس  «:آنگاه خطاب به خداوند متعال شروع به خواندن اين دعا كرد

 همينكه . اي موالي من مرا از زندان هارون نجات بخش".....هارون وخَلِّصِني ِمن يِدِه
 هارون در خواب مرد سياهي را ديد كه درست او شمشيري است ،ا خواندحضرت اين دعا ر

 آنگاه حاجب خود را خواند و گفت برو به . هارون ترسيد،س آن سياه به هارون نهيب زدپ
 حاجب بيرون آمد و درب زندان را كوبيده موسي بن ،زندان و موسي بن جعفر را آزاد كن
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س حضرت پ ؟خواند  خليفه تو را مي: گفت حاجب؟ كيست: حضرت فرمود،جعفر را خواند
خواند جز به منظور شري  گفت مرا در اين دل شب نمي برخاست ترسان و لرزان بود و مي

كه نسبت به من دارد و گريان و غمين در حالي كه از زندگي خود مأيوس بود از جاي خود 
 !لرزيد بدنش مي و !چنديد حركت كرده به سوي هارون آمد در حالي كه استخوانهايش مي

 ،دهم  هارون جواب سالم او را داده گفت تو را به خدا سوگند مي،آنگاه گفت سالم بر هارون
س لباسهايي خواست و پ س:گويد  تا آنجا كي مي......آيا در اين دل شب دعايي خواندي

 و ،حضرت را بدان سه مرتبه مخَلَّع نمود و او را بر اسب خود سوار كرده و گرامي داشت
  !حضرتش را نديم و همنشين خود نمود

يشامد را پ عالم به غيب است با اينكه خود قبالً مقدمة اين ،آيا امامي كه به قول غاليان
 :است مع هذا چرا همينكه درب زندان كوبيده شد و به او گفتند چيده يعني نماز و دعا خوانده

 از ،و غمگين و مأيوس از حيات ترسان و لرزان شد و به حال گريان ،خواند خليفه تو را مي
 و از ؟ خواسته است،زد كه هارون او را به منظور بدي  و حدس مي،جاي خود برخاست

 آيا عالم به غيب حالش !لرزيد و از زندگي مأيوس بود ترسيد و مي همين جهت بود كه مي
  . حقيقتها از اين قبيل قضاياي تاريخي كه در تواريخ هست و حاكي از اين  و ده؟!چنين است

  .اينك نظر و عقيدة دانشمندان بزرگ شيعه را در فصل آينده مطالعه فرماييد
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  )ع(نظر علماي بزرگ شيعه دربارة علم غيب أئمه 
سلَيمان بِن  و قَيِس بِن سعد :در فصل گذشته گفته شده كه اصحاب خاص أئمه چون

 و امثال ايشان نه تنها امامان را عالم به غيب زرارةَ و  نَجبة مسيِب بِن و صرٍد الخُزاِعي
 و چنانكه !!!شمردند اي مراحل آنان را كامل نمي ارهپدانستند بلكه در احكام دين هم در  نمي

و علماي بزرگ شيعه چون ابن جنيد و شهيد ثاني و عالّ مة مجلسي و بحر العلوم  دانشمندان
 أئمه ـ عليهم السالم ـ را فقط ،اند كه اصحاِب خاصِّ امامان طباطبائي نيز تصريح كرده

دانستند كه طاعت ايشان واجب است و اعتقاد به عصمت ايشان از خطا و  علماي ابراري مي
  !نسيان نداشتند

انزدهم بحار األنوار كتاب اإليمان و الكفر و پچنانكه عالّمة مجلسي در حقّ اليقين و جلد 
محمد بن أحمد « ضمن أحوال )٦٨ ص ،٢ج( مامقاني در تنقيح المقال مرحوم شيخ عبد اهللا

 تصديق به امامت أئمه ـ عليهم ،است كه در ايمان است و شهيد ثاني فرموده آورده"الجنيد
السالم ـ و اعتقاد به وجوب اطاعت ايشان كافي است هر چند از تصديق به عصمت از خطا 

معني از مجموع روايات ايشان ـ عليهم السالم ـ و است كه اين   و ادعا كرده!خالي باشد
عقيدة شيعيانشان واضح و ظاهر است كه آنان معتقد بودند كه امامان علماي ابراري هستند كه 

 و مع ذلك أئمه ـ !خدا طاعت ايشان را با عدم اعتقاد به عصمت ايشان فرض شمرده است
  !دندفرمو عليهم السالم ـ به ايمان و عدالتشان حكم مي

س از فوت و پ أما .اين حال اصحاب أئمه ـ عليهم السالم ـ در زمان حيات ايشان بود
 ،شناسيم غيبت ايشان از دانشمندان بزرگ شيعه كساني را كه تا هنگام تأليف اين كتاب مي

 سهل است حتّي سهو و غفلت و ظن و اجتهاد را ،بسياراند كه اعتقاد به علم غيِب أئمه نداشتند
 ولي از باب اختصار ناچار نام ده نفر از ايشان و !دانستند ارة ايشان جايز و روا ميدرب

و بقيه را إن شاء اهللا تعالي لدي الفرصه و عند  آوريم عقايدشان را تيمناً در اين رساله مي
نماييم تا دانسته شود كه اين غلو و افراط از  اي علي حده معرفي مي اإلقتضاء در رساله

ن بوده و شايد سياست سالطين مانند سلسلة صفويه و امثال آن نيز در آن دخالت داشته متأخّري
  .و گرنه علماء و دانشمندان متقدم هرگز چنين عقايد شرك آميزي نداشتند
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 محمد بن الحسن بن الوليد القمي ـ رحمت اهللا عليه ـ استاد شيخ صدوق بزرگترين - ١
  .يق و تعظيم عموم علماي شيعه و اصحاب رجال استعالم شيعه در زمان خود كه مورد توث

داند بلكه سهو و نسيان را  آن جناب نه تنها أئمه ـ عليهم السالم ـ را عالم به غيب نمي
يغمبر بزرگوار اسالم كه أميِن وحي و مأمور رسالت است جايز پبر ايشان كه سهل است بر 

يغمبر است چنانكه مرحوم پنفي سهو از  ، و معتقد است كه أول درجة غلو!شمارد و روا مي
 احتراز آن جناب از عقيدة .است آورده"من ال يحضره الفقيه«صدوق اين عقيده را از او در 

صفّار را كه "بصائر الدرجات«عالم به غيب بودِن امامان تا آن حد بود كه روايت از كتاب 
  ! فرمود تحريم،اي از اخبار غلو آميز است جايز ندانسته ارهپحاوي 
 مرحوم صدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي رئيس المحدثين - ٢

ـ عليهم السالم ـ و  و به طور كلّي تمام علماي بزرگ شيعه در قم كه اكثر آنان معاصر أئمه
  نسبِت علم غيب و صدور معجزه را از أئمه ـ عليهم السالم،با ايشان مربوط و معاشر بودند

 غلو شمرده و قائل به آن را ، حتي نفي سهو ونسيان را از ايشان،ـ منكر بوده سهل است
  .اند دانستند و در اين خصوص كتابها نوشته غالي و غالي را بدتر از مشرك مي

يغمبر تا چه رسد به امام جايز و الزم پو مرحوم صدوق صدور سهو و نسيان را از 
دهد كه كتابي خاص در اين باب  وعده مي"يحضره الفقيهمن ال «شمرد و خود در كتاب  مي

تأليف نمايد و احتماالً آن را تأليف كرده باشد و دست حوادث آن را از دسترس ما دور داشته 
 زيرا آن مرحوم داراي بيش از سيصد تأليف است كه كمتر از نصف آن در دسترس !باشد

در ساير آثار » سهو النّبي«ياري در موضوع يداست هرچند اخبار بسپماست و بقيه متأسفانه نا
دهد و خود آن جناب  است كه جمع آن خود كتاب مستقلّي را تشكيل مي آن مرحوم باقي مانده

ولَو جاز َأن تُرد  «:از كثرت اخبار در اين موضوع فرموده است"من ال يحضره الفقيه«در 

جاز َأن تُرد جِميع اَألخْباِر وِفي ردها ِإبطَاُل الديِن اَألخْبار الواِردةُ ِفي هذَا المعنَى لَ

 رد شود در آن )سهو النَِّبي( اگر جايز باشد كه اخبار روارده در اين معني »»ِريعِةـَوالشّ
صورت رد جميع أخبار جايز خواهد بود خواهد بود و در چنين صورت دين و شريعت باطل 

  ). شريعت بر اين أخبار استزيرا بناي( .است
اي از علماي شيعه چون شيخ مفيد و شيخ بهائي به خيال اينكه  ارهپجاي تعجب است كه 

است خداي را شكر  توفيق نيافته» سهو النَِّبي«شيخ صدوق به نوشتن چنين كتابي در موضوع 
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باشد و آن كتاب مانند اند در حالي كه أوالً چنانكه گفتيم ممكن است آن جناب توفيق يافته  كرده
 ثانياً در همين كتبي كه از او باقي .است اي از ساير آثار آن مرحوم دستخوش حوادث شده ارهپ

نمايد و در هر صورت از دست دادن آثار  است به قدر كفايت اين مطالب را اثبات مي مانده
  .صدوق جاي تأسف است نه جاي مسرت

اي  رد بر صدوق است در اين باره نيز رسالهاي از آثارش  ارهپمرحوم شيخ مفيد كه 
است و به تصور خود او را در اين عقيده محكوم و  رداخته و بر صدوق و عقيده اش تاختهپ

است لكن در زمان ما عالّمة محقّق آقاي حاج شيخ محمد تقي شوشتري ـ أدام  مردود ساخته
خطّ شريفش أفست و به ضميمة جلد نگاشته و به » سهو النَِّبي«اي در  اهللا بقاءه ـ رساله

 آن جناب در اين .است  و منتشر گرديدهپآن بزرگوار چا» قاموس الرجاِل«يازدهم كتاب 
  .)١( طالبين بدان مراجعه فرمايند.است كتاب اين مطلب را به نحو أوفي ثابت كرده

لم عقيدة علماي بزرگ شيعه در جواز سهو و نسيان بر أئمه تا چه رسد به نداشتن ع
 و نيز در ،انزدهم بحارپاست كه بنابه نقل عالّمة مجلسي در جلد  غيب آن چنان شهرت داشته

جماعة وردوا إلينا  «: شيخ مفيد فرموده است)٦٥ ص، تبريزپچا("تصحيح االعتقاد«كتاب 

ة ـوين   في الدين ظاهراًرون تقصيراًـِّقصمن قم يالم-زلون األئمالس ليِهمعن مراتبهم  -ع

من األحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم ورأينا من يزعمون أنهم كانوا ال يعرفون كثيراًو 

 گروهي از مردم قم بر ما "يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون
كنند كه آنان ـ عليهم السالم ـ  وارد شدند كه ديديم آشكارا در دين مقصراند و چنين گمان مي

دانستند تا اينكه در قلب ايشان نكته شود و در ميان علماي قم  اري از احكام دين را نميبسي
   .شدند گويند أئمه در أحكام دين و شريعت به رأي و ظنون ملتجي مي كساني را ديديم كه مي

مطلب را » سهو النّبي«مجلسي ـ عليه الرحمه ـ در تحقيق و تبيين خود در موضوع 
ويظهر منه عدم انعقاد اإلجماع من الشيعة على نفي مطلق  «:مه داده استبه اين عبارت خات

شود كه در شيعه اجماع بر نفي مطلق سهو   از تمام اين گفتارها ظاهر مي"السهو من األنبياء
اي داشته باشد و حال آنكه  توانست چنين عقيده  آري شيعه چگونه مي.است از انبياء منعقد نشده

ح با آيات قرآن است زيرا پروردگار عالم دربارة حضرت آدم ـ چنين قولي مخالف صري
 »]١١٥/طه [﴾ولَقَد عِهدنَا ِإلَى َآدم ِمن قَبُل فَنَِسي ولَم نَِجد لَه عزما﴿ :فرمايد عليه السالم ـ مي

                                                 
  ).ناشر( كه ضميمة همين كتاب است مراجعه شود »سيري در رسالة سهو النّبي« به رسالة )١(
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يمان بستيم ولي فراموش كرد و در او عزمي استوار پيش از اين با آدم پو به درستي كه 
فَلَما بلَغَا ﴿ :فرمايد يغمبِر خدا بودند ميپ و دربارة موسي و يوشَع بن نون كه هر دو ،فتيمنيا

س چون به جاي اتّصال دو رسيدند ماهي خود را پ »]٦١/الكهف [﴾مجمع بيِنِهما نَِسيا حوتَهما
ِسيتُ الحوتَ وما فَِإنِّي نَ﴿ :گويد  و در همين سوره از قول يوشَع بن نون مي،از ياد بردند

هَأذْكُر َأن طَانِإال الشَّي اِنيههمانا ماهي را از ياد بردم و جز شيطان »]٦٣/الكهف[ ﴾َأنْس 
فراموشم نساخت كه آن را ياد كنم و در همين سوره از قول جناب موسي ـ ـ عليه السالم 

 مرا بدانچه از ياد »]٧٣/الكهف[ ﴾ِسيتُتَُؤاِخذِْني ِبما نَ قَاَل ال﴿ :گويد ـ به عالم زمان خود مي
 اُهللاقَاَل ستَِجدِني ِإن شَاء ﴿رده بود كه پ در حالي كه قبالً به او تعهد س،بردم مؤاخذه مكن

  .كنم  و تو را در هيچ كاري نافرماني نمي»]٦٩/الكهف[ ﴾ي لَك َأمراـِصاِبرا وال َأعص
فََأنْساه الشَّيطَان ِذكْر ﴿شمارد  وش نسيان ميو حضرت يوسف ـ عليه السالم ـ را دستخ

ِسِنين عِن ِبضجِه فَلَِبثَ ِفي السبشيطان يادآوري پروردگارش را از ياد او »]٤٢/يوسف [﴾ر 
   .س يوسف چند سالي در زندان باقي ماندپبرد 

ة خدا و چون وحي را به اعتبار وعد(يغمبر أكرم در غير مورد وحي پخداوند عالم به 
واذْكُر ربك ِإذَا نَِسيتَ وقُْل ﴿ :فرمايد دهد و مي  نسبت نسيان مي)برد القاء و اقراء او از ياد نمي

 و چون فراموش كردي »]٢٤/الكهف [﴾عسى َأن يهِديِن ربي َألقْرب ِمن هذَا رشَدا
راهي كه از اين به هدايت پروردگارت را ياد كن و بگو اميد است كه پروردگارم مرا به 

 ﴾سنُقِْرُئك فَال تَنْسى﴿ :نمايد  و به آن حضرت اخطار مي.نزديكتر باشد هدايت فرمايد
شود جز وحي  كه معلوم مي كني خوانيم و تو فراموش نمي مي] قرآن را[ ما بر تو »]٦/األعلى[

يز است تا چه رسد يغمبران جاپس سهو و نسيان به حكم عقل و قرآن بر پكند  را فراموش مي
 :فرمايد  و آن كس كه سهو و نسيان تنها ذات پروردگار عالم است چنانكه مي!به امامان

 و بنابر ،كند كند و فراموش نمي  پروردگارم خطا نمي»]٥٢/طه [﴾يِضلُّ ربي وال ينْسى ال﴿
ه السالم گويد كه به حضرت رضا ـ علي مي"هروي» «عيون أخبار الرضا«روايت منقوله در 
ندارند كه بر رسول خدا پ  بابن رسول اهللا گروهي در كوفه هستند كه مي:ـ عرض كردم

يسهو  كَذَبوا لَعنَهم اُهللا ِإن الَِّذي الَ «: حضرت فرمود!شد  سهو و اشتباهي عارض نمي)ص(

 ،كند  كس كه سهو نميگويند خدا ايشان را لعنت كند آن  دروغ مي»» هو ِإلَه ِإالَّهو اُهللا الَ
  .خداست
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راستي جاي تعجب است كه آيات خدا با آن صراحت علم غيب را از همه و حتّي أنبياء 
نمايند چنانكه نوح ـ عليه  يغمبران اين علم را بالصراحه از خود نفي ميپكند و خود  نفي مي

 من چه دانم كه ايشان چه »]١١٢/اءالشعر [﴾ما ِعلِْمي ِبما كَانُوا يعملُون﴿ :فرمايد السالم ـ مي
 من »]١٠٤/األنعام [﴾وما َأنَا علَيكُم ِبحِفيٍظ﴿ :گويد  وشعيب ـ عليه السالم ـ مي،اند كرده مي

 ﴾ال تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم﴿ :فرمايد يغمبرش ميپ و خدا به ،بر شما نگاهبان نيستم
ها آيات ديگر كه برخي از   و ده،شناسيم آنان را ميشناسي ما   تو آنان را نمي»]١٠١/التوبة[

داند   كسي نمي،يغمبرانپآنها با شرحش گذشت و با اين همه آياِت اثباِت سهو و نسيان دربارة 
يغمبران و امامان عالم به پگويند  خواهند كه مي كه باز هم اين عاشقان كفر و نفاق چه مي

 و علم غيبشان همان اندازة علم خداست كه !يستاند و سهو و نسيان را بر ايشان راه ن غيب
قَاتَلَهم اُهللا  .]٣/سبأ [﴾!!عاِلِم الغَيِب ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت وال ِفي اَألرِض﴿

ْؤفَكُونشوند  چگونه از حق گردانيده مي) مرگ بر ايشان( خدايشان بكشد »!!َأنَّى ي.  
 أما چون در ، عقيدة توحيدي خالص بودـ عليهم السالم ـدر زمان أئمه عقيدة شيعه 

زمان خلفاي بني عباس به علّت شيوع خرافات يونانيان و افسانة خدايان و موهومات يهود و 
رستي بود در بين مسلمانان وارد شد و طبعاً با پ عقائد غلو آميزي كه آميخته با بت ،مجوس

رستي و خرافات داشت در جبهة مخالف توحيد نيز عكس پم با بت آن مبارزة شديدي كه اسال
رستي صورت گرفت به طوري كه ادعاي گزاف حتّي ادعاي ألوهيت پالعمل شديدي از بت 

اي افراد سر زد چنانكه در بسياري از أقطاب و مراشد صوفيه چون بايزيد بسطامي و  ارهپاز 
 قبيل ادعاها شد تاجايي كه در زمان منصور منصور حالج و شلمغاني و أمثال ايشان اين

اي به نام راونديه دربارة او  ترين فرد زمان خود بود طائفه دوانيقي كه ستمكارترين و لئيم
 نشر اينگونه عقائد تدريجاً به ، در چنين محيط مسموم و زهرآلود!ادعاي ألوهيت كردند

ـ عليهم  خالف و گزاف را دربارة أئمه اي از شيعيان نيز نفوذ كرد لذا چنين ادعاهاي ارهپ
 با اينكه آن بزرگواران به شديدترين صورت با چنين عقايد غلو آميز فتنه ! قائل شدندالسالم ـ

كردند  انگيز مبارزه كردند و از قائلين به آن اظهار برائت و مروجين آن را لعن و نفرين مي
 كه به قول روانشناسان در عامه قوي است رستيپ ـ أما روح بت )١(ـ چنانكه شرح آن بيايد

 هنوز هم آثار ،به طوري كه با همة مبارزاتي كه أنبياي بزرگوار با اين فكر خبيث نمودند

                                                 
  .ر غالت از كتاب راه نجات از ش»بحث غلو و غالت«به بخش . ك. ر)١(
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مرگبار آن در أكثر ملل عالم مشهوداست و نگذاشته توحيد اسالمي به همان خلوص خود باقي 
اي از  ارهپ در أزمنة متأخّر بر اي بر خرافات افزوده شد تا جايي كه بماند و هر روز خرافه

 و !علماي شيعه چنان تأثير كرد كه دانشمندان بزرگ شيعة قم را دربارة أئمه مقصر شمردند
عقيدة قدماي شيعه را تخطئه كرده و خود را مكمل اين عقيده دانسته به خيال خود نقص آن را 

  !!به كمال رسانيدند
 اين ،چند مورد در ذيل أحوال رجاِل حديثدر "تنقيح المقال«مرحوم ممقاني در كتب 

 مضمون گفتارش اين )٨٨ص(» مقباس الهدايه« از آن جمله در ،است معني را يادآور شده
 بدانكه بسياري از قدماء خصوصاً :است وحيد بهبهاني آنجا كه گفت چه خوب گفته «:است
خاص از رفعت و جالل و  منزلتي ـ عليهم السالم ـها و از جمله غضائري دربارة أئمه  قمي
 و به كسي ،اي معين از عصمت و كمال را بر حسب رأي و اجتهاد خود اعتقاد داشتند مرتبه

دادند كه از آن حد تجاوز كند و تعدي از آن حدود را بر حسب اعتقاد خودشان غلو  اجازه نمي
دانستند بلكه بسا  غلو مي ،اي مانند نفي سهو را از ايشان شمردند تا جايي كه عقيده و ارتفاع مي

شد مطلق تفويض يا مبالغه در معجزات ايشان و نقل عجائب و خوارق عادت از ايشان يا  مي
اغراق در شأن و اجالل ايشان و تنزيه ايشان را از بسياري از نقائص و اظهار كثرت قدرت 

 تهمت  ارتفاع دانسته و،براي ايشان و ذكر علم ايشان را به مكنونات آسمان و زمين
  .....!شمردند مي

ه چهمانا آن «:نويسد مي"معلَّى بن خُنَيس« ضمن ترجمة )٢٣٠ ص،٣ج(و در تنقيح المقال 
شماريم قدماي شيعه آن را غلو و ارتفاع  را كه ما امروز از ضروريات مذهب شيعه مي

  !كردند دانسته و أوثق رجال را بدان بدنام شمرده رمي به غلو مي
 :نويسد حاصلش اين است كه ه ميچ آن)١٧٠ص("محمد بن الفرات«و در ذيل ترجمة 

كنم قصدش از نقل آن  مان ميگاست كه  دو حديث آورده"محمد بن الفرات«در ترجمة "كشّى«
نين داللتي نيست بلكه چند در آن حديثها چدو حديث اين است كه استدالل كند به غلو او هر 

  !تمضمون آن دو حديث از ضروريات مذهب اس
وقد بينّا مراراً عديدة أنه  «:نويسد  مي)١٢٥ص،٣ج("محمد بن سنان«و در ذيل ترجمة 

ة ،ال وثوق لنا برميهم رجالً بالغلوألن ما هو اآلن من الضروري عند الشيعة في مراتب األئم 

  غلواً)ع( عد نفي السهو عنهم )ره( حتى أن مثل الصدوق ، كان يومئذ غلواً- عليِهم السالم-
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 ، تاكنون بارها و بارها بيان كرده ايم»»مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا
ه كه چ زيرا آن،ما نيست] ذيرشپو[ مورد اعتماد ،كسي را غالي بشمارند] قدماي شيعه[اينكه 

 در ،شود أئمه از ضروريات مذهب شيعه محسوب مي] و مقامات[در زمان ما دربارة مراتب 
 نفي سهو از أئمه ) ابن بابويه(رفت حتّي كسي مانند شيخ صدوق  ر غلو به شمار مياگآن روز

واران امروز از گ ـ را غُلُو شمرده در حالي كه نفي سهو از آن بزرعليِهم السالمـ 
  .ضرورياِت مذهب ماست

ونه اعتقادات را جزو ضرورويات گر از اين كتاب اينگنين در موارد متعددة ديچهم
  !!شمارد داند و قميان را در معرفت أئمه مقصر مي ذهب ميم

آري شيعيان قم كه در زمان أئمه ـ عليهم السالم ـ به قدري ممدوح ايشان بودند كه 
هل حديث چ بيش از )انيپ كمپاچ ٣٤١ تا صفحة ٣٣٧صفحة ( بحار األنوار ١٤تنها در جلد 

هم  «:كند كه م ـ دربارة ايشان تصريح ميـ عليه السالاست كه امام  در مدح ايشان وارد شده

َأهُل ركُوٍع وسجوٍد وِقياٍم وقُعوٍد هم الفُقَهاء العلَماء الفُهماء هم َأهُل الدرايِة والروايِة وحسِن 

فهميده و  ايشان فقهاي دانشمند و ، ايشان اهل ركوع و سجود و قيام و قعود»»........الِعبادِة
  .........اند و بيان نيكو دارند أهل درايت و روايت

ونه اوهام و گ أما غاليان كوفه و بغداد كه آلوده به هزار !آيا اينان دربارة أئمه مقصراند
  ؟!!اند شيعيان كامل اند خرافات
ن علي ب«است مانند  است از غاليان آنها بوده اهي مذمتي از قميون شدهگر در اخبار گا
و ذكر ابو محمد الفضل  «: فرموده است)٤٣٨ص (نانكه رجال كشّي چ"قاسم يقطين«و "حسكّه

 فضل بن شاذان در »»إن من الكذابين المشهورين ابن بابا القمي «:بن شاذان في بعض كتبه
  .ويان مشهور ابن باباي قمي استگاست كه يكي از دروغ يكي از كتبش ياد كرده

به او نوشته  ـ عليه السالم ـ حضرت عسكري ،است  نقل كردهو بنابه روايتي كه سعد
 از فهري و ابن باباي »»أبرأ إلى اهللا من الفهري والحسن بن محمد بن بابا القمي «:است

  ! زيرا اينان از غاليان بودند.جويم قمي به سوي خدا بيزاري مي
ينكه مذهب شيعه  دور از انصاف است و ا،س تخطئة شيعة قم و نسبت تقصير به ايشانپ

ونه آنان كه معاصر أئمه بودند چگ . غلط است،در زمان ايشان ناقص بوده و امروز كامل شده
 در شناخت ايشان مقصر بودند زيرا اين معجزات خارج از ،كردند و با ايشان معاشرت مي
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ذيرفتند و بعد از صدها سال پ منطق و ادعاهاي دور از عقل و شرع را دربارة آنان نمي
ونه خرافات و گكساني كه آنان را نديده و معاصرين ايشان را درك نكرده و آلوده به هزار 

است باداشتن  رداختهپونه خرافات گه سياستهايي به نشر اينچداند كه  اند و خدا مي أوهام شده
ري گيغمبر ديپوييم ـ العياذ باهللا ـ گر اينكه بگ م؟ شيعيان كامل شده اند،نين عقائد باطلهچ
است يعني به غلو امروز  ده و مذهب ناقص آن روز شيعه را براي امروز كامل كردهآم

  . نعوذ باهللا من هذه الضاللة ونسأله الهداية لنا ولجميع المؤمنين!!رسانيده است
 كس چ شيعه كه علم غيب را دربارة أئمه شيعه و هيگر از علماي بزرگ يكي دي- ٣

است كه قبالً به آن اشاره شد و آن جناب در »  الجنَيدمحمد بن أحمد بن«باور ندارد مرحوم 
 ، معز الدوله عالوه برداشتن سلطنت،زمان سالطين آل بويه مخصوصاً معز الدولة ديلمي بود

مردي دانشمند بود و در تشيع آنقدر متعصب بود كه در زمان خالفت الطّائع هللا عباسي در 
ـ عليه نوحه خواني و عزاداري حضرت سيد الشُّهداء روز عاشورا مردم بغداد را وادار به 

كرد و در عيد غدير مردم را به تهنيت و سرور واداشت و براي نماز عيد فطر  السالم ـ
  .آنان را به صحرا برد

 مع هذا آن جناب دربارة أئمه ـ .شيخ ابن جنيد در نزد او بسيار معزز و محترم بود
نانكه چدادند  واران به رأي و اجتهاد خود فتوي ميگ كه آن بزرعليِهم السالم ـ قائل بود

 انتقاد كرده ،دانسنتد ونه اعتقاد را صحيح نميگكتابهايي در اين باره نوشته و از كساني كه اين
است و نام آن را  است و در كتابي كه از عقيدة خود دفاع نموده و از عقيدة خود دفاع نموده

 و نيز ،است  نهاده" من الرواية عن أئمة العترة في أمر االجتهادإظهار ما ستره أهل العناد«
 تأليف فرموده كه "كشف التمويه واإللباس على أغمار الشيعة في أمر القياس«كتابي به نام 

  .است در آن قياس در احكام را بر سب عتقاد شيعه آورده
 بحر (مة طباطبائي نمود عالّ اي از علماي متأخّر مشكل مي ارهپاين عقيده كه به نظر 

وأما إسناد القول بالرأي إلى األئمة فال يمتنع أن  «: از آن دفاع كرده و فرموده است)العلوم

است كه آنان ـ   يعني اينكه ابن جنيد دربارة أئمه قائل شده"يكون كذلك في العصر المتقدم
ذشته در بين شيعيان گن دادند بعيد نيست كه در زما عليِهم السالم ـ به رأي خود فتوي مي

  .است اي شايع بوده نين عقيدهچ
نانكه ما نيز قبالً يادآور شديم كه شيعيان قديم و اصحاب أئمه ـ عليِهم السالم ـ ايشان چ
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  !!دانستند را جز علماي ابرار نمي
 شيعه كه علم غيب را دربارة أئمه ـ عليِهم السالم ـ گر از دانشمندان بزرگ دي- ٤

معروف به شيخ مفيد "محمد بن محمد بن النّعمان الحارثي«وار مرحوم گل نيست شيخ بزرقائ
  :آوريم است كه ما عقايد آن جناب را به شرح ذيل از كتب مختلفه مي

عباراتي به اين "مرآة العقول« مرحوم عالّمة مجلسي در كتاب بي نظير خود )الف
  :مضمون دارد

  :رسيده شده استپمسائلي "المسائل العكبرية«تاب از شيخ سديد محقّق شيخ مفيد در ك
 عالم بما كان و ما يكون است ، در نزد ما شيعيان اجماع منعقد است بر اينكه امام:سؤال

دانست  به مسجد آمد در حالي كه مي ه علّت دارد كه أمير المؤمنين ـ عليه السالم ـچس پ
 ،ت و زماني را كه كشته خواهد شدشود و حال اينكه هم قاتل خود را و هم وق مقتول مي

 به سوي كوفه رفت در حالي كه )ع(ه علّت دارد كه حسين بن علي چ و نيز ؟دانست مي
 ياري نخواهند كرد و او در اين سفر كشته خواهد ،ذاردهگدانست أهل كوفه او را وا مي
  . تا آخر سؤال؟......شد

 عالم بما كان و ما يكون ،مام اينكه ا: جواب:اسخ فرمودپشيخ ـ رحمه اهللا ـ چنين 
داند كه در  يعني اجماع شيعه بر آن است كه امام نمي( اجماع شيعه بر خالف آن است ،است

است و   و هرگز شيعه بر چنين قولي اجماع نكرده)گذشته چه شده و در آينده چه خواهد شد
 حوادثي را كه در )يعني مسألة شرعي(همانا اجماع فقط در اين مسأله ثابت است كه امام حكم 

 به تفصيل و ،داند بدون آنكه به عين حوادثي كه در آينده رخ خواهد داد  مي،دهد آينده رخ مي
س بنابر اين آن اصلي كه مسائل بر آن بنانهاده شده از بيخ ساقط است پ ! عالم باشد،تمييز

بعضي از حوادث دانيم كه خدا امام را از   بلي ما محال نمي)يعني چنين اصلي نبوده و نيست(
 چنين قولي ، خير،داند  اما اينكه قائل شويم امام هر چه را كه واقع شود مي،آينده با خبر سازد

 در خطا دانسته و بر ،را قبول نداريم و قائل به چنين ادعايي را كه بدون حجت و بيان است
  ...شاريم صواب نمي

 چنين ،كنند  أهل كوفه با او خدعه ميدانست كه اما اينكه امام حسين ـ عليه السالم ـ مي
  .دانيم زيرا هيچ دليلي از عقل و نقل بر آن نيست چيزي را ما قطعي نمي
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ال  - علَيِه السالم -فََأقْبَل الحسين  «:فرمايد مي"اإلرشاد« و نيز آن مرحوم در كتاب )ب

ِبشَي شِْعري مَألَهفَس ابراَألع تَّى لَِقيالم ـ روي به كوفه آورد »»؟؟ٍء حامام حسين ـ عليه الس 
در حالي كه هيچ اطالعي از اوضاع كوفه نداشت تا هنگاميكه به باديه نشينان بر خورد و از 

  .....آنها سؤال فرمود
است كه او  شيخ مفيد آورده"المسائل العكبرية« از ٣١٨ص٧ج( در بحار األنوار )ج

يب عنه بواطن األمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت قد يجوز عندي أن تغو «:فرمايد مي

وشيده و پ در نزد من جايز است كه بواطن امور از امام »»على خالف الحقيقة عند اهللا تعالى
  .نهان باشد و او به ظاهر حكم كند هر چند بر خالف حقيقت باشدپ

ق القول عليهم فأما إطال «:فرمايد  مي)٣٨ص("أوائل المقاالت« شيخ مفيد در كتاب )د

 ألن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم األشياء ،بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد

 وعلى قولي هذا جماعة أهل ،- عز وجلَّ - وهذا ال يكون إال ِلـلَِّه ،بنفسه ال بعلم مستفاد

كه با اطمينان بگوييم  اين"اإلمامة إال من شذَّ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغالة
دانند اين عقيدة منكر و زشتي است كه فساد آن بسي  أئمه ـ عليهم السالم ـ علم غيب مي

 ،ظاهر و روشن است زيرا چنين وصفي در خور كسي است كه اشياء را به نفس خود بداند
 ممكن  و چنين وصفي جز براي خداي عز وجلَّ)زيرا ممكن نيست(نه اينكه به علم مستفاد 

اند مگر افراد   تمام جماعت اماميه قائل)داند كه امام علم غيب نمي( ، بر اين عقيدة من.نيست
  .دارند نادري از مفوضه و غالياني كه خود را بديشان منسوب مي
اند يا از غاليان و  دانند از شيعيان حال بايد دانست كساني كه امامان را عالم به غيب مي

  !؟مشركان
است كه آن جناب با   داستان بحثي آمده،شيخ مفيد» العيون و المحاسن«تاب  در ك)هـ

شيخي از معتزله داشته و آن شيخ با وي در خصوص غيبت امام زمان گفتگو و سؤاالتي 
 علّت آن ترس و تقيه از مردم :گويد  شيخ به او مي؟شود كند كه چرا امام زمان ظاهر نمي مي
 تا بحث به آنجا !؟كند س چرا از شيعيان خود تقيه ميپ :گويد  و هنگامي كه او مي!است
 او كه ؟شود  و بر تو ظاهر نمي!؟كند كشد كه چرا امام حتّي از تو شيخ مفيد هم تقيه مي مي

 شيخ مفيد !شناسد و الأقّل تو را شناخته و از دوستي و ارادت تو خبر دارد دوستان خود را مي
 يعلم )عليه السالم(الباب أنني ال أقول لك إن اإلمام  أول ما في هذا :فقلت له(( :گويد مي
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آن است كه من ] بداني[به او گفتم اولين سخني كه در اين باب الزم است  «»))....السرائر
وشيده پو او كسي است كه ضمائر بر وي » داند قائل نيستم كه امام بواطن و سرائر را مي

 چه را كه من در نفس خود از ارادت به او نيست كه تو بتواني به من ايراد كني كه او هر
 مذهب من اين نيست و چون مذهب من اين نيست و من قائلم به ! خير،داند دانم او هم مي مي

داند و اگر فرضاً باطني راهم بداند باز به اعالم خداي تعالي  اينكه امام فقط ظواهر را مي
 يعني آن علومي .است م اعالم شدهيغمبر و به وسيلة او مخصوصاً به اماپاست كه بر زبان 

دران او ـ عليهم السالم ـ به امانت پيغمبر به پيغمبر و از جانب پاست كه از جانب خدا به 
است يا اينكه به وسيلة رؤياي  است و از نصوصي است كه از ايشان به او رسيده رده شدهپس

 زيرا همينكه امام .س سؤال تو از اصل ساقط استپ .شود است كه هرگز خالف نمي صادقه
ترسد و تقيه از  س حقّ دارد كه از من هم بترسد چنانكه از غير من ميپفاقد علم باطن بود 

 و تقية آن جناب از من نيز بر همان شرايطي است كه قبالً .شود من هم بر او واجب مي
است و او  هعزوجّل امام را بر باطن من مطلّع كرد من هرگز قائل نيستم كه خداي .يادآور شدم

  .داند حقيقت حال مرا مي
نج فقره از عقيدة مرحوم شيخ مفيد دربارة عالم به غيب بودن امام است كه بر پاين 

 .دوست و دشمن اظهار كرده و منقول است از كتبي كه از آن بزرگوار در دسترس ما بود
همين عقيده را به زيرا در فقرة أول به شيعه گفت كه امام عالم به غيب نيست و در اين فقره 

 مخفي نماند كه مرحوم شيخ مفيد از شديدترين شيعيان در اعتقاد به طهارت و .است سنّي گفته
دهد و وي آن كسي  كه آثار موجود او بدان گواهي مي عصمت و علم امام است به طوري

است كه ردي سخت و تند و حتّي دور از رعايت أدب و احترام بر شيخ و استاد خود مرحوم 
است و آن   نوشته،كه صدوق معتقد بوده» سهو النبي«صدوق ـ عليه الرحمه ـ در موضوع 

 مع هذا .است را به حشوي بودن متّهم كرده"محمد بن الحسن بن الوليد«بزرگوار و استادش 
 حال اين بيچارگان گمراه و درماندگان .اين عقيدة اوست در اينكه امامان عالم به غيب نيستند

خواهند با اين چرندها   اينان مي!؟گويند  با اين موهومات و خرافات غاليانه چه مي،در نيمه راه
  !!؟براي شيعيان آخر الزمان عقيده درست كنند و مذهب ناقص قديم را جديداً تكميل نمايند

 مرحوم سيد مرتضي علم الهدي ـ رحمت اهللا عليه ـ كه از أعالم عالي مقام - ٥
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 آن جناب در كتاب .)١(لفين عقيدة عالم به غيب بودِن امامان استاست از منكرين و مخا شيعه
 در جواب اشكالي كه دربارة رفتن حسين ـ )١٧٦ ص، قمري١٣٥٢ پچا("تنزيه األنبياء«

 متى اإلماما أن ن قد علم:قلنا «:نويسد  مي،است عليه السالم ـ به كربال و شهيد شدنش داده

 وجب عليه ذلك وإن كان ،ض إليه بضرب من الفعلوا فُه يصل إلى حقه والقيام بمغلب في ظنِّ

  .»....ةفيه ضرب من المشقَّ
 خالفت ،تواند به حق خود نائل شده يدا كرد كه ميپدانيم اگر امام ظن قوي  مي(( :يعني

 قيام كند و اگر مشقّت قابل ،را قبضه نمايد و به وظائف زمامداري كه بر وي واجب است
شود كه بدان   آن را تحمل نمايد در چنين صورت بر او واجب ميتواند تحملي هست كه مي

ر وقتي كه مردم گ به سوي كوفه حركت نكرد م)ع(كار اقدام كند و آقاي ما حضرت حسين 
يمان پكوفه داو طلبانه و ابتدا به وي نامه نوشتند و از روي عالقه و رغبت با وي عهد و 

اند آن قدر قدرت  د و ديد كساني كه او را دعوت كردهانديشي ـ عليه السالم ـ و امام ...بستند
و نيرو دارند كه در مقابل يزيد لعين مقاومت نمايند با آن همه كينه هايي كه در دل ايشان 

يزهايي بود كه در ظن آن جناب چ اينها .نسبت به يزيد بود و ضعف حكومت در مقابل آن
ه انجام چفت واجب عيني است و آنرفت كه حركت وي سوي كوفه براي تصرِف خالگقوت 

اي ز أهل كوفه بي  ارهپنمود كه  كرد و تصور نمي  حساب نميچداد از روي اجتهاد بود او هي
ردند و آن امور غريبه اتفّاق گ كنند و أهل حقّ از نصرت او ناتوان مي وفايي و غدر مي

   .............افتد مي
ناصحاني كه او را از اين مسافرت منع و أما مخالفت ظنِّ آن حضرت با ظنِّ جميع 

يدايش ظن در موضوعات به وسيلة پكردند مانند ابن عباس و غير او براي اين است كه  مي
ري ضعيف و شايد ابن گاهي آن قرآئن در نزد كسي قوي است و نزد ديگقرائن است كه 
توان  ه طور سربسته مييمانها و ميثاقهاي مردم كوفه خبر نداشت و تنها بپها و  عباس از نامه

  )).اشاره كرد نه به طور تفصيل
بينيم سيد مرتضي نيز از كساني است كه نه تنها قائل به عالم به غيب  نانكه ميچس پ

داند و  بودن امام نيست بلكه اعمال أئمه ـ عليِهم السالم ـ را مبتني بر ظن و اجتهاد مي

                                                 
 .در كتاب حاضر)) وارانگنظر أصحاب أئمة دربارة آن بزر: ((به آخرين صفحه از فصل. ك. ر)١(
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  .)١(داند  براي امام الزم نمي،يز را بداندچمام همه فتيم علم غيب را به معناي آنكه اگنانكه چ

يغمبر و امام نيست جناب پان علماي شيعه كه قائل به عالم غيب بودن گر از بزرگ دي- ٦
ـ رحمت اهللا عليه ـ است كه ما عقيدة آن جناب را "محمد بن الحسن الطّوسي«شيخ الطّائفه 

 )٢(وار در قسمت اول اين كتاب آورديمگن بزرآ"التّبيان«يغمبر از تفسير پدر عالم غيب نبودن 
 عقيدة ،است و أما در خصوص علم امام يغمبر عالم به غيب نبودهپكند كه  كه صريحاً بيان مي

شيخ طوسي همانند استادش مرحوم سيد مرتضي است زيرا عين نظر آن مرحوم را در 
 -  الحسين ى أنلَع «:سدنوي  با كمي اختالف در عبادت آورده مي)٤٠٠ص("تلخيص الشّافعي«

 المِه السلَيلما وجد بعض األعوان عليه وطمع في معاونة من ] ليزيد[أظهر الخالف  -ع

 - واجتهاد من اجتهد معه في نصرته)ع( مع اجتهاده - حاله آلت  ثم إن، وقعد عنه،خذله

ي از ياراني كه او را ا ارهپامي كه به گهن ـ عليه السالم ـهمانا حسين (( "إلى ما آلت إليه
 مخالفت خود را با يزيد ظاهر نمود و به ، دست يافت،كردند عليه يزيد نصرت و ياري مي

اه وضع به حال او با اجتهاد خود گذاشتند طمع بست آنگشتيباني كساني كه او را واپكمك و 
  )).آن جناب و كوشش و اجتهاد كساني كه با او بودند بدانجا كشيد كه كشيد

رساند كه امام عالم به غيب نبود و از روي  شيخ در همين عبارِت مختصر ميمرحوم 
  .اجتهاد خود عمل نمود

 شيعه كه قال به عالم به غيب بودِن أنبياء و أولياء نيست بلكه گر از علماي بزرگ دي- ٧
مراتب سهو و نسيان را بيش از ساير دانشمندان دربارة ايشان قائل است مرحوم شيخ طبرسي 

كه » هود« سورة مباركة ١٢٣ جناب ايشان ذيل آية .است"مجمع البيان«تفسير شريف صاحب 
و از آن خداست غيب آسمانها و « »]١٢٣/هود [﴾وِلـلَِّه غَيب السماواِت واَألرِض﴿ :فرمايد مي

  :ويدگ  مي،»زمين
است و   كردهداند نسبت به آنها ظلم كسي كه شيعه را قائل به عالم الغيب بودن أئمه مي((

 در واقع از أقوال ،ه كه از أخبار غيبي كه در روايات از أئمه نقل شدهچكند آن تصريح مي
اه ساخته و أئمه سينه به سينه از گيامبر را از وقايع مذكور آپ أخذ شده كه خداوند )ص(يامبر پ
   )).اند رفتهگيامبر پ

                                                 
   .در كتاب حاضر)) وارانگنظر أصحاب أئمة دربارة آن بزر: ((به آخرين صفحه از فصل. ك. ر)١(

 )).عالم به غيب بودِن امامان از نظر قرآن و أئمه((كتاب حاضر، فصل . ك. ر)٢(
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يتَ الَِّذين يخُوضون ِفي َآياِتنَا وِإذَا رَأ﴿ : سورة انعام كه فرمود٦٨و در تفسير آية 

 عى مالذِّكْر دعب دفَال تَقْع طَانالشَّي نَّكنِْسيا يِإمِرِه وِديٍث غَيوا ِفي حخُوضتَّى يح منْهع ِرضفََأع

ِم الظَّاِلِمينويند از گ ميون كساني را ديدي كه دربارة آيات ما ناروا چو « »]٦٨/األنعام [﴾القَو
اين أمر [ر شيطان گردازند و اپر بگدي] و موضوعي[ردان تا اينكه به سخني گايشان روي ب

  .»روه ستمكاران منشينگ با ،س از يادآوريپ ،از ياد تو ببرد] را
امي كه اشكال جبائي را در بطالن قول اماميه در جواز تقيه بر أنبياء و أئمه گهن

 :نويسد  اشكال را رد كرده و مي،اند كه نسيان بر انبياء جايز نيست ائلآورد و اينكه اماميه ق مي
دانند كه در  اين ادعا صحيح و مستقيم نيست زيرا اماميه تقيه را در صورتي بر امام جايز مي

آن بر مسأله داللت قطعيه و جود داشته باشد كه مكلّف را به علم برساند و بتواند به وسيلة 
شود  فتة امام آن حكم دانسته نميگاي كه به جز   أما در مسأله،د رفع شبهه كندغير امام از خو

  !!و دليلي بر آن جز از طريق و جهت امام نباشد در آن صورت بر امام تقيه جايز نيست
يغمبر در بيان مطالبي از مسائل شرعيه كه بر او جايز است كه پنين در وظيفة چو هم
  .مت خود بيان كند مشروط بر اينكه مقتضاي مصلحتي باشدري آن را بر أگدر حالت دي

يغمبر و امام مأموراند از جانب خدا كه آن را انجام په كه چ در آن:و أما نسيان و سهو
 أما در سواي آنها اماميه سهو و ،شمارند دهند اماميه براي ايشان سهو و نسيان را جايز نمي

ونه چگ !دانند  اماميه بر ايشان جايز مي،ه عقل نشودنسيان را مادامي كه منجر به اخالل ب
يغمبر و امام سهو و نسيان را جايز نشمارد و حال اينكه خواب و پممكن است كه شيعه بر 

ماني را گ خواب و بيهوشي نيز از قبيل سهو است و اين .دانند بيهوشي را بر ايشان جايز مي
دانند ظنِّ  يغمبر و امام جايز نميپنسيان را بر است كه آنان سهو و  كه جبائي بر اماميه برده

  .....وِإن بعض الظَّن ِإثْمفاسدي است 

نان بر دانشمندان شيعة چاست  يغمبر خدا دادهپاين نسبت نسياني كه شيخ طبرسي به 
است كه عالّمة مجلسي ـ رحمت اهللا عليه ـ در جلد ششم بحار  ران آمدهگزمان صفويه 

است از  فتهگ اين مطلبي كه شيخ طبرسي :فته استگ )سهوه ونومه عن الصالهباب (األنوار 
 كسي را سراغ ) شيعه(غرائبي است كه مخفي نيست زيرا من در ميان اصحاب خودمان 

ندارم كه سهو و نسيان را به طور مطلق حتي در أمر تبليغ جايز شمارد همانا صدوق و 
شمارند أما من   جايز مي،ا براي نوعي مصلحتاستادش به سهو افكندن انبيارا از جانب خد
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 در حالي كه ظاهر !يغمبر تجويز كندپكسي را نديدم كه سهو ناشي از شيطان را بر امام و 
  !يغمبر استپكالم طبرسي موهم است كه خطاب در اين باره با خود 

داند  ه غيب نمير از دانشمندان شيعه كه أئمه ـ عليِهم السالم ـ را نه تنها عالم بگ دي- ٨
 حضرت الصدر اإلمام و ركن االسالم سلطان ،شمارد بلكه اين عقيده را به منزلة كفر مي

العلماء ملك الوعاظ نصير الدين أبي الرشيد عبد الجليل بن ابي الحسين ابن أبي الفضل 
   .القزويني والرازي است

نقض بعض فضائح بعض مثالب النواصب في «رانقدر خود گجناب ايشان در كتاب 
   : فرموده است) به بعد٣٠٤ص (» الروافض
 و محمد بن النّعمان األحول )يعني نويسندة بعض فضائح الروافض( :فته استگآنكه ((

ر گور غيب دانند بدان حد كه اگاست كه امامان همه غيبدان باشند و همه در  در كتابي آورده
امها و نامهاي همه كس گيا موافق و عدد كسي به زيارت ايشان رود بدانند كه منافق است 

 ،و دور از عقل و خالف شرع است و نقل أما جواب اين كلمات كه خالي از معني است .دانند
فَِإنَّه يعلَم ﴿ آن است كه از قرآن و اجماع مسلمانان معلوم است كه غيب إالّ خداي تعالي نداند

َأخْفَىـالسو ٧/طه [﴾ر[ و ﴿ لَمعِإال اُهللاال ي بِض الغَياَألراِت واومِفي الس نم﴾] قال ]٦٥/النمل 
 ﴾يعلَمها ِإال هو  وِعنْده مفَاِتح الغَيِب ال﴿ ،]٢٦/الجن [﴾فَال يظِْهر علَى غَيِبِه َأحدا﴿ :اهللا تعالي

ه با آنكه زنده  در مسجد مدين، با جاللت و رفعت و درجة نبوت)ص( و مصطفي ]٥٩/األنعام[
ر تا جبرئيل نيامدي و معلوم نكردي گكنند و احوالهاي دي ه ميچدانست كه در بازارها  بود نمي
اند  س أئمه كه درجة أنبياء ندارند و در خاك خراسان و بغداد و حجاز و كربال خفتهپ .ندانستي

ين معني هم از عقل ا !؟ه حد استچونه دانند كه احوال جهانيان بر چگ ،و از قيد حيات برفته

اند اين  يش از اين خود را بر اين طائفه بستهپ و جماعتي حشويان كه ،انهگو هم از شرع بي
نين دعاوي چ بحمد اهللا از ايشان بسي نماند و اصوليان شيعه از ايشان و از ،اند فتهگمعني 

  )). مجبري و مشبهي را جاي طعني نمانَدچاند تا هي تبري كرده
خواهي كه از ابو بكر طلبكار بود و به   در داستان دروغ وام)٢٧٦ص( در همين كتاب

در بشكاف و پ محراب :به محمد فرمود ـ عليه السالم ـمحمد بن ابو بكر رجوع كرد و علي 
 غيب دان نبود )ع(علي  «:وار در جواب نوشته استگ شيخ بزر.وام ده بتي كه در آنجاست

  »!؟ه دانست كه بتي جايي نهان استچس پ
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 شيعه كه به عالم به غيب بودِن امامان اعتقاد ندارد شيخ گر از دانشمندان بزرگ دي- ٩
متشابه القرآن و « آن جناب در كتاب .باشد  مي٥٨٦رشيد الدين محمد شهرآشوب متوفّاي سال 

النبي واإلمام يجب أن يعلما علوم الدين  «:نويسد  مي)٢١١ ص،١ ج، تهرانپاچ(» مختلفه

 ألن ذلك يؤدي إلى أنّهما مشاركان ،وال يجب أن يعلما الغيب وما كان وما يكونوالشريعة 

نمايد كه علوم دين و شريعت را بدانند و الزم  يغمبر و امام را واجب ميپ «»»للقديم تعالى
ه خواهد شد عالم بوده باشند زيرا در آن چذشته و آنگه چنيست كه غيب را دانسته و به آن

ر آيت اهللا گ ا.»!يغمبر و امام با خداي تعالي شريك باشندپجامي كشد كه صورت مطالب به آن
  !يزها را بفهمدچ اين ،العظماي زمان ما

 شيعه قبل از گ و دانمشندان سترگ ما در اين فصل نام نه نفر از علماي بزر-١٠
دن أئمه اند و اصالً اعتقادي به عالم به غيب بو صفويه را كه حد أكثر تا قرن ششم هجري بوده

 آورديم و عقيدة آنان را به قدري كه كفايت كند بيان كرديم تا دانسته شود كه شيعيان ،نداشتند
خواستيم ممكن بود نام دانشمندان بيشتري را  ر ميگونه عقائد بيزار بودند و اگاك متقدم از اينپ

يم لذا دهمين نفر ون بناي ما بر اين است كه در هر فصلي به ده دليل اكتفا كنچبياوريم ليكن 
س از تسلّط صفويه باز هم در پآوريم براي آنكه دانسته شود كه  را از علماي قرن معاصر مي

اند ليكن از ترس عوام و عالم نماهاي   شيعه همين عقيده را داشتهگقرون أخير دانشمندان بزر
كنون در اين عصر به نانكه خود ما هم اچاند عقايد خود را ابراز دارند   نتوانسته،بدتر از عوام

ر اختناق هستيم مع هذا از پوار و گ شاهد اين اوضاع نا،اصطالح روشني و آزادي أفكار
شود كه معلوم است اين  ريخته مطالبي در آثارشان يافت ميگ جسته و ،اي از آنان ارهپكلمات 

كار اي آش اي يا رشحه اهي از آن قطرهگاست و  زده حقيقت در قلب و سينة آنان موج مي
 از آن جمله حضرت العلَِم ! نشانة بسيار،است كه مشت آن نمونة خرواراست و اندك شده مي

البحر الخضملَم ويد حسن النّجفي صاحب كتاب كبير و بيالعنظير   خاتم المجتهدين شيخ محم
 در باب وزن و مساحت كُر ،جواهر» طهارت« جناب ايشان در كتاب .است"جواهر الكالم«

 بذلك )عليِهم السالم( واألئمِة يدعوى علم النب نإ «:نويسد آن اختالف است ميكه در 

 وهرد فقد يكون قَوجلَّ  ليس كعلم الخالق عز)عليِهم السالم(ن علمهم غضاضة أل  وال،ممنوعة

يِهم السالم يغمبر و أئمه ـ علپادعاي اينكه علم « »» عليهالحكم جرى اُهللاأذهانهم الشريفة وأب
ندان عيبي هم ندارد چنين ادعايي ممنوع است و چـ در وزن و مساحت كُر تام و تمام است 

س بسا باشد كه آن را با پ ،ار جهان نيستگون علم آفريدچيغمبر و امام پبراي اينكه علم 
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ت جاري اه خدا حكم را در آن مسأله به آن كيفيگاذهان شريفة خودشان اندازه كرده باشند آن
  .»كرده باشد
س پيغمبر و امامي كه حتّي اندازه و مساحت آب كر را به علم إلهي ندانند پ ،آري

چگونه چنين كساني از وزن درياهاي عالم و موجودات و ذرات حاصله در آنها ـ تا چه 
ال ﴿ آن گونه علمي كه !؟اند رسد به همة موجودات جهان هستي ـ خبر دارند و بدان عالم

زعِضيال ِفي اَألراِت واومٍة ِفي السِمثْقَاُل ذَر نْهع ؟]٣/سبأ [﴾ب.!  
اين ده تن از دانشمندان و علماي بزرگ شيعه كه نه تنها طائفه اماميه بلكه جهان اسالم 

 داراي علم غيب ـ عليهم السالم ـكند كه تمام آنان معتقدند كه أئمه  به وجود آنان افختار مي
اند كه أئمه حتي در احكام دين  اي از اين دانشمندان به صراحت اظهار كرده ارهپ بلكه اند نبوده

 و .اند  هرچند از كتاب إلهي و سنّت نبوي استنباط كرده،اند هم داراي نظر و اجتهاد خاص بوده
خواستيم نام شريف دانشمندان ديگر شيعه عقايدشان را در موضوع نداشتن علم  ما اگر مي
كشيد و همين مقدار براي اهل انصاف كافي است و  ريم كار به تفصيل و تطويل ميغيب بياو

  :كنيم كساني كه طالب بيش از اين باشند آنان را به كتب ذيل حواله مي
  .٢٠٩ص ،٣ ج،شرح نهج البالغة ابن ميثم بحراني - ١
  . بحث خاص وعام،قوانين ميرزا قمي - ٢
  .٨٠ ص، شيخ مفيد،الفصول المختارة - ٣
  .٤٠٧ ص،٥ ج، عالمه أميني،الغدير - ٤
  .٩٣ ص، محمد حسين آل كاشف الغطاء،أصل الشيعة وأصولها - ٥
 ايشان در آنجا ،٤٣ ص،»علوم اإلمام« فصل ، محمد جواد مغنية،الشّيعة والتّشيع - ٦

  . طرد و رد شود،دهد كند كه بايد خبر يا قولي كه علم غيب را به أئمه نسبت مي تصريح مي
 كه با اينكه آيات شريفة قرآن و أخبار و أحاديث أهل بيت ـ عليهم السالم عجيب است

ـ و ِسير و قضاياي زندگي آن بزرگواران و اعتقاد صحابه و ياران ايشان و عقيدة علماء و 
 در اين رساله آورديم و )عشرة كاملة(دانشمندان بزرگ شيعه كه ما از هر كدام به قدر كافي 

اي كه اين غاليان آخر الزمان  اك أهل بيت هرگز چنين عقيدة سخيفهپمعلوم شد كه شيعيان 
اند بلكه با آن جداً مخالف بودند مع هذا در زمان ما همينكه استاد فاضلي   نداشته،گويند مي
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نويسد كه در آنها اندكي از حد غلو  مي» درسي از واليت«يادانشمندي "شهيد جاويد«كتاب 
آيد كه ـ چنانكه قبالً هم گفتيم ـ  ضائي از خاص و عام بر مي غوغا و ضو،آيند ايين ميپ

شود   و در رد آنها كتابهايي نوشته و فتواهايي صادر مي!آيد دربارة منكر خالق و معاد بر نمي
ها و رساله هايي به نام علم امام  تر آنكه از افراد معروف جزوه  و عجيب!سابقه است كه بي

اند همين مزخرفات غاليان را  بافي و فلسفه و سفسطه خواسته رفانشود كه در آن باع منتشر مي
 و فائدة ؟داند داعي بر اين كار كيست  كسي نمي!به صورتي عارفانه و فيلسوفانه تحكيم كنند

  !؟اثبات علم غيب براي أئمه چيست
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  انگيزة اين انديشة بي دليل
 انگيزة غلو در عامة مردم بوده كه ،تينبه نظر ما علّت أصلي اين فكر در روز نخس

 صرف نظر از انگيزة مغرضين كه براي تخريب دين و ؛ناشي از خوي تكبر و استكبار است
  .است اند و امروز با سياست دشمنان مكّار آلوده رداختهپتضييع قوانين آن به تقويت اين عقيده 

عيت كنند كه بشر بوده و داراي يغمبر و امامي تبپاند كه از  يعني در حقيقت عار داشته
 تكبر و استكبار در بشر خطرناكترين بيماري روحي است كه او را به !اند صفات بشري

 نه !دارد كند و مخصوصاً از تبعيت و اطاعت حقّ باز مي مرضهاي ديگر روحي دچار مي
 مالئكة  چنانكه او را از رديف!اي درآوردپتنها انسان بلكه شيطان را هم همين مرض از 

  !مقربين به أسفل سافلين ساقط كرد
شمارد حاضر نيست  مرض تكبر و استكبار آن است كه انسان چون خود را بزرگ مي

از كسي كه از مال و جمال چون او بوده يا كمتر از اوست هرچند از علم و كمال باالتر از 
  . مطيع حقّ شود،او باشد تبعيت كرده

بينيد كه   مي،مايان بزرگ بشريت را مطالعه كرده باشيداگر تاريخ أنبياي إلهي و راهن
اند كه به علّت كثرت مال و اوالد و افختار به  يغمبران كسانيپهميشه مخالفين و معارضيِن 

داشتن خانه و باغ و سرمايه و اين قبيل چيزها خود را باالتر از أنبياء دانسته و از تبعيت آنها 
  !سرباز زنده اند

 خداي تعالي ؟ز مرض تكبر و استكبار از سجدة آدم مانع شدمگر شيطان را ج
 قَاَل لَم َأكُن َألسجد ِلبشٍَر خَلَقْتَه )٣٢(قَاَل يا ِإبِليس ما لَك َأال تَكُون مع الساِجِدين ﴿ :فرمايد مي

ليس تو را چه  اي اب: فرمود)خداوند( « ]٣٣ ،٣٢/الحجر[ ﴾ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنُوٍن
 من آن نيستم كه براي بشري كه او را از گلي : گفت،باشي شود كه با سجده كنندگان نمي مي

   .» سجده كنم،اي خشك و از الي گنديده آفريده
 !س علِّت ِاباي ابليس از سجدة به آدم از آن جهت است كه آدم از گل خلق شده استپ

فَسجدوا ِإال ِإبِليس َأبى واستَكْبر وكَان ﴿ :رد كهشما قرآن كريم علّت اين تمرد را استكبار مي

الكَاِفِرين يچي و پكردند مگر ابليس كه سر] تعظيم[ سجدة )فرشتگان( « »]٣٤/البقرة [﴾ِمن
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َأستَكْبرتَ َأم كُنْتَ ﴿ :شود كه  و باز همين علّت را يادآور مي.»گردنكشي كرد و از كافران شد

اِلينالع ر و رزيدي يا از بلند مرتبگان بودي)اي ابليس( « ]٧٥/ص [﴾ِمن؟ آيا تكب«.  
دهد اطاعت  يابد كه حاضر نيست آنچه را كه خدا دستور مي شيطان در خود مرضي مي

كنيد كه مرض استكبار مانع سجده شد و ابليس را   بنابر اين مالحظه مي!كرده و تسليم شود
 ، مسجودش چون خودش و يا باالتر از خودشخواهد  او مي.در زمرة كافران درآورد

موجودي نوراني باشد كه شعاع آن چشمهارا خيره كند و زيبايي رخسارش عقلها را حيران 
 ، البته در آن صورت گردن ابليس و ابليس صفتان!!نمايد و بوي خوشش مشامهارا معطّر كند

  !دخاضع و تسليم گشته با كمال ميل و عالقه به آدم سجده خواهند كر
نمايد آنجا كه  چنانكه أمير المؤمنين ـ سالم اهللا عليه ـ اين حقيقت را فاش مي

و لَو َأراد اُهللا سبحانَه َأن يخْلُقَ آدم ِمن نُوٍر يخْطَفُ اَألبصار ِضياُؤه ويبهر (( :فرمايد مي

 )))خاشعة(فَعَل ولَو فَعَل لَظَلَّتْ لَه اَألعنَاقُ خَاِضعةً العقُوَل رواُؤه وِطيٍب يْأخُذُ اَألنْفَاس عرفُه لَ
رتوش ديدگان را بربايد و خردها را پآفريد كه  خواست آدم را از نوري مي اگر خداوند مي«

كرد گردنها   كه اگر چنين مي،مبهوت و شگفت زده سازد و رايحة خوش او نفسها را فراگيرد
 خطبة ،نهج البالغه( » الخ........شدند فروتن مي] همگان[ و آمد در برابر آدم فرود مي

١٩٢.(  
   : چنانكه مولوي گفته است،همين مرض كه در شيطان بود عيناً درجان انسان نيز هست

  !وين مرض در نفس هر مخلوق هست   علَّت ابليس أنا خير بدست
ر باشد تا از وي يغمبر و رهبر او شخصي چون خود او بشپانسان نيز راضي نيست كه 

َأبشَرا ِمنَّا ﴿ :گويد تابد و مي  به همين علّت از تبعيت انبياء سر مي. اطاعت نمايد،تمكين كرده

ها نَتَِّبعاِحدٍر؟؟وعسالٍل وفردي از بشر را كه همچون  آيا مي« »]٢٤/القمر [﴾ ِإنَّا ِإذًا لَِفي ض
   .»نون خواهيم بود در اين صورت در ضاللت و ج؟؟يروي كنيمپماست 

ما هذَا ِإال ﴿ :گفتند دهد كه مي يا چنانكه خداي متعال از حال آن گروه به مال خبر مي

ونبا تَشْرِمم بشْريو ِمنْه ا تَْأكُلُونْأكُُل ِممي ِمثْلُكُم شَراين مرد جز بشري « ]٣٣/المؤمنون [﴾ب
  .»!نوشد  مي،نوشيد ورد و از آنچه ميخ  مي،خوريد مانند شما نيست كه از آنچه مي

خورد و از همين آبي كه  خورند او نيز مي يغمبر از همين ناني كه آنها ميپچون اين 
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 اطاعتش را بر خود ،آيد آشامد و از آسمان براي او مائدة بهشتي نمي آشامند او نيز مي آنها مي
 »]٣٤/المؤمنون [﴾ِمثْلَكُم ِإنَّكُم ِإذًا لَخَاِسرونرا ـولَِئن َأطَعتُم بشَ﴿ :گويند شمارند و مي ننگ مي

 و به ،و اگر از انساني مانند خود اطاعت كنيد در اين صورت از زيانكاران خواهيد بود
تو را جز بشري مانند « ]٢٧/هود [﴾را ِمثْلَنَاـما نَراك ِإال بشَ﴿ :گفتند  مي)ع(حضرت نوح 

   .»بينيم خود نمي
 ،يغمبري به سوي فرعون و قوم او آمدندپي و هارون با منصب يا همينكه موس

آيا به دو انسان « »]٤٧/المؤمنون [﴾؟؟ريِن ِمثِْلنَا وقَومهما لَنَا عاِبدونـَأنُْؤِمن ِلبشَ﴿ :فتندگ مي
دو بشري را كه خويشان ايشان . »؟؟ايمان آوريم كه مثل مايند و قومشان مطيع و بندة مايند

نانكه أمير المؤمنين ـ عليه چ زيرا هم،شمردند  قابل ايمان نمي،ي آنان بودندگيت و برددر رقّ
علَيِهما مداِرع الصوِف « موسي و هارون ،فرمايد  مي)١٩٢خطبة (السالم ـ در خطبة قاصعه 

ا الِعِصيِديِهمِبَأير گكه ا و حال اين!شمردند  ميگاز اين جهت بود كه اطاعت آنها را نن» و
ولَو َأراد اُهللا سبحانَه ِبَأنِْبياِئِه حيثُ (( :فرمايد نانكه حضرت أمير ـ عليه السالم ـ ميچهم

 رطَي مهعم شُرحي َأنالِجنَاِن و غَاِرسماِن والِعقْي اِدنعماِن وبالذِّه كُنُوز ملَه فْتَحي َأن مثَهعب

واِء وملالسِض لَفَعوشَ اَألرنجهاي طال و گخواست با انبيا  ر خداوند سبحان ميگا «»))ح
 ،ان هو و وحوش صحرا را همراه فرمايدگرندپر اشجار و پهاي  معدنهاي جواهر و باغستان

   ).١٩٢خطبة ("كرد نين ميچ
لكه در  ب!زگ هر؟يدندچيپ آيا با اين كيفيت كفّار و متكبرين باز هم سر از اطاعت آنها مي

آن صورت مطيع محض بودند أما در آن صورت به فرمايش علي ـ عليه السالم ـ در همان 
امتحان و آزمايش ساقط بود و ثواب « »»لَسقَطَ البالء وبطََل الجزاء واضمحلَِّت األنْباء «:خطبه

  .»بود شد وعد و وعيدهاي الهي بيهوده مي و عقاب باطل و بي فايده مي
است كه غاليان و كودك طبيعتاِن متكبر را  فتيم همين روحيه و خصيصهگنانكه چس پ

داند و تصرف در كون و مكان ندارد و مدير و  مانع است كه تسليم امامي شوند كه غيب نمي
ونه مطيع كسي شوم كه او چگانديشد كه   زيرا متكبِر غالي با خود مي!!مدبر عالم امكان نيست

خورد و از همان آبي كه  خورم او هم مي  از همان غذا كه من مي!ي استهم مانند من بشر
ماِل هذَا الرسوِل ﴿ !رود روم او هم مي نانكه من به بازار ميچنوشد  نوشم او هم مي من مي

است ] از سوي خداوند[اي  ه فرستادهچ اين »]٧/الفرقان [؟؟﴾ي ِفي اَألسواِقـِيْأكُُل الطَّعام ويمش



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 
  .رود خورد و در بازارها راه مي  غذا ميكه

رد و در شرق و غرب عالم پدها ندرد و در قنداقه به آسمان نژهواره اگامامي كه در 
  .نين امامي به سليقة او قابل تبعيت نيستچحاضر نباشد و بر سر مولود و ميت حاضر نباشد 

بعيت كند كه از ذارد تسليم حق شود و امامي را تگ همين روح استكبار است كه نمي
غيب خبر ندارد و متصرف در ملكوت إلهي نيست و به تشخيص آيت اهللا العظمي بايد نخست 

  !!رنه اطاعتش عار و تبعيتش موجب إدبار استگو زير كشور خدا باشد و 
ري ندارند كه با گيغمبران جز اين امتياز ديپاند كه  مراهان متكبر آن قدر ندانستهگاين 

اه و هدايت و چ راه و ،يلغ و طهارت و علمي كه براي هدايت الزم استشرايط عصمت در تب
اند به بهشت  توانند كساني را كه طالب حقّ و حقيقت شناسند و مي دانند و مي ضاللت را مي

 ولذا در علم دين كه عمل به آنها موجب سعادت دارين است در .أمن و سعادت برسانند
نب خداي ذو الجالل و ما زاد بر اين تأثيري در دين و يختة از جاگاند و بر ان منتهاي كمال

  .ران ندارندگدنياي دي
يغمبر متصرف در عالم ملك و ملكوت و عالم بما كان و ما يكون پاه امام يا گبلكه هر

يغمبر و پزاف است زيرا گر غلو و گ اين نقض غرض و خالف مقصود و به عبارت دي،باشد
اند از  اند و حجت خدا بر خلق  خود أسوه و مقتداي مردم،امامام عالوه بر تبليغ و تعليم احك

كنند مجتنب  ه نهي ميچكنند بايد خود بدان عامل بوده و از هر ه أمر ميچحيث عمل يعني به آن
يرند اما گدهد كه مثالً روزه ب ر دستور ميگيغمبر يا امامي كه به مردم ديپر گ حال ا،باشند

ر افطار كند مثالً در گر يا زمانهاي ديگر باشد در مكانهاي ديرسنه نشود يا اينكه قادگخود او 
هل خانة نزديك و هزاران خانة دور مهمان باشد و در روز ماه رمضان در مدينه و در شب چ

ون روز چون شب است افطار كند و در اينجا چماه رمضان در نيويورك باشد كه در آنجا 
ذارد حتي مالئكه مقربين از سطوت حضور و گ است روزه باشد يا قدم كه در ميدان جهاد مي

 خطري متوجه او چ هيگضرب شمشير او هراسان باشند و به علم غيب بداند كه اين جن
نين امام چ آيا ،شود بلكه حتي اختيار قبض روح دشمن بلكه تمام عالميان در دست او باشد نمي
يروي پرا  توان عمل او  و خود او برجهانيان حجت است و مي!؟يغمبري قابل تبعيت استپو 
يغمبري كه پ امام و ؟ و آيا آن أعمال عبادي كه از او صادر شده موجب فضيلتي است؟كرد

 درختان زيتون و انجير را گشود و بر زنند در و جواهر مي  ميگدست به خاك و سن



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 
 ،دهند توانند به قطعات نقره و صفحات طال تبديل كنند آيا انفاق و صدقاتي را كه دستور مي مي
توان  بخشند مي نان ميچنين و چ و به عمل ايشان كه در انفاق في سبيل اهللا ؟توان قبول كرد مي

  ؟اقتدا نمود
ان است و نان جوي كه به گكند و ممدوِح هم علي ـ عليه السالم ـ كه بخششي مي

 دهد مورد تمجيد است از آن روست كه آنها را به كد يمين و عرق جبين به دست مسكين مي
 ، كوه،ر كوهگ ا،شود  بخواني طال ميگرنه بخشش آن كه اسمش را بر سنگ و ،است آورده

ر روز مزد و حتي فالن تاجر گنج ريال كه فالن كارپطال و جواهر به مردم ببخشد به قدر 
  . ارزش ندارد،ميليونر به فقيري بدهد

اء و أئمه كه افختار را با أنبيچتراشاِن نادان   و فضليت،اين دوستان أحمق بدتر از دشمن
كنند و فضايل نفساني و ملكات روحاني آنان را كه به سعي و  ونه دشمني ميگاند اين جهان

دهند و خود  ونه ضايع و كم بها جلوه ميگ اين،اند عمل خود در اطاعت خدا كسب كرده
   !؟دارند ترين هادياِن بشر محروم ميگوجهانيان را از بركاِت تعليماِت بزر
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  دانستن علم غيب براي بشر مفيد نيست
  ؟اينك ببينيم فائدة دانستِن علم غيب براي افراد بشر از امام و پيغمبر چيست

تأليف و منتشر كرد و "ارمغان آسمان" كتابي به نام)ش. ه١٣٣٩سال (نگارنده سالها قبل 
براي بشر و سائر شرحي كافي و مقنع در موضوع علم غيب امام و پيغمبر و عدم فائدة آن 

فائده بودِن علم غيب و سخافت  آوردم كه در اينجا از كتاب مذكور موضوع بي، عقايد باطله
  :آوريم اين عقيدة باطله را با اندكي تصرف مي

است كه كسي بخواهد به  أوالً بايد دانست كه اين يك آروزي عاميانه و هوس كودكانه
گذرد و مخلوقات زمين و  ر بواطن جهان چه ميماوراي عالِم مشهود خود مطّلع شود كه د

، آسمان تماماً در چه حالي هستند در حالي كه مشاهدة اندكي از حقيقت اوضاع جهان
تركاند و در آني انسان را هر چقدر هم فرزانه و خردمند باشد  نيرومندترين مغزها را مي

  .كند ديوانه بلكه هالك مي
ال يعزب عنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة ِفي السماواِت " چه رسد بهدانستن علم غيب حتّى اندكي از آن تا

 زيرا در همين كرة . براي هر بشري حتّى امام و پيغمبر هم مِضر است!؟"ِفي اَألرِض  وال
ها و طوفانها و  وقايع و حوادثي جريان دارد از زلزله، زمين صرف نظر از كرات ديگر
 فسقها و فجورها و جزر و مدها و دروغ و خيانتها و ظالم مرگ و ميرها و قتل و غارتها و

  .تواند آن را تحمل نمايد اي و آني نمي  كه هيچ بشر نيرومند حتّى دقيقه.... و...و مظلومها و
كه پيشوايي و مقتدايي مردم در أمور ديني است از آنها سلب "امامت"ديگر آنكه خاصيت

يشوا و كسي است كه در أعمال و أفعال بايد به او اقتداء به معناي پ"إمام"و"ُأسوه"شود زيرا مي
، نمايند نمود و أساساً بعثت پيامبراني از جنس بشر براي آن بود كه مردم به هرچه أمر مي

خود بيش از سايرين از آن اجتناب ، كنند خود بهترين عامل آن باشند و از هرچه نهي مي
قول و ( هر آينه شما را در »م ِفي رسوِل اِهللا ُأسوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُ«:  چنانكه فرموده.نمايند
قَد كَانَتْ لَكُم «:  و فرموده)٢١/األحزاب(" فرستادة خدا نمونه و سرمشق نيكويي است)فعل

هعم الَِّذينو اِهيمرنَةٌ ِفي ِإبسةٌ حوابراهيم و )راه و روش( به راستي كه براي شما را »ُأس 
فَاستَِقم «:  و فرموده)٦ و ٤/اَلْممتَِحنَه("ي كه با او بودند نمونه و سرمشق نيكويي استكسان
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كعم تَاب نمتَ وا ُأِمربايد(اي پايدار و مقاوم باش و   چنانكه فرمان يافته)اي پيامبر( »كَم( 
  ).١١٢/هود(")پايدار باشند(اند  كساني كه با تو به سوي خدا روي آوره

انكه اشاره كرديم اگر بنا باشد پيغمبر يا امامي كه أمر به دادن مال و انفاق در راه و چن
 و خود پيغمبر هم – و پر واضح است كه دادن چيزي يعني از دست دادن آن –كند  خدا مي

مثالً مالي در راه خدا انفاق كند يا أمير المؤمنين نانش را با شكم روزه به سائل و محتاج دهد 
وض در همين دنيا به طعام بهشتي مرزوق گردد و در چهل خانه مهمان شود و ولي در ع

چنين عملي شايان تبعيت و چنين انفاقي فضيلت نيست ، ها ميل نمايد البد غذايي در آن خانه
، زيرا كسي در يك شب در چهل خانه يا بيشتر طعام خورده اگر نان جوي در راه خدا داده

 چنين بوده كه چون دست به )ع( و اگر علي !ز آن تبعيت كنندهنري نكرده كه مسلمانان ا
گاوي كه زمين روي شاخهايش (شدند كه مبادا گاو زمين  برده مالئكه هراسان مي شمشير مي
 كُشته شود و خدا براي جلوگيري از چنين پيشامدي حاملين عرش را به زمين !)قرار دارد

بازوي او را بگيرند و پرهاي خود را زير فرستاد تا به منظور كاستن از نيروي علي  مي
شمشيرش فرش كنند تا مبادا گاو زمين از بين برود و زمين و أهل زمين نابود شوند و بازهم 

 پِر جبرئيل از ضربت شمشير علي شكسته و مجروح شد به طوري كه ناالن (!!)از بخت بد 
راني شهرهاي لوط و بال كشان خدمت خاتم پيغمبران آمد و از ضرب شصت علي و وي

  !!داستانها گفت
اقدام به جهاد و جانبازي فضيلتي نيست و مانند آن است كه رستم دستان ، با چنين قدرتي
اي ناتوان اقدام كند و في المثل بخواهند با بمب اتمي خانة موري را ويران  به جنگ با مورچه

  !نمايند
د تا مردم به رفتار و كردار گوين اين كارها را هنر و فضيلت و شجاعت و فداكاري نمي

تواند امام و مقتداي مسلمانان باشد كه به   در صورتي مي)ع(علي ، مباشران آن تأسى نمايند
 )١("يطِْعمون الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينًا ويِتيما وَأِسيراو«: منظور عمل به في المثًل آية

  .در راه خدا انفاق نمايد باشكم گرسنه و اشتهاي زياد )٨/اإلنسان(
 بادشمنان تبعيت نمايند كه با )ع(توان به مردم گفت كه از جهاد و مبارزة علي  وقتي مي

علي بدان كار قيام نمايد و اگر به جنگ مبادرت فرمود ال أقّل ، احتمال تلف شدن و مرگ
                                                 

 .خورانند به بينوا مي، را علي رغِْم دوست داشتن و ميلي كه به آن دارند) خود(و طعام  )١(



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

در اين ، يدبيش از شانزده زخم كاري به بدن مباركش رس"ُأحد"مجروح شود چنانكه در غزوة
 تأسى نماييد زيرا او يك مسلمان و مؤمن به )ع(توان به مردم گفت شماهم به علي  صورت مي

كند شما هم كه ادعاي مسلماني و ايمان به خدا و رسول  خدا و رسول است و چنين عمل مي
  .از آن بزرگواران تبعيت نماييد، داريد

ائل شريفة انساني و فضائل حميدة آدمي اند كه فض أحمقان و خرافه فروشان هنوز ندانسته
كنند همينكه كسي علم غيب داشت و دانست كه در هر گوشة   اينها تصور مي!چگونه است

شود و يا بدون وسيله به آسمانها پرواز كرد يا همينكه  جهان چه أعمال و حركاتي انجام مي
با ضربتي كه فرود آورد همه از جن و إنس از ترس پا به فرار گذاشتند يا ، شمشير برداشت

چندين هزار نفر را نابود كرد يا در هر شب در چندين خانه طعام خورد يا با چندين زن 
غافل ، دانند شمارند و آن را معجزه مي  اين قبيل خياالت كودكانه را فضيلت مي!مقاربت كرد

م اراده و از اينكه فضيلت آدمي در علم و شناخت خدا و آشنا گشتن با نظام طبيعت و تسلي
مشيت إلهي شدن و بر نفس سركش مسلّط بودن و إغماض از إهانات و از ستمهايي كه از 

 اينها صفاتي است كه .شود و هدايت گمراهان و دستگيري از بينوايان است جاهالن صادر مي
بر ديگران  داشته و همين فضائل است كه ايشان را – سالم اِهللا علَيِهم َأجمعين - انبياء و أئمه 

 مردم مأموراند كه به قدر توانايي و .است فضيلت داده و آنان را امام و مقتداي عالميان كرده
استطاعت بدين فضائل آراسته شوند تا در بازار تجارت دنيا سود كرده و سعادت دارين و 

االت است فوز نَشَْأتَين را كسب نمايند و گرنه انجام آن أعمال كه بيشتر زائيدة أوهام و خي
 زيرا چه حظّي دارد كه شخصي بداند در فالن گوشة دنيا فالن .براي انسان فضيلتي نيست

ستاند يا فالن دزد  دهد و فالن غني عياش چگونه داد دل از شهوات مي فقير چگونه جان مي
قفل خانة فالن تيره بخت را بريد يا در فالن بيشه شير چگونه گردن آهويي را دريد و يا چه 

ضيلتي است كه فردي بتواند به دريا فرورود و به ابرها برآيد و با يك ضربت شمشير شمار ف
  !!فراواني زن را بيوه و طفل را يتيم نمايد

هر فرد بشر اگر آرزومند دانستن غيبي باشد فقط آن غيبي است كه مربوط به سر 
دانستن چنين غيبي  و .خواهد بداند فرداي او چه خواهد بود نوشت خود آن فرد است كه مي

 زيرا اگر دانست كه فرداي !دارد و او را از كار و زندگي باز مي، هم به صالح بشر نيست
گردد  محزون و كسل مي، شود و اگر به ضرر او باشد مغرور و تنبل مي، او به نفع اوست

دانستن احوال گذشته و آيندة ديگران ،  و اگر علم غيب.پس هر صورت به صالِح او نيست
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  .اي به حال انسان ندارد شد و لو يك فرد يا چند نفر هيچ فايدهبا

 »وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَكُوتَ السماواِت واَألرِض"در اخبار اسالمي ذيل تفسير آية شريفة
است كه حضرت   آمده)٧٥/األنعام("و بدين گونه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نموديم

ن قدر كه اجازه يافت به مشرق و مغرب عالَم نظر كند و به جزئي از وقايعي كه ابراهيم همي
در مشرق عالَم مردي را با زني بيگانه در حال زنا ديد نفرين ، دهد اطّالع يابد در آن رخ مي

از خدا ،  همچنين به غرب عالم نگريست و منْكَري نظيِر آن ديد!كرد و زاني هالك شد
د شود همينكه كار به حادثة سومين رسيد خداي جهان بر چشم حادثه خواست كه آن نيز نابو

 زيرا وي را آن قدرت و توان نبود كه آن عجائب ببيند و بيش !بين خليل خود پردة ستر كشيد
حالي از اين حقيقت است كه ،  اين حديث هر چه باشد!!از آن به حوادث جهان نگران باشد

نيست زيرا زمين مسكن انسان است و انسان به جز انسان را طاقت ديد رويدادهاي جهان 
  :مذموم قرآن، قليلي

-» ِبينم لَكَفُور اناِإلنْس ف(" همانا انسان آشكارا بسيار ناسپاس است»ِإنخْر١٥/الز(   
 براستي كه انسان بسيار ستمگر و بسيار نادان است »ِإنَّه كَان ظَلُوما جهوالً «-

  )٧٢/اَألحزاب(
نياز بيند سركشي   همانا انسان همينكه خودرا بي»ِإن اِإلنْسان لَيطْغَى َأن رَآه استَغْنَى« -

  )٧ و ٦/علَق("و نافرماني كند
  )٢/العصر(" همانا انسان هر آينه در زيان است»ِإن اِإلنْسان لَِفي خُسٍر «-
-» ها َأكْفَرم ان١٧/عبس("ن كه چه ناسپاس است كشته باد انسا»قُِتَل اِإلنْس.(  

ولَو يَؤاِخذُ اُهللا النَّاس ِبما "؟آيد جز ناسپاسي و فساد چه بر مي، حال از موجودي چنين

اند به   و اگر خداوند مردم را به جزاي آنچه كسب كرده»كَسبوا ما تَرك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة
ظَهر «، )٤٥/فاطر("نهاد  نمياي را بر پشت زميِن باقي  هيچ جنبنده، گرفت مؤاخذه و محاسبه مي

اند در خشكي ز در يا   به سبب آنچه مردم كرده»الفَساد ِفي البر والبحِر ِبما كَسبتْ َأيِدي النَّاِس
ها آية ديگر كه خداي خالق البشر از تمرد و   وده،)٤١/الروم("فساد و تباهي پديدار شده است

دهد با چنين حال اگر در كسوِت بشري به كسي به قدري بصيرت داده شود  او خبر ميطغيان 
، زناها، قتلها، نزاعها،  جز جنگها؟كه اعمال بشر را از خير و شر ببيند چه خواهد ديد
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  .......و، دزديها، غشها، دغلها، خيانتها
 جز ؟هد داشتاي خوا حال انسان داراي عاطفه و وجدان از ديدن اين مناظر چه بهره

خداوند به رسول خود ،  آري؟اينكه روح و جانش در عذاب است و چشمش در تب و تاب
است و آن حضرت نيز به خواص أصحاب و أهل بيت  اي از حوادث آينده را خبر داده پاره

اي براي بينندگاِن آن حوادث باشد كه  خود آن أخبار را فرموده تا آيتي براي آيندگان و معجزه
اب مقَرب به خداست از قبيل خبر از گسترش اسالم به نقاط عالًم و تسلّط مسلمين بر آن جن

 أما هيچ كداِم .كشورهاي روم و ايران و هجوم تركان و إخبار از تباهي مردم در آخر الزمان
يعني به آن صورت كه روح امام بر (علم غيب نيست ، گويند اينها به آن معنى كه اينان مي

 – بلكه وحي است آن هم فقط به رسول خدا )ده احاطه داشته و از آنها خبر دهدحوادث آين
 و هر چه از أمير المؤمنين و أئمه از اين قبيل روايت شده نقل آن –صلَّى اُهللا علَيِه و آِله 

تعلُّم «:  تصريح فرموده)ع( و چنانكه حضرت علي )ص(اخبار است به روايت از رسول اهللا 

  ).١٢٨خطبة ، نهج البالغه(" آموختن از كسي است كه داراي علم است»من ذي علم
گويند امروزه ادارة هواشناسي از وضع هواي فردا و جنين  گاهي افراد سطحي مي
  !؟اند  از اينان هم كمتر بوده– سالم اِهللا علَيِهم -  آيا أئمه .دهند شناسي از مولود آينده خبر مي
ست زيرا اگر فرضاً إخبار اين افراد راست و درست باشد با ا اين قول تصوري عاميانه

است و حصول آن براي صالح و طالح يكسان است و  وسايل علمي است كه سالها تجربه شده
گيرد و ناشي از قرب  مربوط به اخبار و علوم أنبيا و أوليا نيست كه بدون وسائل صورت مي

 پس علم غيب خاص ؟ آنان و ديگران هستشود و گرنه چه فرقي بين آنها به خدا شمرده مي
  !!گويند كفر و ناروا و بدون دليل و پا در هواست خداست و آنچه غاليان مي

پس با توجه به آنچه گذشت ادعاهاي خالف عقل و شرع راجع به عجائب و معجزات و 
اعمال خارق العاده هوسهاي كودكانه و ناشي از عدم بلوغ فكري و فرهنگي است و به 

ترين فضائل آن بزرگوار  كه عالي"علي بن أبي طالب" فضيلت.ادت حقيقي مربوط نيستسع
 .شود آن است كه در راه خدا از بذل مال و جان و نابودي نام و نشان دريغ نداشت شمرده مي

احتمال جان به سالمت بردن ، كه يك در هزار"لَيلَةُ الْمبيت"فضيلت حضرتش آن است كه در
 خوابيد و اين فداكاري بزرگ تا بدانجا كشيد كه مورد )ص(سول خدا نداشت در بستر ر

گويند عالم به   چنانكه خرافيان مي)ع( اگر علي !مباهات پروردگار جهان به فرشتگان گرديد
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اين عمل براي او ، گردد دانست آن شب خطري عارِض وجود عزيزش نمي غيب بود و مي
 نيستم اگر معلومم باشد كه خطر و ضرري فضيلتي نبود من هم كه خاك پاي آن بزرگوار

 فضيلت علي آن بود كه پس !!شود حاضرم به هر كار ظاهراً خطرناكي اقدام كنم متوجهم نمي
 )١("...علم و سابقيت در ايمان و مجاهدت و توانايي جسماني و"از رسول خدا با اينكه به لحاظ

از او جلو ، ديد كساني با امتيازات كمتر مع هذا وقتي كه .از سايرين به خالفت سزاوارتر بود
صريحاً به او "ابو سفيان"خواهد از موقعيت سوء استفاده كند و افتادند و در عين حال دشمن مي

گذارم كار بر ابو  كنم و نمي نمايد كه اگر بخواهي مدينه را از سواره و پياده پر مي پيشنهاد مي
يا َأبا سفْيان طاَل ما عاديتَ اَهللا و «: فرمودبكر استقرار يابد با كمال فطانت و فداكاري 

ولَهسو بدين "داري تو دير زماني است كه خدا و رسولش را دشمن مي،  اي ابو سفيان»ر
ترتيب نقشة بدخواهان را نقش بر آب فرمود و از سوي ديگر نقايص و معايِب كاِر پيش 

ل انتقام و ايجاد مزاحمت براي پيش افتادگان  و با اين وسائ.)٢(افتادگان را نيز به آنان فهمانيد
 و مع هذا چشم بر هم نهاد و دل به بال و مصيبت داد .براي وي چندان دور از دسترس نبود

و از خدمت به نهال نورس اسالم و همكاري با سايرين دريغ نورزيد و گوشه گيري نكرد و 
و أحكام اسالم از جريان نيفتد و خَلَل همة ناماليمات را تحمل فرمود تا دين خدا استوار گردد 

 اين است آن فضائل بزرگ كه عقل انسان .اي در ديوار اتّحاد مسلمانان راه نيابد و رخنه
نه حديث بساط و نه پرواز بر باالي ابر و فرو ، شود خردمند در برابرش مات و مبهوت مي

أمثال اين خرافات كه به رفتن در بئر العلم و جنگ قصر الذهب و بردن عمر به كوه قاف و 
  !أمان از دوستي أحمقانه،  أمان از جهل و ناداني!آيد كار سرگرمي كودكان مي

اند  كنيد كه مردم ما در مقام إمام به چه گمراهي و ضاللت بعيدي دچار شده مالحظه مي
ِإذَا َأخْرج ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعٍض ".است گمراهيهاي ديگر نشسته، و بر پاية همين گمراهي

 تاريكيهاست روي يكديگر چنانكه »فَما لَه ِمن نُوٍر يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعِل اُهللا لَه نُورا
 كسي كه خدا برايش نوري قرار نداده )البتّه(ديدنش نتواند و ، اگر دست خويش برون آرد

  ).٤٥/النّور("اشت نخواهد د)براي هدايت يا فتن(باشد هيچ نوري 
پندارند ذكر اين قبيل فضائل  كار بدانجا كشيده كه با اين تصورات جاهالنه و كودكانه مي

                                                 
 ).برقعي. ( سورة بقره٢٤٧ سورة نساء و ٩٠ سورة واقعه و ١٠ سورة زمر و ٩ اشاره است به آيات )١(

 )برقعي . (٢٩ تا ٢٧حاشية صفحة ، شاهراه اتّحاد. ك. ر)٢(
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شود و ثنا خواني و مداحي  و نشر اينگونه مناقب باعث رضايت و موجب جلب رحمت آنها مي
هى در و نسبِت اين قبيل موهومات به آن بزرگواران با اين خيال كه اختيار تمام ملكوت إل

دست ايشان است اين متملّقين و ثناخوانان را همچون پادشاهان خودخواه و مقتدران صاحب 
آنان را از ، هرچند عاصي و بزهكار و ستمگر و بدكردار باشند، دهند صله و إنعام مي، جاه

اند كه ديگر  رهانند و باب شفاعتي به چنان و سعتي ساخته عقبات برزخ و عرصات قيامت مي
است وچون گاهي جسته و گريخته به  دات خدا و إنذارات پيغمبر كمترين أثري نماندهبه تهدي

دهد و ناچاراند بدان  نمايند و آيات عذاب و وعيد ِعقاب گوششان را آزار مي قرآن مراجعه مي
اي كه خيلي هم آسان است  اقرار نمايند لذا به اغواي شيطان براي گريز از آن عذابها را چاره

بينند كه حصول جان و  كه همين غرور و گزاف در باب شفاعت است و چون مياند  ساخته
ِإن اَهللا اشْتَرى ِمن المْؤِمِنين َأنْفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم «: خرد و بس مال و عمل صالح مي

ت براي ايشان  همانا خداوند از مؤمنان جانها و مالهايشان را خريد دربرابر اينكه بهش»الجنَّةَ
 و چون دل بريدن از جان و حتّى مال به آن كيفيت كه خدا خواسته خيلي ).١١١/التَّوبه(باشد 

سخت است و به خيال اينان به دست آوردن دل فالن امام يا امامزاده آسان است زيرا با نفس 
اند  ا تصور كردهلذ، شوند كنند كه به يك تملّق بيجا و يا بخشش ناروا دلباخته مي خود قياس مي

از اين ، اند كه امام و امامزاده كه به عقيدة اينان در ملك خدا صاحب نفوذ هستند نيز اين چنين
ها و سينه زنيها و عزاداريهاي  رو آن موقوفات بيهوده و نذورات عجيب و روضه خواني

لِّت اين خطاها  ع.گيرند كنند و دين خدا و خودرا در واقع به استهزاء مي نامشروع را برپا مي
ها و  اند و با اين همه كتابها و رساله آن است كه اين گمراهاِن جاهل معناي امام را نفهميده

  .است و إمام روشن نگشته بلكه بر جهل و گمراهيشان افزوده شده"امامت"ها هنوز مسألة گفته
ي حقيقي است به دو معنا معناي امام چنانكه گفتيم و شرع و عقل و وجدان هم بدان گواه

  : دو معناي مذكور عبارت انداز.و چند معناي مجازي است
پيشواي سياسي و اجتماعي و متصدي أمر حكومت مسلمين است و به ، "ِإمام"أول معناي

شود كه اگر متصدي اين أمر  تمام كساني كه متصدي أمر حكومت شوند اين لفظ إطالق مي
شود و سيرة   باشد به إمام جائر تعبير ميصالح باشد از وي به إمام عادل و اگر ناصالح

راهبر و راهنما به "إمام" دومين معناي.مسلمين و أحاديث فريقين مملو از اين اصطالح است
 اين تقسيم در فرمايش أمير المؤمنين .سوي خدا و هادي به طريق حقّ و صراط مستقيم است

 جهاد » نقل إال مع إمام فاضل وال،ال غزو إال مع إمام عادل«:  مندرج است كه فرموده)ع(
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   .)١(". جز با امام فاضل ودانا نباشد)روايت( نيست و نقل )درست(جز با امام عادل 
شود مگر أمير المؤمنين كه حدود پنج سال و  به معناي أول شامل أئمة أهل بيت نمي"إمام"

ت و پيشواي ديگر كسي از آن بزرگواران متصدي أمر حكوم، إمام حسن به مدت شش ماه
ليكن معناي دوم كه گفته شد همان دليل و رهنماي راه خدا و رهبري ، سياسي مسلمانان نگشت

مردم به طريق حقّ و صراط مستقيم و هدايت مردم به سبيل سعادت است و مصداق عالي آن 
أئمة أهل بيت بوده و پس از ايشان كساني هستند كه بدان طريق سلوك نمايند و به نور علم 

  .رآن در طريق دستگيري و هدايت مردم كوشا باشندق
شخصي كه امام و راهبر قومي به سوي مقصدي است تمام هم و غم ، پر واضح است

او مصروف آن است كه راهروان راِه سعادت را پيموده و هرچه زودتر و بهتر به مقصد 
خصوصاً ، تظار ندارد چنين كسي مدح و ثناخواني و تملّق و چاپلوسي اين و آن را ان.برسند

مقصد و راه را گذاشته و به راههاي كج و معوج افتاده و در مقابِل آنهمه ، آنگاه كه رهروان
، اصرار و تأكيِد راهبر كه به طريق حقّ بازآيد و راه درسِت وصول به مقصد را بپيمايد

 احي متملّقانه و اعمال بيهوده بلكه مضراز قبيل زنجير زني (بيشتر به ثناگويي چاپلوسانه و مد
 و حركات ساختگي و آداب ...)و طبل و سنج كوبيدن و حمل علَمهاي بسيار سنگين و

بيگانگان مجوسي به مدح و ثناي او مشغول شده و از پيمودن راه أصلِي وصول به مقصد 
،  اين قبيل أعمال اگر موجب خشم و غضب آن راهبر و پيشواي دلسوز نگردد!غافل گردند
  .ديد باعث خُشنودي و رضايت وي نخواهد شدتر باري بي

كند از اينكه آداب مجوسيان و أرواح پرستِي ِملَِل وحشي و مرده  واقعاً انسان تعجب مي
پرستِي مصريان و توسل آنان به ارواِح مردگان و أمثال اين عقائد خرافي در پيرواِن ديني راه 

فات است و در آيات كتاب آسماني و يافته كه مأمور مبارزة جدي با اين موهومات و خرا
  .كوچكترين أثري از اين كارها نيست، سيرة پيامبر بزرگوار و أئمة نيكوكردار

پيغمبر و امامي كه وظيفة مردم آن است كه در مسائل ديني و دانستن احكامي كه بدان 
ظيفة بزرگ اين شوربختان اين و، به وي مراجعه و از او أخذ و بدان عمل نمايند، دانا نيستند

را كنار نهاده در عوض به تملّق وثناخواني و مديحه سرايِي غاليانه و خواستِن حوائجي كه 
اند و  پرداخته، بايد از خدا خواست و أمثال اين كارها كه شرك يا ال أقّل نزديك به شرك است

                                                 
 .٢٤٧ص  ، ٢ج، يچاپ سنگ،  مستدرك الوسائل)١(
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ا از آثار و به وي مراجعه وي، اند اصالً در صدد نيستند براي آنچه پيغمبر و امام براي آن آمده
تبعيت كنند و حتّى اگر كسي به ايشان بگويد كه اَيها النّاس پيغمبر و ، أحكام باقيماندة از او

امام كه براي برآوردِن حاجات و شفاي مرضى و دادن أوالد و كم و زياد كردِن روزِي افراد 
بري و راهنمايي در بلكه پيغمبر و امام فقط مأموريِت راه، اند و اين قبيل أمور مبعوث نشده

داريد به آنان  أمور ديني و تعليم آداب و أحكام شرع دارند و اينگونه كارها كه شما دوست مي
 جز رساندِن )اي وظيفه( و بر فرستادة خدا »وما علَى الرسوِل ِإال البالغُ المِبين".مربوط نيست
بيني از فرط   اين موقع است كه مي در).١٨/ و العنكبوت٥٤/النّور(" نيست)خدا(آشكاِر پيام 

صورت مخاطب برا فروخته و رگهاي گردن برجسته شده و بانگاهي ، تعصب و غضب
 و !؟گويي توسل به پيغمبر و أئمه جايز نيست  اين توسل است و تو مي:گويد شرربار مي

  !كند هرچه تهمت و إهانت از پير و استاد خود ياد گرفته نثار گوينده مي
هيچ واسطه   با وجود خداي تعالي كه بنده را بي: به ايشان نگفته كه أوالًآيا كسي

پذيرد و أصالً واسطه گرفتن در حضرتش منافي توحيد عبادت است و نيازي به توسل  مي
 وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن«: نيست و خود فرموده

همانا من نزديكم و دعوِت دعا ،  و چون بندگانم در بارة من از تو پرسش كنند»فَلْيستَِجيبوا ِلي
وفراخواندنشان به سوي (دهم پس بايد دعوت مرا  پاسخ مي، كننده را هنگامي كه مرا بخواند

 و ما به او از »لوِريِدنَحن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل ا«:  و فرموده)١٨٦/ البقره(" را بپذيرند)خودم
 با خدا أحدي را »فَال تَدعوا مع اِهللا َأحدا«: فرمايد  و مي)١٦/ق("رگ گردن نزديكتريم

 و در هر شبانه روز ال أقّل ده بار به نحو وجوب به ما تعليم داده كه )١٨/الِجن("مخوانيد
كنيم و فقط از تو كمك و استعانت  ا عبادت مي فقط تو ر»ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين«: بگوييم
پس استعانت خواستِن عبادي منحصراً بايد از خدا باشد چنانكه عبادت كردن ، "جوييم مي

 يا به عبارت ديگر كمك خواستن نامقيد از غير او شرك است چنانكه .منحصراً براي او است
  .عبادت غير او شرك است

 است كه انسان خداي حي قادر ال يموت سميع و آيا با اين همه آيات واضحات جايز
بصير و پاينده و نزديكتر از رگ گردن را گذاشته و به سراغ كساني رود كه در همه چيز 

: گويند پايان فضل و رحمت او هستند و خودشان به دستور قرآن مي محتاج و فقير درياي بي
 همانا من مالِك هيچ سود و زياني براي » ما شَاء اُهللاقُْل ال َأمِلك ِلنَفِْسي نَفْعا وال ضرا ِإال«

 »وما ُأغِْني عنْكُم ِمن اِهللا ِمن شَيٍء«، )١٨٨/األعراف("خويشتن نيستم مگر آنچه خدا بخواهد
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  ).٦٧/يوسف(" خدا هيچ سودي نتوانم رساند)خواسِت(و من شما را در برابِر 
وادي هولناك و پرتگاهي مخوف ،  اين وادي بر فرض عدم نهي از اين عمل چون:ثانياً

زيرا اگر ، همان بهتر كه ترك شود، گاه شرك درآورد است كه امكان دارد انسان را به هالكت
چندين راه داشته باشيد كه معلوم و ، شود شما در ميان راههايي كه به سوي مقصد منتهي مي

تر و خطرناك  يد كه طوالنيخطر و كوتاهتر است و راهي هم داشته باش مسلّم است كه بي
  .خطر رهسپار شويد ًأولى آن است كه آن راه را و اگذاريد و از راههاي بي، است

وضعيت توسل به أئمه و أقارب آنها بدين صورت كه در بين جامعة ما رواج دارد به 
زيرا آنچه ، توان درستي آن را محتمل شمرد دهها دليل شرك است و به يك احتمال هم نمي

است و چنانكه آيات شريفة  واسطه نخواسته، م است خدا در دعا و طلِب حاجات از خودمسلّ
رساند خود از همه به بندگانش نزديكتر است و عقالً هم معلوم است كه خداي حي  قرآن مي

قادر عالم السر و الخفيات را گذاشتن و سراغ كساني رفتن كه مرگ و غفلت و خواب و عدم 
شبهة وقوِع در ، و عالوه براينها، كاري موجه نيست، بر آنان رواست، إحاطه بر مصلحت

پس ديگر به اين حركات كه ، وجود دارد، ترين گناهان است شرك كه بدترين معاصي و مهلك
  !؟چه حاجت، باقيماندة آثار و عادات أديان و مذاهِب باطله است

اصحيح در كجا خدا دستور  در ميان اين همه آيات و أخبار و أحاديث صحيح و ن:ثالثاً
، اي برآوردن خواسته، گرفتن فرزندي، شفاي مرضي، است كه كسي براي قضاي حاجتي داده

 شما سرتاسر آيات قرآن و سيرة أنبياء را !؟به صورت نامقيد به پيغمبر يا امامي متوسل شود
 ؟پرستي چيست تتراشي و ب  آخر بت؟بينيد بگرديد و ببينيد اثري از اين اعمال در آنجا مي

واسطه و شفيع درست ، همين است كه انسان به خيال خويش براي برآورده شدن حاجات خود
  !كند و به مدح و ثنا و تملّق و اظهار نياز نسبت به آنها بپردازد

شوند كه دست به اين طرف و آن طرف  كساني ديده مي، در مقابل اين مطالب واضح
شوند تا آيه يا روايتي پيدا كنند كه بتوانند براي اعمال   مياند و به هر حشيشي متشبث انداخته

متشابهاتي هست كه أهل ، شرك آميز خود مستمسكي به دست آورند و چون در آيات قرآن
، كنند باطل از آنها براي فريب عوام و كساني كه به اندازة كافي در آيات تدبر و تحقيق نمي

وهو الَِّذي ِفي السماِء ِإلَه وِفي "مانند آية شريفة، كنند سوء استفاده مي، به نفع سليقة خود

ِض ِإلَهف(" و اوست كه در آسمان معبود است و در زمين معبود است»اَألرخْرو ، )٨٤/الز
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 پروردگارت و فرشتگان صف به صف بيايند )فرمان( و »وجاء ربك والملَك صفا صفا"آية
هايي شاداب و خرم   آن روز چهره»جوه يومِئٍذ نَاِضرةٌ ِإلَى ربها نَاِظرةٌو" و آية)٢٢/الفجر(

و امثال اينها كه ، )٢٣ و ٢٢/القيامه(" پروردگارش نگران است)لطف(است و به سوي 
همواره به فرمودة قرآن أهل زيغ و وسوِسه آنها را براي مقاصد نادرست خود به كار 

 اما »فََأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِفتْنَِة«: ودهگيرند چنانكه فرم مي
است پيگيرى  كساني كه در دلهايشان انحراف است براي فتنه جويي آنچه را كه متشابه

ِذين َآمنُوا اتَّقُوا اَهللا وابتَغُوا يا َأيها الَّ"آية شريفة،  و در اين مورد نيز).٧/آل عمران("كنند مي

ايد از خدا پروا كنيد و به سوي او وسيله   اي كساني كه ايمان آورده»ِإلَيِه الوِسيلَةَ
بدان استناد ،  را به ميان آورده و براي مراد و مقصود شرك آميز خود)٣٥/المائده("بجوييد
با استناد به همين آيه به جنگ ما آمده "وظيفه"چنانكه يكي از أرباب عمائم در روزنامة، كنند مي
تفسير "إمام"را به"وسيله«، "علي بن ابراهيم قُمي" گرچه بعضي از نويسندگان شيعه مانند!بود
 »تَقَربوا ِإلَيِه ِباِإلماِم َأي ِبطاعِتِه«: اند اند أما بايد توجه داشت كه آيه را چنين تفسير كرده كرده

يعني مراد از وسيله اطاعت امام است كه "تقرب جوييد يعني با اطاعت از اوبا امام به خدا 
  .كنند همان إطاعت أحكام إلهي است كه پيغمبر و إمام بيان مي

 به سوي پروردگارشان وسيله »يبتَغُون ِإلَى ربِهم الوِسيلَةَ"تفسير صافي آية شريفة
هُؤالِء اآلِلهةُ يبتَغُون ِإلَى اِهللا اَلْقُربةَ «: است  را چنين تفسير كرده)٥٧/اَِإلسراء(جويند  مي

عيون أخبار " شيخ صدوق در."جويند  اين معبودان با طاعت به سوي خدا تقرب مي»ِبالطاعِة

است نه به معناي  در معناي وسيله روايتي از پيغمبر آورده كه به معناي اطاعت أئمه"الرضا
من  ،األِئمةُ ِمن ولِْد الْحسيِن :فرمايد  و در آنجا مي،هانناگواسطة طلب حاجات و شفيع 

هر كه ، اند  امامان از فرزندان حسين»َأطاعهم فَقَد َأطاع اََهللا و من عصاهم فَقَد عصى اَهللا
خدا را نافرماني ، خدا را اطاعت كرده و هر كه ايشان را نافرماني كند، ايشان را اطاعت كند

  ."رده استك
 ِفيَأعلَى درجٍة ِإنَّها «:  فرموده)الوسيله( بنابه نقل كافي در خطبة )ع(أمير المؤمنين 

ابن شهر " آن حضرت بنابه نقل." باالترين درجة بهشت است)وسيله( همانا آن »الجنَّة
ز من و بيعت با ام يعني اطاعت ا  من وسيله» َأي طاعتي وبيعتي:َأنَا وسيلَتُه«: فرموده"آشوب

 ايمان به )١١٠خطبة ( در نهج البالغه )ع( أمير المؤمنين ." است)تقرب به خدا(من وسيلة 
 را وسيله ....خدا و فرستادگان إلهي و جهاد في سبيل اهللا و اقامة نماز و پرداخت زكات و
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  .است شمرده
 از إيمان به خدا وسيله و توسل عبارت است، شود بنابه فرمايش أئمه چنانكه مالحظه مي

هيچ جا توسل ، و أنبياء إلهي و آنچه از أحكام و آيات كه از جانب خدا آمده و جهاد در راه او
نبوده و آيه أبداً به مقصودشان مربوط نيست ولي أفراد ، اند به اين معناي ِمن ِعنْدى كه ساخته

 و بهادار دست برده دغَلكار و مدلّس كه همچون أشخاص جاعل كه در أسناد و أوراق رسمي
اند و در  گنجانند با قرآن كريم و أحاديث صحيحه نيز چنين كرده و سود خودرا در آن مي

اند ضمن جمالت  اند تا آنجا كه توانسته ضمن رواياتي كه دربارة آيات شريفة قرآن جعل كرده
ازل شده و آن اند كه اين آيه چنين ن و كلمات قرآن يك كلمه يا يك جمله به نفع خود گنجانيده

اين حقيقت را به طور ، اند اي كه نوشته  رجوع به كتب روايي و يا تفاسير عجيبه!!آيه چنان
  )١(.روشن و آشكار خواهد كرد، بارز

چاب شد و مورد "وظيفه"در روزنامة"ِعلَل انحطاط مسلمين و چارة آن"موقعي كه مقالة
ه خودرا از علما و نويسندگان مبرز اي قرار گرفت يكي از مخالفين ك موافقت و مخالفت عده

در خصوص مسألة توسل به همين آية ، در رد و انتقاد يكي از موافقيِن اين مقاله، داند مي
دانست نثار وي كرده و بعد از  آنگاه هر چه فحش و ناسزا مي، شريفة سورة مائده استناد كرده

 آدم از پروردگارش سخناني دريافت كرد و » فَتَاب علَيِهفَتَلَقَّى َآدم ِمن ربِه كَِلماٍت"استناد به آية
 از تفسير در المنثور خبري آورده بود )٣٧/البقره(" توبة او را پذيرفت)به رحمت خويش(خدا 

 ما در همان !اش را پذيرفت خدا را به خمسة طيبه سوگند داد تا خدا توبه، )ع(كه حضرت آدم 
فرستاديم ولي روزنامة "وظيفه"ا نوشته و براي روزنامةموقع جواب او و ساير منتقدين ر

 در اينجا .مزبور از بيم غوغاي دكّانداران و بلواي متعصبين از درج آن خودداري نمود
  .كنيم اجماالً ضعف منطق نويسندة مذكور را بيان مي

صبح و شام و از دور و ،  مقصود ما از توسِل غلط اين أعمالي است كه عوام:أوالً
خواهند و براي آنها نذر و قرباني و بِر گرد  حوائج خودرا از أئمه و اما مزادگان مي، ديكنز

اين چه ، دانند طواف كرده و آنها را از احوال پنهان و آشكار خود با خبر مي، مرقدشان
 خدا يا به حقّ خمسة طيبه مرا :است  عرض كرده)ع(ربطي دارد به اينكه حضرت آدم 

                                                 
 و ص ٤٩٩ تا ٤٩٠ص " عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول" به عنوان نمونه رجوع كنيد به كتاب )١(

  )برقعي. ( به بعد٦٩٠
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ايم كه اگر كسي خدا را به پيغمبر يا أئمه و شهداي عاليقدر اسالم و يا  گفته ما كجا !؟بيامرز
  !؟است كاري شرك آميز كرده، حتى به اشك يتيمان و سوز دل بيوه زنان قسم بدهد

اَلْفَضُل ما شَِهدتْ ِبِه اي از باب اينكه   اگر به خبري از أهل سنّت استناد كرده:ثانياً

داءني كه در اين باب الزم است به اخبار صحيحة آنان استناد شود و إال با  الزم است بدااَألع
أهل ، توان كرد مگر فريب عوام كاري نمي، خبر غير صحيح چه از سنّي باشد چه از شيعه

دانند كه بسياري از أخبار شيعه و سنّي در هم آميخته و آنقدر جعل أخبار شده و آنها  فن مي
اند كه با ِصرف استناد به اينكه حديثي در كتب سنّي آمده  ر بردهرا عليه عقايد يكديگر به كا

  .اي را اثبات كرد توان عقيده نمي
براي اينكه لزوم ، ديگر آنكه نويسندة مذكور بنابه اينكه اَلْغَريقُ يتَشَبثُ ِبكُلِّ حشيش

براي ،  اي پدرما» ِإنَّا كُنَّا خَاِطِئينيا َأبانَا استَغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا"واسطه را تجويز كند به آية شريفة
 استناد كرده و پرسيد اگر ممكن )٩٧/يوسف("ايم گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطا كار بوده

 پس اين دليل ؟بود فرزندان يعقوب خود مستقيماً استغفار كنند چرا به پدرشان متوسل شدند
وسيله و ،  را در طلب حاجِت خود از خدااست براينكه نه تنها جايز بلكه الزم است كسي امام

  : براي اينكه ضعف گفتار او معلوم شود بايد توجه داشت كه!!واسطه كند
توسل ، است و به او دسترسي هست  طلب استغفار و التماس دعا از كسي كه زنده:أوالً

رت طلب نيست چون تمام مسلمين مأموراند براي يكديگر مغف، غلط كه مورد انتقاد قرار دارد
هايي در اين موضوع وارد شده مانند استغفار براي چهل مؤمن در تهجد و  كنند و توصيه

من قَدم َأربِعين ِمن المْؤِمِنين ثُم دعا «:  روايت شده كه)ع(أمثال آن و از امام صادق 

لَهـاس در دعايش( كسي كه »تُِجيب( م بدارد سپسچهل مؤمن را مقد )دعا كند)دبراي خو  ،
 مأمور است به استغفار براي خود و )ص( حتّى پيغمبر أكرم ."شود دعايش مستجاب مي

 براي گناهت »واستَغِْفر ِلذَنِْبك وِللْمْؤِمِنين والمْؤِمنَاِت«: چنانكه قرآن تصريح فرموده، مؤمنين
 دعا كردن مسلمانان  بنابراين التماس؛)١٩/محمد("و براي مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه

در واقع به آن معنايي نيست كه ، است و اگر توسل گفته شود از يكديگر را كسي توسل نگفته
  !كنيد شما مردم را دربارة أئمه و امامزادگان و حاجت خواهي از ايشان اغواء مي

 از پدرشان به سبب آزارها و ظلمي )ع( تقاضاي استغفار فرزندان حضرت يعقوب :ثانياً
 مرتكب شده بودند زيرا پدر خودرا آزرده و آن حضرت )ع(ود كه نسبت به حضرت يعقوب ب
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 )ع(را به فراق فرزند عزيزش مبتلي كرده و به او دروغ گفته بودند و هر وقت از يوسف 
: فرمايد چنانكه قرآن كريم از قول آنها مي، دادند رنج مي، كرد او را با زخم زبان يادي مي

 گفتند به خدا سوگند كه » تَفْتَُأ تَذْكُر يوسفَ حتَّى تَكُون حرضا َأو تَكُون ِمن الهاِلِكينقَالُوا تَاِهللا«
 ،)٨٥/يوسف(" هالك گردي)از غمش(كني تا اينكه به شدت بيمار يا  همواره يوسف را ياد مي

ند تو در گمراهِي قديم خويش قرار  به خدا سو گ»تَاِهللا ِإنَّك لَِفي ضالِلك القَِديِم«: گفتند و يا مي
 عذرخواهي و طلب بخشش دربارة حقّي است )ع( عمل فرزندان يعقوب ).٩٥/يوسف("داري

كه از مظلوم ضايع شده زيرا از هر مظلومي كه حقّي ضايع شود بايد از و طلب رضايت و 
  .استغفار نمود

گامي كه هنوز زنده او را از مصر نخواندند بلكه هن، )ع(ديگر آنكه فرزندان يعقوب 
بود به نزدش آمدند و از و عذرخواهي نموده و تقاضا كردند برايشان آمرزش بخواهد و سِر 

بنابراين كار ايشان شباهتي به ، قبرش نرفته و دور آن نگشتند و از او طلب آمرزش نكردند
  .ميان مردم رائج است ندارد"توسل"آنچه امروز به عنوان

از آن جمله در تفسير ،  مؤيد همين قول است كه معروض داشتيم روايات أئمه نيز:ثالثاً
 يا رب ِإنَّما ذَنْبهم : فَقَاَل،خَّرهم ِإلَى السحِرأ«:  مروي است كه)ع(عياشي از حضرت صادق 

 دعا را تا سحر تأخير )حضرت يعقوب( » ِفيما بيِني وبينَهم فََأوحى اُهللا ِإلَيِه ِإنِّي قَد غَفَرتُ لَهم
من از آنها ( پروردگارا گناه ايشان فقط بين من و خودشان است :انداخت آنگاه عرض كرد

  ." من هم ايشان را آمرزيدم: خداوند وحي فرمود)گذشتم
 :ِإنَّه سِئَل ِمن يعقُوب لَما قاَل بنُوه«:  روايت شده)ع(از حضرت صادق "ِعلَل الشّرايع"در

 ،ا استَغِْفر لَنا ذُنُوبنا ِإنَّا كُنَّا خاِطِئين قاَل سوفَ َأستَغِْفر لَكُم ربي فََأخَّر االسِتغْفَار لَهميا َأبانَ

ا قَالُوا لَهفَ لَموسيقاَل الِهللا تَا و كُنَّا لَخاِطِئين ِإننا ولَياُهللا ع كآثَر لَقَد  موالي كُملَيع تَثِْريب غِْفري 

اِحِمينالر محَأر وهو فرمود( : دربارة يعقوب پرسيدند)ع( از حضرت صادق »اُهللا لَكُم( 
 يعقوب .ايم هنگامي كه پسرانش گفتند اي پدرما براي ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوده

تا (گفت براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست و استغفار را به تأخير انداخت 
خدا تورا بر ما ،  كه يوسف هنگامي كه برادرانش اعتراف كردند كه به خدا سوگند)زماني

و من شما را (برتري داده و ما خطاكار بوديم جوابشان داد بر شما هيچ سرزنشي نيست 
  ."آمرزد و او مهربانترين مهربانان است  و خداوند شما را مي)بخشيدم
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،  ديگري را ضايع كرده تا ذيحقّ راضي نشوددانيم در گناهاني كه شخص حقّ همه مي
 حال اين موضوع چه )در اين باره روايات بسيار داريم(آمرزد  آن گناه را نمي، خداي كريم

  !؟ربطي به توسل آنچناني دارد
، صريحاً انسان را از توسل جستن و خواندن نامقيِد ديگري،  آيات شريفة قرآن:رابعاً

كنيم و فقط از تو   فقط تو را عبادت مي»ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين«: مانند، نهي فرموده است
وِإذَا سَألَك ")١٨/الِْجن(" و با خدا أحدى را مخوانيد»فَال تَدعوا مع اِهللا َأحدا«، "جوييم ياري مي

 و چون بندگانم دربارة من » فَلْيستَِجيبوا ِليِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن
پاسخ ، همانا من نزديكم و دعوت دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند، از تو پرسش كنند

 )١٨٦/البقره(" را بپذيرند)و فراخواندنشان به سوي خودم(دهم پس بايد دعوت مرا  مي
  . و آيات ديگر)٦٠غافر ("ا جواب دهم مرا بخوانيد تا شما ر»ادعوِني َأستَِجب لَكُم"و

 أمير المؤمنين به .رساند كه دعا بايد بدون واسطه باشد أخبار أئمه نيز اين معنى را مي
و اعلَم َأن الَِّذي ِبيِدِه «: فرمايد  وصيت و سفارش مي– علَيِهما السّالم –حضرت امام حسن 

 ِض قَداَألراِت واومالس اِئنخَز كِطيعِلي َألَهتَس َأن كرَأمِة وابِباِإلج تَكَفََّل لَكاِء وعِفي الد لَك َأِذن

 بدان »وتَستَرِحمه ِليرحمك ولَم يجعْل بينَك وبينَه من يحجبه ولَم يلِْجْئك ِإلَى من يشْفَع لَك ِإلَيه
ها و زمين به دست اوست به تو رخصت درخواست و دعا داده و همان كه خزائن آسمان

اجابت آن را ضمانت فرموده و تو را فرمان داده كه از او بخواهي تا تو را عطا فرمايد و از 
او رحمت بخواهي تا به تو رحم كرده و رحمت خويش را بر تو ببارد و ميان تو و خودش 

 تو را به كسي حوالت نفرموده تا او به نفع تو كسي را قرار نداده تا حجاب و فاصله باشد و
 نيز در )ع( امام زين العابدين ).٣١نامة ، نهج البالغه(به سوي خدا وساطت و شفاعت كند 

و الحمد ِلـلَِّه الَِّذي ُأنَاِديِه كُلَّما ِشْئتُ ِلحاجِتي وَأخْلُو ِبِه «: كند عرض مي"ابو حمزة ثمالي"دعاي

ِسري ِبغَيِر شَِفيٍع فَيقِْضي ِلي حاجِتي والْحمد ِلـلَِّه الَِّذي ال َأدعو غَيره ولَو دعوتُ حيثُ ِشْئتُ ِل

 »غَيره لَم يستَِجب ِلي دعاِئي والْحمد ِلـلَِّه الَِّذي ال َأرجو غَيره ولَو رجوتُ غَيره َألخْلَفَ رجاِئي
ش مرخداي را كه او را هرگاه براي حاجتم ندا دهم و هرگاه بخواهم بدون سپاس و ستاي

سپاس و ستايش مرخدايي ، واسطه براي راز و نياز با وي خلوت كنم و او حاجتم را برآورد
خوانم كه اگر جز او را بخوانم دعوتم را پاسخ ندهد و سپاس و ستايش  را كه جز او را نمي

  ."دارم كه اگر به جز او اميد بدارم مرا نا اميد سازد يد نميمرخدايي را كه جز او را ام
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بنابراين چناكه مالحظه شد هم قرآن و هم أخبار گوياست كه در دعا به در گاه حق 
متعال احتياج به واسطه و شفيع نيست ويكي از مزاياي عالية اسالم اين است كه بنده براي 

و شفيع ندارد و بر خالف أديان ديگر بايد ارتباط با خدا و عرض حاجت احتياج به واسطه 
 »فَاستَِقيموا ِإلَيِه واستَغِْفروه«: مستقيماً روي به خدا آورد و خدا خود به بندگانش فرموده

  ).٦/فُصِّلَت("مستقيماً به سوي او آييد و از او آمرزش خواهيد
اسالم مانند ولي هزار افسوس كه بسياري از آداب و عادات ِملَل كهنسال قبل از 

 توسط كساني كه طَوعاً َأو كَرهاً اسالم ...مصريان و ايرانيان باستان و سومريان و هنديان و
نمودند به تدريج وارد اين شريعت مطهره شد و  آوردند و يا كساني كه به مسلماني تظاهر مي

و بدبختانه اين اي به حقايق سعادت بخش اين دين مبين وارد گرديد  بدين ترتيب ضربات كشنده
پيشامدها باعث شده كه امروز غالب آداب و عادات و مراسم و عقائد آنان در ميان مسلمين 

است مانند عيد نوروز  شود كه محيالنه به يكي دو حديث مجعول منضم و مؤيد شده ديده مي
يز كه در سرزمينهاي اسالمي فسادي به بار آورده كه لشكر چنگ"شفاعت" و مانند موضوع...و

  !اند و تيمور چنان نكرده
در قرآن مجيد در هيچ موردي به عنوان اثبات نيامده و در بسياري از "شفاعت"موضوع

تَجِزي نَفْس عن نَفٍْس شَيًئا وال يقْبُل ِمنْها شَفَاعةٌ وال  واتَّقُوا يوما ال«: آيات نفي شده مانند

نيد كه كسي به كار كسي نيايد و از او شفاعتي پذيرفته  از روزي پروا ك»يْؤخَذُ ِمنْها عدٌل
 »يوم ال بيع ِفيِه وال خُلَّةٌ وال شَفَاعةٌ" و)٤٨/البقره("نگردد و از او فديه و عوض گرفته نشود

 )٢٥٤/ البقره("روزي كه در آن نه دادوستدي باشد و نه دوستي و نه شفاعتي خواهد بود
  .است  شفاعت را منوط و مشروط به إذن پروردگار نمودهاي از آيات نيز  پاره....و

أما آثار باقيماندة أديان منسوخه و روح غرور زده و بهانه جوي فساق و كساني كه از 
اي  يك طرف بيم و انذار قرآن در روحشان بي تأثير نيست و از طرف ديگر به دنبال بهانه

ده تا بتوانند هرچه را نفس بهيمي و غريزة  آزاده كر،گردند كه خودرا از قيد و بند أحكام مي
لذا از بازاري كه بهشت فروشان به عناوين مختلف باز ، انجام دهند، حيواني مايل است

حد و حساِب  كنند و همين باعث شده كه موضوع شفاعت بي اند به شدت تمام استقبال مي كرده
ات قرآن نگذاشته و هر ديگر مجالي براي عرض وجود انذار، صاحب اختياران روز محشر

داند از اين حيث فكرش به مقدار زيادي  فاسق و فاجر كه خود را معتقد به قيامت هم مي
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موجه شهوات و أمياِل دل چندان نگران نيست و براي خشنودي  راحت بوده و از ارضاي نا
ر قبور گريه كردن ب، علَم بلند كردن، زنجير زدن، هايي از قبيل سينه زدن شفيعان به رشوه

كند  پيشوايان دين و زيارت مراقد ايشان و نذر و قرباني براي آنها و أمثال اين كارها اقدام مي
تا اين شفيعان را كه در واقع استرضاء و به دست آوردن دل آنها را آسانتر از راضي ساختن 

رين بلكه عروج به عاليت، از خود خشنود ساخته و إمكان نجات خود از جهنّم، داند خدا مي
  !!درجات بهشت را براي خود و عزيزانش فراهم آورد
ارتباطي ندارد به آن دروازة وسيع و ، البتّه شفاعت بي موضوع نيست ولي هرچه باشد

در و بامي است كه مغرورين بوالهوس   منظور ما آن شفاعت بي!لندهور مولّد جرأت و غرور
  )١(!كنند ادعا مي، و جنود شياطين

ها و طلسماتي كه  اطلة گذشته مانند عقائد مصريان قديم و بخشايش نامهاگر تاريخ أديان ب
دادند و همچنين عقائد فاسدة بابليان و سومريان را در كتب محقّقان و  براي آمرزش أموات مي

سير "و كتاب"ويل دورانت"أثر"تاريخ مشرق زمين گهوارة تمدن"مورخين از قبيل
كنيد كه اين عقائد غلط چند هزار سال  مالحظه مي،  نماييد مطالعه...و"رالف لينتون"تأليف"تمدن

علما و آخوندهاي ، قبل از اسالم وجود داشته كه براي رهايي و نجات از عذاب أخروي
را رواج داده و أفرادي را براي گرمي بازار خود و جلب "شفاعت"مذاهب باطله چگونه متاع

اند و أديان آلودة به   به سوي خود كشانيدهفُساق و فُجار، توجه پادشاهان عياش و ستمكار
آن را به ديگري عاريه داده تا قوت گرفته و سرانجام جزو عقائد رسمي ، خرافات هر يك

  !!ملّت جديد درآمده است
اند كه  اي از كتابهاي معروف نوشته كار رسوايي در شفاعت به آن حد رسيده كه در پاره

سوزانيد و كسي جز  از ترس رسوايي مي، زاييد نا ميداد و فرزنداني كه از ز زني زنا مي
خاك او را ،  همينكه زن مذكور درگذشت و دفن شد.مادرش از اين أفعال شنيعه خبر نداشت

عاقبت أقوام او پيش يكي از إمامان ، بردند چنين بود اي مي كرد و او را به هر نقطه قبول نمي
به مادرش فرمود اين زن در زندگي  حضرت .آمدند و قضيه را به حضرتش عرض كردند

 امام فرمود زمين اين . مادر ميت حقيقت ماجرا را به آن حضرت عرض كرد؟كرد چه مي
در قبر از مقداري ، شوند زن را قبول نخواهد كرد زيرا به عذاب او ساير خلق اهللا معذَّب مي

                                                 
 . به بعد٢٢٣صفحة ، كتاب حاضر. ك. ر)١(
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رماييد كه معصيتي ف  مالحظه مي!! زمين او را پذيرفت! چنين كرد.از تربت حسيني بگذارند
  .حّل و فصل شد، بدان بزرگي چه آسان با مقداري تربت كه در دسترس همه است

مالي معروف ديگري كه كتب بسياري در قرن بيستم براي ترويج دين مبين اسالم و 
در يكي از كتابهايش داستان زني را ،  نوشته!آشنا كردن مردم به معارف و معالم اسالمي

ودرا وادار كرده بود با او زنا كند و آن پسر هميشه با مادرش چنين است كه پسر خ آورده
اي نوراني در عاليترين درجات بهشت نشسته  كرد أما بعد از مرگ او را ديدند كه با چهره مي
 !!فرستادم گفت هر روز هفت بار صلوات مي،  وقتي از اين أمر عجيب سؤال كردند!!است

 كه تمام عمر را به فسق و فحشا گذارنيده بود روزي به قصة ديگر چنين است كه زني فاحشه
گيره را در  براي برداشتن آتش رفت و چون آتش، اي كه روضه خواني داشت خانة همسايه

دودي از ، زير ديگي برد كه غذا براي أهل مجلس پخته بودند و به آن دميد تا روشنتر شود
موجب آمرزش گناهان يك عمر آن به چشمش رفت و اشكش برون آمد و همين قطرة اشك 

  !!بدكاري او شد
از اين قبيل مطالب بسيار است كه دو نمونة باال مشتى از خرواراست و شما هرگاه در 
مجالس روضه خواني باشيد در كمتر مجلسي است كه از اين قبيل مفْتَريات كه اساس دين و 

، ل با چنين فرهنگ و چنين أفكاري حا.نباشد، كند بنياد اخالق و انسانيت را ويران و نابود مي
اي به وجود  چگونه جامعه، توانيد تصور كنيد كه در محيطي كه نه علم هست و نه تربيت مي
تازند و خود   چگونه يك مشت حيوانات غرق شهوات به جان و مال و ناموس مردم مي؟آيد مي

 ما بهترين مردم روي آورند در حالي كه به خود مغروراند كه را در زمرة ِملَل وحشي در مي
  !!!ايم زمين

 الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الحياِة الدنْيا وهم يحسبون َأنَّهم قُْل هْل نُنَبُئكُم ِباَألخْسِرين َأعماالً"

د كه ان  همانان؟ بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانيم)اي پيامبر( »يحِسنُون صنْعا
/ الكَهف("كنند پندارند كارنيكو مي كوشش ايشان در زندگي دنيا به هدر رفته در حالي كه مي

  ).١٠٤ و ١٠٣
اينگونه موهومات و خرافات است كه ريشة محامد أخالقي را سوزانده و بين دين و 

كه توان گفت  دين چندان فرقي ندارد بلكه مي اي باقي نگذاشته و متدين با بي اخالق رابطه
دينان هم مضرتر و فاسدتراند زيرا در روزگارما در  اي بي اي از مدعيان دينداري از پاره پاره
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اين ، هاي فرهنگ جديداند ميان طبقاتي كه روح دين ضعيف شده غالِب آنان از تحصيلكرده
ند كه شو دين و فاسد باشند أما باز در ميان آنها افراد بسياري يافت مي طبقه ه چه ال أبالي و بي

اي از  به نظم و انتظام طبيعت معترف بوده و به تشكيالت و نظام اجتماعي معتقداند ولي پاره
 !!اند دين راسفيد كرده دانند و روي طبقة بي متدينين خرافي هيچ چيز را شرط هيچ چيز نمي

هاي كذايي  شوند و ربا را با حيله زيرا أكثر معاصي را به غرور شفاعت مرتكب مي
به برادران ديني خود بدبين بوده و نسبت به آنها كينه ، شوند د و قاچاق را مرتكب ميخورن مي

  .فَاعتَِبروا يا ُأوِلي اَألبصاِر !!دارند
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  )ص(سريي در رسالة سهو النبي 
  

اههاي عالمة حمقق آيت اهللا حاج شيخگو دي
ّ ّ  

  

  
  

  

  محمد تقي شيخ شوشتري
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  من الرحيمبسم اهللا الرح
 أحدي كه ما را به ،اسي از سر صدق و به بلنداي ابديتپ س،اس خداوند جهانيان راپس

ه خاتم ژ به وي،اكشپي انبياي پي در پسيل داشتن گشرف انسانيت و عقل سرافراز كرد و با 
ر افتخار پ تاج ، كه حامل معجزة جاويد و آيات بينات بود)ص(ايشان حضرت محمد مصطفي 

مراهي رهيده و گهاي جهل و   تا بدين وسيله از تاريكي،را تا أبد بر تارك ما نشانيدمسلماني 
 .رددگ سعادت در اين نصيب ما ، و از اين طريق،اري راه يابيمگهاي نور و رست به عرصه

  ! آمين،يروان حقيقي او بادپاك و پس سالم و درود سرمدي بر سيد المرسلين وخاندان پ
 أمري -ندارندپ ه أغلب مردم ميچ بر خالف آن-امعة اسالميدينداري و تشرع در ج
 بوده و هدف خداوند )١(ه اسالم يك شريعت سهلة سمحهچر گاست بسياري خطير و حساس ا

 أما ؛اني وتكاليف شرعي انسانها نيستگيري و ايجاد عسر و حرج در امور زندگمتعال سخت
رايش به گ حساسيت شارع مقدس و تأكيد او در ،نمايد و نبايد از نظر دور بماند ه مسلّم ميچآن

 كه مارا تحريض و تشويق و موظف به دقت نظر )٢(يرايه استپدين خالص بي شائبه و بي 
 و )٣( أعمال مخلصانه، و قطعاً از عقيدة خالص و توحيدي!نمايد در عقائد و اعمال ديني مي

  .گردد اك و ثمربخش صادر ميپ
 كه مورد نهي قرآن ،يشين و دين مبين اسالمپهبي در أديان  يكي از آفات عقائد مذ،باري

  .هاي ديني است در دين و نسبت به شخصيت» غُلُو« مسألة ،يشوايان ديني بودهپكريم و 
﴿يا َأهَل الِْكتَاِب ال تَغْلُوا ِفي ِديِنكُم ولَا  :فرمايد قرآن كريم أهل كتاب را نهي كرده و مي

                                                 
مسند : و نظير اين قول رادر) الجامع الصغير، سيوطي(» بِعثتُ بالحنيفيِة السمحة«): ص( عن النبي )١(

 .توان ديد نيز مي) ٢٣٣و١١٦، ص٥ج(مد بن حنبل اح

)٢(  ينالد ا لَهخِْلصِد اَهللا مبفَاع﴿)ِلـلَِّهَأال ) ٢ ﴾الْخَاِلص ين٣، ٢/الزمر[ الد [ ، ا لَهخِْلصم دبقُِل اَهللا َأع﴿
  .]١٤/الزمر[ ِديِني﴾

ـ ٢٩/ ـ األعراف١٣٩/البقره: ت ذيل در مورد عمل و خلوص در دين، از منظر قرآن بنگريد به آيا)٣(
، ١٢٨، ٧٤، ٦٠/ ـ الصافات٥١/ـ مريم١٤،٦٥/ـ غافر٣٢/ ـ لقمان٦٥/ ـ العنكبوت٢٢/يونس
  .٥/ ـ البينه٨٣/~ـ ص١٦٩و ١٦٠
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اي اهل كتاب در دين خويش غلو مكنيد و بر خدا « »]١٧١/النساء[ ِإال الْحقَّ﴾تَقُولُوا علَى اللَِّه 
﴿قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب الَ تَغْلُواْ ِفي ِديِنكُم  : و نيز فرموده.»راست و درست مگوييد] سخن[جز 

 بگو اي أهل كتاب در دين خويش به ناروا غلو و« »]٧٧/هالمائد[ ﴾.......غَير الحقِّ
 تلويحاً به منظور برحذر داشتن مسلمين از ،يقيناً مطرح ساختن أهل كتاب. »گزافگويي مكنيد

  !در دين و به هدف ترتيب صحيح ديني ايشان است» غلو«
  :أما نهي و هشتدار بزرگان ديني در اين باره

ِفي هلَك (( : از أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السالم ـ مروي است كه)الف

و [ يكي دوستدار غلو كننده :دوكس دربارة من هالك شدند« »))رجالِن مِحب غَاٍل ومبِغض قاٍل
  .)١()١١٧ الحكمة ،هنهج البالغ( .»يشهپ و ديگري كينه ورز دشمن ،]مفرط

ِاحذَروا على شَباِبكُم الغُالةَ ال (( : منقول است كه فرمود)ع( از حضرت صادق )ب

 واِهللا إن ، ويدعون الربوِبيةَ ِلِعباِد اِهللا، يصغِّرون عظَمةَ اِهللا، فإن الغُالةَ شر خَلِْق اِهللا،نَهميفِْسدو

جوانانتان را از غلو « »))... اليهوِد والنَّصارى والمجوِس والِذين أشْركُوانر ِمـشَلَالةَ الغُ
 زيرا غاليان از يهود و نصاري و مجوس و ،نان را فاسد ننمايندكنندگان دور بداريد كه آ

  .)٤٥ص  ،أمالي الشيخ الطوسي( .» بدتراند،مشركين
اند و موجب  رداختهپ يكي از مسائلي كه علماي فريقين بدان ،شايان توجه است كه

  بوده و ما در اين مقال»سهو النبي« موضوع ،اختالف ميان شماري از علماي بزرگ گرديده
 در اين موضوع وارد گشته و أثر ارزندة يكي از ،قصد داريم تا حد امكان و با بضاعت اندك

 أثر عالمة محقق آيه اهللا حاج شيخ  »)ص(رسالة في سهو النبي « يعني ،رجاليون معاصر
 إن شاء .دام توفيقه ـ را مورد بررسي و كند و كاو قرار دهيم» محمد تقي شيخ شتوشري«

  .اهللا تعالي
*****  

ـ عليهم  و أئمة )ص(يامبر گرامي اسالم پدر مورد "سهو و نسيان« قول ،بدون ترديد
و استادش » شيخ صدوق« چون مرحوم ،السالم ـ مطلبي است كه علماي بزرگ شيعة اماميه

                                                 
 دوكس در مورد من هالك »» مِحب مفِْرطٌ وباِهتٌ مفْتٍَر:يهِلك ِفي رجالِن«: ٤٦٩ نظير آن است حكمت )١(

   .بندد افتراء مي] به من[ دوستدار غلو كننده و بهتان زننده اي كه :شوند مي
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 كه مورد توثيق و مدح بليغ و تعظيم عموم علما و - "محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمي«

» غالي« و برآن تأكيد داشته و منكران آن را ، بدان معتقد بودند-استرجاليون شيعه اماميه 
  :خوانيم  در اين باره در كتب أربعة شيعة اماميه مي)١(شمردند مي

َأحمد بن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن النُّعماِن عن سِعيٍد اَألعرِج قَاَل سِمعتُ َأبا (( )الف

 ثُم سلَّم ِفي ركْعتَيِن فَسَألَه من خَلْفَه يا رسوَل اِهللا َأ  يقُوُل صلَّى رسوُل اِهللا )ع( عبِد اِهللا

الِة شَيثَ ِفي الصدِن حيدا ذَا الْيي ِن فَقَاَل َأكَذَاكتَيكْعتَ رلَّيا صقَالُوا ِإنَّم ا ذَاكمقَاَل و ؟ء كَانو 

 ِإن اَهللا عز وجلَّ هو : فَبنَى علَى صالِتِه فََأتَم الصلَاةَ َأربعاً وقَاَل. نَعم: فَقَاَل.ا الشِّمالَيِنيدعى ذَ

 دخََل  صنَع هذَا لَعير وِقيَل ما تُقْبُل صالتُك فَمنالَِّذي َأنْساه رحمةً ِلُألمِة َأال تَرى لَو َأن رجالً

 )). وسجد سجدتَيِن ِلمكَاِن الْكَالِم. وصارتْ ُأسوةًعلَيِه الْيوم ذَِلك قَاَل قَد سن رسوُل اِهللا 
 )١٤٦١ و١٤٣٨( ونظير اين خبر أحاديث شمارة )١٤٣٣ حديث ،٢ ج، تهذيب،شيخ طوسي(

  .گردد تهذيب نيز مالحظه مي

  صلَّى ِبنَا رسوُل اِهللا : قَاَل)ع(بِن عِلي عن آباِئِه عن عِلي عن زيِد ......(( )ب
 !؟ء  هْل ِزيد ِفي الصالِة شَي! يا رسوَل اِهللا:الظُّهر خَمس ركَعاٍت ثُم انْفَتََل فَقَاَل لَه بعض الْقَوِم

كَبر وهو جاِلس ثُم سجد  وس ركَعاٍت قَاَل فَاستَقْبَل الِْقبلَةَ صلَّيتَ ِبنَا خَم: قَاَل؟ وما ذَاك:فَقَاَل

 ،٢ ج،التهذيب( ))  هما المرِغمتَان:سجدتَيِن لَيس ِفيِهما ِقراءةٌ وال ركُوع ثُم سلَّم وكَان يقُوُل
  .)٢()١٤٤٩حديث 
 از سماعة بن مهران از قول امام صادق )١كتاب الصالة حديث(» كافي« در كتاب )ج

                                                 
در ) ص(يامبر بزرگوار اسالم پوشيده نيست كه عقيده به اين مطالب به مسألة عصمت پ بر أهل نظر )١(

قول شيخ صدوق و . زمينة ابالغ وحي و أحكام شريعت كه قرآن بدان تصريح فرموده، ارتباطي ندارد
 چنانكه در صفحات آينده مالحظه خواهد شد، به وضوح مبين اين معني است كه از نظر موافقين او نيز

به عبارت . در أمر نبوت و تبليغ از سهو مبرا و كامالً تحت نظارت إلهي است) ص(ايشان رسول خدا 
ديگر شيخ صدوق و استادش مطلقا به سهو النبي قائل نيستند بلكه عقيده دارند منحصراً در أفعال و 

  .مور غير تبليغي و شخصـي و خصوصي امكان سهو از آن حضرت منتفي نيستأ

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الظهر : قال) ع( عن جده عن علي أبيهحدثني زيد بن علي عن  «)٢(
، قال صليت بنا ؟ وما ذاك: قال!يء؟هل زيد في الصالة ش! رسول اهللا  يا: فقام ذو الشمالين فقال،خمساً
 هما : وقال وال ركوع سجدتين ليس فيهما قراءةٌ وسجدر وهو جالس، قال فاستقبل القبلة فكبخمساً

  ).٨٤، و ٨٣، و ٧٢، ص ٣ج(مقايسه كنيد با  مسند أحمد .  »المرغمتان
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اورقي پ در نماز آمده و مصحح محترم كتاب در )ص(يامبر پ حديثي در مورد سهو )ع(

 علما :رسيدپ بايد از ايشان ))!اند اي از علما اين خبر را حمل بر تقية كرده عده(( :نوشته
حاضر شده اند به رسول  !»تقيه« به منظور )ع(چگونه حاضرند ادعا نمايند كه امام صادق 

  ! معاذ اهللا!! دروغ ببندند)ص(خدا 
ِعدةٌ ِمن َأصحاِبنَا عن َأحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن منْصوِر بِن الْعباِس عن عمِرو بِن (( )د

 ِفي )ص( َأسلَّم رسوُل اِهللا ):ع(سِعيٍد عِن الْحسِن بِن صدقَةَ قَاَل قُلْتُ َألِبي الْحسِن اَألوِل 

 .)) ِإنَّما َأراد اُهللا عز وجلَّ َأن يفَقِّههم: قَاَل!؟ وحالُه حالُه: قُلْتُ. نَعم: فَقَاَل؟الركْعتَيِن اَألولَتَيِن

  ).٣ حديث ، كتاب الصاله،كافي(
 در مورد )ع( از امام صادق خبري آورده"من ال يحضره الفقيه«شيخ صدوق در (( )هـ

 كه آن ، هنگام نماز صبح و گذشتن وقت نماز و طلوع خورشيد)ص(خواب ماندن رسول خدا 
 )ع(س امام پ س! نماز صبح را هم خواندند، برخاستند و بعد از دو ركعت نافله)ص(حضرت 

 من( )) اين مطلب رحمتي براي أمت است:موضوع ذو الشمالين را يادآور شده و فرمود
 در اين باره )ره(س شيخ صدوق پ س،)٤٨ حديث ، في أحكام السهو،١اليحضره الفقيه ج

كنند و  را انكار مي"سهو النبي «- كه از رحمت خدا دور باشند - غالت و مفوضه (( :فرموده
 هر آينه جايز است كه در ، در نماز سهو نمايد)ص( اگر جايز باشد كه آن حضرت :گويند مي

 ! همان طور كه تبليغ واجب است، زيرا نماز براي او واجب است.نمايدتبليغ دين هم سهو 
 زيرا تمام حاالت مشتركي كه در نماز بر .سازد ولي اين موضوع مارا ملزم و قانع نمي

 و او متعبد به نماز است مانند .گردد گردد در أمر ديگري واقع نمي  واقع مي)ص(يامبر پ
ه اي كه ژ زيرا حالت وي، جز او باشد مثل او نيست و هركه به.يامبر نيستندپديگران كه 

 و جايز نيست هر چه در .)١( تبليغ با شرايط الزم است، به عنوان نبوت دارد)ص(يامبر پ
                                                 

در هنگام اداي رسالت به وسيلة نگهبانان إلهي ) ص(يامبر په كه قرآن كريم تصـريح فرموده كه ژ به وي)١(
ولي براي نماز چنين ضمانتي در كتاب خدا به نظر (سهو و نسيان و خطا مصون بوده است از 
عاِلم الغَيِب فَال يظِْهر علَى غَيِبِه ﴿: ،  خداوند در مورد ابالغ وحي و مسائل شريعت فرموده)رسد نمي

ِليعلَم َأن قَد َأبلَغُوا ) ٢٧(ِن يديِه وِمن خَلِْفِه رصدا ِإال مِن ارتَضى ِمن رسوٍل فَِإنَّه يسلُك ِمن بي) ٢٦(َأحدا 
﴾ِهمباالِت رداناي أمور نهان و غيب است و كسي را بر غيب خويش آگاه نسازد »] ٢٨-٢٦/الجن[ ِرس 

وم دارد تا معل شت سرش نگاهبان گسيل ميپيش رو و از پسندد كه همانا از پيامبري پمگر آن را كه به 
  .روردگارشان را رسانيده اندپيهامهاي پيامبران پشود كه، 
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 ، زيرا تبليغ عبادت مخصوص اوست! در تبليغ نيز بر او واقع شود.شود نماز بر او واقع مي
 و با اثبات خواب ،گردد  او ثابت مي بندگي، و به و سيلة نماز!و نماز عبادتي است مشترك
يامبر پ نفي ربوبيت از ، بدون قصد و ارادة او،]نماز[روردگاش پماندن آن حضرت از خدمت 

﴿ال شود   زيرا كسي كه دچار چرت و خواب نمي،]يعني او هم بشر است[نمايد   را مي)ص(

﴾مال نَوِسنَةٌ و وم اس]٢٥٥/هالبقر[ تَْأخُذُهقي مانند سهو ما )ص(يامبر پ و سهو ،ت خداوند حي 
 بلكه سهو او از جانب خداي عز وجّل بوده و خداوند فقط به اين دليل او را دچار سهو ،نيست

معبودي به ] در نظر مردم[ است و در نتيجه )١(نموده تا دانسته ود كه وي هم بشري مخلوق
 از سهو آن ،سهو كردند و هم مردم هرگاه در نماز .غير از خداي يگانه به حساب نيايد

   . حكم سهو را بدانند،)ص(حضرت 
 بلكه سلطة او ، سلطه اي ندارد)ع(يامبر و أئمه پ أما شيطان بر .سهو ما از شيطان است

سازند و  گيرند و كساني كه او را شريك مي بر كساني است كه او را دوست خود مي
 :گويند ذيرند و ميپ را نمي"و النبيسه" و آنهايي كه.كنند يروي ميپگمراهاني كه از شيطان 

 اصل و اساسي ،در ميان صحابه نبوده و وجود اين مرد و آن خبر"ذو اليدين"كسي به نام
أبو محمد عمير بن عبد «است و نامش   شناخته شده، زيرا اين مرد،گويند  دروغ مي،ندارد
ز او حديث نقل  و كسي است كه موافق و مخالف ا،باشد  مي)ذو اليدين(معروف به » عمرو
  .)٢( أخباري از او آوردم)وصف قتال القاسطين بصفين( در كتاب ) صدوق(اند و من  كرده

 ،اولين درجة غلو«: گويد استاد ما محمد بن حسن بن احمد بن وليد ـ رحمه اهللا ـ مي

 ، و اگر جايز باشد كه اخبار وارده در اين موضوع رد شود. است)ص(يامبر پنفي سهو از 

 و در اين صورت دين و شريعت باطل ،ينه جايز است كه جميع اخبار رد گرددهر آ

                                                 
تأكيد دارند كه براي نمونه ) ص(يامبر اسالم پو ) ع( آيه در قرآن كريم بر بشر بودن انبياء ١٧ حدود )١(

  ......و٦/، فصلت٩٣/؛ االسراء١١٠/الكهف. ك.ر

 و ٢٢٣٨در ترجمة » ابن حجر«أليف ت» اإلصابه«در » ذو الشمالين«و ) خرباق سلمي(» ذو اليدين «)٢(
» لغت نامة«در باب االفراد في حرف الخاء و الذّال و در » ابن عبد البر«أثر » االستيعاب« و ٦٠٤٣

: گفته است» تهذيب االسماء و اللغّات«نيز در » نووي«. علي اكبر ده خدا با هر دو لقب مذكور است
س از پيداست از قبيلة بني سليم بوده و مدني پامش ملقّب به ذو اليدين چنانكه از ن» خرباق سلمى«

به هر حال وي مردي ناشناس نيست و در همه جا از وي به عنوان » نيز زنده بود) ص(يامبر پرحلت 
  .ياد شده است) ص(صحابي رسول خدا 
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و رد بر منكرين "سهو النبي"خواهم كه كتاب مستقلّي در اثبات و من توفيق آن را مي"گردد مي

   )). إن شاء اهللا.آن تصنيف نمايم
  )٢٣٤ ص،١ ج،من اليحضره الفقيه(

 از شيخ )٢٦٥ص،١٢ج(» الذّريعه «مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني در كتاب گرانقدر
 كه برخي ،را نام برده است و شيخ مفيد ـ شاگرد شيخ صدوق» كتاب السهو«صدوق 

رد "تصحيح االعتقاد«يا "شرح عقائد الصدوق«نظريات استادش را در كتاب مستقلي به نام 
كه شيخ "سهويهال«اي بر آن نگاشته به نام  ذيرفته و رديهپكرده است ـ اين نظرية او را نيز ن

  . از آن ذكري به ميان آورده است)٢٦٧ ص،١٢ج( »الذّريعه«آقا بزرگ در 
 عقيدة شيخ ،)دام عزه(عالّمة محقّق جناب حاج شيخ محمد شيخ تقي شيخ شوشتري 

صدوق را صحيح دانسته و از رأي او مقابل شيخ مفيد دفاع نموده و مطالب خويش را در 
 و ،به قدر مستوفي و مستدل بيان داشته")ص(في سهو النبي رسالة «اي تحت عنوان  رساله

رسالة في سهو النبي و اإلنتصار « از آن با نام )٢٦٧ ص،١٢در ج( »الذريعه«صاحب 

 به ،عالمة شوشتري"قاموس الرجال« اين رساله در آخر كتاب .ياد كرده است"للشيخ الصدوق
طالب آن را مورد بررسي قرار  و ما در اين گفتار أهم م.خط مبارك او افست شده است

 شواهدي از قرآن كريم در ،س از بررسي كوتاه رسالة مذكورپ الزم به ذكر است كه .دهيم مي
  . إن شاء اهللا تعالي.اين زمينه ارائه خواهد شد
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   »)ص( رسالة في سهو النبي «بررسي 
  :فرمايد جناب عالمه مي

 نوشته و ،)ص(اش به سهو النبي   به خاطر عقيده،اي نقض بر صدوق شيخ مفيد رساله((
 و آن را خوب انجام نداده و ،رداخته كه كار او نبودهپصدوق به موضوعي (( :گفته است

روايت ] به تقليد ناصبي ها[ها و مقلدان شيعه  حديثي كه ناصبي(( :س گفتهپ س)).نشناخته است
س وقتي كه به پ ،ت دوم سالم داد در نمازش سهو نمود و در ركع)ص(يامبر پاند كه  كرده

 از اخبار آحاد است كه ،س دو سجدة سهو گزاردپ دو ركعت بدان افزود و س،ي بردپاشتباهش 
س از آن در مورد إبطال پ )). زيرا اخبار آحاد موجب ظن است،گردد موجب علم و عمل نمي

د إبطال قول كسي كه  به قرآن و عقل استدالل كرده و بعد به قدر كافي در مور،عمل به ظن
س شروع به بيان وجوه طعن بر پ س.است  سخن رانده، در نماز)ص(يامبر پحكم كند به سهو 

  :سازد نموده و سه وجه را مطرح مي» سهو«حديث 
 اختالف ،اند  را در آن ادعا نموده)ص(يامبر پ در نمازي كه سهو ، راويان أحاديث- ١

 و همين ، و بعضي نماز عشاء،رخي نماز عصر ب، نماز ظهر،اند  برخي گفته،نظر دراند
اختالف دليل وهن حديث و سقوط اعتبار آن و وجوب ترك عمل به آن و موجب كنار گذاشتن 

   .باشد آن مي
 نفس خبر شامل موردي است كه دليل برساختگي بودن آن است زيرا راويان - ٢
 ذو اليدين به ،وم سالم داد نماز چهار ركعتي را در ركعت د)ص(يامبر پ هنگامي كه :اند گفته

 آن حضرت در ؟ اي رسول رسول خدا آيا نماز را قصر نموديد يا فراموش كرديد:وي گفت
 قصر نماز و )ص(س آن بزرگوار پ ! هيچ كدام نبود"كلُّ ذلك لم يكن «:اسخ گمان وي فرمودپ

يامبر پبراي  كه سهو را - و به عقيدة ما و هم به عقيدة حشويه !سهو را انكار و نفي كرد
س چون پ ! عمداً يا سهواً دروغ بگويد)ص(يامبر پ جايز نيست كه -شمردند   جايز مي)ص(

 در نتيجه دروغ كسي كه ، خبر داده كه سهو نفرموده و در اين إخبار صادق است)ص(وي 
  !رسد  به اثبات مي،سهو را به آن اضافه نموده و بطالن ادعاي او بدون ترديد

 در مورد نمازي كه ادعاي سهو در آن نمودند و اين كه ، در خبر اختالف راويان- ٣
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  ؟ بنا را بر ما مضي گذارد يا آن را إعاده فرمود)ص(يامبر پآيا 
 نماز را إعاده فرمود زيرا در خالل آن تكلم )ص( آن حضرت :گويند علماي عراق مي

  .)به عقيدة ايشان(گردد   موجب اعادة آن مي، و سخن گفتن در نماز،نمود
كنند كه آن حضرت   گمان مي،باشد علماي حجاز و كسي كه متمايل به عقيدة آنان مي

 بنارا بر ما مضي گزارده و نماز را إعاده نفرموده و قضاهم بجا نياورده و براي سهو )ص(
  .است خويش دو سجده گزارده

 طبق مذهب عراقيين سلوك ، در مورد آن،ايبند شودپهركس از شيعه به اين حديث 
 و اين كه وي ، در نماز است به طور عمد)ص(يامبر پ متضمن تكلم ، زيرا آن حديث،مودهن

 و .است شت سرش روي گردانده و در مورد حقيقت ماجرا سؤال فرمودهپاز قبله به سوي فرد 
 و . اختالفي باهم ندارند،گردد  در مورد اين كه اين عمل موجب إعاده مي،فقهاي أهل عراق
 و ، بنا را بر ما مضي گذارد و إعاده نفرمود)ص(يامبر پن مطلب است كه نيز حديث شامل اي

ترين برهان بر   و روشن،اين اختالفي كه ذكر نموديم بهترين دليل بر بطالن اين حديث
  )).ساختگي بودِن آن است

   :در جاي ديگر اظهار داشته
 كند و قبل از  در نمازش سهو،يشنماز و امام استپ كه ،)ص(يامبر پاگر جايز باشد ((

 روي برگرداند و مردم به اين أمر شهادت دهند ،يش از كامل شدن آنپتمام آن اسالم دهد و 
 هر آينه جايز است آن حضرت در روزه هم ،و احاطة علمي به او داشته باشند از اين جهت

اي كه در ماه رمضان ميان اصحابش بخورد و بياشامد و يا با زنانش در  سهو كند به گونه
 و در زكات سهو نمايد و در آداي آن تأخير رواداشته و به غير !وز ماه رمضان بياميزدر

 و در حج سهو نموده و در ! و از روي فراموش مستحقين را در شمار نياورد،أهلش بدهد
 و از اين حدود نيز تجاوز كرده ! كيفيت رمي جمره را فراموش كند،حال إحرام مجامعه كرده

  )).)١(!ت سهو نمايددر كّل أعمال شريع

                                                 
فراد ر واضح است كه اپزيرا !! نمايد  از شيخ مفيد كه متكلم بزرگي است، اين سخن بسيار بعيد مي)١(

شوند به  يامبر نيستند و در نماز يا امور ديگر دچار سهو ميپعادي بشر ـ از علماء و اولياء ـ كه 
مگر آن كه مبتال به نوعي ماليخوليان ! يا زند، حال سهواً باشد يا نسياناً چنين اعمال ناهنجاري دست نمي
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   :گويد شده مي"الفقيه« شيخ مفيد متعرض كالم شيخ صدوق در ،در قسمتي ديگر
سهو النبي از جانب خداست و سهو ديگر افراد أمت «:  كه) صدوق( حكم او !شگفتا((

 و فاقد دليل و يا ،باشد  بدون علم در آنچه ادعا كرده مي،" از جانب شيطان،و تمام بشر

  !كه كسي از عقالء بخواهد بدان متوسل شوداي است  شبهه

 زيرا شيطان بر ، از خداست)ص(يامبر پسهو «: شگفتي ديگر از گفتار او اين كه

كنند و   و گمان كرده كه سلطة او بر كساني است كه با او دوستي مي!يامبر سلطه نداردپ

سهوي كه از طرف اين «: گويد س ميپس. "!نمايند مشرك اند و گمراهاني كه از او تعبيت مي

  ")!ع( به جز أنبياء و أئمه ،گيرد شيطان است تمام افراد بشر را دربر مي

 چون شيطان بر آنان سلطه ؛اند بنابر اين تمام افراد بشر دوستان شيطان بوده و گمراه

 و هركه از جهل خويش در اين مورد ! نه از خداي رحمان،دارد و سهو آنها از اوست

  .)١(ار أموات است در شم،بيرون نيايد

 معروف است و نامش ابو محمد ، ذو اليدين: گفته) صدوق( أما اين كه مرد مذكور 

 ! اصالً چنانكه گفته نيست،اند  و مردم بسيار از او روايت كرده،باشد عمير بن عبد عمرو مي

 و تسمية او به آن ،تر باشد اش شناخته شده و صدوق او را طوري معرفي كرده كه از كنيه

 )ذو اليدين( وي را به ) صدوق( و اگر او !ناشناخته است]  عمير بن عمرو:يعني[نام 

 زيرا كسي كه منكر اوست ،)عمير(اش به  تر بود از تعريف و تسميه  شايسته،كرد معرفي مي

 همة اينها !؟ و عبد عمرو چه كسي است؟ عمير كدام است؟ ذو اليدين كيست:گويد مي

 ؛"مردم از او روايت كرده اند«:  كه گفته) صدوق(ادعاي او  و !مجهول و ناشناخته است

حديثي و ذكري از ] اصول اربعمائه[ و ما در اصول فقهاء و روات ،ادعايي بدون دليل است

  ).ايان سخن شيخ مفيدپ)) (اين مرد نيافته ايم

                                                                                                                                                         
ين سخني بس ناصواب بوده و أبداً به مراتب أولى چن) ص(يامبر پلذا در مورد !! يا جنون گرديده باشند

  !جايي براي مطرح ساختن آن نيست

ذيرفت پتوان   انصاف بايد داد كه إشكال شيخ مفيد، بر اين كالم شيخ صدوق كامالً وارد است، زيرا نمي)١(
يغمبر و امام، اگر دچار سهو گرديد، دوست شيطان په مؤمن و مسلمان ـ به جز ژكه هر انساني ـ بوي

به لحاظ آنكه حتماً خود او ! كند چون اين حكم براي خود شيخ صدوق هم ايجاد مشكل مي!  استو گمراه
 !توان گفت كه او هم دوست شيطان و گمراه بوده است؟ مسلماً خير س آيا ميپهم سهو و نسيان داشته، 
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اسخ به وجوه سه گانة طعن شيخ مفيد بر پاستاد بزرگوار جناب عالّمه حاج شيخ در 
   : چنين فرموده اند،تار شيخ صدوقگف

اسخش پدر "!سخن گفتن در اين مطلب كار شيخ صدوق نبوده«: اين كه شيخ مفيد گفته[[
تواند دربارة چيزي سخن   نمي، چنين نيست كه هركس اصطالحات متكلّمين را نداند:بايد گفت
و (فرموده  در خواب به او اشاره )ع( در حالي كه حضرت حجت ! چطور ممكن است!بگويد

 در خواب )ع(يامبر و امام پ ديدن ،آيد  بر ميعليهم السالم ـچنان كه از اخبار معصومين ـ 
 چنان كه ،در رد مخالفين"غيبت« به تصنيف كتابي دربارة )از جمله رؤياهاي صادقه است

در مورد شخصيت صدوق  [.است به صراحت بيان داشته» إكمال الدين«خود او در اول كتاب 
 و صاحب سيصد )١( به دنيا آمد)ع( به دعاي حضرت حجت )رض(او ] زم به دكراست كهال

 آن ،تأليف بود و شيوخ طايفة اماميه از وي حديث شنيدند در حالي كه جوابي بيش نبود
 حافظ أحاديث و ناقد أخبار بود و در ، جليل القدر،بزرگوار چهرة درخشان شيعه در خراسان

  ! نظير نداشت،كثرت علمميان علماي قم در حفظ و 
ها و مقلدين شيعه  ـ كه ناصبي» سهو النبي« حديث :و أما اين كه شيخ مفيد اظهار داشته

 كساني كه اين حديث را روايت ، از شيعه: بايد گفت؛ از اخبار آحاد است،اند ـ روايت كرده
  :اند عبارتند از كرده

   سماعة بن مهران- ١
   حسن بن صدقة- ٢
   سعيد االعرج- ٣
   جميل بن دراج- ٤
   أبو بصير- ٥
   زيد الشحام- ٦

                                                 
) ص(يغمبر پن  در مرتبت بلند و جاللت شيخ صدوق در ميان علماي شيعه ترديدي وجود ندارد، أما ديد)١(

تواند  در خواب، و يا تولد يافتن به دعاي حضرت حجت ـ كه از أمور ظني است ـ نمي) ع(و امام 
بلكه در مسائلي مانند مبحث اين مقاله، بايد داليل مستند به كتاب و سنت ! دليل حقانيت سخن كسي باشد

  !و عقل ارائه گردد
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   أبو سعيد قماط- ٧
   أبو بكر حضرمي- ٨
   بن مغيرة النصري)حرث( الحارث - ٩

كه همگي از ثقات و أجالّء روات بوده و برخي از آنها از كساني هستند كه عموم علما 
  ! دارنديوسه اجماع داشته و به فقاهتشان اقرارپبر تصحيح آنچه از ايشان به صحت 

 خود را در ،باشد  مي)ع( و از أصحاب امام صادق )١(كه أفقه علماي ستة ثانية"جميل«و 
شمار برخي از آنها مانند زيد الشّحام و سماعة بن مهران آورده به علت آن است كه هر دو 

 هستند كه هيچ گونه طعني در مورد ايشان )ع( و امام صادق )ع(نفر از اصحاب امام باقر 
  !اردوجود ند
 در حالي كه تعداد أخبار !؟س چگونه شيخ مفيد اينان را مقلّدين ناصبيان به شمار آوردهپ

 به !بيش از تعداد أكثر أخباري است كه در فقه در مورد آنها ادعاي تواتر شده است» سهو«
 يِفباب من تَكَلَّم ( :بابي براي آن گشوده تحت عنوان» كافي«در كتاب » كليني«اي كه  گونه

الِتِه َأِو انْصاـصهِتمي َل َأنفَ قَبآوريم روايات مربوط به اين مسأله را در اينجا مي [)ر[:   
محمد بن يحيى عن َأحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عثْمان بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن  - ١

 من حِفظَ سهوه فََأتَمه فَلَيس علَيِه سجدتَا السهِو فَِإن رسوَل ):ع( ِمهران قَاَل قَاَل َأبو عبِد اِهللا

 صلَّى ِبالنَّاِس الظُّهر ركْعتَيِن ثُم سها فَسلَّم فَقَاَل لَه ذُو الشِّمالَيِن يا رسوَل اِهللا َأ نَزَل ِفي اِهللا 

الِة شَيفَقَاَل  الص وُل اِهللا ءسِن فَقَاَل رتَيكْعتَ رلَّيا صقَاَل ِإنَّم ا ذَاكمو ِلِهِمثَْل قَو َأتَقُولُون 

 فَقَام مقَالُوا نَعِبِهم دجسالةَ والص ِبِهم ِن    فََأتَمتَيكْعلَّى رص نتَ مَأيِو قَاَل قُلْتُ َأرهتَِي السدجس

َأنَّه ظَنوانْصو لَّمفَس عبا َأرتَقِْبُل ـمسِن قَاَل يتَيكْعلَّى را صِإنَّم َأنَّه با ذَهم دعب ذَكَر فَ ثُمر

ِمن  لَم يستَقِْبِل الصالةَ وِإنَّما َأتَم ِبِهم ما بِقي الصالةَ ِمن َأوِلها قَاَل قُلْتُ فَما باُل رسوِل اِهللا 

 لَم يبرح ِمن مجِلِسِه فَِإن كَان لَم يبرح ِمن مجِلِسِه فَلْيِتم ما نَقَص صالِتِه فَقَاَل ِإن رسوَل اِهللا 

  .ِمن صالِتِه ِإذَا كَان قَد حِفظَ الركْعتَيِن اَألولَتَيِن

٢ - ب دمَأح ناِبنَا عحَأص ةٌ ِمنِن ِعدِرو بمع ناِس عبِن الْعوِر بنْصم نع ِقيرٍد الْبمحِن م

                                                 
 بن سمكان، عبد اهللا بن بكير، حماد بن عيسي، حماد بن جميل بن دراج، عبد اهللا:  آنان عبارت انداز)١(

  .عثمان وآبان بن عثمان
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 ِفي الركْعتَيِن  َأ سلَّم رسوُل اِهللا )ع(سِعيٍد عِن الْحسِن بِن صدقَةَ قَاَل قُلْتُ ِلَأِبي الْحسِن اَألوِل 

  .لُه قَاَل ِإنَّما َأراد اُهللا عز وجلَّ َأن يفَقِّههماَألولَتَيِن فَقَاَل نَعم قُلْتُ وحالُه حا

محمد بن يحيى عن َأحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن النُّعماِن عن سِعيٍد  - ٣

 ثُم سلَّم ِفي ركْعتَيِن فَسَألَه من   يقُوُل صلَّى رسوُل اِهللا)ع(اَألعرِج قَاَل سِمعتُ َأبا عبِد اِهللا 

الِة شَيثَ ِفي الصدوَل اِهللا َأحسا ري ا  خَلْفَهي ِن فَقَاَل َأكَذَِلكتَيكْعتَ رلَّيا صقَالُوا ِإنَّم ا ذَِلكمقَاَل و ء

 مِن فَقَاَل نَعالَيى ذَا الشِّمعدي كَانِن ويداَهللا ذَا الْي قَاَل ِإنعاً وبالةَ َأرالص لَاِتِه فََأتَملَى صنَى عفَب

 صنَع هذَا لَعير وِقيَل ما تُقْبُل صالتُك فَمن دخََل هو الَِّذي َأنْساه رحمةً لُألمِة َأال تَرى لَو َأن رجالً

ر نس قَاَل قَد ذَاك موِه الْيلَيوُل اِهللا عسكَاِن الْكَالِمِن ِلمتَيدجس دجسةً ووتْ ُأسارصو .  

 سِعيٍد عِن  بِنالْحسيِنبإسناده عن ] أي الشيخ الطوسي في التهذيب[وروى الشيخ  - ٤

كْعتَيِن ثُم قَام قَاَل يستَقِْبُل  عن رجٍل صلَّى ر)ع(ابِن َأِبي عميٍر عن جِميٍل قَاَل سَألْتُ َأبا عبِد اِهللا 

 لَم يبرح ِمن مكَاِنِه قُلْتُ فَما يرِوي النَّاس فَذَكَر لَه حِديثَ ِذي الشِّمالَيِن فَقَاَل ِإن رسوَل اِهللا 

  . ولَو بِرح استَقْبل

َأبا    عن سماعةَ عن َأِبي بِصيٍر قَاَل سَألْتُعنْه عن فَضالَةَ عِن الْحسيِن بِن عثْمان و- ٥

 ما : فَقُلْتُ. يستَقِْبُل الصالةَ: قَاَل؟ عن رجٍل صلَّى ركْعتَيِن ثُم قَام فَذَهب ِفي حاجِتِه)ع(عبِد اِهللا 

 لَم ينْفَِتْل ِمن  ِإن رسوَل اِهللا :قَاَل فَ؟ لَم يستَقِْبْل ِحين صلَّى ركْعتَيِنباُل رسوِل اِهللا 

  .موِضِعِه

 محمٍد عِن الْحسِن بِن  بِنَأحمِدعن ] »التهذيب«أي الشيخ الطوسي في [ وبإسناده - ٦

ِن الرجِل صلَّى الْعصر  سَألْتُه ع:عِلي بِن فَضاٍل عن َأِبي جِميلَةَ عن زيٍد الشَّحاِم َأِبي ُأسامةَ قَاَل

 ِإِن استَيقَن َأنَّه صلَّى خَمساً َأو ِستّاً فَلْيِعد وِإن كَان ال يدِري : قَاَل؟ِستَّ ركَعاٍت َأو خَمس ركَعاٍت

ما ِبفَاِتحِة الِْكتَاِب ِفي آِخِر صالِتِه َأ زاد َأم نَقَص فَلْيكَبر وهو جاِلس ثُم لْيركَع ركْعتَيِن يقْرُأ ِفيِه

 ِتمي لَم َأنَّه لَمعي فَلَم فَ فَتَكَلَّمرانْص ثَالثاً ثُم ِن َأوتَيكْعلَّى رص َأنَّه قَنتَياس وه ِإنو دتَشَهي ثُم

ِقيا بالةَ مالص ِتمي ِه َأنلَيالةَ قَاِئماً عاِهللا الص نَِبي ا فَِإنِمنْه  نَِسي ِن ثُمتَيكْعلَّى ِبالنَّاِس رص 

الِة شَيثَ ِفي الصدوَل اِهللا َأ حسا رِن يالَيذُو الشِّم فَ فَقَاَل لَهرتَّى انْصفَقَاَل ح ء: ا النَّاسهَأي 

  . فَقَام فََأتَم ما بِقي ِمن صلَاِته.تُصلِّ ِإال ركْعتَيِن نَعم لَم : فَقَالُوا؟؟َأصدقَ ذُو الشِّمالَيِن

 عمر بِن يِزيد عِن ابِن عن موسى بِن] »التهذيب«أي الشيخ الطوسي في [ وبإسناده - ٧

عن رجٍل وجد غَمزاً ِفي  )ع( يسَأُل َأبا عبِد اِهللا ِسنَاٍن عن َأِبي سِعيٍد الْقَماِط قَاَل سِمعتُ رجالً
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صع َأذًى َأو طِْنِه َأوِةـبكْتُوبالِة الْمِفي الص وهِل ووالْب نِْزلَِة  ]إلى قوله [....راً ِمنِبم وا هِإنَّم

 علَيِه َأن يبِني علَى صالِتِه رجٍل سها فَانْصرفَ ِفي ركْعٍة َأو ركْعتَيِن َأو ثَالٍث ِمن الْمكْتُوبِة فَِإنَّما

 النَِّبي وهس ذَكَر ثُم.  

 عبِد اِهللا عن َأحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن عن فَضالَةَ عن  بِنسعِد وبإسناده عن - ٨

تُ ِبَأصلَّيقَاَل ص ِميرضكٍْر الْحَأِبي ب نةَ عِميرِن عِف بيِن ستَيكْعتُ رلَّيص ا َأنفَلَم غِْربالْم اِبيح

 فَقَاَل لَعلَّك َأعدتَ فَقُلْتُ )ع(سلَّمتُ فَقَاَل بعضهم ِإنَّما صلَّيتَ ركْعتَيِن فََأعدتُ فََأخْبرتُ َأبا عبِد اِهللا 

 سها فَسلَّم ِفي ن تَقُوم وتَركَع ركْعةً ِإن رسوَل اِهللا نَعم فَضِحك ثُم قَاَل ِإنَّما كَان يجِزيك َأ

   .ركْعتَيِن ثُم ذَكَر حِديثَ ِذي الشِّمالَيِن فَقَاَل ثُم قَام فََأضافَ ِإلَيها ركْعتَين

٩ -وعنه أيضاً و فَِر بعج نِن عيسِن الْحِد بمحم نع دعى سوِن راِرِث بِن الْحِشيٍر عِن ب

 ِإنَّا صلَّينَا الْمغِْرب فَسها اِإلمام فَسلَّم ِفي الركْعتَيِن )ع(الْمِغيرِة النَّصِري قَاَل قُلْتُ َألِبي عبِد اِهللا 

 ِفي ركْعتَيِن فََأتَم ِبركْعتَيِن َأال  فََأعدنَا الصالةَ فَقَاَل وِلم َأعدتُم َألَيس قَِد انْصرفَ رسوُل اِهللا

  .َأتْممتُم

في آخر ]  للشيخ الصدوق»عيون أخبار الرضا«أي في كتاب [ وروى في العيون - ١٠

ضة لعنهم الة والمفو على الغُالرداألئمة و في وجه دالئل )ع(باب ما جاء عن الرضا «باب 

 )ع( قُلْتُ ِللرضا : عن َأِبيِه عن َأحمد بِن عِلي اَألنْصاِري عِن الْهرِوي قَاَل الْقُرِشيتَِميٍمعن "اهللا

 كَذَبوا لَعنَهم : فَقَاَل!ِإن ِفي سواِد الْكُوفَِة قَوماً يزعمون َأن النَِّبي لَم يقَع علَيِه سهو ِفي صالِتِه

 وِفيِهم قَوم ! يا ابن رسوِل اِهللا: قَاَل قُلْتُ!ِذي ال يسهو هو اُهللا الَِّذي ال ِإلَه ِإال هواُهللا ِإن الَّ

 ِفعر َأنَّهو الشَّاِمي دعِن َأسنْظَلَةَ بلَى حع ههشَب ُألِْقي َأنَّهقْتَْل وي لَم ِليع نب نيسالْح َأن ونمعزي

 ميرم نى ابِعيس ِفعا راِء كَممِة )ع(ِإلَى السِذِه اآليِبه ونتَجحيَل  وعجي لَن و﴿ اُهللا ِللْكاِفِرين

  .الحديث....  فَقَاَل كَذَبوا علَيِهم غَضب اِهللا ولَعنَتُه]١٤١/النساء [﴾علَى الْمْؤِمِنين سِبيالً

الْحسن بن  روى :]للشيخ الصدوق"من ال يحضـره الفقيه«اب أي كت[ وفي الفقيه -١١

 ِإن اَهللا تَبارك وتَعالَى : يقُوُل)ع(محبوٍب عِن الرباِطي عن سِعيٍد الَْأعرِج قَاَل سِمعتُ َأبا عبِد اِهللا 

 ثُم قَام فَبدَأ فَصلَّى الركْعتَيِن اللَّتَيِن ،شَّمس عن صالِة الْفَجِر حتَّى طَلَعِت الَأنَام رسوَل اِهللا 

رلَّى الْفَجص ِر ثُمَل الْفَجِن،قَبتَيكْعِفي الر لَّمالِتِه فَسِفي ص اههَأسذُو ، و ا قَالَهفَ مصو ثُم 

 اُألمِة ِلَئال يعير الرجُل الْمسِلم ِإذَا هو نَام عن صلَاِتِه َأو  وِإنَّما فَعَل ذَِلك ِبِه رحمةً ِلهِذِه،الشِّمالَيِن

  .سها ِفيها فَقَاَل قَد َأصاب ذَِلك رسوَل اِهللا 
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١٢  -وفي الفقه الرضوي :اِلِم  والْع ماً ِعنْدوع(كُنْتُ ي( لَّما فَسهٍل سجر نع َألَهٌل سجرو 

ي ركْعتَيِن ِمن الْمكْتُوبِة ثُم ذَكَر َأنَّه لَم يِتم صلَاتَه قَاَل فَلْيِتمها ولْيسجد سجدتَِي السهِو وقَاَل ِإن ِف

 ُأِمرتَ ِبتَقِْصيِر  صلَّى يوماً الظُّهر فَسلَّم ِفي ركْعتَيِن فَقَاَل ذُو الْيديِن يا رسوَل اِهللارسوَل اِهللا 

 ِللْقَوِم صدقَ ذُو الْيديِن فَقَالُوا نَعم يا رسوَل اِهللا لَم تُصلِّ الصالِة َأم نَِسيتَ فَقَاَل رسوُل اِهللا 

  .ِإال ركْعتَيِن فَقَام فَصلَّى ِإلَيِهما ركْعتَيِن ثُم سلَّم وسجد سجدتَِي السهو

محمد بن ] استادش[ كه بزرگاني چون شيخ صدوق و ،گانه اينها بودند روايات دوازده
 !اند حسن بن وليد و سيد مرتضي ـ كه از أجل شاگردان مفيد است ـ صريحاً بدانها فتواداده

 او استاد :بايد گفت» محمد بن الحسن بن وليد« اما در مورد ؛حاِل نفر اول را كه بيان داشتيم
 ،ثقةٌ ثقةٌ «: و به قول نجاشي.يشكسوت و چهرة درخشان آنان بودپو فقيه آنان و علماي قم 

عين،و ؛» موثوق به، عارفٌ بالرجال،جليل القدر «: و به قول شيخ طوسي،» إليه مسكون 
 ، او را دوبار توثيق نموده،شود  كه به أحدي دوبار متمايل نمي،»ابن الغضائري«كسي مانند 

  .است كر كردهچنان كه ابن داود ذ
 در زمينة نقد رجال و ،]بزرگان اماميه[ كه در ميان اصحاب !و به جان خودم سوگند
 و براي جالل و بزرگي او همين بس كه شخصي مثل صدوق !أخبار هيچ كس مانند او نيست

 ، آن را صحيح نشمارد)محمد بن حسن بن وليد(هر خبري كه شيخ «: در حقّ او اظهار داشته
  .)١(" و نا صحيح استنزد ما متروك

او در علوم بسياري «: شيخ طوسي در حقّ او گفته] سيد مرتضي[أما در مورد نفر سوم 
 ، فقه،علم كالم : و همگي بر فضل او اجماع داشته وي را در علوم بسياري چون،يگانه بود
ب  او از لحاظ فضل و اد.شمارد  مقدم مي، و غيره شعريعانم ، شعر،نحو ، أدب،صول فقه

  ." و فقيه و متكلم و جامع همة علوم بود،از ادبيان عصر خويش بلند مرتبه تر
اي رسيد كه در زمانش هيچ كس با او  از علوم به مرتبه«: دربارة وي گفته» نجاشي«

                                                 
همچنين مالحظه كنيد مدح وي را در ! گردد  چنين مدح بليغي در حقّ كمتر عالمي اماميه مشاهده مي)١(

) ع(آري شيعيان قم كه در زمان أئمه ). ١٢٠، ص٨ج(قاموس الرجال عالمه حاج شيخ ـ دام عزه ـ 
از (اني پ بحار االنوار چاپ كم١٤بسيار مدح شده اند كه تنها در جلد ) ع(دند، از طرف آنان بو
هم َأهُل ركُوٍع «: فرموده) ع(امام . بيش از چهل حديث در مدح ايشان آمده است) ٣٤١ تا ٣٣٧ص

  . » الدرايِة والروايِة وحسِن الِعبادِةوسجوٍد وِقياٍم وقُعوٍد هم الفُقَهاء العلَماء الفُهماء هم َأهُل



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

  ." و در علم دين و دنيا و االمقام، متكلم و شاعر و أديب بود، حديث شنيد،برابري ننمود
********  

ل و دوا نفر سوم!روشن شد» سهو النبي«م در مورد نظر نفر أوتنزيه « در كتاب ، ام

مرا بدانچه فراموش "»]٧٣/الكهف[ ﴾ تَُؤاِخذِْني ِبما نَِسيتُ﴿الس از ذكر آية شريفه پ"االنبياء
از أمور [ أما خارج از آنچه ذكر نموديم ((...... : اظهار داشته،" باز خواست مكن،كردم

 موضوع ، و در دنباله؛....)) منعي براي بروز نسيان وجود ندراد)ص(يامبر پ براي ،]رسالت
  . )١(سهو يا نسيان در أكل و شرب را مطرح ساخته

 بعد از حكم نمودن به عدم بطالن نماز با سالم دادن در حال - "ناصريات«و در كتاب 
ن سالم داللت دارد بر اين كه هركس از روي نسيا"ذي اليدين«و خبر «: گويد  مي-فراموشي 

نمايد در عدم بطالن نماز هنگامي   استدالل مي، و از همين طريق.گردد دهد نمازش باطل نمي
 و عمل به آن از كالم كليني فهميده ." كالمي بر زبان آورده شود،كه از روي فراموشي

اي كه هيچ يك از  شود و ساير روات أخبار دوازده گانه ـ به جز شيخ طوسي ـ به گونه مي
 و همگي از سوي مشايخ و !است اش ذكر نشده طعني به مخالفت عقل يا نقل درباره ،ايشان

 و بر اساس آنچه ذكر نموديوم !؟هستند"مقلد«س چطور ايشان پ !اند  تجليل شده،فقهاي بزرگ
ار ولَو جاز َأن تُرد اَألخْب(( : ابن الوليد گفته،آن أخبار به حد تواتر رسيده يا ملحق به آن هستند

 خبر ،ذيريم كه چنين خبريپ وچگونه ب))الْواِردةُ ِفي هذَا المعنَى لَجاز َأن تُرد جِميع اَألخْباِر
 بر آن اجماع ، موافق و مخالف،واحد است در حالي كه خاصه و عامه بر آن اتفاق داشته

  !؟)٢(كرده اند
است و اگر   معلوم نگشته،ن خبر تشكيكي در آ،و از جانب هيچ عالم شيعة امامي راستين

                                                 
اگر نسيان را به معنى حقيقي آن بگيريم از آن :  سورة كهف فرموده٧٣دربارة آية ) ره( سيد مرتضى )١(

رسول خدا در انچه بايد برساند . شوند شود كه انبياء به ندرت به سهو يا نسيان دچار مي چنين مفهوم مي
 و به عنوان شريعت اعالم نمايد و يا در امور كه موجب بيزاري از وي گردد به سهو و و تبليغ نموده

شود أما در غير أمور مذكور مانعي ندارد سهو يا نسيان بر او عارض شود، آيا  فراموشي دچار نمي
بيني كه اگر در خورد و نوش خود البته نه به طور مستمر يا طوالني سهو يا فراموشي كند،  نمي
  ].خصوصاً كه سهو و نسيان گناه نيست و ارتباطي به عصمت در ابالغ دين ندارد. [الي ندارداشك

، ١مراجعه كرد،  ج» التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول«توان به   براي مالحظة اخبار عامه مي)٢(
  .٢٢٠ص
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  .كرد به اين كه فقط به غالت و مفوضه نسبت مخالفت بدهد اكتفاء نمي"صدوق«وجود داشت 
 همان طور كه در بخش ميراث ،كرد نمود و يا وي مباحثه مي بلكه مخالف را ذكر مي

باحثه با يونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان ـ با وجود قدر و منزلتشان ـ م"الفقيه«
  ! و در بسياري از مسائل نسبت اشتباه به آنان داده است،نموده

 غالت و مفوضه ،)ص( گفتار صدوق ـ مبني بر اين كه منكرين سهو النبي ،باري
افزايد كه   آن خبر مي،كند  تصديق مي،»عيون أخبار الرضا«يشين منقول از پهستند ـ را خبر 

 هستند كه آن برداشت غلط را از آية )ع( حسين  همان منكرين قتل،)ص(يامبر پمنكرين سهو 
  .مذكور نمودند

 و مفهوم سخن سيد ، منكر اين خبر نبود، قبل از شيخ مفيد، هيچكس،أما از ميان قدماء
است   موضوع سهو النبي أمري مسلّم و بدون خالف بوده:اين است كه"ناصريات«مرتضي در 

 بنابر - و متأخرين ،)١(يروي كردهپفيد از استادش شيخ م] در اين مورد[و شيخ طوسي 

                                                 
ِإنَّما ذَكَرنَاها «: فرمايد ، مي)ص(س از نقل أخبار سهو النبي پسندد، پ  شيخ طوسي كه اين أحاديث را نمي)١(

 اين اخبار را از آن رو كه مشتمل است بر أحكامي كه مورد »»َألن ما تَتَضمنَه ِمن اَألحكَاِم معموٌل ِبها
رساند كه  اين كالم به وضوح مي). ٢٣٦، ص١تهذيب األحكام، ج(ام  شود، ذكر كرده عمل واقع مي

در ) ره(بنابه نقل عالمة مجلسي، شهيد ثاني . است خ مقبول و معمول بودهأخبار مذكور تا زمان شي
: كه فرمود) ع(از امام باقر » زراره«س از ذكر روايتي صحيح از پ) ١٣٤ص(» ذكرى«كتاب 

. ام كسي اين خبر را رد كرده باشد گويد نديده ، مي»نماز صبحش قضا شد) ص(روزي رسول خدا «
شود كه اماميه اين  از كالم شيخ شهيد معلوم مي«: آورد كه هائي را ميس قول شيخ بپعالمه مجلسي س

و باز از قول ) ١٠٨و١٠٧،ص ١٧بحار األنوار، ج(» دانند مسأله و مانند اين را از معصوم جائز مي
) ٢٧٠ ٢٦٧ ص ٢ج(» شفا«كند كه وي در كتاب  عالم واالمقام جناب قاضي عياض قمي نقل مي

 و ما يختص به من أمور دينه و )ص(ريقه البالغ و ال بيان األحكام من أفعاله و أما ما ليس ط«: فرموده
أذكار قلبه ما لم يفعله ليتبع فيه فاألكثر من طبقات علماء األمة على جواز السهو و الغلط فيها على سبيل 

وط به أمور كه در طريق ابالغ دين و بيان أحكام نبوده و مرب) ص(يامبر پ أما آنچه از أعمال ».»الندرة
دين و توجه قلبي آن حضرت نيست بلكه از كارهايي است كه آنها را به منظور آنكه مورد تبعيت 

دهد، أكثر طبقات علماي أمت اسالم، سهو و اشتباه را البتّه بر سبيل ندرت  سايرين قرار گيرد، انجام نمي
 ).١١٨، ص ١٧بحار األنوار، ج  (»دانند بر آن حضرت، جايز و ممكن مي
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 )١(!!يروي كرده اندپ در اين مسأله هو از او -عادتشان در تبعيت از بسياري آراء شيخ طوسي
كه از معاصرين نجاشي است و نجاشي او را در كوفه "اسحاق بن حسن بن بكران«و أما 

 ظاهراً ،اي وي برشمردهرا از جمله كتابه")ص(نفي السهو عن النبي «ديدار نموده و كتاب 
  !!.»او ضعيف المذهب است« : زيرا نجاشي گفته!غالي است

 حال آن كه عالوه ؟ بنابه ادعاي شيخ مفيد خبر واحد است،بنابر اين به چه دليل آن خبر
 موافقت قرآن ، و ميزان در صحت أخبار! معاضدي چون قرآن دارد،بر تواتر في نفسة آن

 »]٧ ،٦/األعلى[ ﴾ِإال ما شَاء اللَّه )٦(﴿سنُقِْرُئك فَال تَنْسى  :ل فرموده خداوند متعا.)٢(باشد مي
   .خوانا گردانيم تا فرمواش نكني] به قرآن[بزودي تو را 

ِهما نَِسيا ﴿لَما بلَغَا مجمع بيِن«: و دربارة حضرت موسيو جوان همراهش فرموده

 به هم آمدن آن دو دريا رسيدند ماهي خود را ازياد س چون به جايپ »]٦١/الكهف[ ﴾حوتَهما
  .بردند

 مرا بدانچه فرمواش كردم »]٧٣/الكهف[ ﴾قَاَل ال تَُؤاِخذِْني ِبما نَِسيتُ﴿«: و نيز
  .)٣("بازخواست مكن

س از نقل أخبار سهو و استدالل بر عدم صدور پو لذا عالمة مجلسي در بحار األنوار 
اية اإلشكال لداللة كثير من اآليات و األخبار على صدور السهو و المسألة في غ(( : گفته،آن

ـ عليهم السالم ـ و إطباق األصحاب إال من شذَّ منهم على عدم الجواز مع شهادة  عنهم

 و مسأله به غايت مشكل است زيرا بسياري »))بعض اآليات و األخبار و الدالئل الكالمية عليه
 آن بزرگواران داللت دارد ولي علماي أصحاب ما از أخبار و آيات قرآن بر صدور سهو

 به رغم شهادت آيات إلهي و أحاديث و دالئل كالمي بر اين ،شيعيان جز اندكي از ايشان
 ١١٨ص  ،١٧ ج ،ربحار األنوا( !! بر جايز نبودن سهو بر ايشان اتفاق دارند،موضوع

  ).٣٥١ ص ،٢٥ ونيز ج .١١٩و

                                                 
كه شيخ مفيد دربارة شيخ صدوق و استادش، ابن وليد قمي، بكار » مقلده«يداست، عنوان پ اينطور كه )١(

  !شود تا آن دو استاد بزرگ را تر شامل مي برده، متأخرين را روشن

 »»ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فدعوه«: روايت شده) ع ( أئمهو) ص(يامبر پ چنانكه از )٢(
  ".ذيريدپذيريد و آنچه مخالف قرآن است ترك كنيد و نپموافقه قرآن است بگيريد و بآنچه "

  .ايم  دربارة اين آيه قول سيد مرتضى را در صفحات گذشته آورده)٣(
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  )ره(بررسي وجوه طعن شيخ مفيد
  
اختالف روايان در آن نماز ـ كه ظهر بود (( : أما طعن أول شيخ مفيد كه گفته بود- ١

 ، از جانب كسي چون شيخ مفيد!))يا عصر يا عشاء ـ دليلي است بر وهن حديث مزبور
 نه ، زيرا ايجاب وهن وقتي است كه اختالف در نفس خبر باشد!!نمايد آور و عجيب مي شگفت

س اختالف أمت در باب پ ، آنچنان باشد كه وي اظهار داشته، و اگر موضوع!در خارج آن
صالة « با اينكه ، بايد موجب طعن در آن نماز گردد؟كدام نماز است» صالة وسطي«اين كه 

ذكر نموده در ميان علماي "مفيد« اختالفي كه ، از طرفي!است در قرآن وارد شده» وسطي
 ،بوده"نماز ظهر «:اند كه ندارد و جملگي قائل و ميان علماي خاصه اختالفي وجود !است عامه

  .داللت بر آن دارند"الفقه الرضوي«و خبر "سماعة بن مهران«چنانكه خبر 
 چيزي است كه داللت بر ، در خبر: لكن طعن دوم شيخ مفيد كه اظهار نموده- ٢

خبار  به لحاظ آنكه وي تمام أ!آيد تر از أولي به نظر مي  عجيب!كند ساختگي بودن آن مي
 و لذا طعن در آن خبر را موجب طعن در ،خاصه را رها ساخته و استناد به خبر عامه نموده

 حتي در يك ، هيچ كدام نبود"كلُّ ذلك لم يكن« حال آن كه جملة !اخبار خاصه قرار داده است
 : گفت)ص(يامبر پبه "ذو الشمالين«است كه وقتي   بلكه در آنها آمده؛خبر خاصه موجود نيست

 تصديق ،شت سر وي بودندپ از ديگران كه )ص( آن حضرت !ما دو ركعت گزارديش
  !س ايشان هم قول ذو الشمالين را تأييد كردندپ ،خواست

 )ص(ليس يجوز عندنا و عند الحشويه المجيزين عليه (( :كه گفته"مفيد«از اينرو سخن 

يامبر پكه سهو را براي به عقيدة ما و هم به عقيدة حشويه « »)) قد كذب)ص(السهو أن يكون 
 و براي ناميدن ! محلي در اين باب ندارد"يامبر دروغ بگويدپ جايز نيست كه ،شمرند جايز مي

 از آنان تعبير به أخباريه ، كساني كه متأخرين:اند از كه عبارت(صدوق و ابن وليد به حشويه 
 !نه وجهي وجود ندارد هيچگو)گفتند  اخباريه مي، اگرچه قدما به أهل سيره و تاريخ،كنند مي

خالد "كتاب «: مثال آثاري مانند، از ناقدين آثار و اخباراند،زيرا هر يك از آن دو عالم بزرگ
 و از !اند سعد را روايت نكرده"منتخبات«صفار و "بصائر الدرجات «، اصل زيدين،بن عبد اهللا



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

 آنچه شامل غلو ،و امثال ايشان"ابن جمهور«و » ابن أورمه«و "محمد بن سنان«روايات 
آنچه را كه حاوي غلو و تخليط و تدليس يا تفرد » أبي سمينه«وتخليط بوده و از روايات 

] كه جزء ستة ثالثه است[ و نيز از كتب يونس بن عبد الرحمان !اند  استثناء كرده،است بوده
 بن أحمد بن محمد« و از روايات نوادر حكت ! جدا نمودند،باشد آنچه را عبيدي بدان متفرد مي

  :جمع كثيري را استثناء نمودند كه عبارت اند از» يحيي
 أبو عبد اهللا ، محمد بن يحيى المعاذي وأبو عبد اهللا الجاموري،محمد بن موسى الهمداني

 أبو يحيى ، أبو سمينه، أبو علي النيشابوري، و وهب بن منبه، ويوسف بن السخت،السياري
 ، عبد اهللا بن محمد الشامي، محمد بن علي الهمداني،بن هالل أحمد ، العبيدي، اآلدمي،الواسطي

،  محمد بن هارون، أحمد بن بشير الرقي، أحمد بن يحيى بن سعيد،عبد اهللا بن أحمد الرازي
 يوسف بن الحرث ،جعفر بن محمد بن مالك،  الحسن اللؤلؤي،محمد بن عبد اهللا بن مهران

  .)١( وعبد اهللا بن محمد الدمشقي،)الحارث(
عجيب است كه هيچ يك «: باشد  سخن او در آخر گفتارش مي،يشپو شگفت انگيزتر از 

 نشد و براي سخن خويش ابو بكر )ص(زاران بجز ذو اليدين متوجه سهو آن جناب گاز نماز
 و برداشتن عصمت ، در حكم بر غلط و نقض، و اگر يك نفر شيعي:و عمر را شاهد گرفت

 ضعيف الرأي و از جملة ، شخص ناقص العقل،ماد نمايد بر اين حديث اعت،)ص(يامبر پاز 
  ."!!ديوانگان است كه تكليف از ايشان ساقط گشته

 در صورتي رواست كه ما به حديث عامه اعتماد ،همة آنچه كه شيخ مفيد بيان داشته
 بلكه بر اخبار متعددي كه گذشت تكيه داريم و لذا هيچ كدام از ،كرده باشيم كه اعتماد نكرديم

  .هاي شيخ مفيد متوجه آن اخبار و راويان مذكور نيست حها و مذمتجر
 و اي كاش اگر به أخبار !هاست ترين مغالطه  از زشت،يمودهپاما راه و طريقي كه شيخ 

  !نمود اكتفا مي] در من ال يحضره الفقيه["سعيد األعرج«خاصه مراجعه نكرده ال أقل به حديث 
رد اختالف أهل حجاز و عراق در آن نماز وارد شده  أما طعن سوم شيخ مفيد در مو- ٣

 ، نمازش را اعاده نفرموده و به ادعاي أهل عراق)ص( آن حضرت ،كه به ادعاي أهل حجاز

                                                 
و نشان دهندة عمق احساس و !  انصافاً چنين وسواسي در نقد أخبار و روايان آنها در خور تقدير است)١(

   .باشد نبهاي نبوي ميظيفة نسبت به آثار گرا



 بحث در واليت و حقيقت آن شر غالة نجات از راه
 

 طبق ،بند گردد ايپ به اين حديث ، و هركس از شيعه! به علت تكلم در نماز،إعاده فرموده
 ، در نماز به طور عمد)ص(امبر يپ متضمن تكلم ، زيرا حديث؛مذهب أهل عراق رفتار نموده

 !باشد شت سرش و سؤال از حقيقت ماجرا ميپو روي گرداندن وي از قبله به طرف اشخاص 
 متضمن اين است كه ، اما حديث،است و فقهاي عراق متفق هستند كه اين موارد موجب اعاده

  ).انتهي( بر مامضي بنا نهاد و إعاده نفرموده )ص(يامبر پ
 زيرا صدوق به حديث عامه تمسك نجسته !تر از دوتاي اولي است اين طعن شيخ عجيب

 در نماز عمدي نبوده )ص(و شيعه به مذهب أهل عراق رفتار ننموده و كالم آن حضرت 
 و ؛ اگر به گمان فراغت از نماز باشد از نوع كالم سهو است، زيرا كالم و سخن گفتن!است

ايان سخن جناب عالمه پ. (]].تالفي سراغ ندرام اخ،من در اين مسأله ميان علماي طائفه اماميه
  ).شيخ شوشتري دام عزه

  
 با ، عالمة توانا و دانشور نامدار خطة شوشتر آيت اهللا حاج شيخ،چنانكه مالحظه شد

 اشكاالت و وجوه طعن شيخ مفيد را بر اخبار سهو ،دقت و مهارت در بحث رجالي و روايي
 كه البته مشتي بود نمونة خروار و در حد ،اند رده به خوبي ابطال ك، در نماز)ص(يامبر پ

  !گفتار ما
رداختن به جرح و تعديل رجال و بررسي روايات مختلف پأما بهتر آن است كه به جاي 

 و شايد در نهايت نتيجة !اي است طوالني با قابليت انعطاف بسيار  كه رشته- در اين باب 
 به أصل حجيت ظواهر كتاب - اختالفي  به علت آن كه أمري است ،قطعي را به دست ندهد

 و به عبارت ديگر ميان بر ،ناه برده و آيات بينات را در ا ين زمينه به كمك فراخوانيمپخدا 
  !!بزنيم

 -عليهم السالم  - گوياي آن است كه انبياي عظام ،هاي گوناگون آيات قرآن در سوره
 و مسلماً !گي بشري آنهاستژ وي راجع به خاصيت و،شدند و اين أمر گاه دستخوش نسيان مي

 در .است  به طريق أولي در ايشان راه داشته،گردد سهو كه زير مجموعة نسيان محسوب مي
  :باشند  آيات زير قابل طرح و دقت نظر مي،زمينة فوق
ك ِإذَا  ِإال َأن يشَاء اُهللا واذْكُر رب)٢٣(وال تَقُولَن ِلشَيٍء ِإنِّي فَاِعٌل ذَِلك غَدا ﴿ - ١

 و زنهار دربارة هيچ چيز مگوي كه من فردا آن را ».]٢٤ ،٢٣/الكهف [ اآلية﴾...نَِسيتَ
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كه إن شاء اهللا [خداي بخواهد و چون فراموش كني ] بگويي اگر[انجام خواهم داد مگر آنكه 
چنانكه مشهور است و در كتاب علوم قرآني و أسباب نزول . پروردگارت را ياد كن] بگويي
اسير وارد شده قريش كساني را نزد علماي أهل كتاب مدينه فرستادند تا سؤاالتي را براي و تف
 از او در : و آنان به فرستادگان گفتند، طرح نمايند)ص(رسش و امتحان از حضرت محمد پ

اسخ اين فرستادگان پ در )ص(يامبر پ .)١(سؤال كنيد» ذو القرنين«و "اصحاب كهف«مورد 
 و آن را موكول ! فردا دربارة آنها به شما خبر خواهم داد»»كم عنها غداًسأخبر «:فرموده بود

اند   فرداي آن روز وحي نيامد و چنان كه گفته! نگفت)إن شاء اهللا(به مشيت إلهي نفرمود و 
 سخت )ص(يامبر پ ، و در نتيجة اين فترت؛ روز به تأخير انجاميد٤٥ تا ٣نزول وحي از 

   .دچار اندوه و ناراحتي گشت
 شروع به آموزش ، خداوند در خالل آيات،رسشهاي آنهاپس از نزول وحي و شرح پ

داد از گفتن چيزي يا انجام كاري در آينده بدون اتكّاي به   نموده او را بر حذر مي)ص(يامبر پ
 مسلم ! پروردگارت را ياد كن، هرگاه فراموش كردي:فرمايد  و مي،اراده و خواست خداوند

 )ص( آن عبارت استثنائيه را فراموش كرده بود و خداوند آن را به وي )ص(يامبر پاست كه 
  .گوشزد نمود

اي شرطي   هرگاه فراموش كردي قضيه»»إذا نسيتَ «:ويدگحال ممكن است كسي ب
است و معلوم نيست كه حتما زماني اين شرط تحقق يافته و آن حضرت دچار نسيان شده 

 چنين سخني : جواب اين است كه!چار نشده استيامبر هيچگاه به فراموشي دپ بلكه ،باشد
نجاه سال دارد بگوييد اگر جوان شدي تحصيالت پمانند آن است كه شما به كسي كه بيش از 

  ! زيرا او هرگز جوان نخواهد شد، يعني تعليق بر محال كنيد!خود را دنبال كن
دانسته كه  ا او نمي چر،لذا بر اساس آن بيان بايد ـ معاذ اهللا ـ در علم خدا ترديد نمود

ر واضح است پ !! و تذكر بي موردي به وي داده است،كند  هيچگاه فراموش نمي)ص(محمد 
 أمري طبيعي و قطعي قرار داده )ص(كه خداي متعال بروز نسيان را براي آن حضرت 

  .است  از اينرو وي را أمر به ذكر و ياد آوري فرموده،بوده
وِإما ينِْسينَّك ﴿ ذيل آية ،»مجمع البيان«در  مرحوم طبرسي صاحب تفسير گرانق- ٢

ِم الظَّاِلِمينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دفَال تَقْع طَانو اگر شيطان از ياد تو ببرد"»]٦٨/األنعام[ ﴾الشَّي، 
                                                 

  .اند را هم افزوده» روح« برخي )١(
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بعد از اينكه إشكال جبائي را در بطالن . " ديگر با گروه ستمكاران منشين،س از يادآوريپ

اند كه   اماميه قائل:آورد و اين كه وي گفته  مي)ع(ميه در جواز تقيه بر أنبياء و أئمه قول اما
 اين ادعا صحيح و درست :نويسد  آن إشكال را رد كرده و مي،نسيان بر انبياء جايز نيست

 داللت قطعيه به مسأله و ،دانند كه در آن  و اماميه تقيه را در صورتي بر امام جايز مي،نيست
داشته باشد كه مكلف را به علم برساند و بتواند به وسيلة غير إمام از خود رفع شبهه جود 
شود و دليلي بر آن جز از   آن حكم دانسته نمي،اي كه به جز گفتة امام  أما در مسأله.كند

 و أما سهو و !...... در آن صورت بر امام تقيه جايز نيست،طريق و از جهت امام نباشد
 اماميه براي ،يغمبر و امام مأموراند از جانب خدا كه آن را انجام دهندپكه نسيان در آنچه 

 مادامي - اماميه سهو و نسيان را ، أما در سواي آنها،شمارند ايشان سهو ونسيان را جايز نمي
 چگونه ممكن است كه اماميه ،داند  جايز مي)ع( براي آنان - كه منجر به إخالل به عقل نشود 

 ،دانند هوشي را بر ايشان جايز مي  و حال اين كه خواب و بي،جايز نشمارندسهو و نسيان را 
 اماميه سهو و نسيان را : و ظن جبائي ـ كه گفته،اند »سهو«هوشي نيز از قبل  و خواب و بي

ايان سخن پ(» وِإن بعض الظَّن ِإثْم« و !دانند ـ ظن فاسدي است يغمبر و امام جايز نميپبر 
  ).طبرسي
٣ - ﴿ِحيمر اُهللا غَفُورو اِجكواةَ َأزضرتَِغي متَب لَّ اُهللا لَكا َأحم مرتُح ِلم ا النَِّبيها َأيي﴾ 

بر [ آنچه را خدا براي تو حالل كرده ،يامبر چرا براي خشنودي همسرانتپاي "»]١/التحريم[
 ﴾ لَهم حتَّى يتَبين لَك الَِّذين صدقُوا وتَعلَم الْكَاِذِبينعفَا اُهللا عنْك ِلم َأِذنْتَ﴿ ."؟كني حرام مي] خود

اند بر  كساني را كه راست گفته] حال[يش از آنكه پ چرا ، خداي از تو در گذَرد»]٤٣/التوبة[
 ؟رخصت دادي] براي عدم حضور در جهاد[تو آشكار شود و دروغگويان را بشناسي به آنان 

 ! بسيار خوب!نمايند ه متأخرين ـ آنها را حمل بر ترك أولي ميژ به ويكه علماي شيعه ـ
  !؟نيست» سهو«رسيم آيا ترك أولي پ مي

٤ - ﴿ َألَد وها ِفي قَلِْبِه ولَى ماَهللا ع شِْهديا ونْياِة الديِفي الْح لُهقَو كِجبعي نالنَّاِس م ِمنو

 مردم كسي هست كه در زندگي اين جهان گفتارش تو را به  و از»]٢٠٤/البقرة[ ﴾الِْخصاِم
ترين  گيرد و حال آنكه او سخت شگفتي آورد و خدا را بر آنچه كه در دل دارد گواه مي

  .دشمنان است
 با گفتار خويش ،است» َألَد الِْخصاِم« كسي كه به گفتة خداوند ،گردد چنانكه مالحظه مي
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  !كند مي» سهو« و همين حكايت از  را به إعجاب واداشته)ص(يامبر پ

  چنانكه! مبراست، از جمله سهو ونسيان،اما فقط خداوند متعال است كه از كلية نقائص
  :فرمايد قرآن مي
 دانش : گفت)موسي("»]٥٢/طه[ ﴾قَاَل ِعلْمها ِعنْد ربي ِفي ِكتَاٍب ال يِضلُّ ربي وال ينْسى﴿

  ."كند كند و نه فراموش مي  پروردگار من نه خطا مي،استآن در كتابي نزد پروردگار من 
المالسو.  

   علَيِه تَوكَّلْتُ وِإلَيِه ُأِنيبِهللاوما تَوِفيِقي ِإال ِبا

  .ش.هـ١٣٧٣اسفند ماه 
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  مصادر كتاب
  .قرآن كريم

  كتب تفسير 

ع البيان في تفسير مجم «،) هـ٥٤٨( أمين اإلسالم أبو على فضل بن حسن ،طبرسي .١
   .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت،١ط"القرآن

التبيان في تفسير  «،)هـ٤٦٠( أبو جعفر محمد بن حسن هفي شيخ الطا،طوسي .٢
  .هـ١٣٦٥ ،)يگ سنپاچ( تهران ،»القرآن

 ، مؤسسة دار الكتاب، قم،٣ ط، تفسير قمي،)؟ سومقرن(علي بن إبراهيم قمي  .٣
  هـ١٤٠٤

٤. عي٤قرن ( شيخ أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش تميمي كوفي سمرقندي ،اِشي 
  .ه إسالميه علميه مكتب،هرانت ،»تفسير عياشي «،)هـ

الصافي في تفسير كالم  «)هـ١٠٩١( مال محسن محمد بن مرتضى ،فيض كاشاني .٥
  .ه إسالميه مكتب،هرانت ،»اهللا الوافي

   آنشروح خبار وروايات و اكتب 

شرح نهج  «،)هـ٦٥٥( عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن مدائني ،ي حديدابن أب .١
  .]جلد ٢٠[ .ق.هـ١٣٧٨ ، مصر،»البالغة

   .»المسند «،)هـ٢٤١( أبو عبد اهللا شيباني ،أحمد بن حنبل .٢
  .»صحيح بخاري «،) هـ٢٥٦( محمد بن إسماعيل جعفي ،البخاري .٣
إثبات الهداة بالنصوص « ،)هـ١١٠٤( شيخ أبو جعفر محمد بن حسن ،حر عاملي .٤

  .»والمعجزات
يا  . أمير بهادريگ سنپا چ،»وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة «،____ .٥

  .هـ١٤٠٩ إيران ، قم، آل بيتي ه مؤسسپاچ
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  .»النوادر «،) هـ٥٧٣( قطب الدين ،راوندي .٦
 از» نهج البالغة «)هـ٤٠٦( محمد بن أبي أحمد حسين بن موسى ،شريف رضي .٧

 ، قم، تحقيق دكتر صبحي صالح،المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالمكالم أمير 
  .انتشارات دار الهجرة

 ، قم،٢ ط،»إكمال الدين «،)هـ٣٨١( شيخ محمد بن علي بن بابويه قمي ،صدوق .٨
  .هـ١٣٩٥ ،هدار الكتب اإلسالمي

   . هـ١٤٠٤ ،ه إسالميه مكتب، تهران،٤ ط،»أمالي «،____ .٩
  . مكتبة داوري، قم،»علل الشرائع «،____ .١٠
  .هـ١٤٠٤ ، بيروتپاچيا  .يگ سنپا چ،هرانت)"ع(عيون أخبار الرضا  «،____ .١١
  موسسه انتشارات اسالمي، قم،٢ طيا . صدوقمكتبه ، قم،»كتاب التوحيد «،____ .١٢

  .هـ١٣٩٨ ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم
موسسه انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه  ، قم،»معاني األخبار «،____ .١٣

  . هـ١٤٠٣ ،علميه قم
  .هـ١٤٠٣ ، قم،٣ ط،»من ال يحضره الفقيه «،____ .١٤
 ، قم،٢ ط،»بصائر الدرجات «، )هـ٢٩٠( محمد بن حسن بن فروخ صفار ،صفار .١٥

  .  هـ١٤٠٤ ،  اهللا نجفي مرعشيتانتشارات كتابخانه آي
 دار ، تهران،٤ ط،»تهذيب األحكام «،أبو جعفر محمد بن حسنالطايفه  شيخ ،طوسي .١٦

  . هجري شمسي١٣٦٥ ، اإلسالميةالكتب
  .»ه سجاديي هصحيف «،)ع(  إمام سجاد،علي بن حسين زين العابدين .١٧
١٨. ِنيرازي ،كُلَي ِنياألصول (» الكافي «،)هـ٣٢٩( محمد بن يعقوب بن إسحاق كُلَي

  .ش.هـ١٣٦٥ ، دار الكتب اإلسالمية، تهران،٤ ط،)هوالفروع والروض
 ، تنقيح المقال:همراه كتاب رجالي وي( .»لدرايةمقباس الهداية في علم ا «،مامقاني .١٩

  ). شدهپاچ
ني ا كمپيگ سنپاچ"بحار األنوار «،) هـ١١١١( محمد باقر بن محمد تقي ،مجلسي .٢٠

   .جلد ١١٠ درهـ ١٤٠٤ ، الوفاءي ه مؤسس، بيروتپاچيا  ،)تبريز(
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» كافي«كتاب  تحقيق شرح و( .»مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول «،____ .٢١
  ).يِنيكُلَ
   . تهران،فرهنگي مركز انتشارات علمي و"معرفة الحديث «،محمد باقر بهبودي .٢٢
  .»أشعثيات «،) هـ٤قرن (محمد بن محمد بن أشعث  .٢٣
  .»هاألخبار الدخيل «،)هـ١٤١٥(وشْتَِري شيخ محمد كاظم شُفرزند محمد تقي  .٢٤
  .»صحيح مسلم «،)هـ٢٦١( مسلم بن حجاج قشيري نيسابوري ،مسلم .٢٥
  .»أمالي «،) هـ٤١٣( شيخ محمد بن محمِد بِن نُّعمان عكبري بغدادي ،مفيد .٢٦
مستدرك  «،)هـ١٣٢٠(ميرزا حسين بن محمد تقي مازندراني  ،نوري طبرسي .٢٧

  .يگ سنپا چ،»وسائلال
بين ( ، واسطيسپس أبو خالد كوفي ، عمرو بن خالد قرشي هاشمي موالهم،واسطي .٢٨

  . دار مكتبة الحياة، بيروت،»سند إمام زيدم «،) وفات يافت؟هـ١٦٠ و ١٥٠
  كتب رجال

 ي ه نشر مؤسس،»رجال ابن داود «،)؟ هجري٨ قرن( ، حسن حلي،ابن أبي داود .١
  .هـ١٣٨٣ ، تهراناهگدانش انتشارات

ابن  رجال  «،)هـ٤١١( أبو عبد اهللا أحمد بن حسين غضائري ،ابن غضائري .٢
  .هـ١٣٦٤ ، مؤسسه اسماعيليان، قم،»غضائري 
منهج المقال في تحقيق أحوال  «،) هـ١٠٢١( ميرزا محمد ،رآباديستا .٣

   .هـ١٣٠٦ ،تهران  چاپ،رجال كبيره معروف ب"الرجال
 محمد صادق :تعليق  تحقيق و،»الفوائد الرجالية «،)هـ١٢١٢( سيد ،بحر العلوم .٤

  .مسي هجري ش١٣٦٣ ، مكتبة الصادق، تهران،١ ط، حسين بحر العلوم،بحر العلوم
 .هـ١٣٧٩ ، تهران،»قاموس الرجال «،) هـ١٤قرن ( محمد تقي  شيخ،تستري .٥

  .]جلد ١١[
نقد  «،)؟ هـ١٠٣١ أو ١٠١٥( آقا مير مصطفى بن حسين حسيني ،تفرشي .٦

  .هـ١٣١٨ ، تهران،»الرجال
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خالصة األقوال في معرفة  «،) هـ٧٢٦( عالمة حسن بن يوسف بن مطهر ،حلي .٧
  .»الرجال

  . هـ١٤١١ ،ذخائر دار ال، قم،»رجال عالمة حلي «،____ .٨
 ،»الذريعة إلى تصانيف الشيعة «،) هـ١٣٨٩هـ أو ١٣٨٨( آقا بزرگ ،هرانيت .٩

  . دار األضواء، بيروت،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ،٢ ط، سيد أحمد حسيني:بكوشش
اختيار معرفة  «،) هـ٤٦٠( أبو جعفر محمد بن حسن هطائفال شيخ ،طوسي .١٠

  .»الرجال
  .كلكوتة  چاپ،»الفهرست «،____ .١١
  . تصحيح وتعليق ميرداماد األسترابادي،» الطوسيرجال «،____ .١٢
اختيار معرفة  «،)هـ٣٥٠ حوالي :وفات( محمد بن عمر بن عبد العزيز ،كشي .١٣

اه گدانش انتشارات ي ه مؤسس،مشهد  چاپيا ،كربالء  چاپ،»رجال ِكشِّي «يا"الرجال
  . تحقيق حسن مصطفوي، هـ١٣٤٨ ،مشهد

١٤. قَانيتنقيح المقال في أحوال الرجال «،) هـ١٣٥١ أو ١٣٥٠( شيخ عبد اهللا ،مام«، 
  ). جلد٣در ( يگ سنپاچ
 .بمبئي  چاپ،»الرجال «،)هـ٤٠٥( شيخ جليل أبو العباس أحمد بن علي ،نجاشي .١٥

  .هـ١٤١٦ ،موسسه انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، قم،٥وط
  فقه  كالم و كتب عقائد و

  . قم،»بررسي نصوص امامت يا شاهراه اتحاد «،حيدر علي قلمداران .١
  . قم،»)زكات(مقدمه حقايق عريان در اقتصاد قرآن  «،حيدر علي قمداران .٢
 ،)هـ٤٣٣( شريف أبو القاسم علي بن حسين بن موسى ،سيد مرتضى علم الهدى .٣

   .»تنزيه األنبياء واألئمة«
 ، تهران،٢ ط، عبد الزهراء حسيني خطيب:تحقيق ،»الشافي في اإلمامة «،____ .٤

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ،الصادقمؤسسة 
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 پا چ،»عتقادات في دين اإلماميةاال «، شيخ محمد بن علي بن بابويه قمي،صدوق .٥
  ).شرح باب حادي عشركتاب  همراه( يگسن

سيد  مقدمه و تحقيق ،»تلخيص شافي «، شيخ أبو جعفر محمد بن حسن،طوسي .٦
  . هـ شمسي١٣٨٢ ، مؤسسة انتشارات محبين، قم،حسين بحر العلوم

نقض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح  «، شيخ،لجليل قزويني رازيعبد ا .٧
  . انتشارات أنجمن آثار ملي،»الروافض

جواهر الكالم في شرح  «،)هـ١٢٦٦( شيخ باقر نجفي فرزند محمد حسن ،جواهري .٨
 دار الكتب ، تهران،٢ ط،تعليق شيخ عباس قوچاني  تحقيق و،»شرائع اإلسالم

  .).م١٩٨٦(سي  هجري شم١٣٦٥ ،هاإلسالمي
أوائل  «،)هـ٤١٣( شيخ محمد بن محمِد بِن النُّعمان عكبري بغدادي ،مفيد .٩

  .تبريز  چاپ،»المقاالت
  .»الفصول المختارة من العيون والمحاسن«أو » العيون والمحاسن «،____ .١٠
  .»تصحيح االعتقاد «يا"تصحيح اعتقاد اإلمامية «،____ .١١
  مناقب طبقات و سير و تراجم و  تاريخ وكتب

االستنفار  «يا"الغارات «،)هـ٢٨٣( أبو اسحق كوفي ،إبراهيم بن سعد بن هالل ثقفي .١
 تحقيقم ١٩٨٧/ ـه١٤٠٧ ، دار األضواء، بيروتپا تهران أو چپا چ،»والغارات

   .سيد عبد الزهراء حسيني خطيب
  .ند هول، ليدن،»الطبقات الكبرى «،) هـ٢٣٠( محمد بن سعد كاتب واقدي ،ابن سعد .٢
 ي ه مؤسس، قم،»مناقب آل أبي طالب «،)هـ٥٥٨( ،ابن شهرآشوب مازندراني .٣

  .هـ١٣٧٩ ،انتشاراتي عالمه
 ،»البداية والنهاية «،) هـ٧٧٤( حافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير دمشقي ،ابن كثير .٤

   . هـ١٣٥١ ،هقاهر
ظاهرة تأويل اآليات ال «، )هـ٩٤٠حوالي ( سيد شرف الدين على حسينى ،استرآبادى .٥

 موسسه انتشارات اسالمي جامعه مدرسين ، قم،١ ط،»في فضائل العترة الطاهرة
  .هـ١٤٠٩ ،حوزه علميه قم
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مدينة معاجز  «،)هـ١١٠٩ أو ١١٠٧( سيد هاشم بن سليمان البحراني ،بحراني .٦
زير  تحقيق ي كميته تحقيق ،»األئمة االثني عشـر ودالئل الحجج على البشـر

   .هـ١٤١٥ ،ه معارف إسالميي ه مؤسس، قم،١ ط، فارس حسون كريمرستيپسر
مشارق  «،)جري قمري زنده بودهـ ٨١٣ در سال( حافظ رجب برسي ،برسي .٧

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت،١ ط،»أنوار اليقين
  .ه چاپ قاهر،الملوك  تاريخ األمم و، أبو جعفر محمد بن جرير،طبري .٨
  . كتابفروشي اسالميه، قم،» اآلمالمنتهى «، شيخ محدث،عباس قمي .٩
 ،)هـ١١٢٠( سيد مدنى شيرازي حسيني ،علي خان بن معصوم شوشتري .١٠

  .»الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة«
مروج الذهب ومعادن  «،)هـ٣٤٦( علي بن الحسين بن علي هذلي ،مسعودي .١١

  .هـ١٣٤٦ ،مصر  چاپ،»الجوهر
 المؤتمر العالمي للشيخ ، قم،»عباداإلرشاد في معرفة حجج اهللا على ال« شيخ ،مفيد .١٢

   .هـ١٤١٣ ،المفيد
  .ه قاهر، تحقيق عبد السالم محمد هارون،»وقعة صفين« ،نصر بن مزاحم منقري .١٣
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  مندرجات فهرست
  ٨.........................................................................انگيزة تأليف كتاب

  ٤٣...............................................و داليل آن! بطالن ادعاي آيت اهللا العظمى

  ٩٢...........................................عالم به غيب بودِن امامان از نظر قرآن و أئمه

  ٩٧................................................................!داند نميپيغمبر جز وحي 

  ١٠٥..............اي بري و بيزار بودند  از قائلين به چنين  عقيده-  عليهم السالم-أئمة اطهار

  ١١٣............................................دربارة آن بزرگواران) ع(نظر أصحاب أئمه 

  ١٢٣...........................................در موضوع علم غيب) ع(تاريخ و سيرة أئمه 

  ١٣٧.....................................)ع(نظر علماي بزرگ شيعه دربارة علم غيب أئمه 

  ١٥٥...............................................................انگيزة اين انديشة بي دليل

  ١٦٠..................................................دانستن علم غيب براي بشر مفيد نيست

  ١٨٠..................................................................بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ١٨٦.................................................») ص(رسالة في سهو النبي « بررسي 

  ٢٠٤............................................................................مصادر كتاب

  ٢١٠.......................................................................اتفهرست مندرج
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