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 چاپ دوم: پیشگفتار

 :وبعد» احلمد هللا رب العاملني والصلوة والسالم عىل رسوله األمني
خداوند این امت را گرامی داشته است، زیرا آن را بھترین امت قرار داده، و بھترین 

برگزیده است. و بھترین کتاب، یعنی  آنرا برای  صپیامبر، یعنی محمد بن عبدالله
قرآن را بر پیامبر امت نازل فرموده، و بھترین سرزمین، یعنی مکه را برای پیامبر 

بر را بھترین ھمراه قرار داده که به افتخار ھمراھی با انتخاب کرده است. و یاران پیام
شد و اقدامات آنان را  نازل میھا  آن ، و نیز قرآن در عصراند هبرترین انسان دست یافت

کرد، و  زیر نظر داشت، و آنان را تصفیه و وجودشان را از احساسات نادرست پاک می
و واالترین  است که بھترینخو می برای بدوش گرفتن آخرین رسالت الھی که خدواند

کرد تا آن که درخت ملت مؤمن شکوفا شد و  باشد از آنان نسلی الھی آماده میھا  رساله
به بار نشست آنگاه خداوند پیامبرش را به سوی خود فرا خواند و آن حضرت از جھان 
دیده فرو بست، مؤمنان جای او را گرفتند و از دین پاسداری نمودند و در راه دین 

یی که مرتد شدند را دوباره به دین باز گرداندند، ھا عرباد کردند، و آن دسته از جھ
سپس به ھر سوی دنیا رخت سفر بسته و دین را منتشر کردند و مناطق را فتح 

ھای  نشینی کردند و ھمه قدرت نمودند. و ھمه لشکرھای دنیا در مقابل آنان عقب
و ھا  آن ھمه این افتخارات به برکت ایمانجھان در برابر آنان از ھم فرو پاشیدند، و 

گردید. و این نسل مؤمن مجاھد قبل از اینکه از دنیا بروند  یاری خداوند نصیب آنان می
ھای دین را محکم نموده و  پرچم اسالم را تقریبًا در یک چھارم جھان بر افراشتند و پایه
به اسالم عزت ھا  آن وسیلهقرآن را به مردم رسانیده و سنت را روایت کردند و خداوند ب

 بخشید. 
ی که به دین ھرکسھا مدیون اصحاب پیامبر است و  پس امت اسالم در ھمه خوبی

ھا  آن تواند به مقام عمل کند آنان در پاداش او شریک ھستند. بنابراین چه کسی می
 راضی باد و بھترین پاداش را به آنان بدھد.ھا  آن برسد؟ خداوند از

ھا و  ھا و گمراھی شدن عصر آن بزرگان در میان امت بدعت اما بعد از سپری
انحرافات و اختالفاتی پدید آمد که علت بعضی از این مشکالت جھالت و ھوا پرستی بود 
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برای ترویج بدعت و گمراھی  ھرکسھدایت و حقیقت بود. ای دیگر گریز از  و علت پاره
داد و این روایات  نسبت میخود روایاتی دروغین و ضعیف به پیامبر و اھل بیت او 

دروغین را در میان احادیث جای دادند و متأسفانه بسیاری فریب این روایات را 
ھایی  ھا و گروه خوردند. و بدون تحقیق آن را نقل کرده و از آن استدالل نمودند، و فرقه

ھا گردید و در نتیجه امت دچار تفرقه شد که بدترین  پدید آمد و سبب ایجاد دشمنی
 ثیر را در تاریخ بر امت گذاشت. تأ

اما امروز از آن جا که دایره فرھنگ گسترش یافته و بسیاری از موانع برطرف 
 اند و دیدار مخالفان با یکدیگر آسان گردیده و شرایط گفتگو آماده است.  شده

توانند با یکدیگر گفتگو کنند و  مخالفان در درون جوامع اسالمی به راحتی می
گفتگو با کافرانی که خارج از جامعه اسالمی ھستند مھیاست،  ھمچنین شرایط

و گفتگوی آرام و به نیکی و به  بحثو با  شودبایست از این فرصت استفاده  بنابراین می
دور از فحش و ناسزا برای بررسی اختالفات تالش شود و به قضایای مورد اختالف و 

ھر مخالفی شبھه و دلیلی دارد (چه شود تمرکز شود زیرا  دالیلی که از آن استدالل می
 کند.  صحیح و چه ضعیف) که از آن استدالل می

کند باید در گفتگوی خود جدی باشد و بکوشد  ی که در این مورد گفتگو میھرکسو 
گوید بفھمد و به قواعد زبان عربی که قرآن بر آن نازل  که طرف مخالف می تا آنچه را

آشنا و به روش و اصول استدالل پایبند باشد، و شده و پیامبر به آن سخن گفته است 
ھمچنین نباید در گفتگو و مناظره از احادیث نادرست و دروغین استدالل کرد و 

کنده از روایات درست و ھا کتابھمچنین به  نادرست ھستند نباید ی تاریخ و ادب که آ
از دروغ در امان  و اھل بیت صپیامبرمنسوب به  استناد کرد. چون وقتی که روایات

  بدون تحقیق و بررسی اعتماد کرد. ھا روایتتوان به دیگر  پس چگونه مینمانده است 
کتابی که پیش رو دارید گفتگویی است که اینجانب با یکی از علمای شیعه امامی 

ام که در میان شیعیان ایران از جایگاه علمی باالیی برخوردار است و  انجام داده
شود به دیدارم  می رفاقت و دوستی دارم و او ھر وقت که به مکه مشرفاینجانب با او 

بود که دانستن آن برای ھر  ای عقیدتی نمی آید، و اگر این مطالب مربوط به مسئله می
 کردم.  مھم است من آن را چاپ و نشر نمی –چه شیعه و چه سنی  –مسلمانی 

خواھم، و ھمچنین  ه معذرت میبنابراین از استاد ابوالمھدی به خاطر نشر این نوشت
طلبم که در این چاپ (دوم)  از او به خاطر ذکر جمالتی تند در کتاب پوزش می
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ی آینده اصالح ھا چاپام و امیدوارم که آنچه از قلم افتاده در  بسیاری را تصحیح کرده
 کنم.
 و اینجانب بعد از باز بینی سریع کتاب، تغییرات ذیل را در آن اجرا نمودم:  

 ھا وضع کرده بودم حذف نمودم.  ه عناوینی که برای پاراگرافھم -۱
 ام.  برخی عبارات را تصحیح و ویرایش نموده -۲
 ام.  ھا را اصالح و ویرایش نموده ای از پاسخ پاره -۳
 ام.  ھایی افزوده پاسخ -۴

در پایان امیدوارم که خداوند این کتاب را سودمند قرار دھد و مسلمین را بر پیروی 
 ت متحد گرداند. از حق و ھدای

 تحریر گردید. ۱/۵/۱۴۲۷در تاریخ 
 پروفسور احمد بن سعد حمدان الغامدی مکه مکرمه.





 
 

 پیشگفتار

 احلمدهللا رب العاملن والصلوة والسالم عىل رسوله األمني، وبعد: 
استاد یکی از «دکتر ابو مھدی محمد حسینی قزوینی   ھ ۱۴۲۳در ماه رمضان سال 

خودش  ھمان طوریکه –کند  ھای ایران، بلکه او در ھشت دانشگاه تدریس می دانشگاه
ام به دیدارم آمد و اظھار عالقه کرد که با ھمدیگر گفتگو و  در خانه» -برایم گفته بود

ف اھل سنت و شیعه امامی داشته باشیم. من بحثی در مورد قضایای مورد اختال
بحث ایراد نمودم که تفاصیل آن سخنان  ۀموافقت نمودم و سخنانی به عنوان مقدم

یابد و  کردم که ارتباط من با او ادامه می مقدماتی را کامًال به خاطر ندارم، زیرا فکر نمی
  کنم. بعد از گذشت دو سال از آن دیدار، آن سخنان را یادداشت می

اما خالصه ای آنچه قبل از آغاز بحث به او گفتم این بود. به او گفتم که خداوند 

رُُسً� ﴿ فرماید: کند تا حجت را بر مردم اقامه نماید چنان که می پیامبران را مبعوث می
ٌة َ�ْعَد الرُُّسلِ  ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِْذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ  .]١٦٥[النساء:  ﴾ُمبَّ�ِ

پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان، و بیم دھنده باشند و بعد از آمدن پیغمبران «
 ».حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند

را به عنوان آخرین پیامبر فرستاد و بعد از او پیامبر  صسپس خداوند محمد
آید ولی از  خر الزمان میکه در آ ÷آید تا دین مردم را تصحیح کند به جز عیسی نمی

 کند.  پیروی می صآئین پیامبر مان محمد
پس بنابراین باید خداوند برای آخرین پیامبر اسباب موفقیت واقامه حجت را فراھم 

 کند تا مردم عذری نداشته باشند. 
شود که چند چیز متحقق  و موفقیت پیامبر و اقامه حجت زمانی کامًال انجام می

 رتند از: باشند که برخی عبا
فرماید پاسخگوی ھمه نیازھای دینی مردم  اول: اینکه کتابی که بر پیامبر نازل می

 باشد. 
دوم اینکه: خداوند باید این کتاب را از ھر نقص و اضافه شدن محفوظ بدارد تا 
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 بوسیله آن اقامه حجت شود. 
کنند و آن را به مردم  سوم: باید مردانی را فراھم نماید که این دین را حفاظت می

 رسانند.  می
اند یا نه؟ از دیدگاه اھل سنت این امور  پس آیا این امور در دعوت پیامبر تحقق یافته

گویند:  اند. اھل سنت می اند اما از دیدگاه شیعه امامی این امور تحقق نیافته تحقق یافته
ی که خداوند نازل فرموده برای امت کافی است، و برای شناخت دین امت را کتاب

کند و با وجود آن به دلیل دیگری نیازی نیست، و خداوند این مطلب را در  کفایت می

قَْومُ ﴿ فرماید: چند آیه تأکید کرده است. چنان که می
َ
 ﴾إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َ�ْهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 .]٩[اإلسراء: 
ھا (برای رسیدن به سعادت  ترین راه کند که مستقیم این قرآن به راھی رھنمود می«

 ».دنیا و آخرت) است

فََ� َ�َتَدبَُّروَن الُْقْرآنَ ﴿ فرماید: و خداوند می
َ
 .]٢٤[محمد:  ﴾أ

 ».اندیشند قرآن نمی ۀآیا دربار«

 .]٤٥: [ق ﴾٤٥فََذّكِْر بِالُْقْرآِن َمْن َ�َاُف وَِ�يدِ ﴿ فرماید: و می
قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تھدید کردن من  ۀکسانی را به وسیل«

 ».ترسند می

ْمرِ ِمنُْ�مْ ﴿ فرماید: و می
َ
وِ� اْ�

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
 يَا �

 ِ وُه إَِ� ا�َّ ٍء فَُردُّ  .]٥٩[النساء:  ﴾ َوالرَُّسولِ فَإِْن َ�َنازَْ�ُتْم ِ� َ�ْ
اید از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیامبر اطاعت کنید و  ای کسانی که ایمان آورده«

از کارداران و فرماندھان مسلمان خود پیروی کنید و اگر در چیزی اختالف داشتید آن 
 ».را به خدا و پیغمبر عرضه کنید

شود و  و خداوند به حفظ قرآن متعھد شده است بنابراین چیزی به قرآن اضافه نمی
 گردد.  نیز چیزی از آن کم نمی

فراھم نمود که به او ایمان  صو خداوند بھترین مردم را برای ھمراھی پیامبر
آوردند و او را یاری کردند، و بعد از آن حضرت، پرچم جھاد و دعوت و تعلیم را به دوش 

بینیم که دین اسالم یک چھارم جھان را تحت پوشش قرار داده و  ند، و اینک میگرفت
 گردد.  دنبال حق باشد بوسیله آن راھیاب می به ھرکسھمواره تر و تازه است که 



 ٧  پیشگفتار

 این است عقیده اھل سنت.
کنند که قرآن برای امت کافی نیست و باید امامی باشد که  اما شیعه امامیه ادعا می 

کند، اما این امام نتوانست این کار را بکند یعنی امام بود  ی مردم بیان میقرآن را برا
کنند که قرآن ناقص  ولی قدرت اجرایی نداشت! و اغلب علمای شیعه گذشته ادعا می

دانیم که چه مطالبی از  توان به آن اعتماد کرد چون ما نمی است، پس بنابراین نمی
 شد حتمًا به آن چیزھائی اضافه شده است. قرآن کم گردیده است، و وقتی از آن کم 

آمده  ھا کتابکنند که اصحاب پیامبر که با توجه به آنچه در  ھا ادعا می و ھمه شیعه
اند  تعدادشان ده ھزار نفر بوده است، بعد از وفات پیامبر به جز چھار نفر ھمه مرتد شده

 اند.  خیانت کرده صو به پیامبر
که این دین از ھمان لحظه اول ناکام بوده و شکست  اند شیعه حکم کرده اینگونهو 

 خورده است: 
 قرآن در تأثیر گذاری ناکام بوده و موفق نشده است.  -
 پیامبر نیز در تربیت موفق نشده و شکست خورده است.  -

این بود معنای آنچه که در آغاز بحث به او گفتم. سپس میان من و او گفتگویی شد 
 به خاطر ندارم. تفاصیل آن را  ۀکه بقی

اما استاد ابو مھدی در اثنای گفتگو و بحث بسیار مؤدب بود و وقتی اسامی اصحاب 
 اینگونهگفت: رضی الله عنھم و ھر وقت با او دیدار داشتم او به من  شد می برده می
 داد.  نشان می

سپس در مورد تصحیح احادیث گفتگویی شد و این سوال را مطرح کرد که آیا وقتی 
 شود؟  علمای اھل سنت حدیثی را صحیح قرار دھند آن حدیث پذیرفته می

گفتم: علمای حدیث اھل سنت برای پذیرفتن و نپذیرفتن حدیث ضوابطی وضع 
آن حدیث مورد قبول اند، که ھر گاه ھمه این ضوابط در حدیث رعایت شده باشد  کرده

 شود.  است و اگر در این ضوابط اشکالی باشد با توجه به آن در مورد حدیث حکم می
و اگر فردی از علما با این ضوابط مخالفت کند و حدیثی را صحیح قرار دھد طبق 

دھد و  بینیم که عالمی حدیثی را صحیح قرار می شود، بنابراین می ضوابط حکم می
نماید که شرایط صحت این حدیث  کند و گوشزد می خالفت میعالمی دیگر با او م

دھد اما عالمی  مشکل دارند. و گاھی عالمی یک راوی را ثقه و مورد اعتماد قرار می
برد و با آن عالمی که او را ثقه قرار  دیگر به نقصی در شرایط ثقه قرار دادن او پی می



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٨

ای ھستند که این منھج  ج و شیوهکند. بنابراین، اھل سنت دارای منھ داده مخالفت می
 . )١(کند حکم میھا  آن به نفع یا علیه

و در حاشیه این بحث و گفتگو در مورد اموری دیگر نیز گفتگو و بحث شد.... و 
ای  سپس دیدار ما به پایان رسید، و بعد از آن دکتر قزوینی قبل از ترک مکه مکرمه نامه

امه در مورد بعضی از احادیث و مسایلی دیگر ای برای من فرستاد که در این ن دو صفحه
 پرسیده بود. 
ھا بیشتر به امور عقلی تکیه  ھای مختصری به او دادم که در این پاسخ من پاسخ

 کننده نیست.  قانعھا  آن ھای اھل سنت برای کرده بودم زیرا اقوال و گفته
بعد از گذشت یک سال و سه ماه تقریبًا، او فاکسی برایم فرستاد که در آن گفته بود 

ی اھل ھا کتابھای مرا مورد بررسی قرار داده و به  که او تقریبًا پانصد ساعت پاسخ
سنت و شیعه مراجعه کرده است و بعد از آن در رد نامه من بحثی در پنجاه و دو 

 صفحه نوشته است. 
این پژوھش و بحث به دست من رسید، وقتی آن  ـھ۱۴۲۵بیع الثانی در نیمه ماه ر

آور و عجیب است. شیوه این پژوھش عجیب  را مطالعه نمودم دیدم که پژوھشی شگفت
ھایی شده بود دالیل نیز عجیب و مفاھیم آن پیچیده  گیری بود و به طرز عجیبی نتیجه

ژوھش را بررسی و مورد نقد قرار و عجیب و غریب بودند. از این رو الزم دیدم که این پ
ای از وقتم را به این امر  دھم و از عجایب و اشتباھات آن پرده بر دارم. بنابراین پاره

اختصاص داده و این بحث را که دو ماه طول کشید نوشتم، بیشتر این مطالب را در 
 مکه به رشته تحریر در آوردم و سپس در بیرون از مکه آن را تکمیل نمودم. 

طلبم، چون که از قبل برای  از اینکه این بحث خوب ترتیب داده نشده پوزش میو 
ریزی و آمادگی نشده بود. و بلکه رد و پاسخی بود بر پژوھشی که  چنین کاری برنامه

کند که مطالبی  شامل مسایل گوناگون و متنوعی بود و گاھی ضرورت بحث اقتضا می
در کمترین فرصت به ھمراه عمره گذاران تکرار شود، و اضافه بر این، دوست داشتم 

 ھمان سال پاسخ را به استاد ابو مھدی بفرستم.  درقبل از ماه رمضان 
سخنان استاد ابو مھدی را به صورت پراکنده در بیش از صد و شصت پاراگراف ذکر 

ھایی که در طی بحث بین من  ام که به ھر پاراگرافی پاسخ داده شده است. و نامه کرده

 م پرداخت.ین موضوع خواھیشتر به ایخدا در قسمت بحث منھج اھل سنت و جماعت ب یاریبه  -١
                                           



 ٩  پیشگفتار

 ام تا در آمدی بر بحث باشد.  د و بدل شده است را آوردهو او ر
 ای را بیدار کند و ھا برای آن شده است تا این پژوھش، او و ھر شیعه ھمه این تالش

را متوجه نماید که عقایدشان خطرناک و قواعد و اصولشان سست و ضعیف است، ھا  آن
ریابند، و این کتاب را و ھر چه زودتر قبل از رخت بر بستن از دنیا خودشان را د

 نامیدم.» گفتگویی آرام با دکتر قزوینی شیعه اثناعشری«
ه در راه کق آن دھد یاند و توفیقت را به ما بنمایه حقکم یتعالی خواھانیاز بار

 یدھد تا از آن دور یاریم، و زشت و باطل را بر مال ساخته، و ما را یقت قدم نھیحق
 م. ینک

یام آور توحید و بر خاندان و یاران و پیروان بر حق او تا صلوات و سالم و درود بر پ
 روز جزاء.

 بقلم: استاد دکتر احمد بن سعد حمدان غامدی
 مکه مکرمه





 
 

 های اول ابو مهدی پرسش

 .برادر محترم و پژوھشگر استاد دکتر احمد سعد حمدان سالم علیکم
و  نوازی مھمان ۀتشکر بی دریغ از جنابعالی، و با سپاس بی پایان که در سایبا 

 خویش ساختید. ۀاخالق نیکو مرا شرمند
اینجانب از حضرت عالی نھایت استفاده را بردم و امیدوارم که این دیدارھا ادامه 

 یابد و آخرین دیدارم با شما نباشد. 
ھای مستدل و  ھایی را از جناب عالی دارم که امیدوارم به آن پاسخ در پایان پرسش

 ای بدھید.  قانع کننده
اند که شماری از  فرمایید شما در مورد آنچه بخاری و دیگران روایت کرده چه می

فرماید: (پروردگارا! اصحاب  روند و پیامبر خدا می اصحاب در روز قیامت به جھنم می
بعد از وفات ھا  آن دانی که بعد از تو چه کردند، شود: چه می من! گفته می من! اصحاب

 تو مرتد شدند و به عقب بازگشتند). 
 مخالف نیست؟ھا  آن آیا مفھوم این روایات با مقوله اعتماد به صحابه و ثقه دانستن

سزا گویید؟ این ناسزا گفتن نا اند چه می در مورد اینکه اصحاب یکدیگر را ناسزا گفته
دھد؟ آیا اجتھاد و اشتباه در آن که یک پاداش دارد مختص  گوینده را فاسق قرار نمی

شود؟ در مورد کارھایی که با  اصحاب است یا اینکه شامل دیگر فقھا و اھل فتوا ھم می
گویید؟ آیا در مورد  ھایی که در قتل او شده چه می یکی از صحابه شده و مشارکت
اجتھاد کرده ھا  آن شود که اند گفته می مشارکت داشته کسانی که در قتل یک صحابی

 رسد یا اینکه چنین نیست؟  میھا  آن اند و یک پاداش به و به خطا رفته
فرموده است: (فاطمه پاره تن من است،  صدر روایات متعددی آمده که پیامبر

با ابوبکر به او آزار برساند مرا آزار داده است)، و ھمچنین روایت شده که فاطمه  ھرکس
قطع رابطه کرد، و یا از او ناراحت شد، و تا وقتی که وفات نمود با ابوبکر حرف نزد. 
چنان که شما در سخنان خود به صراحت گفتید که فاطمه در حالی وفات یافت که از 

ِيَن ﴿ فرماید: ابوبکر ناراحت بود؟ آیا این قضیه با فرموده الھی منافات ندارد که می إِنَّ ا�َّ
َ َورَُسوَ�ُ يُؤْ   .]٥٧[األحزاب:  ﴾ُذوَن ا�َّ



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٢

 ».دھند کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می«
در روایات زیادی آمده است که پیامبر به ھنگام وفاتش فرمود: (بیایید تا برایتان 
چیزی بنویسم که بعد از آن ھرگز گمراه نخواھید شد. و عمر نگذاشت که پیامبر این 

رد بر پیامبر غلبه یافته است و قرآن پیش شماست، کتاب خدا کار را بکند و گفت: د
 برای ما کافی است، طوری که پیامبر ناراحت شد و فرمود: از پیش من بلند شوید). 

داند که  دانست؟ و آیا پیامبر نمی آیا عمر مصالح و منافع امت را بھتر از پیامبر می
 فرماید: الھی منافات ندارد که می ۀکند؟ و آیا این با فرمود قرآن برای مردم کفایت می

 .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِْن ُهَو إِ�َّ وَْ�ٌ يُوَ�  ٣َوَما َ�نِْطُق َعِن الَْهَوى﴿
شود چیزی  گوید و آن جز وحی که وحی می پیامبر از روی ھوا و ھوس سخن نمی

 دیگر نیست. 

ّيَِباُت ﴿ و از جناب عالی شنیدم که گفتید که گفته الھی که: ّيِبِ�َ َوالطَّ [النور:  ﴾لِلطَّ

 ».زنان پاکیزه از آن مردان پاکیزه ھستند« .]٢٦
کند که عایشه ھمسر پیامبر پاک بوده است چون پیامبر از پاکان  بر این داللت می

 فرمایید؟  بوده است جناب عالی در توجیه این آیه چه می

ِيَن َ�َفرُ ﴿ فرماید: که خداوند می ُ َمَثً� لِ�َّ َت لُوٍط َ�ََب ا�َّ
َ
َت نُوٍح َواْمَرأ

َ
 وا اْمَرأ

ِ َشيًْئا  َ�َ�َتا َ�َْت َ�بَْديِْن ِمْن ِعَباِدنَا َصاِ�َْ�ِ َفَخاَ�َتاُهَما فَلَْم ُ�ْغنَِيا َ�نُْهَما ِمَن ا�َّ
اِخلِ�َ   .]١٠[التحریم:  ﴾١٠َو�ِيَل اْدُخَ� ا�َّاَر َمَع ا�َّ

نکاح  ۀوط را مثل زده است. آنان در حبالخداوند از میان کافران زن نوح و زن ل«
دو تن از بندگان خوب ما بودند و به آن دو خیانت کردند و آن دو نتوانستند در پیشگاه 
الھی کمترین کاری برای ایشان بکنند و گفته شد: به دوزخ در آئید ھمراه با ھمه 

 ».آیند کسانی که بدان در می
 آیا نوح پیامبر و لوط پاک نبودند؟ 

ما در میان سخنان خود اشاره کردید که من معتقدم نود درصد آنچه در کافی و ش
توان با آنچه  باشند. این سخن شما را چگونه می از امام صادق روایت شده دروغ می

گوید: اگر حدیث این راویان شیعه رد شود  ذھبی گفته است تطبیق داد، ذھبی می
فت و این فساد آشکاری است. (میزان تعداد زیادی از احادیث نبوی از دست خواھند ر

 ).۲تھذیب الکمال  ۱/۵۹، سیر اعالم النبالء ۱/۵۶االعتدال 



 ١٣  های اول ابومهدی پرسش

 ا دالیل قاطع و قانع کننده باشد.سپاسگذاریم اگر سخن تان مستدل ب
 ابو مھدی محمد حسینی قزوینی
 (این نامه ایشان بدون کوچکترین تغییر است).

 





 
 

 پاسخ به سؤاالت ابو مهدی

 شوند.  پاسخ به حدیث بخاری در مورد اینکه اصحاب از ورود به حوض منع می *
ای دارد که قبل از پاسخ این پرسش باید فضیلت  پاسخ به این سؤال نیاز به مقدمه

 ...وداصحاب بیان ش

 سنت:ای در مورد فضایل صحابه در قرآن و  مقدمه
از سوی خداوند ھا  آن فضیلت اصحاب با دالیل قاطعی از قرآن و سنت ثابت است و

 اند:  و پیامبرش مورد تأیید قرار گرفته
 أ) قرآن کریم: 

نَْصارِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۱
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

َبُعوُهْم  ِيَن ا�َّ َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ِْري َوا�َّ
َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ

بًَدا
َ
ْ�َهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  َ�َْتَها اْ�

پیشگامان نخستین مھاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «
فتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان ھم از گر

خدا خوشنودند و خداوند بھشت را برای آنان آماده ساخته است که در زیر آن 
مانند این است پیروزی بزرگ و  ھا جاری است و جاودانه در آن جا می رودخانه

 ».رستگاری سترگ
جرین و انصار را بدون قید و شرط ستوده است؛ چون در این آیه خداوند ھمه مھا

(ال) برای عموم است و ھمچنین ھمه کسانی را که به نیکی روش آنان را در پیش 
را با قید  »متبعون«اند ستوده است. و کلمه  اند، و راه ایشان را به خوبی پیموده گرفته

ذکر کرده است، یعنی آنان که با نیکویی پیروی ایشان نمودند و این اصل  »احسان«
توان از زمره ستایش  ی از مھاجرین و انصار را نمیھیچکساست. و با توجه به آیه، 

گان بیرون کرد مگر با دلیل قطعی. و آیه در این مورد کامًال واضح و روشن است.  شده
را ھا  آن خستین اسالمی بودند و خداوند(من در ذھن خود اصحاب که اساس جامعه ن

 آوردم).  توصیف نموده می »پیشگامان«به 
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بعد از مھاجرین و انصار خداوند کسانی را ستوده که از مھاجرین و انصار به خوبی 
اند، و این گروه اھل سنت ھستند نه شیعه، چون شیعیان مھاجرین و انصار  پیروی کرده

امامیه (یعنی  ۀکنند. و ھمه متأخرین شیع را مذمت میھا  آن دھند و یا را کافر قرار می
باورشان در یا شیعه اثناعشری نامیده شدند)، بدون استثناء  »رافضه«آنانی که بعدھا 

 مورد اصحاب ھمین است.

ِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۲ ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ  ُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ َوا�َّ

ِ َورِْضَوانًا اُء بَيَْنُهمْ رَُ�َ  ًدا يَبَْتُغوَن َفْضً� ِمَن ا�َّ ًعا ُسجَّ ِسيَماُهْم ِ�  تََراُهْم ُركَّ
ُجودِ  ثَرِ السُّ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع  َذلَِك َمَثلُُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ  وُُجوهِِهْم ِمْن � َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ُه َفآَزَرهُ فَاْسَتْغَلَظ فَ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم أ رَّ اْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ ُ�ْعِجُب الزُّ

ارَ  ْجًرا َعِظيًما الُْكفَّ
َ
اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرةً َوأ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ  ﴾٢٩وََعَد ا�َّ

 .]٢٩[الفتح: 
خدا است، و کسانی که با او ھستند در برابر کافران تند و  ۀمحمد فرستاد«

سرسخت، و نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند ایشان را در حال رکوع و سجود 
ایشان بر  ۀطلبند نشان جویند و رضای او را می بینی. آنان ھمواره فضل خدای را می می

در تورات است و اما ھایشان نمایان است. این توصیف آنان  اثر سجده در پیشانی
ھای خود  توصیف ایشان در انجیل چنین است که ھمانند کشتزاری ھستند که جوانه

ھای خویش راست ایستاده  را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقهھا  آن را بیرون زده و
آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگین  ای که برزگران را به شگفت می باشد بگونه

ه کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارھای شایسته بکنند آمرزش و کند خداوند ب
 ».دھد پاداش بزرگی را وعده می

فرماید که او خود اصحاب را تربیت نموده و مورد توجه قرار  خداوند در این آیه می
گیرد  روید مورد توجه و عنایت قرار می داده است. ھمان طور که گیاھی که از زمین می

شود. و فرموده است که این رشد سبب  رسد و کامل می کند و می رشد میتا آن که 
دشمنی و کینه بورزد وعید و ھا  آن با ھرکسشود. پس  خشمگین شدن کافران می
 گردد.  تھدید الھی شامل حال او می

�ُْفِسِهمْ ﴿ فرماید: و می -۳
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ ِ� َسبِيِل  إِنَّ ا�َّ
ْوِ�َاُء َ�ْعٍض 

َ
ولَ�َِك َ�ْعُضُهْم أ

ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ  .]٧٢[األنفال:  ﴾ا�َّ
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اند و با جان و مال خود در راه  اند و مھاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«
نان یاران برخی اند برخی از آ اند و یاری کرده اند و کسانی که پناه داده  خدا جھاد نموده

 ».دیگرند

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿ فرماید: تا اینکه می
َ
ِيَن َ�َفُروا َ�ْعُضُهْم أ إِ�َّ َ�ْفَعلُوهُ تَُ�ْن فِتَْنٌة ِ�  َوا�َّ

رِْض َوفََساٌد َكبِ�ٌ 
َ
ِيَن آَوْوا  ٧٣اْ� ِ َوا�َّ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ َوا�َّ

ا ولَ�َِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
ُ
وا أ  .]٧٤-٧٣[األنفال:  ﴾٧٤لَُهْم َمْغفَِرٌة َورِْزٌق َكرِ�مٌ  َونََ�ُ

و کسانی که کافرند برخی یاران برخی دیگرند. اگر چنین نکنید فتنه و فساد «
اند و  اند و مھاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده دھد. بی بزرگی در زمین روی می

اند آنان  اند و یاری کرده اند و ھمچنین کسانی که پناه داده راه خدا جھاد نمودهدر 
حقیقتًا مؤمن و با ایمانند و بر آنان آمرزش گناھان (از سوی خداوند) و روزی شایسته 

 ».است
 اند و انصار که گوید که مھاجرین که در راه خدا جھاد کرده خداوند در این آیه می

نوید آمرزش و روزی شایسته ھا  آن اند مؤمنان حقیقی ھستند و به را یاری نمودهھا  آن
 داده است. 

ھا  آن آیا این ستایش خدا بر مھاجرین و انصار نیست و آیا خداوند اینجا بر ایمان
شک کند در حقیقت خداوند را ھا  آن در مورد ایمان ھرکسکند؟ پس  تأکید نمی

ی که بعد ھرکسخواسته است که سخن تکذیب کرده است. و خداوند عالم غیب است و 
 زند را رد کند.  طعنه میھا  آن آید و به میھا  آن از

�َْفَق ِمْن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل ﴿ فرماید: و خداوند می -۴
َ
ولَ�َِك  َ� �َْسَتوِي ِمنُْ�ْم َمْن �

ُ
أ

�َْفُقوا ِمْن َ�ْعُد َوقَاتَلُوا
َ
ِيَن � ْ�َظُم َدرََجًة ِمَن ا�َّ

َ
ُ اْ�ُْسَ� َوُ�ًّ  أ [الحدید:  ﴾ وََعَد ا�َّ

١٠[. 
اند (با  اند و (در راه خدا) جنگیده کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق کرده«

دیگران) برابر و یکسان نیستند آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام 
اند اما به ھر حال  هاند و جنگید کسانی است که بعد از فتح (مکه) بذل و بخشش نموده

گاه از ھر آن چیزی است که  پاداش نیکو می ۀخداوند به ھمه وعد  ».کنید میدھد و او آ
اند و در راه خدا بذل و  این آیه کریمه کسانی را که قبل از فتح مکه ایمان آورده

گوید که کسانی  ستاید و می اند می اند و برای اعالی کلمه الله جنگیده بخشش نموده
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رسند، و این گواھی بزرگی از سوی خدا  نمیھا  آن اند به مقام و درجه از ایشان آمدهبعد 
 است. 

ْمَوالِِهْم ﴿ فرماید: و خداوند می -۵
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ

 َ وَن ا�َّ ِ َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ادِقُونَ  َورَُسوَ�ُ  يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
 ٨أ

يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ َوا�َّ
�ُْفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَص 

َ
وتُوا َوُ�ْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ َوَمْن  ةٌ ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
 .]٩-٨[الحشر:  ﴾٩يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ

مقام بلند یا غنائم) از آِن فقرای مھاجریِن است که از خانه و کاشانه و اموال خود «(
خواھند، و خدا و  اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می بیرون رانده شده

ند اینان راستگویانند. و آنان که پیش از آمدن مھاجرین خانه دھ پیغمبرش را یاری می
(آئین اسالم) را آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی  ۀو کاشان

اند و در درون احساس و رغبت  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده را دوست می
ه است و ایشان را بر خود ترجیح کنند به چیزھایی که به مھاجرین داده شد نیازی نمی

دھند ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود  می
 ».نگاھداری و مصون و محفوظ گردند ایشان قطعًا رستگارند

.. ... انصار.ببینید که چقدر قرآن مؤمنان را زیبا تقسیم کرده است: مھاجرین
دارند و برایشان دعا  و انصار را دوست میھستند و مھاجرین ھا  آن وکسانی که پیرو

 ورزند.  کینه و دشمنی نمیھا  آن کنند و نسبت به می
 بندی کجاست؟ و جایگاه اھل سنت کجاست؟ جایگاه شیعه امامیه در این تقسیم

ھا برخی از آیاتی بودند که اصحاب پیامبر را که برای بر افراشتن پرچم اسالم  این
ھای  ستاید. سپس بعد از آنان نسل ، میھاست آنجھاد کردند و جھان اسالم مدیون 

ی بزرگی را فتح ھا سرزمینھا  آن اھل سنت آمدند تا مسیر آنان را تکمیل کنند، و
 ل دادند و تعلیمات آن را به ایشان آموختند!! نمودند و دین اسالم را به دیگران انتقا

 ؟! اند یی که اھل تشیع فتح کردهھا سرزمینپس کجاست آن 
آید که دین اجرا نشده است؛ زیرا ایشان بر این  از عقیده اھل تشیع چنین بر می

به پیامبر خیانت کردند و فرمان او را اجرا  صکه اصحاب بعد از وفات پیامبر اند هعقید
آمدند و نتوانستند دین را به مردم برسانند  سو ائمه اھل تشیع بعد از علی نکردند،
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 قدرتی نداشتند. ھا  آن چون
دین راستین به پیروزی نرسیده است! و فقط شیعیان بودند ھا  آن پس طبق گفته

شیعه با قرآن کریم مخالف  ۀاند، و این گفت کرده که به صورت پنھانی به دین عمل می

اِ�َاِت ﴿ فرماید: یاست. خداوند م ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِمُلوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ِي  ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ�

َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد  ْمًنااْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ
َ
َوَمْن َ�َفَر  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيًْئا َخوْفِِهْم أ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
 .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َ�ْعَد َذلَِك فَأ

اند وعده  اند و کارھای شایسته انجام داده خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
واھد کرد ھمانگونه که پیشینیان را دھد که آنان را حتما جایگزین در زمین خ می

جایگزین (طاغیان و باغیان ستمگر) قبل از خود کرده است. ھمچنین آئین ایشان را 
پسندد حتمًا (در زمین) پا بر جا و برقرار خواھد ساخت و نیز خوف و  که برای آنان می

را شریک پرستند و چیزی  سازد. تنھا مرا می ھراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می
راستین) کافر شوند آنان فاسق  ۀمن نخواھند ساخت. کسانی که پس از آن (وعد

 ».ھستند
را ھا  آن الھی تحقق نیافت؟! بله، خداوند به امت اسالمی قدرت داد و ۀآیا این وعد

اسالمی احساس آرامش و  ھای در زمین جایگزین کرد و مردم در دوران حکومت
 . کردند میامنیت 

 صحاب در سنت: ب) فضیلت ا

به اصحاب من «فرمود:  صروایت است که گفت: پیامبر ساز ابو سعید خدری -۱
 یک مد ۀکوه احد انفاق کند به انداز ۀناسزا نگویید، اگر فردی از شما به انداز

  .١»رسد نمیھا  آن نیم ۀ(واحد وزنی است) و یا به اندازھا  آن
به عبدالرحمن بن  سگفت، وقتی که خالد سبه خالد صاین سخن را پیامبر 

بود که بعد از او  .ناسزا گفت، عبدالرحمن از پیشگامان بود و خالد از کسانی سعوف
 مسلمان شده بودند. 

بھترین مردم «کند که فرمود:  روایت می صاز پیامبر سعبدالله بن مسعود -۲

 ). ٢٥٤١) و مسلم (حدیث ٣٦٧٣بخاری (حدیث  -١
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ند و آی میھا  آن کسانی اند که در عصر من ھستند سپس کسانی که بعد از
  .١»آیند.... میھا  آن سپس کسانی که بعد از

فضایل اصحاب به طور عموم و به نام ھر یک به تنھایی در صحیحین و غیره زیاد 
 توانید به آن مراجعه نمایید.  است که می آمده

کنند و در  دانید که محققین اھل سنت در صحت روایت تحقیق می و شما می
اند که  نمایند، به خصوص بخاری و مسلم، فقط احادیثی را روایت کرده راویان دقت می

 صحیح است. 

 حدیث حوض:

پردازیم به روایتی که در حدیث سابق آمده است: این حدیث را  بعد از این مقدمه می
اند که از آن جمله عبدالله بن عباس و ابوھریره و انس و  ایت کردهگروھی از صحابه رو

 توان نام برد که ھمه این روایات در صحیح بخاری آمده است. اسماء بنت ابی بکر را می
 و این حدیث با الفاظ مختلفی روایت شده است: 

مردانی از امت من آورده «این طور آمده:  بدر روایت عبدالله بن عباس -
 .»...دشون می

 ».شوند می مردانی از حوض من دور کرده«و در روایت ابوھریره این طور آمده:  - 
 در اینجا چند چیز قابل تأمل است: 

امانتداری و  ۀاند و این نشان : اینکه، خود اصحاب این روایات را روایت کردهاول
حدیث را  شدند این خودشان مرتد میھا  آن راستی و صداقت در ایمان شان است، و اگر

 . کردند میروایت ن
شود. این گفته با  اینکه، اگر گفته شود که این حدیث شامل ھمه اصحاب می دوم:

آیات سابق و احادیث صحیحی که در فضیلت اصحاب به طور کلی و در فضیلت آحاد 
 شود.  صحابه آمده است رد می

داد، چنین  توان برخی از اصحاب را مصداق این حدیث قرار و اگر کسی بگوید می
 ادعایی نیاز به دلیلی قطعی دارد که دلیلی برای این ادعا وجود ندارد. 

را یاران ھا  آن و یا اینکه بگوییم: منظور این حدیث افرادی از امت ھستند که پیامبر

 ).٢٥٣٣) و مسلم (حدیث ٢٦٥٢(حدیث بخاری  -١
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باشند و  و اصحاب خود نامیده است، چون در دین او و در بھشت ھمراه و یار او می
ھا  آن آیند و عالمت مسلمین که (آثار وضو است) بر می به حوض پیامبرھا  این وقتی

.. و در بعضی از .گوید: اصحاب من شوند، پیامبر می پیداست و از حوض دور کرده می
 ھا روایتگوید: (بیایید) و در بعضی  گوید اصحاب من، و بلکه می روایات آمده که نمی

ر جمله بر این اشاره دارد گوید: (أصیحابی) یعنی یاران کوچک من. و ظاھ آمده که می
 که منظور ھمین است، و این چیزی است که ما گمان داریم. 

نماید و ھر  تن من است، آنچه او را مدد کند مرا مدد می ۀحدیث فاطمه: (فاطمه پار
 کند).  آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می

دختر ابو سبب این حدیث ھمان طور که معروف است این است که علی خواست با 
 جھل ازدواج کند. 

 در اینجا چند چیز قابل تأمل است:

آمده است، آیا این کار او کفر بوده است؟! نه، ھرگز  ساین حدیث در مورد علی -۱
خواست کاری انجام دھد که در شریعت مباح و جایز  می سنه! و بلکه علی

ین ای است بنابرا دانست که دختر پیامبر دارای خصوصیت ویژه است، و نمی
خواست با زنی دیگر ھم ازدواج کند. و این کار علی از سه  دانست می چون نمی

 حال خالی نیست:
چنین چیزی نگفته و نیز روایت نشده که او  ھیچکسأ) اینکه این کار کفر باشد، و 

 دوباره اسالم بیاورد. 
گناھی بوده و او از آن توبه کرده است و گناھش بخشیده  سب) یا اینکه کار علی

 شده است. 
 نموده و مورد آمرزش قرار گرفته است.  سج) یا اینکه اجتھاد اشتباھی بود که علی

 کند که علی معصوم نیست.  این کار بر آن داللت می -۲
کار مباحی را انجام نداد که در کردن و نکردن آن اختیار داشت، بلکه  سابوبکر -۳

حدیثی روایت کرد که  صواجبی را انجام داد که در مورد آن از پیامبر 
گذاریم آنچه از خود به جا  ما (پیامبران) از خود ارث به جا نمی«فرموده است: 

و از ترس  ص. بنابراین، ابوبکر از فرط محبت پیامبر »بگذاریم صدقه است
 پروردگارش و آنچه پیامبر امر کرده بود را انجام داده است. 

از اصحابی  ساند، و عمر روایت کرده لاین حدیث را ابوبکر و عمر بن خطاب -۴
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که در آنجا حضور داشتند، و این حدیث را شنیده بودند گواھی گرفت که از آن 
ف، و زبیر و سعد توان به عثمان و علی و عباس و عبدالرحمن بن عو جمله می

اشاره کرد که ھمه به این حدیث اقرار کردند چنان که در  شبن ابی وقاص

، و »ال نورث: «يباب قول النبصحیحین آمده است، و بخاری در کتاب الفرائض، 

اجلهاد، در کتاب الجھاد و المغازی آن را روایت کرده است، و مسلم در کتاب 

 آن را روایت کرده است. ءيم الفكباب ح

به علی  –نظیر که خداوند به پیامبرش ارزانی کرد  یعنی اموال بی –آن را  سو عمر
 تحویل داد تا آن را سرپرستی کنند اما آن دو، در آن اختالف کردند.  لو عباس

بعد از آن که خالفت را به عھده گرفت، چیزی را از آنچه در دوران  سعلی -۵
 لد و به حسن و حسینشیخین بود تغییر نداد و میراثی را تقسیم نکر

از دیدگاه  سابوبکر ۀچیزی از آن (فدک) نداد که این نشانگر آن است که گفت
 او درست بوده است. 

 صبرد که پیامبر خدا  میراث خود را مطالبه کرد، او گمان می لفاطمه -۶
گاه شد مثل دیگر مردم از خود ارث به جا می .. .گذارد، و وقتی که از حدیث آ

بریم که او ھمچنان به مطالبه خود ادامه داده است؛ زیرا او ھرگز  گمان نمی
اینگونه نبود که با پدرش مخالفت کند، و اگر مخالف کرده باشد، پیروی از 

ع است-فرمان پدرش   باشد.  تر از پیروی از قول او می اولی -که مشرِّ
ین فرضیه با توجه به و ا-اجتھاد کرده و به خطا رفته است  سگیریم که ابوبکر -۷

کرد نیست پس پاسخی که  سپس کمتر از کاری که علی -نص ناممکن است
 دھیم. می سدھید ما ھمان پاسخ را در مورد ابوبکر می سشما در مورد علی

ّيِبِ�َ ﴿ پاسخ به آیه ّيَِباُت لِلطَّ ت زن نوح و و وفق دادن بین این آیه، و آیه خیان ﴾َوالطَّ
 :-علیھما السالم-لوط 

ّيِبَِ� ﴿ فرماید: خداوند می ّيَِباُت لِلطَّ اْ�َبِيَثاُت لِلَْخبِيثَِ� َواْ�َبِيُثوَن لِلَْخبِيَثاِت  َوالطَّ
ا َ�ُقولُوَن  لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  ولَ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِباِت أ ّيُِبوَن لِلطَّ [النور:  ﴾٢٦َوالطَّ

زنان ناپاک از آِن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک از آِن زنان ناپاکند و زنان پاک « .]٢٦
ھای ناموسی  متعلق به مردان پاکند و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. آنان از نسبت
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شود مبرا و منزه ھستند. ایشان از مغفرت الھی برخوردارند  ناروائی که بدانان داده می
 ».ندندو دارای روزی ارزشم

 تأمالتی در این آیه: 

از آنچه بدان متھم شده بود نازل شده است،  لآیه برای تبرئه کردن عایشه -۱
... تا بر این داللت .و خداوند خبر داده که زنان ناپاک از آِن مردان ناپاکند و

ترین مردھا،  کند که زنی ناپاک ھمسر پاک کند که خداوند ھرگز چنین نمی
علیھما -ھای نوح و لوط  نظور از ناپاکی زنا است، اما زنپیامبر خدا باشد. و م

کافر بودند و ازدواج با زن کافر در شریعت ما جایز نیست (اما در  -السالم
شاید جایز بوده باشد) و فقط ازدواج با زن اھل کتاب که پاکدامن ھا  آن شریعت

رچه آن زن باشد جایز است. اما ازدواج با زن زناکار در شریعت ما جایز نیست گ
شود و سبب  مسلمان باشد؛ چون ازدواج با زن زناکار منجر به مفاسدی می

ا�َِيُة َ� ﴿ فرماید: گردد، چنان که خداوند متعال می اختالط انساب می َوالزَّ
ْو ُمْ�ٌِك  وَُحّرَِم َذلَِك َ�َ الُْمْؤِمنِ�َ 

َ
و زن « .]٣[النور:  ﴾٣َ�نِْكُحَها إِ�َّ َزاٍن أ

زناکار حق ندارد جز با مرد زنا پیشه و یا با مرد مشرک ازدواج کند. چرا که 
 ».چنین (ازدواجی) بر مؤمنان حرام شده است

 پس فرق واضح است. 
را مبرا نموده و او را به آمرزش و روزی ارزشمندی وعده  لآیه کریمه عایشه -۲

میرد چون حکم خدا  کند که عایشه با ایمان می داده است، پس آیه داللت می
 کند.  تغییر نمی

 خواست به ھنگام وفات چیزی بنویسد و سپس آن را ننوشت:  این حدیث که پیامبر می

روایت کرده است، و در آن چند چیز آمده است، از آن  لاین حدیث را ابن عباس
 جمله: 

خواست چیزی بنویسد تا اصحاب اختالف نکنند، و بیان نکرده که  صپیامبر   -۱
بود  از واجبات دین می  خواست بنویسد، و اگر مسئله ای را می پیامبر چه قضیه

را بیرون ھا  آن گذاشت؛ بلکه آن را نمیھا  آن پیامبر به خاطر شلوغ کردن
مبر بعد از خواست که بنویسد، به خصوص وقتی پیا کرد. و کسی دیگر را می می

آن چھار روز زنده ماند؛ چون این قضیه در روز پنجشنبه بود، چنان که در 
 و پیامبر روز دوشنبه وفات یافت.  ۴۴۳۱..) ح .بخاری آمده است (یوم الخمیس
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 این کار را نکرد.  سھمه کسانی که آن جا بودند اختالف کردند و تنھا عمر -۲
ھای پیش از  در اقوام و ملت«: اند هچنین فرمود سدر حق عمر صپیامبر اکرم  -۳

محدث (کسانی که نظرشان موافق با  ھا بدانشما اشخاصی نیکوکار بودند که 
بود آن  می گفتند. و اگر در امت از آنان کسی می آید) می شرع و درست در

سوگند به کسی که جانم در دست «. و فرمود: ١»بود می شخص عمر بن خطاب
بیند مگر آن که راھی دیگر غیر از راه تو  نمی اوست، شیطان تو را در ھیچ راھی

 . ٢»گیرد را در پیش می
اند، از آن جمله، یکی این  و بخاری و مسلم در فضایل او شانزده حدیث روایت کرده

) گفتم: بعد از پیامبر سگوید: (به پدرم (علی می ساست که محمد ابن حنفیه
بعد از او چه کسی؟ گفت:  چه کسی از ھمه بھتر است؟ گفت: ابوبکر، گفتم: صخدا

گوید: ترسیدم که بگوید  بعد از او عمر از دیگران بھتر است. محمد ابن حنفیه می
 . ٣عثمان، بنابراین گفتم: بعد از عمر تو. گفت: من فقط مردی از مسلمانان ھستم

آمدند و  (جنازه) عمر را روی تخت گذاشتند، مردم می«گوید:  می لو ابن عباس
، من ھم در میان مردم بودم ناگھان کردند میخواندند و برایش دعا  بر آن نماز می

ام را گرفت، ناگھان متوجه شدم که علی بن ابی طالب است، او بر عمر  فردی شانه
ار خدا رحمت فرستاد و گفت: دوست دارم با عملکردی چون عملکرد تو به دید

گرداند و  بردم که خداوند تو را با دو یارت ھمراه می رفتم. سوگند به خدا گمان می می
گفت: من و ابوبکر و عمر رفتیم، و من و ابوبکر و  شنیدم که می صھمیشه از پیامبر 

 . ٤عمر وارد شدیم و من و ابوبکر و عمر بیرون آمدیم)
 امبر و دیگران بود. ھای اصحاب از اھل بیت پی ھا برخی ازگواھی این

 سکرد، و قرآن مطابق با نظر عمر عمل می سعمر ۀبه گفت صگاھی پیامبر -۴
، و در »÷مقام ابراھیم«شد، از آنجمله است: نماز گذاردن در جایگاه  نازل می

 ). ٣٤٦٩بخاری (حدیث  -١
 ). ٢٣٩٦) و مسلم (حدیث ٣٢٩٤بخاری (حدیث  -٢
 ). ٣٦٧١بخاری (حدیث  -٣
 ). ٢٣٨٩) و مسلم (حدیث ٣٦٨٥بخاری (حدیث  -٤
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را پذیرفته  سگفته عمر صقضیه حجاب و غیره، شاید در این جا ھم پیامبر 
را دیده چنین گفته است،  صامبر وقتی ناراحتی و بیماری پی ساست، و عمر

بوده است، و تصور  صبه خاطر دلسوزی برای پیامبر  سو سخن عمر
شود عمر با اینکه قرآن او را تأیید کرده است خواسته باشد که پیامبر را  نمی

را ھا  آن اذیت کند. چون که عمر از مھاجرین و پیشگامان بوده است و قرآن
 در سنت را پیش از این روشن ساختیم.تأیید نموده، و مکانت و مقامش 

 ھایی بود که شما مطرح کرده بودید. ھا پاسخ مھمترین پرسش این
 اموری اجتھادی ھستند.ھا  آن بقیه سواالت شما باید گفت که ۀاما دربار





 
 

 ها سنت و شیعه، و مناهج آنهای اهل  نظراتی در مورد دیدگاه

ھای ذیل  گیری اھل تشیع بیندیشد به نتیجه ۀاھل سنت و عقید ۀاگر کسی در عقید
 یابد: دست می

برای ھمه مردم مبعوث  صآید که پیامبر  اھل سنت چنین بر می ۀاز عقید -۱
شده است، و بر پیروان اوست که ھمواره راه و روش و سنت او را به آیندگان 

 برسانند. 
مبعوث شده است، و  سبرای علی صآید که پیامبر  شیعه چنین بر می ۀاز عقیدو 

به علی خالصه کند، و  خداوند متعال بدین نتیجه رسید که دعوت رسالت را در وصیت
اش ابالغ وصیت است،  فرمانی که خدا به پیامبر برای ابالغ رسالت داده است معنی

یگر گرفته شود، و آنچه از دین که از از کسی د سپس جایز نیست که علم غیر از علی
 به مردم رسانیده شده دین نیست.  سکسانی دیگر غیر از علی

تواند دین را بفھمد و ھر  آید که ھر انسانی می از عقیده اھل سنت چنین بر می -۲
 تواند عالم باشد و علم را به دیگران برساند.  انسان می
صومی باشد یعنی در ھر سرزمینی گویند: برای فھمیدن دین باید مع اما شیعه می

باید معصومی باشد که به او مراجعه شود؛ اگر چنین نباشد چگونه کسانی که در شرق 
برند با مسائل و مستجدات روزمره بنا به دستور شرع عمل  می و غرب جھان بسر

 کنند؟!
اگر برای کسی که از امام دور است اجتھاد جایز باشد پس چه نیازی به معصوم 

  است؟!
اند و دنیا  اھل سنت اصحاب را که ناقالن دین ھستند و در راه دین جھاد کرده -۳

اند گرامی و  را فتح نموده و قرآن و سنت را حفظ کرده و به جھان رسانیده
 دارند.  بزرگ می

گیرند و به دنبال  خرده میھا  آن زنند و از اما اھل تشیع به اصحاب طعنه می
گیرند و آیات عمومی  ھای آنان را نادیده می ل و تالشھستند، و فضایھا  آن اشتباھات

 کنند.  اند را تخصیص و براساس معتقدات خود مقید می قرآن که در تأیید اصحاب آمده
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آید که دین اسالم پیروز و چیره شده و  از معتقدات اھل سنت چنین بر می -۴
یی فتح گردیده وزیر پرچم ھا سرزمیناند و بر اساس آن  مردم به آن عمل کرده

 اسالم در آمده است. 
 اما از دیدگاه اھل تشیع دین پیروز نشده و به آن عمل نشده است. 

دارند و  را گرامی می سعلیھا  آن آید که از معتقدات اھل سنت چنین بر می -۵
معتقدند که او در راه خدا شجاع و دلیر بوده است، و به ھیچ وجه امکان ندارد 

ساکت بماند و حق  صو پنج سال پس از وفات پیامبر اکرم  که مدت بیست
 خودش در مورد وصیت را طلب نکند. 

 کردند میگفت راویان اھل سنت آن را روایت  در این مورد چیزی می سو اگر علی
اند. و البته روایاتی در این مورد روایت  اند روایت کرده ھر چه دیده و شنیدهھا  آن زیرا

ی اھل سنت روایاتی در ھا کتابکنیم که در  نمی تند، و ما انکارشده، اما صحیح نیس
، اما متأسفانه دروغ در آن راه یافته -و این چیزی است ثابت -این ضمینه آمده باشد 

 است.
دارند و مورد تعظیم قرار  علی را بزرگ میھا  آن کنند که اما اھل تشیع ادعا می

ود بروز نداد که وصی رسول خداست! و دھند، و ادعا کردند که او از ترس جان خ می
اند که عدم صحت آن  روایاتی ذکر کردهھا  آن ترین تصورات است، گرچه این از زشت

 برای محققین پوشیده نیست. 
گیرد و  اھل سنت معتقدند که امامت و خالفت که با توافق و شورا انجام می -۶

ب کند، تا فرد داند انتخا را که شایسته این کار می ھرکسامت حق دارد که 
انتخاب شده طبق قرآن و سنت بر امت حکم فرمایی نماید، و اختالف سلیقه 

ندارد. اما اھل تشیع بر این باورند که خداوند باید امامی را منصوب و  اشکالی
است، با اینکه در قرآن یا  سمقرر بدارد، و این امام که خداوند تعیین کرده علی

امامت و یا وصایت داللت نماید، بلکه فقط ای نیامده که به  سنت ھیچ کلمه
ھای گوناگونی  توان آن را به صورت مطالبی به طور کلی مطرح شده که می

 تأویل کرد. 
بود در آیاتی به صراحت  و قضیه امامت قضیه بزرگی است، و اگر دستوری دینی می

 آن عملبه  گردید خواه مردم شد و در احادیث به صراحت بیان می به آن پرداخته می
 گذاشت.  ، و خداوند نسل ائمه را تا قیامت باقی میکردند مین یا کردند می
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بینیم که خداوند برای موضوعی کم اھمیت تر از این قضیه که قضیه زید و  و می
تردید داشت از اینکه  صباشد به صراحت سخن گفته است، پیامبر اکرم ھمسرش می

 با صراحت تمام موضوع را با زید در میان گذارد.
 تر است؟!  به نظر شما کدام قضیه مھم

اند کاری است که اھل سنت بعد از  آنچه شیعه بعد از انقطاع نسل ائمه کرده -۷
اند تا مردم را  ، اما اضافه بر آن شیعه کوشیدهاند هانجام داد صوفات پیامبر

اند  رو بدون گرد آمدن پشت سر کسی باقی مانده ایند از ایندچار مغالطه نم
مقدمه والیت فقیه را بعد از ھا  آن سپس بدعت والیت فقیه را ایجاد کردند، چرا

 وفات پیامبر مطرح نکرده و تا به امروز خود را راحت نکردند؟! 
پذیرند که بعد از اصحاب راویانی به دروغ احادیثی را به  اھل سنت می -۸

عادل ھا  آن اند زیرا که اند، اما صحابه این کار را نکرده نسبت داده صرپیامب
ھستند و تجربه نشده که دروغ بگویند، و معتقد نبودن به عدالت صحابه یعنی 

 درھم شکستن دین. 
اما اھل تشیع به چنین چیزی معتقد نیستند؛ و بسیاری از اصحاب را به دروغگویی 

کند  دین دچار تردید و شک می ۀردم را در مورد ھمکنند، و این باورشان م متھم می
تواند دین حقیقی باشد که خدا را با آن  اند نمی چون آنچه کافران دروغگو روایت کرده

 بندگی کنیم. 
کند، زیرا  و این چیزی است که مردم را در مورد اھداف و نیات شیعه دچار شک می

 أشکند و از خداوند درھم میدر برابر اصحاب ھمه دین را از اساس ھا  آن موضع
 زند.  طعنه می صگیرد و به پیامبر خرده می

روشن شده است که بسیاری از احادیث و ھا  آن پذیرند و برای اھل سنت می -۹
اند آن را وارد  روایات باطل ھستند، و گروھی که به دنبال نابودی دین بوده

 -بگمان خود -تا دین را  اند هاند یا جاھالنی این روایات را جعل کرد دین کرده
 اند.  نصرت و یاری دھند، اما اھل علم از حقیقت آن روایات پرده برداشته

ی حدیث اھل سنت ھزار حدیث دروغین ذکر شده ھا کتابو به عنوان مثال، اگر در 
ی شیعه بیشتر از دوازده ھزار حدیث دروغین ذکر شده است، چون بیشتر ھا کتابدر 

شوند و اھل سنت فقط یک نفر یعنی پیامبر  معصوم نسبت داده میاحادیث دروغین به 
، دوازده معصوم دارند. پس به صدانند ولی اھل تشیع عالوه بر پیامبر را معصوم می
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ی ھا کتابنظر شما تعداد احادیث دروغین و جعلی چقدر خواھد بود؟! و کسی که از 
 شود.  ن میگروه اطالع داشته باشد درستی این مطلب برایش روش ھردو

دیگر  صبه جز پیامبرھا  آن آید که از عقیده اھل سنت چنین بر می -۱۰
دانند! گرچه  دانند، حتی ابوبکر و عمر را معصوم نمی ی را معصوم نمیھیچکس

گویند که اگر اجتھاد ابوبکر و عمر با نص مخالف نباشد مورد  اھل سنت می
 قبول است. 

صومند و اگر ببینند که کسی از ائمه با معھا  آن گویند که ائمه اما اھل تشیع می
کنند که او از روی تقیه چنین کرده  کند ادعا می مخالفت میھا  آن ۀقواعد عقید

 است... عجب جسارتی!!! 
شود و به خاطر حفظ  با اینکه معصوم است از امامت دست بردار می سحسن

 شد!!! ک شیعه، از یکی از ارکان بزرگ ایمانی دست می ۀاش، به گفت زندگی
آیا برای فردی از خاندان پیامبر که معتقد است از سوی خدا به عنوان وصی و 
خلیفه تعیین شده (و این در صورت حقیقت داشتن، جایگاھی است چون نبوت) جایز 
است که به خاطر حفظ جانش از خالفت دست بکشد؟ حال آن که در تاریخ افراد 

اند  اند تا آن که در راه خدا کشته شده مانده بینیم که بر دین خود استوار فراوانی را می
 و چنین افرادی نه پیامبر بودند و نه ھم اوصیایی معصوم!! 

اش ثابت قدم و استوار ماند و مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و او  خمینی بر عقیده
را از کشور تبعید کردند، اما بعد از آن به کشورش بازگشت و پیروز شد. پس خمینی از 

 رسول خدا بھتر است، معاذ الله!!  وصی
شرح ھا  آن ای قاطع است، روش و منھج اھل سنت در پذیرفتن روایات شیوه -۱۱

اند،  از خالل روایاتشان حکم کردهھا  آن اند و بر حال ھمه راویان را تدوین کرده
اند و آنچه را که  و آنچه را که معیارھای جرح و تعدیل پذیرفته قبول کرده

اند، و این قاعده و  و تعدیل نپذیرفته است آن را قبول نکردهمعیارھای جرح 
 اند.  با آن مخالفت کرده او را به آن بازگردانده ھرکسایست که  ضابطه

 ای ھستند.  اما اھل تشیع فاقد چنین روش و شیوه
ی اھل سنت را که در شرح حال ھا کتابتوانید به عنوان نمونه یکی از  شما می

اند  ی اھل تشیع که در این مورد نوشته شدهھا کتاباند با یکی از  راویان نوشته شده
ی دو گروه آمده را ھا کتابمقایسه کنید و معلوماتی که در مورد ھر راوی در ھر یک از 
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 با ھمدیگر مقایسه کنید..... 
ا بی طرفی و بدون تعصب شما خودتان محدث و دانشمند حدیث ھستید، لطفا ب

 تحقیق فرمائید. 
ی رجال شیعه مقایسه ھا کتابی رجال اھل سنت با ھا کتاباینک در اینجا 

 شوند: می
  أ) تھذیب الکمال در نزد اھل سنت:

اسامی اساتید او: که اسم بیش  ...... کنیه اش... شھرش.احمد بن ابراھیم موصلی
 از بیست راوی را ذکر کرده است. 

 اسامی شاگردان او را ذکر کرده است. ھمچنین 
سپس مقام و جایگاه او را بیان کرده. و برای ھمه راویان به جز افراد اندکی اینگونه 

 تحقیق شده است. 
  ب) اما در کتاب مجمع الرجال شیعه تحقیق به این صورت انجام شده است:

 اولین راوی در آن: 
 اند که او کتابی دارد.  تهآدم بن اسحاق بن آدم، شماری از یاران ما گف

 ... .از
اند و نه مقام و  اند و نه شاگردان او نام برده شده نه اساتید این راوی ذکر شده

 جایگاه او بیان شده است. 
راوی دوم: (آدم بن اسحاق) او ھم به ھمین صورت تحقیق شده، و او ثقه قرار داده 

 اند.  شده است اما اساتید او نام برده نشده
شیوه و روش با دیده انصاف بنگرد خواھد دید که تفاوت  ھردوبه  ھرکسیقت در حق

 خیلی زیاد است. 
 خداوند متعال توفیق دھنده است.





 
 

طعن زده و به  صی خمینی که در آن به پیامبرها کتابعباراتی از 
 ١ایشان اهانت کرده است

 کردند می(آنکه ممکن بود در صورتیکه امام را در قرآن ثبت  گوید: می نییخم -۱
جز برای دنیا و ریاست با اسالم و قرآن سرو کار نداشتند و قرآن را  ھائی که آن

خود کرده بودند آن آیات را از قرآن بردارند وکتاب  ۀاجرای نیات فاسد ۀوسیل
امت یندازند و تا روز قیان بیشه از نظر جھانیھم یو براآسمانی را تحریف کنند 

 . ٢...)بماندھا  آن و قرآن ھا مسلمان ین ننگ برایا
(روشن و واضح است که اگر امر امامت آنطور که خدا دستور داده بود و پیغمبر  -۲

آن کرده بود جریان پیدا کرده بود اینھمه  ۀو کوشش دربار تبلیغ کرده بود
  .٣)افتاد.... نمی اتفاقھا  و خونریزی ھا جنگاختالفات در مملکت اسالمی و 

موفق ھا  آن ھای عدالت در جھان آمدند؛ اما (ھمه پیامبران برای تحکیم پایه -۳
نشدند و حتی محمد خاتم پیامبران که برای اصالح بشریت و اجرای عدالت و 

 . ٤آمد در این زمینه موفق نشد) ھا انسانتربیت 
د که مبادا پس یترسیغمبر از اینکه امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند میپ( -۴

ه کسرید شود و یشد ھا مسلمانن یا اختالف بید ناز خودش قرآن را دست بزن
 . ٥)کار اسالم تمام شود

ای  رسد!! و سرانجام چنین عقیده شیعه به کجا می ۀبینی که عقید استاد محمد! می
 چیست!!

توھین کرده بود. متأسفانه  صدر پایان نامه سخنانی از خمینی را آورده بودم که به پیامبر اکرم -١
 اند!!  اند و نه رد کرده فرموده ابومھدی از آن چشم پوشی کرده، نه قبول

 ، انتشارات حجر، ناصر خسرو، ایران. ١١٤کشف األسرار (فارسی) ص  -٢
 . ١٣٥کشف األسرار ص  -٣
 . ٤٦نھج خمینی ص  -٤
 . ١٣٠کشف االسرار ص  -٥
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تواند چیزی را از  .. آیا انسانی می.اتھام صحابه به پنھان کردن آیات کالم الله مجید
نه زدن کتابی پنھان کند که خداوند حفاظت از آن را به عھده گرفته است، آیا این طع

 به خداوند نیست؟! 
کند که  را نیز متھم می صبینی که او بعد از متھم کردن اصحاب، پیامبر و می

 ایشان آنگونه که خدا به او فرمان داده بود رسالت را به مردم نرساند!! 
ماند، کسی که به ادعای آقای خمینی  می صآیا پس از این ایمانی برای رسول خدا

 زیر پا نھاد؟!دستور پروردگارش را 
و سایر  صآیا متوجه شدید که در میزان و ترازوی آقای خمینی، پیامبر اکرم

 پیامبران الھی ھمه مردود شدند؟!
 باطلی است که طرفداران آن ھدفی را در نظر ھای افکار و اندیشه ۀاین نتیج

 گیرند، سپس پروردگار عالمیان و پیامبر و فرستاده او را مورد محاکمه قرار می
 دھند. یم

یابید که او خداوند متعال را تعظیم  می اگر شما سخنان خمینی را بررسی کنید در
برد و در بیشتر صفحات کشف  کند، و بدون ھیچ تعظیمی از خدای تعالی اسم می نمی

 گوید: (خدا گفته است).  االسرار، فقط می
ت) و گوید: (محمد گفته اس کند و فقط می را تعظیم نمی صو ھمچنین پیامبر
برد بر او درود و  فرستد، اما وقتی فردی از اھل بیت را نام می درود بر پیامبر نمی

 فرستد!!  می صلوات
برم. و از اینکه این عبارات را نقل  بار خدایا! من از این عبارات خمینی به تو پناه می

، صام از سردار بشریت، خلیل و محبوب پروردگار جھانیان، پیامبرت محمد کرده
خواھم و نیز از سروران و بزرگان مؤمنان، خلفای راشدین به خاطر نوشتن  رت میمعذ

 خواھم.  این عبارات عذر می

 ».واهللا اهلادی إلی سواء السبيل«
 پایان پاسخ اول



 
 

که قزوینی قبل از پاسخ دادن به جواب سابق من، فرستاده  فاکسی
 بود

 :دکتر احمد سعد حمدان غامدی وفقه اللهحضور برادر محترم 

 اتهكم ورمحة اهللا وبركالسالم علي
ھا و  بعد از حمد و ستایش خدا و دعای خیر برای جناب عالی بخاطر تالش

دھید، اینجانب  ھایتان که برای تشخیص حق و رسیدن به راه درست انجام می فعالیت
ھا و مذاکراتی که با ھم داشتیم از بنده به گرمی استقبال  از اینکه در طی نشست

الق خوب شما متأثر شدم، و این تحت نمودید از جناب عالی سپاسگذارم، و بنده از اخ
تأثیر قرار گرفتن مرا بر آن داشت تا با شاگردانم در دانشگاه و با طالب علوم دینی در 
حوزه علمیه از اخالق خوب شما سخن بگویم و از شما تعریف کنم. تردیدی نیست که 

ھا در  هتر شدن شکاف تفرق نرمی و پرھیز از تندی در گفت و شنودھا در نھایت به تنگ
 بسیاری از مسایل مورد بحث خواھد انجامید. 

ی حدیث، ھا کتابنامه شما باعث شد تا اینجانب به مدت پانصد ساعت به بررسی 
ی ھا کتابگروه بپردازم، به اضافه اینکه من به مدت بیست سال  ھردورجال و فقه 

فرستاده بودید ام، بنابراین آنچه را برای من  گروه را مورد مطالعه قرار داده ھردو
ای از مسایل که مورد شبھه بودند را توضیح دادم و خواستم که آن  بررسی کرده و پاره

را برایتان بفرستم، و به خاطر این موضوع با شما و با برادر محترم جابر چندین بار 
تماس گرفتم اما متأسفانه موفق نشدم که صدای شما را بشنوم. امیدوارم اگر این نامه 

موبایل خود را به ما اعالم کنید تا بتوانم با شما  ۀتلفن یا شمار ۀسید شماربه شما ر
صحبت کنم و ھمچنین آدرس پستی و سایت اینترنتی خود و ایمیل خود را برای ما 
بفرستید تا بتوانم با شما در ارتباط باشم و شما را دیدار کنم و از جناب عالی استفاده 

 نمایم. 
گویم که گفت و شنودھا و مذاکرات ما در مورد  ر میبا تمام خوشحالی و افتخا

گروه، ما را به شناخت  ھردوی حدیث و رجال و فقه ھا کتابمسایل دینی و بررسی 
حق و رضای پروردگار بیش از پیش کمک خواھد کرد و فواید آن روز به روز بیشتر 
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 خواھد شد. 
 برادرتان/ ابو مھدی قزوینی



 
 

 جواب یادداشت ابو مهدی 

 وفقه الله: جناب دکتر ابو مھدی حسینی قزوینی

 اته وبعد:كم ورمحة اهللا و بركالسالم علي
ھای شما که تقریبًا یک و نیم سال پیش  یادداشتی که به دنبال پاسخ من به پرسش

برایتان فرستاده بودم، ارسال نمودید به دستم رسید. یادداشت شما تقریبًا در نیمه ماه 
به دستم رسید، وقتی که آن را مورد مطالعه قرار دادم از اینکه  ۱۴۲۵ربیع الثانی سال 

یعنی عقیده خیلی زیاد از احادیث ضعیف و موضوع استدالل در اثبات مھمترین چیز، 
کرده بودید تعجب کردم، و حال آن که طبق آنچه به ھنگام دیدار شما با من، متوجه 

 آن شدم جناب عالی در حدیث و رجال آن تخصص دارید. 
ھمچنین موضعی که شما در مورد اصحاب اتخاذ کرده بودید و بین صحابه و منافق 

ه بودید مرا وحشت زده و حیران کرد، زیرا فرق نگذاشتن بین صحابه و فرق نگذاشت
منافق بدترین اثر را بر دین امت داشته و خواھد داشت و راه را برای از بین بردن 

ھمانگونه که در اوراق ضمیمه شده به این نامه مشاھده  –اسالم باز خواھد کرد 
 . –خواھید کرد 

مندم که با شما ارتباط داشته باشم و  القهو از آن جا که اینجانب به شدت ع
قسمت  –خطرناک بودن مذھبتان را که برایتان پنھان مانده برای شما توضیح دھم 

یعنی تقریبًا دو ماه  –از نیمه ربیع الثانی تا نیمه جمادی الثانی  –زیادی از وقت خود را 
که در آن به شما ھای شما اختصاص دادم  را به پاسخ دادن به پرسش  ھ ۱۴۲۵از سال 

اید تذکر دھم، به  ھایی که در بحث خود نموده پاسخ دھم و شما را به زیاده روی
اید، و بیان اینکه اعتقاد داشتن به  گفته صخصوص آنچه در مورد اصحاب پیامبر

دین مبین  ۀتوحید شده، تیشه به ریش ۀامامیه باعث پشت پا زدن به عقید ۀشیع ۀعقید
 زند و دین را باطل میگرداند.  می اسالم

 والله الھادی إلی سواء السبیل.
 ق. ھ ۱۸/۶/۱۴۲۵نوشته شده در: 

 با آرزوی خیر برای شما
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 استاد دکتر احمد بن سعد حمدان غامدی 
 استاد دانشگاه ام القری آموزش عالی.



 
 

 سپاس و تذکر 

این پژوھش را برای چاپ و بازخوانی و گذاشتن اینکه، از ھمه برادرانی که  اول:
 کنم.  اند تشکر می عنوان برای موضوعات آن آماده کرده

ام و چیزھایی اضافه  اینکه، به وقت چاپ من اصالحاتی را در کتاب انجام داده دوم:
 ام.  و چیزھایی کم نموده و مطالبی را ویرایش و اصالح کرده

 ۀدمند قرار دھد به حق که او شنوا و پذیرندامیدوارم خداوند این پژوھش را سو
 دعاست.

 مؤلف 

 تذکر دوم: 
ھا در چاپ اول را حذف کردم و  ھای داخلی پاراگراف در چاپ دوم ھمه عنوان -۱

ھای بحث گذاشته بودم بسنده نمودم  ھایی که برای پاراگراف فقط به شماره
ھا ثابت و ھمیشگی ھستند, بر خالف صفحات که در ھر چاپی  چون شماره

 کنند.  تغییر می
مذکور را به جای آن قرار ی ھا ای آخر بحث را حذف و فھرست شمارهھ فھرست -۲

 دادم.
گویم: شما گفتید. سپس سخنان  کنم می وقتی سخن دکتر قزوینی را ذکر می -۳

کنم:  دھم و رد و جواب آن را با این شروع می او را در پرانتز قرار می
 . »گویم می«

 مؤلف

 پاسخ به یادداشت قزوینی 
اید و اشاره  خواسته در ابتدا شما از اینکه در فرستادن پاسخ تأخیر شده عذر -١
ام را تحلیل کنم، سپس این عنوان را  اید که دوست دارم تا آنچه برایتان نوشته کرده

 ..) .شود باید انصاف را رعایت کرد اید: (وقتی در مورد اختالفات سخن گفته می گذاشته
اید  ام اھتمام نموده ھای شما داده اول: از اینکه شما به پاسخ مختصری که به پرسش

ھای شما داده بودم فقط ھدفم از آن این  کنم، پاسخ مختصری که به پرسش شکر میت
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بود که شما به این مسائل فکر کنید، نه اینکه استدالل کرده باشم، چون منابع 
 استدالل ما و شما یکی نیست. 

دوم: اینکه رعایت انصاف در مناظره و دیگر چیزھا یکی از مبادی دین است و اگر ما 
 آمد.  داشتیم اختالف پیش نمی انصاف می

در برابر بزرگان امت باید انصاف را رعایت کرد و نیز باید با آحاد امت منصفانه رفتار 
 ای رفتاری و عملی نباشد سودی ندارد.  کرد ولی تا وقتی که نظریه و تئوری، شیوه

 نماییم که به ما و شما انصاف بدھد.  از خداوند مسئلت می
ھای خصوصی و عمومی برادران اھل سنت  أسفانه ما در کتابخانهشما گفتید: (مت -٢

 ایم).  ی شیعه امامیه که قابل توجه باشند ندیدهھا کتابمقداری از 
 دھیم:  گویم: پاسخ این سوال شما را از چند جھت می می

ی شما دو نوع ھستند: نوعی فقط روایات ھستند که وقتی سنی ھا کتاباینکه  اول:
بیند که چیزی علمی که شایسته و در خور اھتمام باشد نیستند و  یمتوجه آن شود م
از این رو به آن  –امیدوارم ببخشید! این حقیقت است  –مانند  ھا می بیشتر به افسانه

اند، و عالوه بر این روایات عجیب و نادر و توھین آمیز زیادی ھست که در  توجه نکرده
 پذیرند.  ھای سالم آن را نمی اند و فطرت جای داده شده ھا کتاباین 

اند بیشتر احادیث  مسائل اختالفی تالیف شده ۀیی که اخیرًا دربارھا کتاب دوم:
، احادیثی است که از -ھاست آنآنچه در  ۀالبته اگر نگویم ھم-ھا  آن وارده در

دن و یا نادرستی ی اھل سنت گرفته شده است، البته بدون توجه به ضعیف بوھا کتاب
 استدالل کنید در حالی که بیشتر ھا کتابھا، پس چرا شما اصرار دارید که به این  آن
 ی اھل سنت است؟! ھا کتاباز ھا  آن

اند و برای اثبات عقایدشان به  ی خود روی گرداندهھا کتابو وقتی خود شیعه از 
ی آنان ھا کتابه اند پس اھل سنت به طریق اولی ب ی اھل سنت روی آوردهھا کتاب

 روی نخواھند آورد.
سوم: اینکه نسبت امکان صحت عقاید شیعه نزد اھل سنت صفر درصد است، پس 

آید به  عواملی ھستند که به نظر میھا  این چرا به چیزی توجه شود که حق نیست؟!
 اند.  ی شیعه روی گرداندهھا کتابخاطر آن اھل سنت از 

ت که بعضی از اھل سنت به امامیه دروغ نسبت اید: (و عجیب این اس شما گفته -٣
 اید).  آورده »لله ثم للتاریخ«دھند، و مثالی از کتاب  می

اوًال: این کتاب را یک سنی ننوشته است بلکه این کتاب را یک شیعه تألیف  گویم: می



 ٤١  سپاس و تذکر

 کرده است!! 
و اید شاید در چاپی دیگر باشد،  ای که شما به آن اشاره کرده دوم: اینکه صفحه

گوید تا عقایدشان را  کنم که او با اینکه با برادران شیعه خود سخن می گمان نمی
دروغ نسبت دھد؛ چون اگر او ھا  آن تصحیح کند با ذکر روایاتی که وجود ندارند به

کنم، اما وقتی گفته  من از او دفاع نمی .چنین کند به آنچه خواسته نخواھد رسید...
ذھنم رسید... و اگر او این کار را کرده است تردیدی  شما را خواندم ھمین مطالب به

 باشد.  نیست که کار او خیانت علمی زشتی می
اید: (بارھا برایم اتفاق افتاده که وقتی از علمای اھل سنت ایران و خارج  شما گفته -٤

اید که کسی را که  ...) سپس گفته.ام ای از شبھات عقیدتی پرسیده از ایران در مورد پاره
 اید.  پاسخ شما را بدھد نیافته

 پاسخ به شما به چند صورت است: 
مودبانه نشانه اھل علم است، و  ۀاوًال: جستجو و تالش برای یافتن حقیقت به شیو

 ھای کسی که به دنبال حق است پاسخ بدھد.  ھر عالمی باید به پرسش
ایم به شدت در تنگنا قرار دارند،  یی که ما شنیدهدوم: اینکه اھل سنت ایران تا جا

 توانند گفتگو و بحث کنند؟!  پس چگونه می
سوم: اما در مورد خارج از ایران باید گفت: مردم نسبت به شیعه دیدگاه خوبی 

دین اسالم است، بنابراین  ۀای خارج از دایر ندارند، چون معتقدند که شیعه امامیه فرقه
 ث با یک شیعه دشوار است. پذیرفتن گفتگو و بح

ھا کتاب در  اند و ده چھارم: اینکه علمای اھل سنت به ھمه شبھات شیعه پاسخ داده
تند ھستند، اما علت تندی آن  ھا کتاباین زمینه تألیف شده است، گرچه بعضی از این 

ھایشان برخی از علمای اھل  گویی این بوده که در مقابل افراط و تجاوز مخالف و گزافه
 خود را کنترل کنند.  اند هسنت نتوانست

بزرگترین کتابی که در این مورد نوشته شده است (منھاج السنه) شیخ االسالم ابن 
است. بگمانم اگر شما با دقت آن را مطالعه کنید حقایق زیادی  الله علیه ةرحمتیمیه 

 برایتان روشن خواھد شد. 
ھایی  ای که برای شما فرستادم متذکر شدم که من پاسخ اید: (در نوشته گفته -٥

ام را  کننده باشد، اما وقتی به آنچه فرستاده بودید نگاه کردم گمشده خواھم که قانع می
 نیافتم). 

ھا را  ام پاسخ وشیدهخود را بیابید با اینکه ک ۀامیدوارم در پاسخ دوم گمشد گویم: می
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 مختصر بدھم.
شود که ھمه  یک موضوع از کتاب و سنت زمانی کامل می ۀاید: (استدالل دربار هگفت

آیات و روایاتی که متعلق به آن موضوع ھستند ذکر شوند، نه اینکه ما به صورت گزینشی 
آنچه را که در بحث به سود ماست ذکر کنیم و از آنچه به زیان ماست چشم بپوشیم؛ زیرا 

 کند).  علمی دور میاین کار ما را از روح تحقیق 
 پاسخ به شما به چند صورت است: 

ای علمی است، و اگر ھر پژوھشگری و  اید سخنی زیبا و قاعده اینکه آنچه گفته اول:
ھا  آمد و بسیاری از فاصله اختالف پیش نمی کردند میھر گروھی این قاعده را رعایت 

 شدند.  تر می کوتاه
 اید؟!  ن قاعده زیبا پایبند بودهآیا جناب عالی در بحث خود به ای دوم:

ام، و اگر شما  ام مبالغه نکرده اگر بگویم: در بحث شما ھیچ اثری از این قاعده ندیده
 کردید مسیرتان غیر از این بود.  در بحث خود این قاعده را رعایت می

اید که نزد اھل سنت از منابع درجه  ی تاریخی و منابعی روی آوردهھا کتابشما به 
اید. و  آیند و منابع مورد اعتماد و به ویژه صحیحین را ترک کرده چھار به شمار میسه و 

اید و احادیث صحیحی که اصحاب پیامبر  خیلی زیاد به احادیث ضعیف استدالل کرده
 اید.  ستایند ترک گفته را می صخدا

اید تا  نپذیرفتهاید و یا  ستایند مقید نموده و مشروط دانسته و آیاتی که اصحاب را می
اید که بیشتر اصحاب  با عقاید شما ھمخوانی داشته باشند، سپس خواننده را فریب داده

 اند.  آنان منافق بوده ۀیا ھم
که شناختن مؤمنان از منافقان عصر  اید هسپس برای خواننده چنین وانمود کرد

 ممکن نیست.  صامبریپ
اید درست نبوده و  ا ذکر کردهھای گزینشی با روش علمی که شم و دیگر استدالل

 ھماھنگ و ھمخوان نیست. 
 شما در گزینش:  ۀھایی از شیو نمونه سوم:

... شما مراجع .بیند نوشته شما را مطالعه کند شیوه عجیب و نادری را می ھرکس
ستایند, و تأیید و تأکید  اصیل اھل سنت و احادیث صحیحی که بزرگان اصحاب را می

 اید هرا دوست داشته است، ترک کردھا  آن اند و ایشان نزدیک بودهکند که به پیامبر  می
 دارد که پیامبر خیلی با دھد و بیان می و از احادیثی که اصحاب را به بھشت مژده می

کرد و در ھمه جا ھمراه او بودند و برای یاری پیامبر شمشیر کشیده  مشورت میھا  آن



 ٤٣  سپاس و تذکر

 اید.  کند، روی بر تافته تأکید میھا  آن بر ایمان و اخالصھا  این بودند که ھمه
اید. احادیثی دروغین که دم از وجود  و به احادیث ضعیف و موضوع استناد کرده

اند اجرا شود، و این  زنند که اصحاب به آن خیانت کرده و اجازه نداده وصیتی می
احادیث اگر در کنار احادیث صحیحی که دال بر دروغ بودن این احادیث ھستند قرار 

اید. و  شما به احادیث صحیح توجه نکرده گردد، متأسفانه گیرند بطالن آن مشخص می
 ! کنید میباز ادعای انصاف ھم 

اند،  شود که در تأیید یک صحابی آمده ای از احادیث صحیحی ذکر می و اینک نمونه
تا شما احادیث خود را با این قبیل احادیث مقایسه کنید تا به انصاف و صحت روش 

 خود پی ببرید. 

 اند:  آمده ساحادیثی که در فضیلت صدیق
بر  صاند که پیامبر خدا روایت کرده سبخاری و مسلم از ابو سعید خدری -۱

ھای دنیا و از  ای اختیار داده که از زیبایی منبر نشست و گفت: (خداوند به بنده
آنچه پیش خدا ھست یکی را انتخاب کند، آن بنده آنچه را که پیش خدا بود 

ت: پدران و مادران ما فدایت باد. ما از انتخاب کرد. آنگاه ابوبکر گریه کرد و گف
از  صابوبکر تعجب کردیم! و مردم به او گفتند: به این شیخ نگاه کنید پیامبر

ھای دنیا را  دھد که خداوند به او اختیار داده که یا زیبائی ای خبر می بنده
گوید: ما پدران  انتخاب کند یا آنچه پیش خدا ھست را انتخاب نماید، ابوبکر می

کنیم. کسی که اختیار داده شده بود خود پیامبر  مادران خود را فدایت میو 
 دانست).  بود و ابوبکر از ما بھتر می

و پیامبر خدا فرمود: (از میان ھمه مردم ابوبکر بیشتر از ھمه با ھمراھی من و 
اش به من احسان کرده است، و اگر کسی از امت خویش را به دوستی بر  بوسیله دارایی

دادم، در مسجد ھیچ درب و راھی را  رفتم ابوبکر را خلیل و دوست خود قرار میگ می
 . ١مگذارید به جز کوچه و راه ابوبکر)

از ابودرداء روایت است که گفت: (پیش پیامبر نشسته بودم که ابوبکر آمد در  -۲
ای از لباسش را گرفته بود، تا آن که زانویش نمایان شد،  حالی که گوشه

 ). ٢٣٨٣) و مسلم (ح ٣٩٠٤بخاری (ح  -١
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: برای دوستتان ماجرایی پیش آمده است. ابوبکر سالم کرد و فرمود صپیامبر
گفت: بین من و ابن خطاب چیزی پیش آمد من او را ناراحت کردم سپس 
پشیمان شدم، و از او خواستم که مرا ببخشد اما او نپذیرفت، بنابراین به تو 

چنین  بخشد ای ابوبکر. تا سه بار ام، پیامبر فرمود: خداوند تو را می روی آورده
فرمود، سپس عمر پشیمان شد و به خانه ابوبکر آمد و پرسید: آیا ابوبکر 

آمد و سالم کرد، و رنگ  صاینجاست؟ گفتند: نه، آنگاه عمر پیش پیامبر
کرد تا آن که ابوبکر دلش سوخت، و زانو زد و  چھره پیامبر داشت تغییر می

بار تکرار فرمود.  گفت: ای پیامبر خدا، سوگند به خدا که من مقصر بودم، دو
فرمود: خداوند مرا به سوی شما فرستاد، گفتید: دروغ  صآنگاه پیامبر

گوید، و او با جان و مالش با من ھمدردی  گویی، و ابوبکر گفت: راست می می
گذارید؟ (دوبار تکرار فرمودند)، بعد از آن  کرد، آیا شما دوستم را به من وا نمی

 . ١ھیچ وقت ابوبکر اذیت نشد)
اش که به وفات او  ابن عباس روایت است که گفت: (پیامبر در بیماری از -۳

ای بسته بود و روی منبر  انجامید بیرون آمد در حالی که سرش را با تکه پارچه
بیشتر از ابوبکر  ھیچکسنشست و حمد و ستایش خدا را گفت سپس فرمود: 

بر  با مال و جانش به من احسان نکرده است، و اگر کسی را به دوستی
گزیدم ولی دوستی  گرفتم ابوبکر را به عنوان خلیل و دوست خود بر می می

ھایی که در این مسجد ھستند و به  ھا و راه اسالم افضل و بھتر است، ھمه درب
 . ٢شوند را ببندید به جز درب و راه ابوبکر را) من منتھی می

 . ٣و در روایتی دیگر آمده است: (ولی او برادر و یار من است)
کند که فرمود: و اگر کسی را به  می روایت صعبدالله بن مسعود از پیامبر -۴

گزیدم ولی  گرفتم ابوبکر را به عنوان خلیل و دوست خود بر می دوستی بر می
 . ٤او برادر و یار من است، و خداوند مرا خلیل و دوست خود کرده است)

 ).٣٦٦١صحیح بخاری (ح  -١
 ). ٤٦٧صحیح بخاری (ح  -٢
 ). ٣٦٥٦صحیح بخاری (ح  -٣
 ).٢٣٨٣مسلم (ح صحیح  -٤
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اش که به وفات او  در بیماری صاز عایشه روایت است که گفت: پیامبر خدا -۵
ای  انجامید به من گفت: (ابوبکر و برادرت را نزد من فرا بخوان تا نوشته

ای بگوید: من  ای آرزو کند و گوینده ترسم که آرزو کننده بنویسم، زیرا من می
 . ١پذیرند) اولی و سزاوارترم، و حال آن که خدا و مؤمنان کسی جز ابوبکر را نمی

آمد و پیامبر به او گفت که  صگوید: (زنی پیش پیامبر میجبیر بن مطعم  -۶
دوباره پیش او بر گردد، آن زن گفت: اگر آمدم و تو را نیافتم؟ گویا منظورش 

 . ٢فرمود: اگر مرا نیافتی پیش ابوبکر بیا) صوفات بود، پیامبر 
ی ھا بکتااز روایاتی که در ھا  این ھایی از روایات صحیحین بودند، آیا ھا نمونه این

توان اعتماد  اند که قبل از بررسی اسناد آن به آن نمی تاریخ و ادب و در منابعی آمده
 تر و بھتر نیستند؟ کرد اولی

ھا روایتی که در  ، آیا به دهکنید میشما در بیشتر اوقات از کتاب المستدرک استناد 
اید؟ در  ه نکردهکند توج ستاید و خالفت او را تأیید می این کتاب آمده و ابوبکر را می

 ھا حدیث در این مورد روایت شده است که برخی عبارتند از: مستدرک ده
کند که (عبدالرحمان بن عوف با  ابراھیم بن عبدالرحمان بن عوف روایت می -۱

ھمراه بود، و محمد بن مسلمه شمشیر زبیر را شکست،  سعمر بن خطاب
معذرت خواست و ھا  نآ سپس ابوبکر بلند شد و برای مردم سخنرانی کرد و از

ای  گفت: سوگند به خدا که حتی یک شب و یک روز به امارت و حکومت عالقه
ام، اما از بروز  ام. و ھیچ گاه، نه پنھانی و نه آشکارا آن را از خدا خواسته نداشته

فتنه ترسیدم، و من در امارت و خالفت ھیچ راحتی ندارم، بلکه امر بزرگی را به 
حمل آن را ندارم مگر آن که خدا مرا تقویت کند، و  عھده گرفتم که توان

گرفت. آنگاه  ترین مردم به جای من آن را به عھده می دوست داشتم قوی
 اش را پذیرفتند.  مھاجرین آنچه او گفته بود و معذرت خواھی

علی و زبیر گفتند: ما فقط به خاطر این ناراحت شدیم که در رایزنی شرکت داده 
دانیم، او یار  پیامبر خدا ما ابوبکر را سزاوارترین مردم به این چیز مینشدیم، و بعد از 

 ).٢٣٨٧صحیح مسلم (ح  -١
 ).٢٣٨٦) وصحیح مسلم (ح ٣٦٥٩ی (ح صحیح بخار -٢
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گاه ھستیم، و پیامبر وقتی زنده بود به او  غار پیامبر است و ما از شرافت و بزرگی او آ
 دستور داد تا پیش نماز مردم شود. 

گوید: این حدیث صحیح است و مطابق با شرایط شیخین است که  سپس حاکم می
 . ١اند ریج نکردهآن را تخ

وفات یافت انصار گفتند:  صروایت است که گفت: وقتی پیامبر ساز عبدالله -۲
یک امیر از شما باشد و یک امیر از ما باشد، آنگاه عمر آمد و گفت: ای گروه 

دانید که پیامبر خدا ابوبکر را امر کرد تا پیش نماز مردم  انصار! آیا شما نمی
شود، پس کدام یک از شما دوست دارد که بر ابوبکر مقدم شود؟ انصار گفتند: 

 م از اینکه بر ابوبکر مقدم باشیم). بری به خدا پناه می
 . ٢اند گوید: این حدیث صحیحی است که شیخین ذکر نکرده سپس حاکم می

وارد مسجد شد در  صروایت است که گفت: پیامبر خدا باز ابن عمر -۳
عمر بود و  ۀابوبکر و دست دیگرش بر شان ۀھایش بر شان حالی که یکی از دست

 . ٣شویم میمبعوث  اینگونهفرمود: روز قیامت 
فرمود: (اولین کسی که  صروایت است که گفت: پیامبر باز ابن عمر -۴

آید من ھستم، سپس ابوبکر, سپس عمر,  شکافد و بیرون می زمین برای او می
بر ھا  آن شوند و من میان آیم و قبرھایشان شکافته می سپس نزد اھل بقیع می

 شوم).  انگیخته می
 . ٤اند که شیخین آن را ذکر نکرده گوید: این حدیث صحیحی است سپس می

به من و ابوبکر گفت: با یکی از  صروایت است که گفت: (پیامبر  ساز علی -۵
بزرگی است که  ۀشما جبرئیل ھمراه است و با یکی میکائیل و اسرافیل فرشت

 گیرد).  شود و در صف قرار می در جنگ حاضر می
 . ٥اند گوید: سند این حدیث صحیح است و شیخین آن را ذکر نکرده سپس حاکم می

 ). ٤٤٢٢المستدرک (ح  -١
 ). ٤٤٢٣المستدرک (ح  -٢
 ). ٤٤٢٨المستدرک (ح  -٣
 ). ٤٤٢٩المستدرک (ح  -٤
 ). ٤٤٣٠المستدرک (ح  -٥
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فرمود: (مرد صالحی  صکند که پیامبر روایت می بجابر بن عبدالله -۶
متعلق و مرتبط است و  صبه پیامبر سدیشب خواب دیده است که ابوبکر

گوید:  عمر به ابوبکر آویزان و عثمان به عمر متعلق و آویزان است)، جابر می
بلند شدیم گفتیم: مرد صالح پیامبر است، و اما اینکه  صوقتی از پیش پیامبر

زمام این دین را به عھده خواھند ھا  آن اند به ھمدیگر متعلق و وابسته بوده
گوید: این حدیث با سند صحیحی از ابو ھریره روایت  گرفت. سپس حاکم می

 .١اند شده که شیخین آن را ذکر نکرده
ھا حدیث  زدید، آیا ده می ی کتاب (مجمع الزوائد عالمه ھیثمی) را ورقو شما وقت

 ابوبکر و سایر صحابه ندیدید؟  دربارۀ
 توان به احادیث ذیل اشاره کرد:  از جمله این احادیث می

روایت است که گفت: (روز جنگ بدر پیامبر به من و ابوبکر گفت: با  ساز علی -۱
بزرگی  ۀمیکائیل ھمراه است، و اسرافیل فرشتیکی از شما جبرئیل و با یکی 

گیرد). به روایت ابو یعلی و  شود یا در صف قرار می می است که در جنگ حاضر
اند راویان صحیح  روایت کردهھا  آن بزار و احمد و راویانی که احمد و بزار از

. و پیشتر در مستدرک بیان شد. و ھیثمی گفته: راویان آن صحیح ٢ھستند
 ھستند. 

پیش  صو از ابن عمر روایت است که گفت: (روزی بعد از طلوع آفتاب پیامبر -۲
ما آمد و فرمود: اندکی قبل از صبح خواب دیدم که گویا کلیدھا و ترازوھا به من 

دیگر ترازو  ۀداده شدند من در یک کفه ترازو گذاشته شدم و امتم در کف
را آوردند و با امت  تر شدم، سپس ابوبکر سنگینھا  آن گذاشته شدند و من از

تر شد سپس عمر را آوردند و با امت وزن کردند  وزن کردند و او از امت سنگین
تر شد سپس عثمان را آوردند و با امت وزن کردند و او از  و او از امت سنگین

تر شد، آنگاه ترازو را بلند کردند). احمد و طبرانی آن را با تفاوتی  امت سنگین
 . ٣، و راویان آن ثقه ھستنداند هدر کلمات روایت کرد

 . ٤٤٣٩المستدرک ج  -١
 . ٩/٥٨ع الزوائد مجم -٢
 ). ٩/٥٨مجمع الزوائد ( -٣
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با ابوبکر و عمر مشورت  صاز سھل بن ساعدی روایت است که گفت: (پیامبر -۳
واقع شد، آنگاه  صبه او نظر دادند و نظر ابوبکر مورد قبول پیامبرھا  آن کرد و
 پسندد که ابوبکر اشتباه کند). فرمود: خدا نمی صپیامبر

 .١و راویان آن ثقه ھستند طبرانی در المعجم االوسط روایت کرده
فرمود: (مردی وارد بھشت  صاز ابن عباس روایت است که گفت: پیامبر خدا -۴

... ابوبکر گفت: ای پیامبر .گویند شود که در جنت ھمه به او خوش آمد می  می
فرمود: بله آن مرد تو  صخدا! پاداش این مرد در آن روز چیست؟ پیامبر خدا

المعجم الکبیر و المعجم االوسط روایت کرده، و ھستی ای ابوبکر). طبرانی در 
 . ٢راویان آن راویان صحیح اند غیر از احمد بن ابی بکر سالمی که او ثقه است

فرمود: در آسمان دو فرشته ھست: یکی  صکند که پیامبر ام سلمه روایت می -۵
گویند: و آن دو  درست می ھردودھد، و  به سختی و دیگری به نرمی دستور می

جبرئیل و میکائیل ھستند، و دو پیامبر ھستند که یکی به سختی و دیگری به 
درست است. و آن دو ابراھیم و نوح ھستند،  ھردودھند و کار  نرمی فرمان می

کند  دھد دیگری به نرمی امر می و من دو یار دارم که یکی به سختی فرمان می
وبکر و عمر را نام برد). طبرانی آن را روایت درست است. و اب ھردوو کار 

 . ٣نموده، و راویان آن ثقه ھستند
گوید: (به علی گفته شد: آیا کسی را به عنوان  از شقیق روایت است که می -۶

کنی؟ گفت: پیامبر کسی را به عنوان جانشین خود  جانشین خود تعیین نمی
داوند برای مردم اراده تعیین نکرد تا من برای شما کسی را تعیین کنم، اگر خ

را بر بھترینشان گرد خواھد آورد ھمان طور که بعد از ھا  آن خیر داشته باشد
را بر بھترینشان گرد آورد). بزار این را روایت کرده، و راویان ھا  آن پیامبرشان

 .٤آن راویان صحیح اند غیر از اسماعیل بن ابی الحارث که او ثقه است
ه گفت: (وارد خانه علی شدم و به او گفتم: ای از ابوجحیفه روایت است ک -۷

 ). ٩/٤٦مجمع الزوائد ( -١
 ). ٩/٤٦مجمع الزوائد ( -٢
 ). ٩/٥١مجمع الزوائد ( -٣
 ). ٩/٤٧مجمع الزوائد ( -٤
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بھترین مردمان بعد از پیامبر خدا! او گفت: صبر کن وای بر تو ای ابوجحیفه! 
آیا تو را از بھترین مردمان بعد از پیامبر با خبر نکنم؟ ابوبکر و عمر (بھترین 

و مردمان بعد از پیامبر ھستند)، وای بر تو ای ابو جحیفه! دوست داشتن من 
شوند). طبرانی در  دشمنی ابوبکر و عمر در قلب مؤمنی یکجا جمع نمی

 . ١االوسط آن را روایت نموده که از راویان آن، فضل بن مختار و او ضعیف است
رفت و ابوبکر بعد از او، و  صروایت است که گفت: (پیامبر خدا  ساز علی -۸

را که  ھرکس ای به ما رسید که خداوند عمر در مرحله سوم رفت. سپس فتنه
: اند هبخشد). امام احمد روایت نموده و سپس اضافه نموده گفت بخواھد می

دھد). و  می عبارتی است که تواضع و فروتنی ایشان را نشان »ثم خبطنا فتنة«(
 . ٢اند) نیز طبرانی در المعجم االوسط روایت نموده است، اما راویان احمد ثقات

اند  ثابتی که اصحاب پیامبر بر آن زندگی کردهآیا شما به احادیث و وقایع چھارم:
اند و با  کند که اصحاب یکدیگر را دوست داشته اید؟، وقایعی که تأکید می توجه نکرده

 اند که در این وقایع ھیچ اثر و نشانی از تصور امامت یافت کرده ھمدیگر ھمکاری می
 شود.  نمی

 هایی از وقایع زندگی اصحاب:  و اینک نمونه
گوید: (به پدرم (علی) گفتم: بعد از پیامبر چه کسی از  ن حنفیه میمحمد ب -۱

 . ٣ھمه بھتر است؟ گفت: ابوبکر، گفتم: سپس چه کسی؟ گفت: عمر)
در مورد عمر گفت: دوست دارم با  ساز ابن عباس روایت است که گفت: (علی -۲

 . ٤عملی چون عمل تو به دیدار خدا بروم)
اید، چرا  کرده ن قضاوتی را بکنید که میروایت است که گفت: (ھما سو از علی -۳

که من از اختالف و دوگانگی بیزارم، تا اینکه مردم ھمپارچه و یگانه شوند یا 

 ). ٩/٥٣مجمع الزوائد ( -١
 ). ٩/٥٤مجمع الزوائد ( -٢
 ). ٣٦٧١بخاری (ح  -٣
 ). ٢٣٨٩) و مسلم (ح ٣٦٨٥بخاری (ح  -٤
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 . ١اینکه جان دھم آن چنانکه که یارانم جان دادند)
از عقبه بن حارث روایت است که گفت: (ابوبکر نماز عصر را خواند و بیرون آمد  -۴

کند، او حسن را به دوش گرفت  ھا بازی می با بچهزد حسن را دید که  و قدم می
 . ٢خندید) و گفت: پدرم فدایت باد. با پیامبر شباھت دارد نه با علی. و علی می

از ابی بکره روایت است که گفت: (پیامبر خدا را روی منبر دیدم و حسن بن  -۵
کرد و گاھی رو به حسن  علی کنارش بود و پیامبر گاھی رو به مردم می

گفت: این پسرم سید است، و امید است که خداوند بوسیله او  د و مینمو می
 . ٣بین دو گروه بزرگ از مسلمین صلح و آشتی برقرار نماید)

از ابن عمر روایت است که (مردی او را از خون پشه پرسید گفت: تو از کجا  -۶
ھستی؟ او گفت: از عراق، گفت: این را ببینید! مرا در مورد ریختن خون پشه 

را کشتند، من از پیامبر شنیدم که  صپسر پیامبرھا  آن پرسد و حال آن که می
 . ٤ھای من در دنیا ھستند) گفت: آن دو (حسن و حسین) ریحانه می

 آیا علی با خلفای ثالثه بیعت نکرد؟  -۷
 خواند؟  نماز نمیھا  آن آیا علی پشت سر -۸
 اسیر کرده بودند ازدواج نکرد؟ ھا  آن آیا با زنانی که -۹

 آیا علی دخترش را به نکاح عمر نداد؟  -۱۰
 آیا علی سه نفر از فرزندانش را ابوبکر و عمر و عثمان نام نگذاشت؟  -۱۱

 ی خودتان: ها کتابو از 
گوید: (ما در راه اسالم با  ای که می را نخوانده سعلی ۀآیا در نھج البالغه گفت -۱

 . ٥..).جنگیم برادران خود می
اسم آن ذکر نشده اما ظاھرًا یا  –فالنی باد  گوید: (آفرین بر و ھمچنین او می -۲

 ). ٣٧٠٧بخاری (ح  -١
 ). ٣٥٤٢بخاری (ح  -٢
 ). ٢٧٠٤بخاری (ح  -٣
 ). ٥٩٩٤بخاری (ح  -٤
 ). ٢٩٠نھج البالغة (ص  -٥
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او کژی را راست کرد و مداوا کرد و سنت را بر پا داشت و  –ابوبکر است یا عمر 
 . ١...).فتنه بعد از او آمد و او پاک دامن و با عیبی اندک از دنیا رفت

ام بیعت با من بر تو الزم شد آنگاه که در ش -ای معاویه!-گوید: (اما بعد:  و می -۳
اند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت  بودی، زیرا کسانی با من بیعت کرده

 ...). .... و شورا از آِن مھاجرین و انصار است.کردند
 . ٢و علی اینگونه استدالل نکرد که امامت او منصوص است!

اردبیلی شیعه از ابو جعفر روایت کرده که وقتی او را در مورد آراستن شمشیر  -۴
گویی؟  .. راوی گفت: آیا این طور می.فت: (صدیق آن را آراسته استپرسیدند گ

به او صدیق نگوید خداوند در  ھرکسگفت: بله صدیق، بله صدیق، بله صدیق! 
 . ٣دنیا و آخرت سخن او را راست نگرداند)

شود که  یک موضوع از کتاب و سنت زمانی تکمیل می ۀاید: (استدالل دربار شما گفته
ھمه آیات و روایاتی که متعلق به آن موضوع ھستند ذکر شوند، نه اینکه ما به صورت 
گزینشی آنچه را که در بحث به نفع ماست ذکر کنیم و از آنچه به زیان ماست چشم 

 کند).  آن دور می بپوشیم؛ زیرا این کار با روح تحقیق علمی سازگار نیست و ما را از
ھشان در بحث و اند جایگا این احادیث و دیگر احادیث زیادی که در این مورد آمده

 پژوھش شما کجاست؟!
آیا چشم پوشی از این احادیث که صحیح تر ھستند و استدالل کردن به احادیث 
ضعیفتر داللت بر این ندارد که شما احادیث را گزینش کرده و اھداف خاصی را دنبال 

 ؟!کنید یم
ای که مقرر  شما یک بار دیگر سخن خود را تکرار کنید تا ببینید که چقدر به ضابطه

 اید پایبند ھستید.  کرده
کند باید  ای نقل می محقق وقتی سخنی از کسی یا از فرقه اینگونهاید: (و  شما گفته -٦

و سپس حق و منبع و مصدر سخنش را بگوید تا دیگران بتوانند مصدر و منبع را ببینند، 
 باطل را مشخص نمایند). 

این اصلی است که ھر پژوھشگری که به دنبال حق است باید به آن پایبند  گویم: می

 ). ٥٠٥نھج البالغة ( -١
 ). ٥٢٦نھج البالغة ( -٢
 ). ٢/١٤٧کشف الغمة فی معرفة األئمة ( -٣
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شود  شود و مرجع آن بیان نمی اش نسبت داده نمی باشد و سخنی که به گوینده
 پذیرفته نیست. 

کند نه ارزش آن را، و ارزش سخن از منبع آن  اما این امر، مصدر سخن را روشن می
شود ولی ما و شما منابعی نداریم که مورد اتفاق باشد به جز قرآن، و شما  مشخص می

چنان که به زودی ان شاء  –اید  اید و مقید آن را تأویل کرده مطلق قرآن را مقید کرده
 . -الله بیان خواھد شد

اید: (آنچه درباره قضیه صحابه و سیده عایشه در کتاب شما مشاھده  ما گفتهش -٧
اید که دال بر ستایش اصحاب است، ولی شما این  شود این است که آیاتی را ذکر کرده می

آمده را ذکر ھا  آن اید، و آنچه در مذمت آیات را بر خالف سیاق تأویل و تفسیر کرده
 اید تا مخاطب بتواند به نتایج مفیدی دست بیابد).  تهاید و به تحلیل آن نپرداخ نکرده

 گویم:  می
اید)  گویید که (... آیات را بر خالف سیاق تأویل و تفسیر کرده اول: اینکه شما می

قضاوت دقیق و درستی نیست ولی از آن جا که مفاھیمی در ذھن شما جای گرفته 
است یعنی بر خالف آنچه ظاھر کلمه  »تأویل«ام  اید که آنچه من گفته است گمان برده

 ام، و ان شاء الله بیشتر توضیح داده خواھد شد.  گوید مفھومی برای آن بیان کرده می
ام) حرف درستی نیست،  آمده ذکر نکردهھا  آن اید: (آنچه در مذمت دوم اینکه گفته

ات را مذمت نکرده است و ھمچنین امھھا  آن چون خداوند اصحاب را ستایش کرده و
 اند.  المؤمنین مورد مذمت قرار نگرفته

ھا آیه ستوده  که در دهھا  آن اند که از جایگاه و مقام بله، در آیاتی سرزنش شده
اید بسیار سخن عجیبی  کند، و اینکه شما آن را مذمت نامیده اند چیزی کم نمی شده

 است! بنابراین ھر عتاب و سرزنشی که در قرآن آمده مذمت نیست. 
ند کسی را عتاب و سرزنش کرده که از اصحاب و امھات المؤمنین افضل و خداو

را مورد عتاب قرار  صاست، و این مذمت نیست؛ خداوند در چند جا پیامبر ما محمد
توم) و در کداده است، اما این مذمت نیست. خداوند در تصفیه نابینا (عبد الله بن أم م

ن حارثه) و در حرام کردن آنچه خدا مورد اسیران (بدر) و در موضوع غالمش زید (ب
حالل کرده است، او را سرزنش کرده است. اما این مذمت نیست و از جایگاه پیامبر 

 کند.  چیزی کم نمی
کند و با وقایع و اتفاقات گوناگون برای  می آیات نفاقی که گروه معینی را سرزنش

فرموده و جھاد  ھمگان آشکار و بر مال شده، به کسانی که ایمان آورده و ھجرت
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ھیچ ربطی  اند هبود صو تمام زندگیشان را در کنار و ھمراه پیامبر اکرم اند هکرد
تواند فرق بین مؤمنان راستین و منافقان دروغین را درک  نمی ندارد، حال کسی که

 تواند ایمان صحابه را ثابت کند؟! می کند، چگونه
 تواند از احادیث استدالل کند؟!  تواند قرآن را بفھمد؟ و چگونه می بلکه چگونه می

نظراتی در مورد  «شما گفتید: (برادر عزیز، در کتابتان تحت این عنوان:  -٨
اید که با عقاید امامیه  مطالبی ذکر کرده »ھا ھای اھل سنت و شیعه و مناھج آن دیدگاه

اید: (آیا منظور تان  ...) سپس پرسیده.اید ارتباط دارند اما گوینده آن را ذکر نکرده
خورم و با تمام اطمینان  گویید: (به خدا سوگند می ..) تا اینکه می.ھستند غالةھای  شیعه

اند  یشان که طی چھارده قرن تدوین شدهھا کتابگویم: اگر شما نظر امامیه را از  می
 ام).  ھای شما خوانده غیر از نظری بود که در پاسخھا  آن گرفتید، نظر شما در مورد می

ی از علما ھیچکسکنم مفھوم سخنم واضح نباشد، من سخن را به  فکر نمیگویم:  می
ام که (از عقیده  ام و بلکه فقط به شما گفته یتان نسبت ندادهھا کتابو به ھیچ کتابی از 

ام: فالنی گفته است. و اگر شما به عبارت  شود). و نگفته شیعه چنین فھمیده می
 فھمید.  ن مراجعه کنید منظور را مینوشته م

ھای غالی، امامیه مسأله ای به نام  و منظور من شیعه امامیه بوده است نه دیگر فرقه
اند و سپس این امامت بزرگ شده تا جایی که امامان برتر  امامت را در دین مطرح کرده

ست به ائمه و اند، و قرآن طوری تفسیر شده که گویا پیامی ا از پیامبر قرار داده شده
شیعیانشان، ھر چه خیر و ایمان است متعلق به شیعه, و ھر چه کفر و گمراھی است 

, بھشت فقط از آن شیعه, و دوزخ متعلق به مخالفین ھاست آنمتعلق به مخالفین 
 است.

این مفاھیم در  ی ذیل مراجعه کنید.ھا کتابو برای اطالع بیشتر در این مورد، به 
 اند.  مطرح شده به وضوح ھا کتاباین 

 الکافی.  -۱
 تفسیر عسکری. -۲
 تفسیر الصافی.  -۳
 تفسیر الفرات.  -۴
 تفسیر العیاشی.  -۵
 کتاب االختصاص.  -۶
 بصائر الدرجات.  -۷
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 تأويل اآليات الظاهرة. -۸
 ی امامیه. ھا کتابو دیگر 

سوگند به خدا مسلمانی که در پرتو قرآن و سنت تربیت شده است از اینکه چنین 
 کند، به خصوص کتاب (بصائر الدرجات).  یی به دین او منسوب شوند شرم میھا کتاب

 هایی دال بر مسائلی که مطرح کردیم ذکر می کنیم: و اینک نمونه
ترین کتاب شیعه یعنی الکافی و در شماری از تفاسیر روایاتی آمده که  در صحیح

 ن نازل شده است. و مخالفانشاھا  آن کند که قرآن در مورد شیعه و ائمه تأکید می
از جعفر صادق روایت است که گفت: (قرآن در چھار قسمت نازل شده است،  -۱

یک چھارم آن درباره ماست و یک چھارم آن درباره دشمنان ما نازل شده است 
ھایی است، و یک چھارم آن فرائض و احکام  ھا و مثل و یک چھارم آن سنت

 . ١ھستند)
گوید: (بیشتر قرآن در  ر تفسیرش الصافی میو کاشانی با تأکید بر این مفھوم د

نازل شده ھا  آن و در مورد دوستان و دشمنان -یعنی دوازده امام –ھا  آن مورد
 . ٢است)
و عیاشی بعد از ذکر روایاتی از این قبیل روایتی دیگر از محمد بن مسلم ذکر  -۲

فرمود: (ای محمد! ھر گاه شنیدی که خداوند  ÷کرده که گفت: ابو جعفر
دی از این امت را به نیکی یاد کرده است، پس آن فرد ما ھستیم، و ھر گاه فر

ھا  آن شنیدی که خداوند از گذشتگان کسی را به بدی یاد کرده است بدان که
 . ٣دشمنان ما ھستند

گوید: (اصل در نازل کردن آیات قرآن این است که  و ابو الحسن عاملی می -۳
 راھنمایی کند و عزت -ھمیات الله علصلو-مردم را به والیت پیامبر و ائمه 

و ذلت دشمنانشان را اعالم کند و ھر خیری که در قرآن ذکر شده در ھا  آن
مورد ائمه و پیروانشان است، و ھر بدی که در قرآن ذکر شده مصداق آن 

 ). ٦٨٤٦)، تفسیر الفرات (١/٩)، تفسیر العیاشی (٢/٦٢٨الکافی ( -١
 ). ١/٢٤سیر الصافی (تف -٢
 ). ١/١٣تفسیر العیاشی ( -٣

                                           



 ٥٥  سپاس و تذکر

 . ١....).باشند دشمنان و مخالفان ائمه می
و مسلمین و اسالم گوید: (باب در بیان اینکه مؤمنین و ایمان  و مجلسی می -۴

ھا، و کفار و مشرکین و کفر و شرک و جبت و طاغوت و  یعنی ائمه و والیت آن
) ۱۰۰ھا یعنی دشمنان و مخالفان ائمه) و مجلسی صد ( الت و عزی و بت

 . ٢روایت در این باب ذکر کرده است
سبحان الله! این مفھوم ھمه ستایشی که در قرآن برای مؤمنان سابق شده را لغو 

 نماید!  ھای که درباره کافران گذشته آمده است را لغو می کند و ھمه مذمت می
کند  بر این داللت نمی –اند  و غیر از آن که در تفاسیر شیعه فراوان –آیا این روایات 

 ستاید و دشمنان را میھا  آن که قرآن فقط در مورد شیعیان نازل شده است و فقط
 . -که دشمنان شیعه اھل سنت ھستند طبیعی است –کند  را مذمت میھا  آن

آید که قرآن  ام: چنین بر می که گفته کنید میپس چگونه شما به من اعتراض 
و  کنید میدرباره شیعه و دشمنانشان نازل شده است، چگونه به این سخنم اعتراض 

 اند؟!  نصوصی واضح ھستند که از شیعه در این مورد نقل شدهھا  این حال آن که
گویم: اگر شما  .. و با تمام اطمینان می.خورم گویید: (به خدا سوگند می سپس می -٩

اند بگیرید،  یشان که در طی چھارده قرن تدوین شدهھا کتابنظر و دیدگاه امامیه را از 
 ھایتان خواندم در مورد امامیه خواھید داشتید).  شما نظری دیگر غیر از آنچه در پاسخ

ی شما ھا کتابیی که این عبارات سابق را از آن نقل کردم، آیا از ھا کتاباین 
 نیستند؟! 

ی شما را خواندم گویا خرافاتی را ھا کتابسوگند به خدا ای ابو مھدی، وقتی که من 
خواندم که از صفا و پاکی اسالم خبری در آن نیست، و سپاس بی کران پروردگار  می

ی و پاکی و صفای ایمان و عقیده محرومم یکتایی را که از نعمت ھدایت و رستگار
 نساخت!!

 اید؟  بینید که در قسم خود قسم گیر شده ای ابو مھدی، آیا نمی
ی شما را ھا کتابامیدوارم مرا ببخشید، زیرا دوست دارم بدانید که وقتی 

 خواندم چه احساسی به من دست داده بود.  می

 مرأة االنوار ومشکاة االسرار.  -١
 ). ٣٩٠-٢٣/٣٥٤بحار االنوار ( -٢
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ی ما مقایسه کنم؛ ھا کتابی شما و ھا کتابخواھید که بین  سپس شما از من می -١٠
 کنیم.  ترین کتاب ما بعد از قرآن آغاز می ترین کتاب شما و صحیح اشکال ندارد از صحیح

گویم: این مقایسه مختصری است بین (صحیح بخاری) و کتاب (الکافی) شیعه  می
 اثناعشری: 

 صحیح بخاری کتابش را این گونه آغاز کرده است:  -أ
که  أخداوند ۀآغاز شد، و گفت صچگونه وحی بر پیامبر خداآغاز وحی: باب: 

ِ ﴿ فرماید: می وَْحيَْنا إَِ� نُوٍح َوا�َّبِّيَِ� ِمْن َ�ْعِده
َ
وَْحيَْنا إَِ�َْك َكَما أ

َ
 .]١٦٣[النساء:  ﴾إِنَّا أ

: اعمال یعنیات... تا آخرش) یروایت کرده: (إنما األعمال بالن سپس بخاری حدیثی
برای  ھرکسرسد،  ھرچه نیت کند ھمان به او می ھرکسبه نیات بستگی دارند و 

یابد و اگر برای رسیدن به زنی ھجرت کند با آن  رسیدن به دنیا ھجرت کند آن را می
 کند. و ھجرت به سوی چیزی است که او برای آن ھجرت کرده است).  ازدواج می

 ده است. بخاری با این حدیث کتابش را آغاز کر
کند که در آن آمده است که: حارث بن ھشام از  سپس حدیثی دیگر روایت می

آید)؟ آنگاه پیامبر او را از کیفیت آمدن  پرسید: (وحی چگونه بر تو می صپیامبر خدا
 وی خبر کرد. 

 دھد.  را ادامه می صبیان نزول وحی بر پیامبر اینگونهو 
آن آیات و احادیثی ذکر کرده است، و  کند که در سپس کتاب االیمان را شروع می

کند: (اسالم بر پنج چیز بنا شده است: گواھی دادن به  سپس با این حدیث شروع می
فرستاده خداست، و بر پا داشتن  صاینکه ھیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد

 نماز، و پرداختن زکات و حج و روزه گرفتن ماه رمضان). 
گردد، سپس آن را با  نبوت در این کتاب بزرگ متجلی میببینید که چگونه انوار 
 کتاب الکافی مقایسه کنید. 

 کند: (کتاب العقل و الجهل).  ب) الکافی، کتابش را اینگونه آغاز می
سپس روایتی از ابو جعفر آورده که در آن آمده است. (وقتی خداوند عقل را آفرید 

و بیا و عقل جلو آمد، سپس به آن از آن خواست که حرف بزند، سپس به آن گفت: جل
گفت: پشت کن و آن پشت کرد، سپس فرمود: به عزت و شکوھم سوگند که ھیچ 

ام که از تو آن را بیشتر دوست داشته باشم و تو را فقط در کسی  ای نیافریده آفریده
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گاه باش به تو فرمان می کامل کرده کنم  دھم و تو را نھی می ام که او را دوست دارم، آ
 دھم). کنم و به تو پاداش می تو را مجازات میو 

ذکر کرده که در آن آمده که علی گفت:  سو بعد از آن روایتی دیگر از علی
ام تا به تو بگویم که از سه چیز  (جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت: ای آدم! فرمان یافته

یکی را انتخاب کنی، پس یکی را انتخاب کن و دو تا را بگذار. آدم به او گفت: ای 
قل را جبرئیل! آن سه چیز چه ھستند؟ گفت: عقل و حیا و دین. آدم گفت: من ع

ام. آنگاه جبرئیل به حیا و دین گفت: بروید و عقل را فرا خواند، آنگاه حیا  انتخاب کرده
ایم که ھر کجا عقل باشد با او ھمراه باشیم. گفت: پس  و دین گفتند: ما فرمان یافته

 چنین کنید! و آنگاه جبرئیل به آسمان رفت). 
دھد، سپس بعد از آن فضیلت  می کافی به ذکر روایاتی در مورد عقل ادامه اینگونهو 

اند و  علم را بیان داشته است، و ھمه این روایات یا بیشتر آن از پیامبر روایت نشده
کنم ائمه نبوت را  کافی کتابش را نه با قرآن و نه با کالم پیامبر آغاز کرده است. فکر می

 اند!!  منسوخ کرده

 های آغازین دو کتاب  مقایسه بحث
و سخن  أبا بیان شروع اسالم و با استدالل از کتاب خدابخاری کتابش را 

آغاز کرده است، و کلینی کتابش را با روایاتی نه از پیامبر و بلکه از  صپیامبرش
 صبایست او کتابش را با کالم خدا یا کالم پیامبر دیگران شروع کرده است، و می

 کرد.  شروع می
گوید که آدم مورد خطاب قرار گرفت و اختیار داده شد که یکی از  سپس کافی می

 عقل و دین و حیا را انتخاب کند. 
 مورد خطاب قرار گرفت آیا عقل داشت یا نه؟!  ÷وقتی آدم گویم: می

گر را انتخاب یاگر عقل داشت پس چطور از او خواسته شد که عقل یا چیزھای د
 کند؟! 

گیرد؟  است، کسی که عقل ندارد چگونه مورد خطاب قرار می و اگر عقل نداشته
قبل از پایین آمدن جبرئیل تا چه مدت زمانی آدم بدون عقل و حیا و دین به سر برده 

خواھد که یکی از چیزھایی را انتخاب کند که از ھیچ  است؟!! چگونه خداوند از آدم می
 نیاز بود؟!  توان بی یک نمی
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 نیاز باشد؟!  حیا بی تواند از آیا انسان می
 نیاز باشد؟!  تواند از دین بی و آیا انسان می
 خواھد که انسان ھم عقل و ھم دین و ھم حیا داشته باشد؟!  آیا خداوند نمی

 بار خدایا! تو پاک و منزھی، این بھتان بزرگی است!! 
 و ابو جعفر را چه کسی از این با خبر کرده است؟! 

 آید؟!  آیا از غیب برای او وحی می
ما معتقدیم که ابوجعفر بسی پرھیزگارتر از آن است که چیزھایی را به خدا نسبت 

داند، و بر این باوریم که این از روایات دروغین است که به او نسبت داده  دھد که نمی
 شده است. 

بخاری دو ھزار حدیث مختلف روایت کرده و ھمه احادیث تکراری و غیر تکراری 
رسد که ھمه صحیح ھستند به جز احادیثی که علما آن را  حدیث میآن به ھفت ھزار 

 . تعداد احادیث مورد انتقاد از انگشتان دست بیشتر نیستند. اند همورد انتقاد قرار داد
و کلینی بیش از شانزده ھزار حدیث روایت کرده است که علمای شیعه دو سوم آن 

اند، و اگر براساس ضوابط اھل  ادهیعنی نزدیک به ُنه ھزار حدیث آن را ضعیف قرار د
سنت احادیث کلینی مورد ارزیابی قرار بگیرند شاید این کتاب کامًال از بین برود یا 

 اندکی از آن بماند. 
 پس بعد از این، نظر شما در مورد این دو کتاب چیست؟!! 

 برخی از ابواب بخاری عبارتند از: 
 . »و زبان او راحت باشنداز دست  ھا مسلمانمسلمان کسی است که دیگر « •
 . »دوست داشتن پیامبر از ایمان است« •
 .»دین, آسان است« •
 . »جھاد از ایمان است« •
 . »فضیلت علم« •

َحًدا﴿ فرماید: فرموده الھی که می« •
َ
 ﴾٢٦َ�لُِم الَْغيِْب فََ� ُ�ْظِهُر َ�َ َ�يْبِهِ أ

گاه ی را بر غیب خود ھیچکسداننده غیب خدا است، و « .]٢٦[الجن: آ
 ».سازد نمی
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 و برخی از ابواب کافی از این قرار هستند: 
اند  باب در مورد اینکه ائمه ھمه علومی را که به پیامبران و مالئکه رسیده« •

 . »دانند می
 . »دانند اینکه ائمه ھر وقت بخواھد بدانند می ۀباب دربار« •
جز با اختیار ھا  آن میرند و دانند که چه زمانی می اینکه ائمه می ۀباب دربار« •

 . »میرند خودشان نمی
ماند و  پس چرا مھدی از ترس مرگ فرار کرد؟ آیا بھتر نبود او باقی می گویم: می

کرد چون او با اختیار و اجازه خودش  کرد و از مرگش جلوگیری می مردم را رھبری می
 میرد؟!  می
که شده و آنچه را که و ھمچنین در الکافی آمده: باب درباره اینکه ائمه آنچه را  •

 شود.  پنھان نمیھا  آن دانند و ھیچ چیزی بر شود می می
 دھد که بگوید: : خداوند به پیامبرش صلوات الله وسالمه علیه فرمان میگویم می

ْعلَُم الَْغيَْب َ�ْسَتْكَ�ُْت ِمَن اْ�َْ�ِ ﴿
َ
 .]١٨٨[األعراف:  ﴾َولَْو ُكنُْت أ

 ».کردم فراوانی نصیب خود میدانستم منافع  اگر غیب می«

َحًدا﴿ فرماید: می خداوند متعال و
َ
إِ�َّ َمِن  ٢٦َ�لُِم الَْغيِْب فََ� ُ�ْظِهُر َ�َ َ�يْبِهِ أ

 .]٢٧-٢٦[الجن:  ﴾اْرتََ� ِمْن رَُسولٍ 
گاه ھیچکسداننده غیب الله است، و « سازد، مگر پیغمبری که از   نمی را از غیب آ

 ».او خشنود باشد
 دانی.  گوید: ای محمد، به مردم بگو که تو غیب نمی ند عزوجل میخداو

فرماید که تنھا او از غیب اطالع دارد، و تنھا پیامبرانش را از  و خداوند متعال می
نامید ذکر نکرده  می دھد، و ھیچ یک از کسانی را که امام می برخی مسائل غیبی اطالع

که خدا نفھمیده است  اید هه چیزی فھمیدشیعه بگوید ک ۀاست! مگر اینکه بنا به عقید
 !! در صفحات آینده به این مسأله اشاره خواھد شد.اید هشما به اشتباه خداوند پی برد و

سازد، و  داند و فقط بعضی از غیب را برای پیامبران آشکار می خداوند غیب را می 
خود اشتباه  شیعی ۀخداوند از ائمه نام نبرده است! مگر آن که شما طبق سبک و شیو

 خدا را اصالح کنید!!
گوید!! حال بفرمائید که راستگو کیست؟! پناه بر  و کتاب کافی بر عکس این را می
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 خدا وأستغفر الله.
بفرمائید که کدام یک بھتر است؟! کتابی که ماده آن وحی الھی (قرآن و سنت 

د, یا کتابی که گوی صحیح) است و از مسائل ایمان و اسالم و جھاد و امثال آن سخن می
داده شده و ھا  آن اند و صفات خدا به آن افرادی ھستند که ائمه قرار داده شده ۀماد

 –به جز مسایل فرعی  –اند؟ و در این کتاب  نسبت داده شده که نگفتهھا  آن مسائلی به
 چیزی جز سخن از امامت و ائمه وجود ندارد؟!! 

نقل نموده  ھا کتابن فاجعه بار را از اید: (درست نیست که برخی سخنا شما گفته -١١
ھای برخی از مخالفان پیشین و بدون توجه داشتن  به شیعه نسبت دھید، یا اینکه به حرف

 اند هاز سخنان امامان برگرفتھا  آن به اعتقادھا و تصورات شیعه امامی که دانشمندان
 یشان گرفت). ھا تابکرا در مسائل اصلی و فرعی از ھا  آن استناد کنید، و باید که مذھب

بینید ما فقط از  کنیم و چنان که شما می بله، ما بر این شیوه تأکید می گویم: می
 کنیم.  اند استناد کرده و می عیان تألیف کردهییی که خود شھا کتاب
اید: (و از چیزھای عجیب و غریب اینکه احمد امین مصری در کتابش فجر  گفته -١٢

خواسته اسالم  ی که میھرکس) نوشته است که تشیع پناھگاھی بود برای ٣٣اإلسالم (ص 
اید که او بعد از انتشار کتابش مورد سرزنش قرار گرفت و  سپس گفته را از بین ببرد).

عی نداشته و مراجع به اندازه کافی در این موضوع در عذر آورد که از مذھب شیعه اطال
 اختیار نداشته است. 

اند،  بسیاری از علما در گذشته و حال مفھوم سخن احمد امین را گفته گویم: می
ای که شیعه در تعامل با اسالم در پیش گرفته است به الغای اسالم  چون که شیوه

و  -شاصحاب –در برابر ناقالن دین انجامد، و این مسئله با بیان موضع شیعه  می
، و اینک به موضع شیعه شود در مورد قرآن و سنت نبوی روشن میھا  آن موضع
  شود و در صفحات بعدی بیشتر توضیح داده خواھد شد: ای می اشاره

زنند و این طعنه زدن امانتداری  أ) شیعه به ھمه اصحاب به جز چھار نفر طعنه می
رد و با توجه به این طعنه زدن ھمه آنچه اصحاب روایت ب اصحاب را زیر سوال می

 اند قابل اعتماد نیستند.  کرده
زنند، و تقریبًا سی نفر از علمای شیعه امامیه تصریح  ب) شیعه به قرآن طعنه می

توان اعتماد کرد، و  اند که قرآن تحریف شده و ناقص است، یعنی به قرآن نمی کرده
 کنیم: را ذکر می اینک اسامی برخی از این علما

-۱۱۲ھـ) در کتابش (االیضاح ۲۶۰فضل بن شاذان نیشابوری متوفای سال ( -۱
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 گوید: باب در بیان آنچه از قرآن از بین رفته است.  ) می۱۱۴
که با توجیه نادرست آن  –و او برای اثبات مدعای خود روایاتی از اھل سنت آورده 

طبرسی تأکید کرده که معتقد به کوشیده ناقص بودن قرآن را ثابت کند، و نوری  –
 تحریف قرآن است. 

فرات بن ابراھیم کوفی از علمای قرن سوم ھجری با سند خودش در تفسیرش  -۲

إن اهللا اصطفی آدم ونوحا «خواند:  می اینگونهروایت کرده که ابو جعفر این آیه را 

 .»وآل ابراهيم (وآل حممد) عىل العاملني
 ). ۱/۷۸ست (و چند آیه به ھمین صورت آورده ا

 ).۴۸، ۴۷، ۱۳، ۱/۱۲عیاشی از علمای قرن سوم در تفسیرش در ( -۳
 ). ۱۰، ۹، ۱/۵قمی استاد کلینی در تفسیرش در ( -۴
) روایات زیادی برای اثبات تحریف قرآن آورده ۱/۴۱۳کلینی در اصول کافی ( -۵

 ). ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۳، ۸است، از آنجمله: (
ھـ) ابوبکر را متھم کرده که او از  ۳۵۲ابو القاسم علی بن احمد کوفی متوفای ( -۶

ترس آن که کارشان خراب نشود ھمه قران را جمع آوری نکرد. این را در 

 ) ذکر کرده است. ۵۳-۱/۵۱( االستغاثة من بدع الثالثةکتاب 
 بةیبودن قرآن را در کتاب الغمحمد بن ابراھیم نعمانی در قرن پنجم ناقص  -۷

 ذکر کرده است. 
ھـ) در کتابش  ۴۱۳ابو عبدالله محمد بن نعمان، ملقب به مفید متوفای سال ( -۸

گویم: روایات و اخبار بسیار زیادی از امامان  گوید: (می أوائل المقاالت می
آمده که شاھد و گواھی است بر اختالفاتی  صھدایت از فرزندان پیامبر اکرم

ی از ظالمان از جمله حذف کردن و بریدن که در قرآن است، و بر آنچه برخ
 ....).اند هبرخی آیات در آن انجام داد

ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی از علمای قرن ششم در کتابش  -۹
 ) ادعا کرده که قرآن کم شده است. ۲۴۹-۲۴۵-۱/۲۴۰(االحتجاج 

غمة يف كشف الھـ) در کتابش ( ۶۹۲ابو الحسن علی بن عیسی اربلی (متوفای  -۱۰

 ). ۳۱۹/ ۱ معرفة األئمة
گوید:  ) در تفسیرش (الصافی) در اول تفسیر می۱۰۹۱فیض کاشانی (متوفای  -۱۱
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 آیند مثل: کنی که درست به نظر نمی (اما اینکه در قرآن با چیزھایی برخورد می

�َّ ُ�ْقِسُطوا ِ� اْ�ََتاَ� فَانِْ�ُحوا َما َطاَب لَُ�ْم ِمَن ا﴿.
َ
 ﴾لّنَِساءِ �ْن ِخْفُتْم �

رفتار عادالنه با یتیمان تشابھی با ازدواج با زنان ندارد، و بلکه  .]٣[النساء: 
اند و بیش از یک سوم قرآن را کم  منافقان مطالبی را از وسط حذف کرده

 اند). کرده
 ). ۱۸-۱۷دھد. (ورقه  کاشانی به دروغ بستن بر خدا ادامه می اینگونهو 

 وسائل الشيعةش (ھـ) در کتاب ۱۱۰۴(متوفای محمد بن حسن حر عاملی  -۱۲
۱۸/۱۴۵ .( 

 گوید: ھـ) در تفسیرش (البرھان) می ۱۱۰۷ھاشم بن سلیمان بحرانی(متوفای  -۱۳
 و اما از جمله آنچه بر خالف آن است که خدا نازل فرموده این آیه است:

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

نَْزَل إَِ�َْك ﴿ آیات تحریف و تغییر داده شده آیه: و از جمله
َ
ُ �َْشَهُد بَِما �  ﴾لَِ�ِن ا�َّ

 (فی علی) حذف شده است!!!  ۀو از این آیه، جمل .]١٦٦[النساء: 
ھـ), کتابش (بحار االنوار) را پر از روایاتی  ۱۱۱محمد باقر مجلسی (متوفای  -۱۴

کنند قرآن ناقص است. ھمچنین روایات زیادی در کتابش  می کرده که تأکید

 آورده که قرآن ناقص است.  ۱۲/۵۲۵مرآة العقول 
کند که قرآن تحریف شده است، یکی از  کند که تأکید می از کافی روایاتی نقل می

 نازل کرد: صآن روایات این است که ابو جعفر گفت: (جبرئیل این آیه را بر محمد

ُ َ�ْغًيابِئَْسَما اْشَ�َ ﴿ نَْزَل ا�َّ
َ
ْن يَْ�ُفُروا بَِما �

َ
�ُْفَسُهْم أ

َ
در اصل: (فی  .]٩٠[البقرة:  ﴾ْوا بِهِ �

 ). ۳۷۳-۲۳/۳۷۲بوده است. ( ﴾َ�ْغًيا﴿ علی)

 األنوار النعامنيةھـ) در کتابش ( ۱۱۱۲ یجزائری (متوفا نعمة الله موسوی -۱۵
۲/۳۶۰-۳۶۴ .( 

-۲۹۴ الدرر النجفيةکتابش (در   ۱۱۸۶یوسف بن احمد بحرانی (متوفای  -۱۶
۲۹۶ .( 

ھا اسامی بعضی از کسانی بودند که معتقد به ناقص بودن و تحریف شدن قرآن  این
ھا نفر دیگر از علمای شیعه به تحریف قرآن عقیده دارند، و نوری طبرسی  ھستند، و ده
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اند قرآن ناقص است  در مقدمه کتاب (فصل الخطاب) اسم چھل نفر از کسانی که گفته
ی را استثناء نکرد ھیچکسو تحریف شده است را نام برده است، و او از علمای گذشته 

 ). ۵۱به جز چھار نفر (ص 
 کند؟!  و افکار در مذھب امامیه اسالم را نابود نمیھا  آیا اینگونه اندیشه

بله، طرز فکر و جناحی دیگر ھست که در مورد تحریف قرآن با این جناح مخالفت 
از روی تقیه ھا  این توان گفت که بیشتر مخالفان از متأخرین ھستند، و مینماید، اما  می

نمایند؛ چون تقیه از عقاید امامیه است و ھرکس تقیه  با گذشتگان خود مخالفت می
یشان گفته شده است، گرچه ما مدعی ھا کتابنکند دین ندارد چنان که به صراحت در 

د؛ و شاید از روی قناعت و اعتقاد کامل گوین از روی تقیه چنین میھا  آن نیستیم که
باشد، چرا که اینگونه عقائد و توجیھات کفر صریح است که با خود قرآن کریم در تضاد 

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ ﴿ فرماید: است، قرآنی که خداوند در مورد آن می إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
 .]٩[الحجر:  ﴾٩َ�َافُِظونَ 

 ».ایم و خود محافظ و نگھبان آن ھستیم کردهما قرآن را نازل «
ھدف ما فقط این بود که علت شدت و برخورد تند علما را با مذھب شیعه بیان 

 کنیم. 
  ج) اما در مورد حدیث و سنت:

 باید گفت که ھر گاه حدیثی ذکر شود که با معتقدات شیعه مخالفت داشته باشد؛
روند و به اصحاب که ناقالن سنت  تر میزنند و بلکه فرا به آن حدیث طعنه میھا  آن

به جز چھار نفر بقیه ھمه اصحاب را کافر یا فاسق قرار ھا  آن زنند، و ھستند طعنه می
تواند  آیا این راھی نیست که ھر کافری که قصد مبارزه با اسالم را دارد می .اند... داده

 از آن وارد شود؟! 
راویان قرآن و سنت اصحاب  اسالم چیست؟ آیا اسالم قرآن و سنت نیست، و

شبھه ھا  آن نیستند؟ پس وقتی به راویان قرآن و سنت طعنه زده شود و در مورد ایمان
 اند اعتماد کرد؟  توان به آنچه نقل کرده افکنی شود چگونه می

 اند؟!  و کافران و زندیقان مگر بیشتر از این کرده
ازدواج با ُنه زن را جایز اید: ابن حزم گفته است: (بعضی از امامیه  گفته -١٣
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پرھیزگاری ابن حزم  ۀاید: (باید فاتح . سپس ادعای او را نادرست خوانده و گفته١دانند) می
 را خواند). 

؛ در -داند نمی دروغ را حالل -ابن حزم چون دیگر علمای اھل سنت  گویم: می
ھای امامیه که  کند، شاید یکی از فرقه نقل کردن قول و نسبت دادن به دیگران فکر می

گاه نیستید.  ده  ھا فرقه ھستند چنین نظری دارد و شما از نظر آن فرقه آ
کنند که امامت مختص اھل بیت است  ھایی که ادعا می ھا و گروه چون ھمه فرقه

 ین اسم به امامیه اثنا عشریه تعلق گرفت، والله اعلم. شدند و بعدھا ا گفته می »امامیه«
و شاید ھم ابن حزم از کسی نقل کرده که اشتباه گفته است و شاید ھم خودش به 

ی اشتباه کند و ما بگوییم عدالت و درستکاری او با ھرکسخطا رفته است. و اگر 
 مانیم!  حتی من و تو ھم باقی نمی ھیچکساشتباھش خاتمه یافته است 

گویند که ازدواج با مادر  گوید: شیعه می اید: (دکتر عبدالله محمد الغریب می گفته -١٤
 .٢در حقیقت نیکی به پدر ومادر است)
 پاسخ این سخن از چندین وجه: 

من این صفحه کتاب (وجاء دور المجوس) را نگاه کردم و در آن چنین چیزی  اوًال:
اید که به دکتر غریب دروغ نسبت داده  ندیدم، شاید شما از کتابی دیگر استناد کرده

 است. 
اینکه طبق عبارت شما، او به طور خاص امامیه را نام نبرده و بلکه گفته که  دوم:

ھای غالی شیعه چنین  شود و شاید یکی از فرقه می ھا فرقه شیعه.... و شیعه شامل ده
 اند.  گفته

 داد.  اینکه اگر این طور است او نباید به طور عام این را نسبت می سوم:
اینکه ازدواج با مادر از محرمات ظاھر و آشکار است که ھیچ مسلمانی  چھارم:

ع سخنش را دانم که دکتر الغریب مرجع و منب جرأت چنین سخنی را ندارد، و نمی
 اید.  ای نکرده گفته است یا نه، و شما به این اشاره

دانیم او کیست. پس خداوند  نیست و ما نمی  اینکه این فرد, شناخته شده پنجم:
گاه است.   بھتر از حال او آ

 .٤/١٨٢الفصل  -١
 .٢٢٢و جاء دور المجوس ص  -٢
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اید که: ابو حنیفه گفته است که اگر کسی زنی را اجاره کرد و با آن  شما گفته -١٥
اید  سپس پرسیدهشود.  کرد حد (مجازات شرعی) بر او واجب نمی رابطه نا مشروع بر قرار

 که آیا نسبت دادن این قول به ھمه اھل سنت درست است. 
اگر عالمی اجتھاد کند و در اجتھاد خود به خطا رفته باشد خطای او  گویم: می

رسد، و ھیچ عالمی نیست مگر  شود و به خاطر اجتھادش به او پاداش می بخشیده می
ه خطا یا خطاھایی دارد، چون که عالم معصوم نیست، اما برادران او از دیگر اھل آن ک

نمایند و ھیچ فتوای اشتباھی نیست مگر آن که علما آن را  علم اشتباه او را تصحیح می
اند. و در این مسئله، شاگردان ابو حنیفه: محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف  رد کرده

د، و محققین از علمای مذھب حنفی قول شاگردان ان با ابوحنیفه مخالفت کرده
اند، چنان که صاحب کتاب (الدر المختار) و ابن عابدین در  ابوحنیفه را پذیرفته

) ۳۷۷/  ۳) این را بیان کرده است، و ابن قیم در اعالم الموقعین (۲۹/  ۴اش ( حاشیه
 ھا را رد کرده است.  این حیله

تر نیست،  ه از فتواھای شیعه خیلی عجیبو این فتوای نادر و عجیب ابو حنیف
فتواھایی که علمای شیعه در گذشته و حال در مورد صیغه (ازدواج موقت) و غیره 

 اند.  صادر کرده
 : أ) از فتاوای قدیم

کند که از او پرسیدم: (آیا کسی  روایت می ÷طوسی از محمد بن ابی جعفر -۱
دھد؟ فرمود: بلی، اشکالی  تواند شرمگاه کنیزش را برای برادرش حالل قرار می

 .١تواند از آن استفاده کند ندارد و آنچه برای او حالل قرار داده شده او می
 ÷کنند که گفت: ابوعبدالله کلینی و طوسی از محمد بن مضارب روایت می -۲

کند و از آن  به من گفت: ای محمد، این کنیز را بگیر که برایت خدمت می
 . ٢رفتی آن را به ما بر گردان)کنی، و وقتی بیرون  استفاده می

اند بدون آن که عقدی یا ملکیتی باشد  این دو روایت شرمگاه زنی را حالل قرار داده
 با اینکه ما یقین داریم نسبت دادن این روایات به اھل بیت صحت ندارد. 

 ب) فتاوای معاصر: 

 ). ٣/١٣٦االستبصار ( -١
 ). ١٣٦/  ٣)، االستبصار (٢/٢٠٠الکافی / الفروع ( -٢
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زرگان گوید: متأسفانه ب ای با عنوان (المتعه) می سید حسین موسوی در رساله -۱
ھای زنان جایز  اند که اجاره دادن شرمگاه فتوا داده –یعنی در عراق  –در اینجا 

این  الثورة ةمنطقھا در جنوب عراق و در بغداد در  است!! و بسیاری از خانواده
دھند، از جمله کسانی که  کار را براساس فتاوای بسیاری از بزرگان انجام می

مراجع زیر اشاره کرد: آیت الله سیستانی و صدر توان به  اند می این فتوا را داده
وقتی پیش کسی ھا  آن و شیرازی و طباطبائی و بروجردی و غیره، و بسیاری از

گیرند و  شوند اگر ببینند زن او خوشگل و زیباست آن را عاریه می میھمان می
 )!!! ھاست آنکنند زن با  تا وقتی خانه را ترک می

 مع االثنی عرشية اإلمامية يفسالوس کامًال در کتابش ( این رساله را دکتر علی احمد

 ) آورده است. ۱۱۰۳ األصول والفروع
گوید: (آمیزش با زن قبل از ُنه سالگی جایز نیست، خواه  خمینی در فتوایش می -۲

مانند دست زدن با شھوت و در ھا  عقد دایم باشد یا موقت! اما سایر استفاده
اشکالی ندارد، حتی اگر زن, کودک شیرخواری آغوش گرفتن و چسباندن ران 

 . ١باشد)!!!
دار چسباندن ران باشد و ناخواسته  گوید: (اگر قصد روزه خوئی در فتوایش می -۳

 . ٢شود)!!! اش وارد شرمگاه زن شود روزه اش باطل نمی آلت تناسلی
اید: (و اینجا نظر شما را به برخی از آرای علمای ازھر در مورد امامیه که  شما گفته -١٦

کنم، استاد عبدالھادی  اند جلب می یشان نظر خود را بیان کردهھا کتاببعد از خواندن 
ای است از  ھیچ شکی در این نیست که مذھب تشیع شاخه«گوید:  مسعود ابیاری می

 »). اسالمی...ھای مذاھب  مھمترین شاخه
(بسیاری از پژوھشگران در  اید که گفته است: و از دکتر ابوالوفاء تفتازانی نقل کرده

اند که بدون  ھای غلطی کرده شرق و غرب و در گذشته و حال در مورد شیعه قضاوت
اند، و بعضی از مردم این  استناد به دالیل و شواھد نقلی و قابل اعتماد انجام شده

اند بدون از آن که از خود بپرسند که آیا این  میان خود نقل کرده ھا را در قضاوت
خواھد در مورد تاریخ  اند یا نه... تردیدی نیست که ھر پژوھشگری می ھا درست قضاوت

  .٢/٢٤١لة، خمینی یتحریر الوس -١
 . ١/٢٦٣منھاج الصالحین، خوئی  -٢
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تحقیق و بررسی کند قبل از ھر چیز او باید به آثار و منابع ھا  آن شیعه یا عقاید و یا فقه
گوید: اختالف اھل سنت  تا اینکه می .و تکیه کند...ھا مراجعه  خود شیعه در این زمینه

آید از اختالفی که بین مذھب امام مالک و مذھب اھل  و شیعه چنان که به نظر می
 .١تر نیست رای و قیاس وجود دارد فراتر و بیش

 ھا از چند جھت است: گویم: پاسخ این گفته می
نباشد، و دوست داریم که اول: اینکه ما دوست داریم که بین ما و شیعه اختالفی 

ھا باشد و یا مانند اختالفاتی که  اختالف احناف و مالکی ۀبه اندازھا  آن اختالف ما با
 بین مذاھب اھل سنت است. 

. نسبت -ھای علمی معروف نیست که در محیط–دوم: اینکه شما به تفتازانی 
مورد تاریخ  خواھد در اید که گفته است: (تردیدی نیست ھر پژوھشگری که می داده

تحقیق و بررسی کند قبل از ھر چیز باید به آثار و منابع ھا  آن شیعه یا عقاید و یا فقه
 ھا مراجعه نماید و بر آن تکیه کند).  خود شیعه در این زمینه

خواھد از عقیده یا فقه یا نظر گروھی اطالع یابد، باید از این  که می ھرکس گویم: می
رسد که نویسنده مذکور (تفتازانی) به  شیوه و روش پیروی کند، ولی چنین به نظر می

گاھی ھا  آن ی شیعه مراجعه نکرده است، چون اگر او ازھا کتاب داشت چنین  آ
ه باشد خواھد دید که شیعه و ی قدیمی شیعه آبداشتھا کتاباز  ھرکسگفت. و  نمی

ھای فاحشی دارند بلکه دو رویکرد ھستند که ھیچ گاه در  اھل سنت با ھمدیگر تفاوت
 رسند.  یک نقطه به ھم نمی

ی آن کافی است که  دارند که ھر عقیده ی اصول شیعه، عقایدی را بیان میھا کتاب
و علمای گذشته شیعه شیعه را از دیدگاه اھل سنت مذھبی خارج از اسالم قرار دھد، 

اند که صحیح و ضعیف آن را  تحقیق نکرده ھا کتابدر مورد مطالب و روایات این 
مشخص نمایند، و بدین خاطر از ھمه روایات صحیح و ضعیف و موضوعی که در این 

شود و ھم پیروان مذھب شیعه و ھم  آمده برای عقاید شیعه استدالل می ھا کتاب
ی چھار گانه که شیعه آن را ھا کتابکنند، و به خصوص  می مخالفانشان از آن استدالل

، (التھذیب)، و (من ال حيرضه الفقيه)نامند و عبارتند از: کتاب (الکافی)،  اصول می
ح دانسته و مؤلفان آن را یرا صح ھا کتاب(االستبصار)، بسیاری از علمای شیعه این 

 ) استاد مرتضی رضوی. ١/٢٢٢مع رجال الکفر فی القاھرة ( -١
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 اند.  مجتھد و مورد اعتماد خوانده
 اند.  ی مورد اعتماد را ھشت تا قرار دادهھا کتابشیعه و برخی از علمای 

 ، کتاب الکافی است.ھا کتابو در رأس این 
ھایی از روایات و اقوال علمای شیعه در مورد قرآن کریم از کتاب  تر نمونه پیش

کنیم که بر  ای دیگر از روایات کافی را ذکر می (الکافی) و غیره نقل شد، و اینک نمونه
کند، و در  و کافر بودن اصحاب به خاطر امام قرار ندادن علی تأکید می سامامت علی

 اند به جز سه یا چھار نفر.  این روایات بیان شده که ھمه اصحاب مرتد شده
ھایی (از قرآن) که در مورد والیت نازل  نکته«کافی بابی آورده تحت این عنوان: 

 . »شده است
یر آیاتی از قرآن آورده است که بر سپس تحت این باب نود و دو روایت در تفس

 والیت به گفته او تأکید دارند. 
گفتم: در مورد این  ÷گوید: به ابو جعفر اولین روایت از سالم الحناط است که می

ِم�ُ ﴿ فرماید: آیه به من بگو که خداوند می
َ
وُح اْ� َ�َ قَلْبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣نََزَل بِهِ الرُّ

 .]١٩٥-١٩٣[الشعراء:  ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ٍّ ُمبِ�ٍ  ١٩٤الُْمنِْذرِ�نَ 
 است. ÷فرمود: آن والیت امیر المؤمنین

و زمین عرضه شد از امام جعفر  ھا آسمانو در روایت دوم در تفسیر امانتی که به 
 بود. ÷صادق روایت است که گفت: آن امانت, والیت امیر المؤمنین

ِيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَماَ�ُهْم بُِظلْ�ٍ ﴿ و روایت سوم در تفسیر این آیه است:  ﴾ا�َّ
 .]٨٢[األنعام: 

اند و  در مورد والیت آورده ایمان آورده صگوید: یعنی به آنچه محمد که روایت می
اند.  آن را با والیت فالنی و فالنی که آغشته به ظلم است مخلوط نکرده و در نیامیخته

 ھستند.  بی و فالنی ابوبکر و عمرطبیعی است که منظور از فالن
تر اینکه  دھد، و عجیب به تفسیر آیات با سخنان عجیب و غریب ادامه می اینگونهو 

 در والیت علی داخل است.  صکند پیامبر ادعا می
وحی  ص) از ابو جعفر روایت است که گفت: خداوند به پیامبرش۲۴در روایت (

ِي ﴿ کرد که: اٍط ُمْسَتقِي�ٍ فَاْسَتْمِسْك بِا�َّ وِ�َ إَِ�َْك  إِنََّك َ�َ ِ�َ
ُ
 .]٤٣[الزخرف:  ﴾٤٣أ

 ».به آنچه بر تو وحی شده چنگ بزن بیگمان تو بر راه راست ھستی«
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علی صراط گوید تو بر والیت علی ھستی، و  گوید: خداوند به پیامبر می ابو جعفر می
 مستقیم و راه راست است.

) از ابو جعفر روایت است که گفت: جبرئیل این آیه را ۲۵و بعد از آن در روایت (

فروا بام أنزل اهللا (فی علی) كبئسام اشرتوا به أنفسهم أن ي«نازل کرد.  صبر محمد اینگونه

 .»بغياً 

 بندند.  و اھل بیت او دروغ می صبر خدا و پیامبر اینگونهو 
، و کفر ورزیدن اصحاب به والیت علی را سھمه این روایات والیت و امامت علی

 دارند.  بیان می
تعداد اندکی از روایاتی است که از آن و یا از امثال آن، ھیچ کتابی از ھا  این و

 ی شیعه خالی نیست. ھا کتاب
اند به این والیت  را در پیش گرفتهھا  آن اصحاب و اھل سنت، که راه ۀوقتی که ھم

 اند.  این روایات کافر شدهاند، پس طبق  ایمان نیاورده
روایات دروغینی است که به اھل بیت نسبت ھا  این ما به طور قطع یقین داریم که

اند، و شاید افرادی از شیعه امامیه یافت شوند که این روایات را تکذیب  داده شده
اند و در  ھایی براساس این روایات رشد کرده توان کرد وقتی نسل کنند.اما چه می می

نشان جای گرفته است که علی از سوی خدا به عنوان امام منصوب شده است و اذھا
اند، و بلکه بر  اصحاب از فرمان خدا و پیامبر سرپیچی کرده و این وصیت را اجرا نکرده

ھا روایت دیگر تأکید  دهھا  این اند، و عالوه از حسب آنچه در این روایات آمده کافر شده
اند؟! پس چگونه بعد از  ھمه مرتد شدهھا  آن اد اندکی ازکنند که اصحاب به جز تعد می

توان گفت: فرق شیعه با سنی مثل فرق مذاھب چھارگانه اھل سنت است؟! آیا  این می
 این سخن باطلی نیست؟! 

گاھی داشته باشد با گفت و گمان نمی  ۀکنم یک شیعه یا سنی که از مذھب خود آ
 .از شیعه و یا سنی تقیه کند...این دو نفر موافق باشد، مگر آن که یکی 

الزم است پیروان این مذھب تالشی صادقانه برای پاالیش این منابع از روایات 
آمده بر  ھا کتابدروغین مبذول دارند و پیروان مذھب را از پذیرفتن ھمه آنچه در این 

 حذر دارند تا دوباره طرز تفکر شیعی مطابق با روایات صحیح شکل بگیرد. 
اند که روایات منابع مذھب با قرآن  پیروان مذھب شیعه متوجه شده بسیاری از
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تناقض و تضاد دارند و نیز خود روایات متناقض ھستند. از این رو مذھب را ترک 
ھـ) این مطالب را  ۴۶۰اند چنان که یکی از بزرگان مذھب به نام طوسی (متوفای  کرده

گوید: (یکی از دوستان در مورد  می» التھذیب«بیان کرده است. او در مقدمه کتابش 
 -را شامل رحمتش کندھا  آن خدا مددکارشان باشد و گذشتگان -احادیث اصحاب ما 

و اختالف و تضادی که در آن ھست طوری که تقریبًا ھیچ حدیثی نیست مگر آن که در 
مقابل آن حدیثی دیگر متضاد با آن است، و سبب شده تا مخالفان ما به مذھب ما طعنه 

گوید: (تا جایی که گروھی از کسانی که توان  د, با من مذاکره کرد...). تا اینکه میبزنن
اند و بسیاری به خاطر شبھه  دانند دچار شبھه شده علمی ندارند و معانی کلمات را نمی

اند. از شیخ و  و نیافتن راه حل برای آن از اعتقاد حق روی برتافته و از آن برگشته
گفت: ابوالحسین ھارونی علوی به حق معتقد بود و  نیدم که میاستادمان ابوعبدالله ش

 . ١...به امامت ایمان داشت، اما وقتی قضیه برای او مشتبه گردید، مذھب را ترک کرد و
خیر و  ۀکه خداوند نسبت به او اراد ھرکسبرد... و  بله، عاقل از عقلش استفاده می

 ا از باطل تشخیص دھد. گرداند که حق ر نیکی داشته باشد او را موفق می
اند، و تقریبًا  کند روایات متناقض مذھب شیعه است که اعتراف می ۀاین یکی از ائم

کند، و گروھی... بلکه  ھیچ روایتی نیست مگر آنکه روایت دیگری آن را نقض می
یابند و  ھای زیادی از شیعیان تا به امروز به دریافتن حقیقت مذھبشان توفیق می گروه

 شوند.  اھل سنت ھدایت میبه مذھب 
 دھد که اختالف دو مذھب اختالف اندکی نیست.  می و این نشان

 پذیرد.  و علت آن وجود روایات متناقضی است که عقل سلیم آن را نمی
شود این ادعا که اختالف بین اھل سنت و اھل تشیع مانند  به این ترتیب روشن می 

 اختالف بین مذاھب فقھی اھل سنت است، ادعایی باطل و پوچ است. 
ای از اقوال شیعه در مورد قرآن کریم و ادعای تحریف قرآن، و ادعای  تر پاره پیش

توان گفت که اختالف  می ی شیعه نقل شد؛ پس چگونهھا کتابمرتد شدن اصحاب از 
اھل سنت با اھل تشیع از اختالفی که مذاھب اھل سنت با ھمدیگر دارند فراتر و 

 بیشتر نیست؟! 
 ھایی دارد؟  چه کسی در میان اھل سنت چنین نظریه

 المقدمه.  –التھذیب  -١
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 ۀآید که تناقضات موجود در مذھب شیعه سبب شده تا عقید چنین به نظر می سوم:
 تقیه و بدا پدید آید. 

باز  »تقیه«توان با  عبارت است از احکام و اخبار، گره تناقض احکام را میچون دین 
شود. و با این دو عقیده اصًال  حل می »بداء«کرد و مشکل تناقض اخبار و احادیث با 

 امکان ندارد که اشتباھی سرزده باشد. 
 کند.  از روایات اطالع داشته باشد تناقض را به وضوح مشاھده می ھرکس

ای پرسید،  کند که او از ابو جعفر در مورد مساله زراره بن اعین روایت میکلینی از 
ابو جعفر به او پاسخی داد، سپس مردی دیگر آمد و از او در مورد ھمین مسئله پرسید، 
و امام به او بر خالف آنچه به زراره گفته بود پاسخ داد، سپس مردی دیگر آمد و از 

خالف آن دو پاسخ، به او داد، زراره تعجب کرد و  ھمین مسئله پرسید و امام پاسخی بر
از ابوجعفر در مورد این تناقض پرسید، ابو جعفر گفت: (ای زراره! این به نفع ماست و 

کند، اگر ھمه تان بر یک چیز اتفاق کنید مردم شما را تصدیق  ما و شما را ماندگارتر می
 کند....)؟!!!  یکنند اما این شانس زنده ماندن ما و شما را کمتر م می

دھد تا جانش را حفاظت  گوید و فتوای نادرست می دروغ می ÷ابو جعفر (باقر)
 زند...! ھرگز او چنین نبوده است!  کند....! و از روی تقیه حرف می

 شود.  پس این تناقض در فتوا با تقیه حل می
نقل کرده  کشی روایات متضادی در مورد چند نفر از ابو عبداللهاما در مورد افراد: 

است، از جمله آن افراد، یکی زراره بن اعین است، که امام ابوعبدالله جعفر صادق در 
ھا را به بھشت مژده بده: برید بن معاویه عجلی، و ابو بصیر لیث  گوید: گمنام مورد او می

بن بختری، و محمد بن مسلم، و زراره، این چھارتا نجیب و پاک ھستند و امنای خدا بر 
 رفتند).  نبودند آثار و روایات نبوت از بین میھا  این باشند، اگر حرام خدا میحالل و 

گوید: (یاران پدرم در  و بعد از آن روایتی دیگر از ابو عبدالله نقل شده که در آن می
به ھا  این ... است.اند، منظورم زراره دوران حیات خود و بعد از مرگشان خوب بوده

 . ١....).بودندقسط و عدالت بپا خاسته 
گوید: (لعنت خدا بر زراره باد، لعنت خدا بر زراره  و در روایتی دیگر ابو عبدالله می

 ). ١/١٧٠رجال الکشی ( -١
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 . ١باد، لعنت خدا بر زراره باد)!!!
 . ٢و در روایتی دیگر آمده است: (لعنت خدا بر برید باد، و لعنت خدا بر زراره باد)

 م برده شد. تر از او نا منظور، برید بن معاویه عجلی است که پیش
ھا حقیقت است و کدام از روی تقیه گفته  سوال این است که کدام یک از این گفته

 شده است؟! 
شود که وقتی امام خبری داد و ادعا کرد که از  و تناقض در اخبار اینگونه حل می

گوید و سپس آن خبر راست نبود پس امام اشتباه نکرده است بلکه  سوی خدا آن را می
کنند که خداوند خبری را  ادعا میھا  آن اشتباه کرده است، چون -ذ باللهنعو-خداوند 

به امام داده سپس چنین به نظر خدا رسیده است که آن را تغییر دھد و امام ھمان 
خبر اول را که خدا به او داده بود به مردم اعالم کرده بود سپس ناگھان دید که 

کنند، یعنی برای  می حل »بداء«را با  ... و این مشکل.دھد خداوند خبر را تغییر می
 دانست!!!  خدا آشکار شد و به نظرش رسید بنابراین خبر اول را لغو نمود و امام نمی

گویند، او قبل از پدرش ُمرد  مثل آنچه در مورد امامت اسماعیل بن جعفر صادق می
 و امامت به برادرش موسی منتقل شد. 

ماند،  امت کسی را اعالم کرده که زنده نمی، که امأایست به علم خدا و این طعنه
ی ھا کتابسپس مسیر امامت را تغییر داد و امامت را به برادرش داد، با اینکه شیعه در 

 رسد.  به برادر نمی ساند که امامت بعد از حسین خود گفته

) از راهة التوقيتكباب ) در (تاب احلجةكو مثالی دیگر: کلینی در اوایل کافی در (
کند که او در مورد علت طوالنی بودن مدت غیبت مھدی فرمود:  ابو جعفر روایت می

(خداوند ھفتاد سال را برای این مسئله تعیین کرده بود، سپس وقتی حسین کشته شد 
خشم الھی بر اھل زمین شدت گرفت و ظھور مھدی را تا صد و چھل سال به تأخیر 

شما سخن را شایع کردید و پرده راز را برداشتید و انداخت، و ما آن را به شما گفتیم و 
کند و  بعد از آن خداوند وقتی برای ما بیان نکرد، و خداوند آنچه را بخواھد محو می

 نماید. لوح محفوظ نزد اوست)!!!  آنچه را بخواھد ماندگار می

 ). ١/١٤٧رجال الکشی ( -١
 ). ١/١٤٨رجال الکشی ( -٢
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را کند، باید روایتی دیگر باشد که این  از آن جا که چنین روایتی را عقل قبول نمی
به زور سامان دھد و در اذھان جای دھد، بنابراین کلینی یا کسی که کلینی از او 

اند که او گفته است:  کند این روایت را اختراع کرده و به ابو جعفر نسبت داده روایت می
(ھر گاه برایتان حدیثی بیان کردم و ھمان طور که گفته بودم اتفاق افتاد بگویید: خدا 

ھر گاه حدیثی برایتان گفتم و بر خالف آنچه گفته بودم اتفاق راست گفته است! و 
 رسد!!!!  افتاد بگویید: خدا راست گفته است، آن وقت دو مرتبه به شما پاداش می

 چه زیباست این امامت!!!! 
اگر خبر راست بود بگویید: خدا راست گفته است، و اگر دروغ بود بگویید: خدا 

 راست گفته است!! 
 خدا گفته است، نه امام!! -نعوذ بالله -پس دروغ را 

توان از دروغ کسی که مدعی علم غیب است پرده  آیا با توجه به این قاعده می
 برداشت؟!!!

سوگند به خدا ما معتقدیم که اھل بیت از دروغ گفتن بر خدا مبرا و پاک ھستند، و 
نقل ھا  آن ازو چیزھایی  اند هدروغ نسبت دادھا  آن لعنت خدا بر کسانی باد که به

 اند.  که نگفته اند هکرد
شود امر عجیب و نادری باشد و عقل آن را  اید: (ھر گاه آنچه ادعا می شما گفته -١٧

اید: چقدر  اید و گفته نپذیرد باید برای اثبات آن دلیل واضحی ارائه شود، سپس مثالی زده
ک روز یا یک ھفته ی که یک ساعت یا یھرکساین با نظریه عدالت صحابه مشابھت دارد، 

یا یک ماه پیامبر را دیده و با او ھمراه بود عادل و درستکار است، و ھمه اصحاب از اول تا 
مردانی ایده آل و نمونه ھستند، به حق که چنین چیزی بسیار ھا  آن اند و آخر عادل

 انگیز است که جز با دلیل قاطعی که ھمه شبھاتی که پیرامون عدالت عجیب و شگفت
 شود).  برد ثابت نمی ھست را از بین می ھا آن

 پاسخ: 
اختالف ما و شما در مورد عدالت ھمه اصحاب نیست، ھمه کسانی که کلمه  اوًال:
شود چه از پیشگامان اول باشند و چه از مسلمانانی که بعدًا  را شامل میھا  آن صحابی

مھتران اصحاب از مسلمان شدند. بلکه اختالف ما با شما در مورد بزرگان و سروران و 
مھاجرین و انصار، به خصوص خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و برادران شان 

اند آیا عادل ھستند یا نه؟ در قیاس با  است. اما اینکه آنان که بعدًا مسلمان شده
 اختالف پیشین، این مورد بسیار پیش پا افتاده است. 
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او با پیامبر کوتاه بوده است  علمای اھل سنت در مورد صحابی که مدت ھمراھی
اسالم  ھرکساند. ولی محققین اھل سنت معتقدند که  تفصیالت و توضیحاتی ذکر کرده

آورده و بعد از مسلمان شدن با پیامبر ھمراه بوده است عادل است مگر آن که چیزی 
 خالف عدالت از او سر زده باشد. 

و این موضوع درستی است، زیرا کسی که نزد پیامبر آمده و دین سابق خود را رھا 
کرده است و وارد دین اسالم شده و آن را به عنوان دین قبول کرده است، و اسالم 

ھا را حرام قرار داده است، اصل این است که او از دستورات اسالم  دروغ و زشتی
ه اسالم اعالم کرده است مگر آن که خالف آن کند چون او پایبندی خود را ب پیروی می

ثابت شده باشد، به خصوص که چنین کسی به برکت ھمراھی پیامبر نائل شده و انوار 
است، و ھمراھی پیامبر شرافت و تزکیه است و مانند ھمراھی با  نبوت بر او تابیده

 دیگران نیست. و اختالف ما با امامیه در این مورد نیست. 
به ھا  آن ۀدعای کافر بودن اصحاب یا فاسق بودن و یا خیانت کردن ھماینکه ا دوم:

 تر از عادل قرار دادن اصحاب است!  جز چھار نفر به شدت عجیب
این عقیده که کسانی که تقریبًا بیست و سه سال یا بیست سال یا ده سال یا پنج 

مقام و منصب و یا اند؛ از روی نفاق یا برای رسیدن به  قرآن تربیت یافته ۀسال بر سفر
به اسالم چنین چیزی وجود ھا  آن اند با اینکه در دوران ورود ثروت دنیوی اسالم آورده

 نداشت...
ھا  اند، و سپس ھمین و یا اینکه دستور پیامبر را در مورد امامت علی اجرا نکرده

مور را برای اسالم فتح کردند و در ھمه این ا ھا سرزمینجنگند، و  برای اقامه دین می
ای داشتند و  بود و در حالی که خلیفه بودند زندگی ساده و زاھدانهھا  آن علی ھمراه

ھا  این کرد و اعتراض نمیھا  آن ی بهھیچکسو  کردند میپیروی ھا  آن ھزاران صحابی از
ھا  آن نمایند، حتی کنند و اختالفات پیش آمده را نقل می را روایت می سفضایل علی

فاطمه و علی در مورد  اند، اما از بکر را در امر دنیوی نقل کردهاختالف فاطمه با ابو
اند و یا فرمان پیامبر را رد  مرتد شدهھا  این اند این ادعا که امامت چیزی نقل نکرده

 ... به شدت عجیب است!! .اند کرده و نپذیرفته
شما با قلبی پاک و عقل درست این دو ادعا را با یکدیگر مقایسه کنید؛ حق برایتان 

 کنم.  روشن خواھد شد و برای توضیح بیشتر مقدمه ای بر وجه سوم اضافه می
ی شیعه ھا کتابباید در اینجا ذکر شود؛ چون  صپیامبر ۀای از سیر مقدمه سوم:
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یشان یعنی الکافی مشخص ھا کتابترین  اند چنان که از صحیح پیامبر نپرداخته ۀبه سیر
اند  ھایی که مؤمنان در آن مرحله کشیده است، در این کتاب حوادث دوران مکی و رنج

دانیم که موضع ابومھدی در مورد اینکه در مذھب شیعه تاریخ به  ذکر نشده است و نمی
 ! شود چیست؟!! صورت گزینشی روایت می

یادآوری این حقیقت تاریخی برای ھر شیعه که علمایش او را از اطالع یافتن از 
و باید ھر شیعه را از اند ضروری و الزم است.  اوضاع ابتدای ظھور اسالم محروم کرده

، و برایش بیان شود که آگاه کرد اند هھایی که اصحاب در آغاز اسالم متحمل شد رنج
 و چه مشکالتی را در راه خدا تحمل کردند.  اصحاب چگونه وارد اسالم شدند

را مبعوث کرد, به او فرمان داد که در محیط  صخداوند وقتی پیامبر ما محمد
ھا آنان و نیاکانشان بر شرک زندگی کرده بودند آشکارا به  شرک و مشرکین که سال

آن مردم و بیان فساد  ۀاسالم دعوت دھد؛ و این دعوت به معنی تغییر و ابطال عقید
 بود. 

کرد به معنای آن بود که با  پذیرفت و به این حقیقت اقرار می کسی که اسالم را می
اش و در  اش سپس با قبیله شد، اول با خانواده یک جامعه به صورت کامل مواجه می

شد و بعد از آن  مرحله سوم با تمام جامعه که مشتمل بر چند قبیله بود رو در رو می
خاست، و این کار بسیار بزرگی بود که  رب به مخالفت بر میگویا با تمام قبایل ع

کرد. اگر ما به  جز آن کس که ایمان در قلبش جای گرفته به آن اقدام نمی ھیچکس
بینیم که بر عظمت  این دوران مراجعه کنیم و حوادث آن را بدانیم امر عجیبی را می

ا آن روبرو شدند داللت به ھنگام مسلمان شدن بھا  آن اصحاب و بر بزرگی بالیی که
 نماییم.  ای گذرا به این مرحله می کند! و اینک اشاره می

 مکی: ۀمرحل
در درون جامعه مکی دعوتش را آغاز کرد، جامعه به شدت با او  صوقتی پیامبر 

 برخورد کرد و به شدت او و پیروانش را مورد اذیت و آزار قرار دادند. 
ی ھا کتابھا و آزارھا گوناگون بود، از قبیل قطع رابطه، زدن و کشتن.  شکنجه

ھایی که  سختی ۀھایی ھستند که از مقدار و انداز سیرت و تاریخ مملو از داستان
 دارد.  بردند، پرده بر می اصحاب با پذیرفتن اسالم با آن مواجه شدند و از آن رنج می

که که اسالم خود را اعالم کردند ھفت نفر گوید: (اولین کسانی  ابن مسعود می
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و ابوبکر و عمار بن یاسر و مادرش سمیه و صھیب و بالل و  صبودند: پیامبر خدا 
قومش  ۀعمویش حفظ نمود، ابوبکر را بوسیل ۀرا بوسیل صمقداد. خداوند, رسول الله 

بالل را تاب مقاومت و ایستادگی چون ھا  آن محفوظ کرد، اما سایر صحابه، ھیچ یک از
ارزش شده  نداشت، بالل جان خود را بکلی بفراموشی سپرده بود، و برای قومش بی

ھای مکه میگرداندند و او  ھا او را گرفته و در دره ھا دادند و بچه بود، او را به بچه
 . ١گفت: أحد أحد (خدا یکی است, خدا یکی است) می

را به استقامت فرا ا ھ آن کرد شدگان عبور می وقتی از کنار شکنجه صپیامبر
داد، ایشان از کنار خاندان یاسر گذشت، یاسر و پسرش  مژده میھا  آن خواند و به می

یاسر که جایگاه  ۀگفت: (مژده دھید ای خانوادھا  آن عمار و مادرش بودند، پیامبر به
 . ٢شما بھشت است)

رام اعالم در داستان اسالم ابوذر آمده است که او اسالم آوردنش را در مسجد الح
کرد، مشرکین بلند شده و به سوی او رفتند و او را زدند، و فقط عباس بود که نگذاشت 

 . ٣بیشتر او را کتک بزنند
و از سعید بن زید روایت است که گفت: (سوگند به خدا که وقتی اسالم آوردم 

 . ٤پناھگاھم عمر بود و او ھنوز مسلمان نشده بود)
است که گفت: (عقبه بن ابی معیط را دیدم که پیش و از عبدالله بن عمرو روایت 

آمد، آن حضرت مشغول نماز بود، عقبه ردایش را دور گردن پیامبر انداخت  صپیامبر
و فشار داد به طوری که نزدیک بود ایشان را خفه کند، آنگاه ابوبکر آمد و او را از پیامبر 

ْن َ�ُقوَل رَ ﴿ دور کرد و گفت:
َ
َ�ْقُتلُوَن رَُجً� أ

َ
ُ َوقَْد َجاَءُ�ْم بِاْ�َّيَِناِت ِمْن � َ ا�َّ ِ�ّ

گوید: پروردگار من الله است و حال  کشید که می آیا مردی را می« .]٢٨[غافر:  ﴾َرّ�ُِ�مْ 
 ».ھای روشنی از سوی پروردگارتان برایتان آورده است آن که نشانه

)، و ٤٠٤/ ١()، و احمد ٣/٣٨٤)، و حاکم (٧٠٨٢اإلحسان ( -)، و ابن حبان ٥٠ابن ماجه ( -١
  گوید: راویانش ثقه ھستند. می دیگران. بوصیری در زوائد ابن ماجه

 ). ١/٤٥٦السیرة الحلبیة ( -٢
 ). ٣٤٤٦بخاری ( -٣
 ). ٣٨٦٢بخاری ( -٤
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 . ١روی آوردندپیامبر را رھا کردند و به ابوبکر ھا  آن و بزار اضافه کرده که
را ھا  آن صھایی که اصحاب با آن مواجه بودند پیامبر به خاطر شدت شکنجه

راھنمایی کرد که به حبشه ھجرت کنند، بنابراین بسیاری از اصحاب به سوی حبشه 
 . ٢خود را ترک کردند تا دین شان در امان بماند ۀھجرت نمودند، و سرزمین و خانواد

نمودند، در ھجرت دوم تعداد مھاجرین بیش از اصحاب دو بار به حبشه ھجرت 
 . ٣ھشتاد مرد و یک زن بود

و یارانش چنین نمود که ھیئتی از خزرج از مدینه  صسپس خداوند برای پیامبر
دیدار ھا  آن با صبه مکه آمدند تا از اھل مکه علیه اوس کمک بگیرند، آنگاه پیامبر

م را پسندیدند و بعد وعده کردند که آن اسالھا  آن کرد و اسالم را به آنان عرضه نمود،
را به قومشان عرضه کنند. رفتند و آن را به قوم خویش عرضه کردند، و بعد از آن در 

 . ٤سال آینده دوازده نفر برای ادای حج آمدند و با پیامبر بر اسالم بیعت کردند
 دینھا  آن را ھمراه آنان فرستاد تا به سمصعب بن عمیر صپس از آن پیامبر

 بیاموزد و پیش نمازشان باشد. 
وقتی مصعب به مدینه رسید با مردم ارتباط برقرار کرد و افراد زیادی به دست او 

بنی عبداالشھل، اسید بن حضیر و سعد بن  ۀمسلمان شدند، از آنجمله دو سردار قبیل
معاذ به دست او مسلمان شدند، سعد اسالم آورد و وقتی پیش قومش بازگشت سخن 

 را اگر ایمان نیاورند حرام قرار داد آنگاه ھمه مسلمان شدند، و مصعب بهھا  آن گفتن با
 ۀکوچک اسالم نیاوردند و بعد از غزو ھای آموخت و فقط بعضی از قبیله دین میھا  آن

 . ٥خندق، ھمه شان مسلمان شدند

 ). ھیثمی گفته است: راویانش راویان صحیح (یعنی راویان بخاری ومسلم)٦/١٧مجمع الزوائد ( -١
 اند. 

) و ابن حجر در (الفتح ٢/٦٧) و بیھقی در دالئل النبوة (٢٢٥-٢٠/٢٢٤الفتح الربانی ( –احمد  -٢
 ) و آن را حسن دانسته است. ٧/١٧٩

 ). ٢٩٨-٢/٢٩٧بیھقی، دالئل النبوة ( -٣
) با سند ٤٣٥ -٤٣٣/  ٢)، و بیھقی آن را در دالئل النبوة (١٧٠٩) و مسلم (ح ٣٨٩٣بخاری (ح  -٤

 حسن روایت نموده است.
). وکسانی ٢/٤٣٨) و بیھقی دالئل النبوة (٢/٣٥٧وایت شده است، تاریخ طبری (از طرق مختلف ر -٥
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گوید: (ما گفتیم تا  می بسپس اسالم در مدینه گسترش یافت، جابر بن عبدالله
کند، آنگاه ھفتاد  شود و احساس خطر  ھای مکه طرد  امبر را رھا کنیم که به کوهکی پی

نفر از ما به سوی او رفتند و در موسم حج نزد او آمدند و با او وعده گذاشتیم که در 
شعب عقبه دیدار کنیم، یکی یکی آن جا رفتیم تا اینکه ھمه جمع شدیم و گفتیم: ای 

بیعت کنیم؟ فرمود: با من بیعت کنید که در ھرحال از  پیامبر خدا! بر چه چیزی با تو
من اطاعت کنید و امر به معروف و نھی از منکر نمایید، و با من بیعت کنید که در راه 

ای نھراسید و مرا یاری کنید و از من دفاع  خدا از مالمت کردن ھیچ مالمت کننده
، و کنید میرا از آن حفاظت  کنید و مرا حفاظت کنید از آنچه خود و زنان و فرزندانتان

 در عوض پاداش شما بھشت است.
که از ھمه کوچکتر بود  –آنگاه ما بلند شدیم و با او بیعت کردیم، و اسعد بن زراره 

دست پیامبر را گرفت و گفت: آرام، آرام، ای اھل یثرب! ما سوار بر شتران پیش او  –
خداست، و جدا شدن او امروز به سوی ایم مگر اینکه ایمان داشتیم که او پیامبر  نیامده

نیش  ۀما جدایی از ھمه عرب است، و برگزیدگان شما کشته خواھند شد، و طعم
و پاداش شما نزد خدا  کنید میھا صبر  شمشیرھا قرار خواھید گرفت، یا بر این سختی

ترسید که بزدلی نشان دھید این را بگویید که این عذرتان بھتر پیش  است، و اگر می
پذیرفته است! گفتند: ای اسعد! از ما دور شو، سوگند به خدا که این بیعت را ھرگز  خدا

ھایی برای ما  شکنیم. آنگاه ما با پیامبر بیعت کردیم، او شرط کنیم و آن را نمی ترک نمی
 .١گذاشت و پاداش ما را بھشت گرداند)

پیامبر به  رسیدن به خالفت و یا وزارت و یا دنیا نداد. سپس ۀوعدھا  آن و به
 جازه داد که به مدینه ھجرت کنند.مسلمین ا

گوید: (اولین کسی که از اصحاب پیامبر پیش ما آمد مصعب بن  براء بن عازب می
دادند، سپس عمار و بالل و سعد  به ما قرآن یاد میھا  آن عمیر و ابن ام مکتوم بود،

 . ٢آمد) صسپس پیامبرعمر بن خطاب به ھمراه بیست نفر آمد، ھا  آن آمدند، بعد از

 اند. غیر از این دو روایت کرده
گوید: اسنادش خوب و بر  می )، راویانش ثقات اند، ابن حجر٩/٩)، و بیھقی، السنن (٣/٣٢٢احمد ( -١

 ).٢٢٠/  ٧شرط مسلم است. (فتح الباری 
 ). ٣٩٢٤بخاری ( -٢
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به او گفت:  صابوبکر خواست به ھمراه برادران مھاجر خود ھجرت کند، اما پیامبر
(صبر کن! امیدوارم به من اجازه ھجرت داده شود؛ ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدایت باد 

 . ١آیا این امید را داری؟ فرمود: بله)
اجازه ھجرت داده  صپیامبر آنگاه ابوبکر دو شتر را آماده کرد، و سپس وقتی به

شد، نزد ابوبکر آمد و خواست که در ھجرت با او ھمراه باشد، ابوبکر گفت: بله، خوب 
بیرون رفتند و در غار ثور تا سه روز پنھان شدند، و خانواده ابوبکر  ھردواست. آنگاه 

این ھجرت را زیر نظر داشتند. عبدالله بن ابی بکر شب ھنگام اخبار اھل مکه را برای 
. و عامر کردند میرا آماده ھا  آن ابوبکر غذای روزانه ۀآورد. و خانواد پیامبر و ابوبکر می

آورد و پیامبر و ابوبکر از شیر آن  ان ابوبکر را آن جا میبن فھیره غالم ابوبکر گوسفند
 . ٢نوشیدند می

سپس ھجرت بزرگ سرور انسانیت به ھمراه برترین انسان بعد از پیامبران انجام 
را در مکه گذاشت  سعلی صشد، تا آغاز پیروزی و قدرت یافتن اسالم باشد. و پیامبر

 . ٣ن رفتن پیامبر نشوندتا در رختخواب او بخوابد و قریش متوجه بیرو

 مدنی: ۀمرحل
استقبال کردند، و از ھمه سو او را احاطه نمودند  صاھل مدینه به گرمی از پیامبر

چھارده  صو ھر یک دوست داشت که به افتخار میزبانی پیامبر نایل آید، اما ایشان
شب در (دار بنی عمرو بن عوف) اقامت گزید، سپس کسی را به دنبال بنی نجار 

آمدند و  صدر حالی که شمشیر به دوش داشتند نزد پیامبرھا  آن تاد وفرس
حرکت کرد تا آن که در میان بنی نجار در جای مسجد خود اقامت نمود، و  صپیامبر

آن جا ساختن مسجد را شروع کرد و مھاجرین و انصار در ساختن مسجد با او مشارکت 
 . ٤نمودند

با فردی از انصار برادر قرار داد، تا مھاجرین  پس از آن، پیامبر ھر یک از مھاجرین را

 ). ٣٩٠٥بخاری ( -١
 ). ٣٩٠٥بخاری ( -٢
 )، و احمد شاکر آن را صحیح خوانده است. ٢٠/٢٧٩مسند احمد، الفتح الربانی ( -٣
 ). ٥٢٤) و مسلم (٣٩٣٢بخاری ( -٤
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 احساس غربت نکنند و جدایی از خانواده و فامیل را فراموش کنند. 
ھای ایمان یعنی با مھاجرین که خانه  جامعه اسالمی را با خشت صسپس پیامبر 

خود را برای یاری کردن دین خدا ترک گفته بودند و انصار که مھاجران را  ۀو کاشان
و  کردند میزندگی  صدارند، تأسیس کرد. جھاد آغاز شد و اصحاب با پیامبر  دوست

 . کردند میکرد پرھیز  نمودند و از آنچه او نھی می فرمان او را اجرا می
 صجنگ را فرماندھی کرد، و بقولی ایشان  ١خودش بیست و یک صو پیامبر 

 . ٣ترجیح داده است. ابن حجر قول اول را ٢نوزده جنگ را خودش فرماندھی نمود
در آن یکی از اصحاب خود را به عنوان فرمانده تعیین  صھایی که پیامبر  سریه

 . ٤اند تر از این بوده کرد تعدادشان سی و شش سریه است، و بقولی بیش می
 ھا برای یاری کردن دین خدا بوده است.  و سریه ھا جنگھمه این 

 ر مقابل اسالم سر تسلیم فرود آورد.و اسالم انتشار یافت و تمام جزیره العرب د
که به او ایمان آوردند و ایشان را یاری کردند و  صھا بودند اصحاب پیامبر  این

ن یش از سرزمین خویجان و مالشان را فدای آن حضرت نمودند، ودر راه حفاظت از د
در سربلندی به اھتزاز  ھای ن خدا را بر فراز قلهیدند تا پرچم دیشان خود دل بریوخو

 آورند.
 داد مالی به ھمراه نداشت که به را به سوی خدا دعوت میھا  آن صوقتی پیامبر 

با چشم طمع دوختن به آن دعوت او را بپذیرند، ھا  آن بدھد، و ثروتی نداشت کهھا  آن
 داد بھشت بود.  بلکه تنھا چیزی که پیامبر آنان را به آن نوید می

جنگند در معرض  با دشمنان می صدانستند که وقتی در کنار پیامبر  ھا می آن
 مرگ قرار دارند و بسیاری از آنان ھم کشته شدند. 

 شدند؟!  بھشت نبود چرا به چنین چیزی راضی میھا  آن اگر ھدف

 تربیت اصحاب در دوران مکی:

 ). ١٨١٣مسلم ( -١
 ). ٣٩٤٩بخاری ( -٢
 ). ٢٨١-٧/٢٨٠فتح الباری ( -٣
 ). ٧/٢٨١فتح الباری ( -٤
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یاد آن را به اصحاب  صشد و آن حضرت  نازل می صقرآن کریم بر پیامبر 
داد. بیش از ھشتاد سوره در دوران مکی نازل شد یعنی بیش از دو سوم قرآن در  می

به خصوص  کردند میھا عقیده را تثبیت  این برھه از زمان نازل شده است. این سوره
عقیده به روز قیامت و رستاخیز و حساب، بھشت و جھنم و اوضاع بھشتیان و اھل 

ھایی که خداوند برای اھل دوزخ آماده کرده  ذابو انواع ع کردند میجھنم را توصیف 
ھایی که خداوند برای اھل بھشت تدارک دیده است را بیان  است و انواع نعمت

شد و اصحاب صبح و شام این آیات  ، ھمه این مطالب در صدھا آیه خوانده میکردند می
و در راه کرد  می را ارشاد و راھنماییھا  آن صگرفتند، و پیامبر اکرم  را فرا می

 راستین مواظب بود که گامی را به خطا نروند. 
 بردند، و اگر ایمان راستین اصحاب در مکه در رنج و سختی و شکنجه به سر می

 ھایی را تحمل کنند.  توانستند چنین سختی و عنایت الھی نبود ھرگز نمیھا  آن
یا از روی نفاق و  ھا را به طمع ثروت و مال و یا به خاطر مقام و این رنجھا  این آیا

 اند؟!  ریاکاری تحمل کرده

 تربیت اصحاب در دوران مدنی:
ھا  آن دوران مدنی ادامه تربیت اصحاب در دوران مکی است، که ھمچنان ایمان

 رفتند.  ھای کمال را یکی پس از دیگری باال می مورد توجه بود و پله
اشتباه از او سر نزند.  شود که اصالً  ای نمی انسان با مسلمان شدن تبدیل به فرشته

سر ھا  آن ھایی داشتند و اشتباھاتی از بشر بودند، گزینش صبنابراین اصحاب پیامبر 
 اند.  زده است و معصوم نبوده

داشتند و به دین خدا پایبند  مؤمن بودند و خدا و پیامبرش را دوست میھا  آن اما
ھا  آن نمودند. و در راه پیروزی و گسترش دین جھاد می کردند میبودند و از آن دفاع 

در یک  صبمدت بیست و سه سال تحت عنایت خداوند و اشراف و سرپرستی پیامبر 
و در  کردند میگرفتند و دروس آن را حفظ  مدرسه که ھمه از آن جا دانش فرا می

 . کردند میشدند، زندگی و حرکت  ھای آن تربیت می کالس
 اند!  ای زیبا و چه شاگردان خوبی بوده به راستی که چه مدرسه

ترین آن بوده است. فارغ  ترین و با برکت این مدرسه بزرگترین مدرسه تاریخ و موفق
التحصیالن این مدرسه نسل بزرگی بودند که مشعل ھدایت را به دوش گرفتند و در 
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 ردند. مدت کوتاھی که تاریخ نظیر آن را ندارد زمین را فتح ک

 صمرحلة بعد از وفات پیامبر
وفات  صدین را کامل گرداند پیامبر  صپیامبر  ۀبعد از آن که خداوند بوسیل

نبوت در روستاھا و  ۀیافت. بعد از وفات پیامبر مردمان مسلمانی که به دور از سفر
 ، ایمانشان دچار تزلزل شد و بسیاری از آنان، فرائض دین راکردند میھا زندگی  بادیه

منکر شدند، و بعضی از دین خدا برگشتند و مرتد شدند، و بعضی دیگر از پرداختن 
زکات امتناع ورزیدند و فقط مردمان سه شھر (مدینه، مکه، و طایف) بر دین باقی 

 ھا ھمه نافرمانی خود را اعالم کردند.  ماندند و اھالی بقیه آبادی
اده و به سوی شام آم بلشکری را به فرماندھی اسامه بن زید صپیامبر 

دیده از  صفرستادند، قبل از آن که اسامه مدینه را به قصد شام ترک کند پیامبر 
لشکر اسامه را روانه کرد. ابن کثیر  سجھان فرو بست، بعد از آن، ابوبکر صدیق

کند که گفت: وقتی  گوید: (سیف بن عمر از ھشام بن عروه و او از پدرش روایت می می
ی ھا عرب، گفت: لشکر اسامه باید حرکت کند. در این وقت ھمه با ابوبکر بیعت شد

مرتد شده بودند، نفاق و یھودیت و مسیحیت سر بلند ھا  آن بادیه نشین یا بعضی از
کرده بودند و مسلمین ھمانند گله گوسفندی بودند که در شبی بارانی چوپانش را گم 

عدادشان اندک و دشمنانشان کرده است، زیرا مسلمین پیامبرشان را از دست داده و ت
ھستند (که در لشکر اسامه ھا  این زیاد بودند، مردم به ابوبکر گفتند: بیشتر مسلمین

اند، شایسته نیست که جماعت  بینی علیه تو شوریده چنان که می ھا عربقرار دارند) و 
مسلمین را از خود دور کنی، ابوبکر گفت: سوگند به کسی که جان ابوبکر در دست 

ربایند، باز ھم لشکر اسامه را روانه خواھم کرد  اوست، اگر فکر کنم که درندگان مرا می
ی در ھیچکسر غیر از من فرمان داده است، و اگ صھمان طور که پیامبر خدا 

 . ١کنم) ھا باقی نماند باز ھم لشکر اسامه را روانه می آبادی
لشکریانی را برای جنگ با مرتدین آماده کرد و تمام جزیره عربی را  سآنگاه ابوبکر

کامًال در اختیار اسالم قرار داد و سپس لشکرھا را به بیرون از شبه جزیره عربستان 

 ). ٦/٣٠٤البدایة ( -١
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روم فرستاد، و خداوند بسیاری از این شھرھا را فتح کرد، برای دعوت دادن فارس و 
راه آنان را  سبعد از او عمر مسیر جھاد و فتح شھرھا را تکمیل نمود، بعد از او عثمان

به خاطر اختالفی که بین او  ساسالم گسترش یافت، ودر زمان علی ۀادامه داد و دایر
 . ١دوباره فتح شروع شدپیش آمد جھاد متوقف شد، سپس بعد از آن  سو معاویه

ھایی  ، و در این جا نکته شای از مراحل دعوت و ظھور نسل صحابه این بود گزیده
 قابل تأمل است: 

اسالم آمد و عقاید مشرکین را باطل نمود، و کارھایشان را به دور از عقل معرفی  -۱
کرد و معامالتشان را تغییر داد، تردیدی نیست که این چیزھا خیلی مشکل 

اش را تغییر دھد و به اشتباه  کند که عقیده و ھیچ انسانی قبول نمی ھستند
 جدید حق است.  ۀاعتراف کند مگر آن که برای او روشن شود که عقید

یی بزرگ بودند ھا انسانکسانی که دین خود را ترک کردند و اسالم را پذیرفتند،  -۲
عد از پذیرفتن ھای زیادی که در پذیرفتن اسالم بود و باید ب که با وجود سختی

، عاقالنه تصمیم گرفتند و به دین اسالم گرویدند، و کردند میھا  آن جانفدایی
خود کنند در  ۀخواستند آن را جایگزین آیین گذشت میھا  آن اگر دین اسالم که

 . کردند میبود چنین اقدامی ن بزرگ و با اھمیت نمیھا  آن نظر
را تحریم و با آنان قطع رابطه ھا  آن مسلمان شدند اقوامشانھا  آن وقتی که -۳

 کشتند.  دادند و گاھی ھم می را آزار میھا  آن کردند؛ و به شدت با دست و زبان
بسیاری از کسانی که مسلمان شدند وطن خود را ترک کرده و به سرزمین  -۴

حبشه ھجرت نمودند، سرزمینی که عقیده و زبان و رسوم آن با عقیده و زبان و 
ھا را به خاطر حفاظت دین  ود، اما آنان ھمه این دشواریمتفاوت بھا  این رسوم

 پذیرفتند.  جدیدشان می
شد و روند پیشرفت ایمان را مورد توجه قرار داده  نازل می صقرآن بر پیامبر  -۵

داد، و  ھای مسلمین جای می بود و عقیده توحید و باور به قیامت را در دل
کرد و حاالت عذاب  عرضه می ھا آن ھایی از حوادث روز قیامت را برای نمونه

ھای بھشت را بیان  نمود، و اوضاع نعمت شوندگان در دوزخ را ترسیم می

 ی سیرت و تاریخ اھل سنت بیان شده است. ھا کتاباین در ھمه  -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٨٤

 شد تا ایمان در ژرفای دل مسلمین ریشه بدواند.  کرد، و این باعث می می
ادامه یافت و قرآن  صو ھمین طور نزول قرآن در دوران مدنی بر پیامبر  -۶

نمود، و  را اصالح میھا  آن اعمال و اقوال کرد و افراد و جامعه را راھنمایی می
کرد یا  شد با رویدادی مرتبط بود یا آن را تأیید می ای که نازل می تقریبًا ھر آیه

داشت، بنابراین اصحاب در حالی  نمود یا از آن بر حذر می آن را اصالح می
بود ھویدا و آشکار ھا  آن و تمام حرکاتھا  آن که ظاھر و باطن کردند میزندگی 

را زیر نظر و مورد توجه ھا  آن در دل داشتند و حرکاتھا  آن و خداوند آنچه
 داشت. 

کتاب و ھا  آن نمود و به خودش اصحابش را تربیت و تزکیه می صپیامبر  -۷
افرادی را به عنوان وزیر و مشاور و افرادی ھا  آن آموخت، و از میان حکمت می

زن ھا  آن داد و از د، به آنان زن میکر را به عنوان امیر و فرمانده انتخاب می
کرد، و بعضی را به بھشت مژده  ستود و تعریف می را میھا  آن گرفت، و می
بود تا آن که به دیدار الھی شتافت. آیا ھمه این امور،  اینگونهھا  آن داد، و با می

برای تربیت و تحویل دادن نسل الھی به جامعه کافی نیست، نسلی که ھیچ 
 واند در ایمان و اخالق و علم با آن برابری نماید؟ ت نسلی نمی

پرداخته است  ھا انسانبه تربیت  صاگر این مدرسه الھی که تحت اشراف محمد 
 موفق نشده است، پس بعد از آن و قبل از آن ھیچ خیری در دنیا وجود نداشته است. 

شرایط برای موفقیت آن فراھم بوده موفق نشده  ۀاگر اسالم در آغاز کارش که ھم
 است، پس بعد از آن نباید به پیروزی و موفقیت آن امیدوار بود. 

در تربیت  صدھیم که مدرسه الھی و ربانی تحت سرپرستی محمد  ما گواھی می
 دھد.  اصحاب موفق بوده است و تاریخ ھم ھمین گواھی را می

با اینکه ھمه  –اند  اند و یا خیانت کرده د شدهگوید: اصحاب پیامبر مرت کسی که می
قلبش بیمار است، از خداوند  –شرایط مھیا بوده تا بھترین نتیجه و محصول را بدھند 

 طلبیم.  شفا می
متفاوت است،  صاید: (مقدار ھمراھی و صحبت اصحاب با پیامبر شما گفته -١٨

اید: (آیا درست است که  پس گفته...)، س.اند بعضی از ھمان لحظه اول ھمراه پیامبر بوده
گفته شود: ھمراھی و صحبت چند ساعته با پیامبر یا چند روز با آن حضرت آنچه را که در 

 بود بیرون کرد). ھا  آن وجود
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ھای  اند ریشه بوده صپذیرند کسانی که از اول ھمراه پیامبر  آیا شیعه می گویم: می
ھا  آن نادرست و عادات ناپسندیده در وجودشان از بین رفته است و ھمراھی با پیامبر از

و کسانی که در آخر دوران بعثت ھا  آن ای ساخته است، یا ھای برجسته شخصیت
اند یکسانند؟! و آیا ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمان بن عوف و ابو  مسلمان شده

د بن ابی وقاص و زبیر بن عوام و آنان که در اول بعثت، اسالم آوردند از عبیده و سع
 اند یا نه؟!  دیدگاه شما پاک شده

 اند.  ھمراه بوده صاینان از اول اسالم با پیامبر 
گویند  اثنا عشری که از امامت و صحابه سخن می ۀی شیعھا کتاباز ھمه  ھرکس

بیند که چیزی جز کافر شمردن و فاسق قرار دادن و متھم  اطالع داشته باشد می
خورد. پس فرق گذاشتن بین کسانی که  به چشم نمی ھا کتابکردن این بزرگان در آن 

ه فرقی اند برای شما چ اند و کسانی که بعدًا مسلمان شده در ابتدا اسالم آورده
 کند؟!  می

گوید: (نپذیرفتن امامت و انکار آن مانند نپذیرفتن نبوت و انکار آن  طوسی امامی می
 . ١است)

شناختند، چه رسد به آن  گویید، نمی و اصحاب، امامت را به این مفھومی که شما می
اعتقاد دارند ھا  سلب کردند، در حالی که شیعه سکه گفته شود: آن را از حضرت علی

 صحابه امامت را از حضرت علی سلب کردند! پس حکمشان چیست؟ که 
خدا  ۀگوید: (اولین امام مؤمنان، ولی امر مسلمانان و خلیف و شیخ مفید امامی می

.. برادر و پسر عمو و وزیر پیامبر... علی بن ابی طالب .بعد از پیامبر صادق و امینش
 . ٢است)

د عالم و مؤمن بسیار بعید است!! در گوید که از یک فر سپس بعد از این سخنی می
حالی که علی بعد از سه خلیفه به حکومت رسیده است و اگر او اولین امام مؤمنان 

اند حکمشان چیست؟! آیا آنان  بوده است، پس کسانی که پیش از او به خالفت رسیده
اند که  هاز کسانی بودھا  آن اند؟! و آیا ائمه و پیشوای کسانی دیگر غیر از مؤمنان بوده

 اند که در ھمان ابتدای بعثت مسلمان شدند؟!  اند یا از کسانی بوده دیر اسالم آورده

 ).٣٥٨االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد ( -١
 ).٥/  ١اإلرشاد ( -٢
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 بینیم که قرآن، اصحاب را به چند دسته تقسیم می اید: (بنابراین، ما شما گفته -١٩
 ای دیگر را مذمت نموده است).  را مدح و ستایش نموده و دستهھا  آن ای از کند، دسته می

این سخن شما درست نیست، چرا که قرآن مجید صحابه و یاران راستین گویم:  می
را ھا  آن ۀرا به مھاجرین و انصار تقسیم نکرده است، بلکه ھم صو مؤمن پیامبر اکرم 

 مدح و ستایش کرده است. 
 و اما مذمتی که در قرآن آمده مصداق آن منافقان ھستند نه مؤمنان. 

اند و به او ایمان  اند که پیامبر را دیده کسانیھا  آن و تعریف صحابه این است که
اند اما به او اصال ایمان  را دیده صاند، و منافقان پیامبر  اند و بر ایمان وفات یافته آورده

 نماید؟!  می شود که قرآن اصحاب را به دو دسته تقسیم اند، پس چگونه گفته می نیاروده
امان مھاجرین و انصار و کسانی ھستند اند پیشگ اید: (آنان که ستایش شده گفته -۲۰

که زیر درخت بیعت کردند و کسانی اند که در فتح مکه حضور داشتند.... و ھر فرد 
 دارد).  طرفی که قلبش سالم باشد. این بزرگان را گرامی می منصف و بی

آنچه که حاال گفتید حق و اظھار وفاداری به گروه مؤمنی است که سبب  گویم: می
ایمان آوردند، ھجرت و جھاد کردند و دین را ھا  آن اند، من و تو بوده مسلمان شدن

گسترش دادند و شرک را از بین بردند و به سبب جھاد آنان بود که مردم گروه گروه به 
بر ما حق دارند که برایشان دعا کنیم که خداوند بھترین ھا  آن دین خدا گرویدند، پس

کند که خداوند به پیامبر فرمان داد که  عه ادعا میپاداش را به آنان بدھد. اما وقتی شی
به مردم اعالم کند که علی وصی و جانشین اوست و پیامبر این فرمان الھی را به 

را  صگروھی رساند و به گروھی دیگر نرساند و سپس اصحاب این وصیت پیامبر 
توان به اصحاب  ای می شیعه آن را پنھان کردند آیا با چنین عقیده ۀنپذیرفتند و به گفت

 کنم!!  احترام گذاشت؟ فکر نمی
 اند و شما توانید به ما بگویید که این کسانی از اصحاب که ستوده شده آیا شما می

 دارید چه کسانی ھستند؟!  را گرامی میھا  آن
ھا  آن اید که قرآن از اید، و متذکر شده سپس شما از نفاق و منافقین سخن گفته -۲۱

آن است که در آن روزھا منافقین زیاد  ۀاید: (و این نشان گفتهسخن گفته است، سپس 
 اند).  اسالمی تأثیر داشته ۀاند و در جامع بوده

نفاق وجود داشته است و تأثیر ھم داشته است، اما این بدان معنا نیست  گویم: می
اند؛ بلکه طیف منافقان طیفی دیگر بوده است که با طیف اھل  که اصحاب منافق بوده

ان مخالف بوده است، و ظھور نفاق اسباب و مراحلی داشته است که آن را به صورت ایم



 ٨٧  سپاس و تذکر

 کنیم:  فشرده بیان می

 اسباب نفاق: -اول
به مدینه ھجرت کرد و مدینه تحت حکمرانی آن حضرت قرار  صوقتی پیامبر 

 کردند میگرفت، در مدینه مردی بود به نام عبدالله بن ابی بن سلول که تاج او را آماده 
سبب شد تا او به این  صتا او را به عنوان پادشاه مدینه تاج گذاری کنند، آمدن پیامبر 

 . ١مقام نرسد، بنابراین او با اسالم و مسلمین دشمن گردید
کرد اما بعد از جنگ بدر که در آن اسالم بدست یارانش  او ابتدا کفرش را اظھار می

تواند ھمچنان کفرش را اظھار کند بنابراین  نمی پیروز شد او به این نتیجه رسید که او
او ظاھرًا اسالم آورد و در باطن ھمچنان کافر بود و گروھی اندکی از پیروانش نیز 

 چنین کردند. 
شد  مسلمان میھا  آن از ھرکسپس بنابراین نفاق در اوس و خزرج وجود داشت و 

کرد  فاق تظاھر به اسالم میشد یا از روی ن مسلمان نمی ھرکسشد و  انصاری نامیده می
شد. و لله الحمد افراد معروف اوس و خزرج منافق نبودند، بلکه افراد  انصاری گفته نمی

گمنامی که آخرین قدرتشان مکر و فریب بود منافق بودند. و ھمچنین در میان 
اش  مھاجرین اصًال نفاق وجود نداشت چون مھاجر خودش داوطلبانه سرزمین و دارایی

 شود؟!  کرده بود، پس چگونه منافق میرا رھا 
شد در میان اھل مدینه خوار و زشت  و چون در مدینه اگر کسی مسلمان نمی

شد از این رو بعضی به خاطر دور کردن این ننگ و عار از خود فقط ظاھرًا  شمرده می

الَْمِديَنةِ َ�ُْخرَِجنَّ َ�ُقولُوَن لَ�ِْن رََجْعَنا إَِ� ﴿ فرماید: شدند. خداوند متعال می مسلمان می
ةُ َولَِرُسوِ�ِ َولِلُْمْؤِمنَِ� َولَِ�نَّ الُْمَنافِقَِ� َ� َ�ْعلَُمونَ  ِ الْعِزَّ َذلَّ  َوِ�َّ

َ
َعزُّ ِمنَْها اْ�

َ
 ﴾٨اْ�

گویند: اگر به مدینه برگشتیم باید افراد با عزت و قدرت اشخاص خوار  می« .]٨[المنافقون: 
او و مؤمنان است،  ۀجا بیرون کنند. عزت و قدرت از آِن خدا و فرستاد و ناتوان را از آن

 ».دانند ولیکن منافقان نمی
اند. و  خداوند در اینجا خبر داده که عزت از آِن مؤمنان است و منافقان خوار و ذلیل

 ). ٤٥٦٦بخاری ( -١
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بیند که بزرگان اصحاب و بلکه  که حالت اصحاب را مورد مطالعه قرار دھد می ھرکس
 ھمه و به خصوص خلفای راشدین در میان مؤمنان محترم و با عزت بودند. 

 مراحل نفاق:  -دوم
نفاق در آغاز دارای قدرت و افراد بود، اما منافقان خیلی از مسلمین کمتر بودند، 

وجود نداشت چون ھا  آن برای رویارویی با مسلمین برای بودند مانعی چون اگر زیاد می
اگر تعداد زیادی منافق شوند و دارای اسلحه و قدرت باشند امکان ندارد که به ذلت و 

 خواری تن در دھند. 

 مشخص شدن منافقین:  -سوم
و مشخص کردن آنان را ھا  آن قرآن با ذکر کارھا و مواضع منافقین پرده برداشتن از

را ھا  آن کرد که گویا پیامبر و مؤمنان را معرفی میھا  آن گرفت، و چنان قرآنبه عھده 
 شناختند.  را میھا  آن دیدند، و بلکه می

َذنُوَك ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۱
ْ
ُ إَِ� َطا�َِفٍة ِمنُْهْم فَاْسَتأ فَإِْن رََجَعَك ا�َّ

نگ تبوک) به سوی گروھی ھر گاه خداوند تو را (از ج« .]٨٣[التوبة:  ﴾لِلُْخُروجِ 
 ».از آنان برگرداند و ایشان از تو اجازه خواستند

َحٍد ِمنُْهْم َماَت ﴿ فرماید: و می -۲
َ
 .]٨٤[التوبة:  ﴾َوَ� تَُصّلِ َ�َ أ

 ».ھر گاه یکی از آنان ُمرد اصًال بر او نماز مخوان«

قُْل َ� َ�ْعَتِذُروا َلْن نُْؤِمَن   َ�ْعَتِذُروَن إَِ�ُْ�ْم إَِذا رََجْعُتْم إَِ�ِْهمْ ﴿ فرماید: و می -۳
ُ َ�َملَُ�ْم َورَُسوُ�ُ  ْخَبارُِ�ْم  َوَسَ�َى ا�َّ

َ
ُ ِمْن أ نَا ا�َّ

َ
 .]٩٤[التوبة:  ﴾لَُ�ْم قَْد َ�بَّ�

وقتی که (از جنگ تبوک) به سوی آنان برگردید ایشان شروع به عذر آوری «
کنیم خداوند ما را  شما را باور نمی کنند، بگو: عذر خواھی مکنید، ما ھرگز عذرھای می

گاه ساخته است. و خدا و پیغمبرش عمل شما را خواھند دید  ».از خبرھایتان آ
شناسد وگرنه چگونه  منافقان را می صکنند که پیامبر این آیات داللت می

شناسد و  را نمیھا  آن کند که اوامر خداوند را در مورد کسانی اجرا می صایشان
دھد؟ و چگونه از نماز خواندن بر کسی  شناسد اجازه نمی که نمیچگونه کسی را 

شناسد  را نمیھا  آن شناسد؟ و چگونه به کسانی که ورزد که او را نمی امتناع می
 کنیم؟  گوید ما سخنتان را باور نمی می
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اًرا﴿ فرماید: و خداوند متعال می -۴ َُذوا َمْسِجًدا ِ�َ ِيَن ا�َّ  و« .]١٠٧[التوبة:  ﴾َوا�َّ
کسانی ھستند که مسجدی را بنا کردند و منظورشان از آن زیان (به مؤمنان) 

 ».بود

َل َعلَيِْهْم ُسوَرةٌ تُنَّبُِئُهْم بَِما ِ� قُلُو�ِِهْم  ﴿ فرماید: و می -۵ ْن ُ�َ�َّ
َ
َ�َْذُر الُْمَنافُِقوَن أ

َ ُ�ْرٌِج َما َ�َْذُرونَ   .]٦٤[التوبة:  ﴾٦٤قُِل اْسَتْهزِئُوا إِنَّ ا�َّ
ایشان نازل شود وآنچه را که در دل دارند به  ۀای دربار ترسند که سوره منافقان می«

خواھید مسخره کنید بیگمان  رویشان بیاورد و آشکارش سازد. بگو: ھر اندازه می
 ».سازد خداوند آن چه را که از آن بیم دارید آشکار و ھویدا می
ت قرآن که نازل شدند به شمار این آیات در سوره توبه ھستند که از آخرین آیا

کند که نفاق و کارھایشان که پنھان  آیند خداوند در این آیات منافقان را تھدید می می
 سازد.  کنند را آشکار می می

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۶ لَ�ِْن لَْم يَنَْتهِ الُْمَنافُِقوَن َوا�َّ
 ٦٠الَْمِديَنةِ َ�ُْغِرَ�نََّك بِِهْم ُ�مَّ َ� ُ�َاوُِرونََك �ِيَها إِ�َّ قَلِيً� َوالُْمرِْجُفوَن ِ� 

ِخُذوا َوُ�ّتِلُوا َ�ْقتِيً� 
ُ
ْ�َنَما ثُقُِفوا أ

َ
 .]٦١-٦٠[األحزاب:  ﴾٦١َملُْعو�َِ�  �

گردند، از کار  اگر منافقان و بیمار دالن و کسانی که در مدینه باعث اضطراب می«
گردانیم، آنگاه  شورانیم و بر آنان مسلط می نکشند، تو را بر ضد ایشان میخود دست 

مانند. نفرین شدگان و رانده شدگانند ھر  جز مدت اندکی در جوار تو در شھر مدینه نمی
 ».کجا یافته شوند گرفته خواھند شد و پیاپی به قتل خواھند رسید

دارند و گر نه خداوند پیامبرش  اند که از نفاق دست بر در اینجا منافقان تھدید شده
را بیرون کند و به قتل برساند، و وقتی خداوند ھا  آن شوراند تا میھا  آن را علیه

 نشوراند دال بر این است که باز آمدند و دست کشیدند.ھا  آن را علیه صپیامبر
اید: (در قرآن کریم آیاتی ھست که به وضوح بر این داللت  ) گفته٦شما در (ص  -٢٢

.. .ھای گذشته تفاوت داشته است ھایی از اصحاب بوده که با صنف کنند که مجموعه می
 ..).مثل منافقین

اند، و قرار دادن  بودهھا  آن آیند، و بلکه با منافقین از صحابه به شمار نمیگویم:  می

ِ ﴿ فرماید: اصحاب اشتباه است. خداوند متعال می ۀمنافقین در زمر َوَ�ْحلُِفوَن بِا�َّ
 .]٥٦[التوبة:  ﴾إِ�َُّهْم لَِمنُْ�ْم َوَما ُهْم ِمنُْ�مْ 
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 ».خورند که آنان از شمایند در حالی که از شما نیستند به خدا سوگند می«
دارد و تأکید  در نفاقشان پاک و بری میھا  آن پس خداوند اصحاب را از مشارکت با

 کند که منافقان از اصحاب نیستند.  می
کند که منافقین از مؤمنان نیستند، یعنی  ش بیان میقرآن کریم در ھمه آیات

 شوند و فقط مؤمنان صحابی ھستند.  صحابی شمرده نمی
 اید: (منافقین گروه بزرگی در جامعه اسالمی بودند). گفته -٢٣
چنان که  –گروه بزرگی ھا  آن این ادعای شما پذیرفته نیست چون اگر گویم: می

زیاد نبودند ھا  آن ، بنابراینکردند میمسلمین مقابله بودند با  می – کنید میشما ادعا 
 بلکه تعدادی اندک و افرادی گمنام و فاقد قدرت بودند. 

مسلمین ھا  آن آمده است به خاطر آن است کهھا  آن اما اینکه آیات زیادی در مورد
دادند، و شایعات را گاھی یک  ھای زیادی انجام می و شرارت کردند میرا خیلی اذیت 

کند، ولی چنان آثار بدی دارد که برابر یک لشکر بزرگی است که به مقابله  نفر پخش می
اند مردود است و در  آید، بنابراین این ادعا که منافقان گروھی بزرگ بوده مسلمین می

 دارد. قرآن و سنت آنچه دال بر این گفته باشد وجود ن
اید: (بعضی از منافقان معروف و شناخته شده بودند و بعضی معروف  شما گفته -٢٤

 خود را پنھان کرده بودند).  صنبودند و با تظاھر به ایمان و محبت پیامبر
کرد که او  این ادعای بدون دلیلی است، کدام یک از منافقان ادعا میگویم:  می
اید؟! با اینکه شما تأکید  بی این را شما دیدهدارد، در چه کتا را دوست می صپیامبر 

 که باید منبع اقوال بیان شوند!!  کنید می
ھا  آن بودند ھر یک از صاید: (ھمه کسانی که پیرامون پیامبر شما گفته -٢٥

 ای نازل شود و او را در جمع مسلمین رسوا کند)!  ترسید که مبادا درباره او آیه می
 ۀآید که ھم در حیرتم! از این سخن شما چنین بر می از این گمان عجیب گویم: می

 دارد!  بر ھا  آن ترسیدند که قرآن پرده از نفاق می اند و ھمواره منافقان پنھانی بودهھا  آن
 این خیال عجیبی است! 

را آشکار ھا  آن نازل نشد، یعنی وقتی قرآن نازل نشد و کنید می اما آنچه شما تصور
نکرد به معنی این است که نفاق را تأیید کرد یا اینکه پیامبر را فریب داد، و منافقان در 

دادند که مؤمن ھستند و حال آن که مؤمن نبودند،  اطراف او بودند و او را فریب می
سپس امت ھم فریب داده شد چون افرادی که در اطراف پیامبر بودند منافق بودند و 
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 آموزد!!.  دین میھا  آن پندارد و از مؤمن میرا ھا  آن امت
اند قابل اعتماد  این سخن بدین معناست که ھمه کسانی که اطراف پیامبر بوده

شما قابل  ۀنیستند، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگر بزرگان مؤمنان طبق این گفت
 شود و ازل میای ن اند که در موردشان آیه ترسیده ھمواره میھا  آن اعتماد نیستند و

 کند!!!  را رسوا میھا  آن
اید: (ھمه کسانی که اطراف  آید چون شما گفته از عبارت شما ھمین بر می

 ..). .بودند صپیامبر
نسبت داده شده است و آن این است که:  ساید که به عمر ای را آورده شما گفته -٢٦

از ما باقی  ھیچکسبردیم که  برائت کامًال نازل نشده بود که گمان می ۀ(ھنوز سور
 ٣/٣٦٠ماند مگر آن که در مورد او چیزی نازل خواھد شد). این را به زاد المسیر  نمی

 اید.  حواله داده

این بوده  ساند و بلکه منظور عمر منافق بودهھا  آن اما این بدان معنا نیست که
 زند.  ما گناه و خطا سر می ۀاست که از ھم

ای نازل شد که خطاھای منافقین را به تفصیل بیان کرد، ما ترسیدیم  و وقتی سوره
که اشتباه و خطایی از او سر زده قرآن آن را آشکار خواھد کرد. آیا ممکن  ھرکسکه 

است که منافق به نفاق اعتراف کند؟! حساسیت قلب مؤمن و اعتراف به کوتاھی مقام 
 دانند.  ی است که بیماردالن آن را نمیواالی

شود، حال آن که او با اختیار خودش ایمان آورد و داوطلبانه  منافق می سچرا عمر
ھا و آزارھا را تحمل کرد و از وطن و فامیل جدا  ھجرت نمود، و در این راه انواع رنج

 دانست؟!  شد، آیا او غیب می
گذراند و دین  را با فقر و زھد و عفت میدھد و زندگی  به ایمان ادامه می سچرا عمر

 کند؟!  دھد و با کفار جھاد می را گسترش می
 اید: (این منافقان کجا رفتند).  ) گفته٧شما در (ص  ٢٨-٢٧

 می گویم: جواب با چندین وجه: 
تر بیان شد که خداوند منافقان را تھدید کرد که اگر از نفاق دست  : اینکه پیشاوالً 

شوراند و کشته خواھند شد، و وقتی این امر اتفاق  میھا  آن را علیه صنکشند پیامبر 
توبه کردند یا ھالک شدند و یا اینکه خوار و ذلیل ھا  آن نیفتاد، پس معلوم است که

 گشتند. 
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گوید: به عمار  اینکه در صحیح مسلم از قیس بن عباد روایت است که می دوم:
چنین عھدی  صنظر خودتان بود یا پیامبر گفتم: آنچه در مورد علی انجام دادید آیا 

چیزی به ما نگفته که به مردم نگفته باشد  صاز شما گرفته بود؟ عمار گفت: پیامبر 
فرمود: در اصحاب من دوازده منافق  ص ولی حذیفه به من خبر داد که پیامبر

ھرگز وارد بھشت نخواھند شد مگر آن که شتر از سوراخ ھا  این ھستند، ھشت نفر از
 وزن رد شود. س

دارد و  مصون میھا  آن در قبر شما را از شرھا  آن ھشت نفر مرگ و پنھان شدن
 . ١دانم شعبه در مورد چھار نفر دیگر چه گفت) نمی

زنده  صاینکه آیا دلیلی ھست برای آن که این منافقان تا وفات پیامبر  سوم:
 اند؟  مانده

اینکه دالیل دال بر این ھستند که منافقان یا توبه کردند و از نفاقشان دست  چھارم:
کشیدند، و یا اینکه ھمچنان از تعدادشان کاسته شد تا آن که ضعیف شدند، و یا اینکه 
چنان که در حدیث آمده مردند و با مرگ کم شدند، و یا اینکه وارد اسالم شدند، به 

 میدی برایشان به پیروزی باقی نماند. خصوص وقتی رھبرشان مرد و دیگر ا
اشاره ھا  آن اید و به کثرت ) شما از منافقان مدینه پرسیده٩-٦در سه صفحه ( -٢٩

 به پایان رسید.ھا  آن اید که چگونه داستان اید و پرسیده کرده
 کنیم:  پاسخ شما را به صورت اجمالی و تفصیلی بیان می

 پاسخ اجمالی در مورد سرنوشت منافقان:
دھید نگاه کند  به آنچه شما در مورد اصحاب و منافقین ارائه می ھرکساینکه  اول:

 شود:  متوجه چند چیز می
خواھید بگویید که  کوشید تعداد اصحاب را اندک نشان دھید، و می شما می -۱

مصداق آیات مدح فقط بعضی از اصحاب ھستند، و فقط به افرادی اشاره 
جا که عقیده شیعه این است که اصحاب ھمه  کنند نه ھمه اصحاب، و از آن می

 باشند. کافر یا فاسق ھستند به جز چھار نفر پس مصداق آیات ھمین تعداد می

 .]١٠٠[التوبة: ﴾ِمَن الُْمَهاِجرِ�نَ ﴿ در» من« ۀاید که کلم ) گفته۲۸و آنچه شما در (ص 
جواب این شبھه سازد.  می را از مصداق آیه خارجھا  آن برای تبعیض است که متأخرین

 ). ٢٧٧٩مسلم ( -١
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 بیان خواھد شد.
شود که خداوند عموم مھاجرین و عموم انصار  اید: مالحظه می ) گفته۲۹و در (ص 

 ستاید. را میھا  آن ستاید بلکه گروه خاصی از را نمی
سخنان شما نیاز به توضیح و تصحیح دارد، زیرا پر از گمان و شک و تردید است، و 

و چھار نفر مورد ستایش  سدیدگاه شیعه فقط علیبینیم که از  وقتی تحقیق کنیم می
 اند تا اینگونه به تعداد ھای ناشناسی اضافه کرده الھی ھستند و بعضی این تعداد را با نام

با روایات امامیه اصطکاک پیدا ھا  این بیفزایند در صورتی که افزودن تعدادھا  آن
 کند.  می

در صورتی که بعضی آیات چنان که بیان خواھد شد مقید به بعض نیستند. بلکه 
شویم که با متأثر شدن از روایات ضعیف تقریبًا کسانی را که در آیات قرآنی  متوجه می

گویید: منظور از (سابقین و  و می کنید میاند محدود  مورد ستایش قرار گرفته
خود را اصالح  ۀ، اگر بعد از آن، گفت)۳۱.. ص .پیشگامان علی بن ابی طالب است

 کردید.  نمی
گروه و  ۀرسد نمایند می اید، به نظر خود را اصالح کرده ۀاما با توجه به اینکه گفت

امامیه مطابقت کامل ندارد،  ۀبا شیعھا  آن تفکری خاص در شیعه ھستید که اعتقادات
، گرچه با توجه به اند هبلکه این گروه اندک با تحقیقات فراوان به این نتیجه رسید

 کرد.  »تقیه«توان این دیدگاه شما را حمل بر  ، می»وصیت« ۀاعتقاد شما به نظری
که  کنید مینمایید و ادعا  را بزرگ میھا  آن ،کنید میوقتی شما منافقین را ذکر  -٢

فکر کند که منافقین اکثریت جامعه را تشکیل  اینگونهاند تا خواننده  زیاد بوده
داشتند  بودند و تأثیری ن اید: (اگر منافقان گروه اندکی  شما گفتهاند،  داده می

گویید: (و این  تا اینکه می. داد) را مورد توجه قرار نمیھا  آن ۀقرآن تا این حد قضی
اسالمی تأثیر  ۀاند و در آن روز در جامع کند که منافقان زیاد بوده داللت می

گویید: (نشانگر آن است که منافقان گروه بزرگی در جامعه  اند). تا اینکه می داشته
 ). ٦اسالمی بودند) (ص 

آید که  اید که از آن چنین بر می اید روایاتی ذکر کرده وقتی به منافقین پرداخته -۳
به  اند. و این اند از نفاق سالم نمانده بوده صھمه کسانی که اطراف پیامبر 

کند که روایات شیعه که ھیچ یک از اصحاب را مستثنی  وضوح داللت می
گوید که ھمه از راه درست منحرف  ھا، و می کند بجز چھار نفر یا مانند آن نمی
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این روایات بالیی  ۀاند، شما را تحت تأثیر قرار داده است، در صورتی که ھم شده
 بعدًا بیان خواھد شد. ھستند که مذھب شیعه به آن گرفتار شده است، که 

 شما چند سؤال داریم:  ۀدوم: ما بنابرگفت
مدینه چقدر بود؟ یا که چند درصد مردم مدینه را  ۀتعداد منافقان در جامع -۱

 دادند؟  می تشکیل
 ؟ ھاست آنکثرت  ۀشده نشانھا  آن ای که در قرآن بر آیا حمله -۲
 زنده ماند؟  صآیا کسی از منافقین بعد از وفات پیامبر  -۳
 پنھان و ناشناخته بودند؟  شو اصحاب صآیا منافقان برای پیامبر  -۴

 ھا پاسخ دھیم:  کوشیم به اختصار به این پرسش می
اما از مؤمنان بیشتر  –تردیدی نیست که تعداد منافقین در ابتدا زیاد بود  -۱

عبدالله بن ابی به رھبری امیدوار بود و در تمام ھا  آن چون رئیس –نبودند 
شاید کسانی که ھمراه او بودند ھمین آرزو  آن مأیوس نشده بود، اش از زندگی

 پروراندند.  را در سر می
اما تصورمان این نیست که ھمان تعدادی که پیرو او بودند باقی ماندند، زیرا قرآن 

شد قطعًا بعضی تحت تأثیر آن  ھا و بازارھا و مساجدشان تالوت می در سرزمین و خانه
 گرفتند.  قرار می

تردیدی نیست که با مرگ عبدالله بن ابی بن سلول طمع بازگشت به جاھلیت و 
رسیدن به زعامت و رھبری قطع شد و منافقان بعد از آن ضعیف شدند. بخاری 

از کنار مجلسی عبور کرد که  صداستانی روایت کرده که در آن آمده است: (پیامبر 
را به سوی خدا دعوت داد، ابن ا ھ آن صعبدالله بن ابی بن سلول در آن بود، پیامبر 
گویی خوب بلد نیستم، اگر حق ھم باشد!  سلول گفت: ای مرد! من آنچه را که تو می

پیش تو آمد برایش  ھرکسات برگرد  پس با بیان آن در مجالس ما، آزارمان مده، به خانه
تعریف کن). در این مجلس جمعی از یھودیان و مسلمین و مشرکین حضور داشتند، 

را آرام کرد ھا  آن اه با ھم اختالف کردند و نزدیک بود که با ھمدیگر بجنگند، پیامبرآنگ
تا آن که آرام شدند و سپس آن حضرت بر مرکبش سوار شد و به دیدار سعد بن عباده 

 –عبدالله بن ابی  -رفت، وقتی نزد سعد آمد گفت: ای سعد! آیا نشنیدی که ابو حباب 
. سعد بن عباده گفت: ای پیامبر خدا! او را ببخش و از چه گفت او چنین و چنان گفت

او در گذر، سوگند به کسی که کتاب را بر تو نازل کرده است، آنچه را خداوند بر تو نازل 
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کرده حق است. اھالی این شھر اتفاق کرده بودند که عبدالله را تاجگذاری کنند و به 
با آوردن حقی که به تو داده است عنوان رئیس خود انتخاب نمایند، اما وقتی خداوند 

  .١مانع این کار شد او ناراحت شد و حسادت ورزید...
 و این واقعه قبل از آن بود که عبدالله بن ابی ظاھرًا مسلمان شود. 

آشکار گردید، ھا  آن سپس بعد از جنگ بدر وقتی مسلمین پیروز شدند و قدرت
شود. عبدالله بن ابی بن سلول در عبدالله بن ابی تصمیم گرفت که وارد دین اسالم 

وفات یافت، و تردیدی نیست که مرگ  صدر دوران حیات پیامبر  ٢سال نھم ھجری
 ابن سلول عامل بزرگی برای ضعیف شدن نفاق بود. 

نبوده بلکه ھا  آن ای که در قرآن به منافقین شده است بخاطر کثرت  اما حمله -۲
بوده است. و اگر به  کردند میپخش و شایعاتی که ھا  آن ھای زیاد بخاطر شرارت

ی سیرت و تاریخ مراجعه کنیم تقریبًا از منافقین اسم برده نشده است ھا کتاب
شوند که بدون سند ھستند.  ھای کمی ذکر می به جز ابن ابی و گاھی نام

فرمود: (در میان  صتر ذکر شد که حذیفه بن یمان گفت که پیامبر  پیش
ھای  ستند. چراغی از آتش دوزخ که در شانهاصحاب من دوازده تا منافق ھ

آید شما را از شر این  ھایشان بر می شود و از سینه ھشت تن از آنان وارد می
 . ٣دارد) ھشت تن مصون می
کند که تعداد منافقین در آخر دورانشان از این تعداد بیشتر  حدیث بر این داللت می

 نبوده است و خداوند نابود کردنشان را به عھده گرفته بود. 
 باقی ماند؟  صآیا کسی از منافقان بعد از وفات پیامبر  -۳

به  باقی مانده است تعدادشان از انگشتان دست بیشتر نبوده استھا  آن اگر کسی از
 چند دلیل: 

 تر بیان شد.  أ) به دلیل حدیثی که پیش
 چیزی نگفته است. ھا  آن ی از اصحاب در موردھیچکس صب) بعد از وفات پیامبر 

خبری نبود، ھا  آن مرتد شدند از صج) وقتی بسیاری از مردم بعد از وفات پیامبر 

 ). ٤٥٦٦بخاری ( -١
 ).٣٤/  ٥ابن کثیر بنقل از ابن اسحاق این را ذکر نموده است، البدایة ( -٢
 ). ٢٧٧٩مسلم ( -٣
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 وجود فردی از منافقان باشد، و اگر ۀو ھیچ اتفاقی در داخل مدینه رخ نداد که نشان
و مطابق معمول مسلمین را  کردند میردت سوء استفاده  ۀداشتند از حادث وجود ھا  آن

 . کردند میاذیت 
خداوند منافقین را نابود نکرد چون خداوند خودش  صد) در زمان حیات پیامبر 

خواست  کرد، و می یداشت و رسوایشان م پرده بر میھا  آن ھای ھا و توطئه از برنامه
را که در آینده در جامعه اسالمی خواھند آمد بیان کند، و ھا  آن احکام افرادی ھمانند

رفتار کنیم گرچه در درون و ھا  آن به ما تذکر دھد که باید با مردم بر حسب ظاھر
 باطن بر خالف آن باشند. 

گاه بود روایت شده است که:  سدر صحیح بخاری از حذیفه ) ھ که از منافقان آ
 ی از منافقان به جز چھار نفر باقی نماند. ھیچکس

ْ�َماَن لَُهمْ ﴿ بخاری با سند خود در مورد این آیه:
َ
َة الُْ�ْفرِ  إِ�َُّهْم َ� � �ِمَّ

َ
 ﴾َ�َقاتِلُوا أ

 .]١٢[التوبة: 
 ».ایمان ندارندھا  آن با پیشوایان کفر بجنگید«

کند که گفت: (ما نزد حذیفه بودیم او گفت: از کسانی که  وھب روایت می از زید بن
مصداق این آیه ھستند فقط سه نفر باقی مانده و از منافقین فقط چھار نفر باقی مانده 

دھید و ما متوجه  است. بادیه نشینی گفت: شما اصحاب محمد به ما خبر می
 کنند؟  کنند و دزدی می ا سوراخ میھای ما ر کی ھستند که خانهھا  این شویم، پس نمی

جز چھار نفر باقی نمانده است، یکی پیرمرد ھا  آن اند، بله! از فاسقانھا  این گفت:
. و حذیفه از ١کند) کھنسالی است که اگر آب سرد بخورد سردی آب را احساس نمی

 شناخت.  ھمه مردم منافقان را بھتر می
 شناختند؟ منافقین را نمی صآیا اصحاب پیامبر -۴

خبر نبودند که چنین  اصحاب از ھمه مردم ھوشیارتر بودند، و غافل و بی
 ھای پلیدی را نشناسند.  شخصیت

داشتند، ھمنشینی و ھمراھی با امام  بطور فطری ھوشیاری نمیھا  آن اگر ھم
برای صیقل دادن  صعاقالن و زیرکترین و باھوشترین بشریت پیامبرمان محمد 

 ). ٤٦٥٨بخاری ( -١
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وحی آنان را  ۀبوسیل صو تیز کردن ھوش آنان کافی بود. اما پیامبر ھا  آن قولع
دانست و ھمچنین خداوند در  را میھا  آن شناخت و از لحن گفتار و از صفاتشان می

گاه کرد. صاواخر حیات پیامبر  ، ایشان را از منافقان آ
 مفصل در موردشدند، و قرآن به طور  بسیاری از منافقان با کارھایشان مشخص می

 دیدند.  را میھا  آن ... طوری که گویا اصحاب.سخن گفته استھا  آن
بعد از این پاسخ اجمالی با توجه به پرداختن شما به این موضوع پاسخ تفصیلی را ارائه 

 دھیم.  می
گوید: ابو عوانه و ابن المنذر و ابو الشیخ و ابن مردویه  اید: (سیوطی می شما گفته -٣٠

توبه. گفت: این سوره به  ۀگفته شد: سور ساند که: (به عمر روایت کرده باساز ابن عب
را رھا نکند). [الدر  ھیچکستر است! و از مردم دست نکشید و نزدیک بود  عذاب نزدیک

 )]. ٣/٢٠٨المنثور (
 گویم:  می

 ) به یک معنی ھستند. ۲۶قبل از آن در پاراگراف ( ۀاین گفته و گفت اوال:
من این گفته را در منابع موجود ھمچون طبری و ابن ابی حاتم که : اینکه، دوم

اند  برید مفقود شده یی که شما از آن نام میھا کتابام، و  تفاسیر ھستند ندیده ۀاصل ھم
آن حکم کنیم ولی گمان غالب این است که این قول درست  ۀتوانیم دربار و ما نمی

تفسیر نشانگر ساختگی بودن آن  ۀترین مجموع نیست؛ چون عدم وجود آن در قدیمی
 است. 

ھمین سخن را گفته است، به نظر شما معنی آن  ساینکه فرض کنیم عمر سوم:
اند  بوده صتواند باشد؟! آیا منظور این است که ھمه کسانی که اطراف پیامبر چه می

 منافق ھستند؟!! اگر این طور است پس باید فاتحه امت را خواند. 
منافقان باشد، یعنی این  س، در سخن عمر»مردم«اینکه شاید منظور از  چھارم:

پنھان نماند، زیرا این ھا  آن ی ازھیچکسسوره از حقیقت ھمه منافقان پرده برداشت و 
اند از  سوره از نفاق و اھل آن سخن گفته است و ھمه کارھایی که در سوره ذکر شده

 ی از اصحاب معروف اشاره شده است؟ اند، و کجا در سوره به یک منافقان سر زده
ھمه منافق باشند و سپس سوره  صاینکه، آیا ممکن است اطرافیان پیامبر  پنجم:

به این کلمات کلی اکتفا نماید و خطری که پیامبر را محاصره کرده است روشن 
 ننماید؟. 
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نزدیک شوند و در مدینه منزوی  صتوانستند به پیامبر  اینکه منافقان نمیششم: 
شدند دور از ایشان رحل اقامت  ھمراه می صبودند، و وقتی با لشکر پیامبر 

کرده است، چون کسی که  ی ھمراه او زندگی میھیچکسافکندند و ثابت نشده که  می
کند  آید و آنچه را که پنھان می کند چیزھایی از زبانش بیرون می نفاق را پنھان می

 ازد. س آشکار می
 اید.  ) چند سوال را مطرح کرده٧در (ص  -٣١

 کنم پاسخ اجمالی گذشته برای جواب آن کافی باشد.  فکر می
گوید: (منافقان امروز از منافقان دوران  اید که می را ذکر کرده سحدیث حذیفه -٣٢
 امروز آن راھا  این و کردند مینفاق را پنھان ھا  آن بدتر ھستند، در آن روز صپیامبر

 . ١سازند) آشکار می
 حدیث دو مفھوم دارد:  گویم: می

ظاھر شدند بر خالف  ساین است که منافقانی که در عصر حذیفه معنی اول:
 منافقان سابق نفاق خود ر آشکار ساختند. 

گوید: (منظور حذیفه این است که آن منافقان چنان شری پدید  ابن التین می
اند، اما منافقان سابق کفر را به صراحت  آنگونه شری پدید نیاوردهھا  این اند که آورده
 . ٢شدند) شناخته می اینگونهدمیدند و  گفتند و فقط آن را می نمی

اند ھمین است، و راجح ھم ھمین است، چون در  آنچه علما از این عبارت فھمیده
ه امروز در میان ای دیگر فریابی از حذیفه روایت کرده است که گفت: منافقانی ک جمله

بودند بدتر ھستند، ما گفتیم: ای ابا  صشما ھستند از منافقانی که در دوران پیامبر 
نفاق خود را آشکار ھا  این و کردند مینفاق خود را پنھان ھا  آن عبدالله! چگونه؟ گفت:

 اند.  تمام شده ص، و این اشاره به آن است که منافقان دوران پیامبر ٣سازند) می
 کردند مینفاق را پنھان  صاین است که منافقینی که در عھد پیامبر  وم:معنی د

اند، اما این معنی واضح و روشن نیست و ھیچ خبری برای ما  اینک آن را آشکار ساخته
نقل نشده که نشانگر این باشد که منظور از این ھمان منافقان ھستند، و اگر منظور 

 ). ٧١١٣بخاری ( -١
 ). ١٣/٧٤ابن حجر در الفتح ( -٢
 ). ١٥/١٠٩) و ابن ابی شیبه (٥٣صفة المنافق ( -٣
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شدند و نفاقشان آشکار گردید، و بیم آن  مشخصھا  آن این باشد به معنی آن است که
نفاقشان را آشکار کرده ھا  آن رفت که سخن دروغی را به دین نسبت دھند، چون نمی

 بودند و مشخص گردیده بودند. 
بود  صاید: (نفاق فقط در دوران پیامبر سپس حدیثی دیگر از حذیفه ذکر کرده -٣٣

 ) کتاب الفتن]. ۱۰۰/ ۸خاری ([ب. ١اما امروز کفر ورزیدن بعد از ایمان است)
 این حدیث ھمان مفھوم سابق را دارد. گویم: می

ھایشان  با زبان ایمان آوردند و دل صگوید: (منافقان در زمان پیامبر  ابن التین می
آمدند در اسالم و بر فطرت سالم متولد ھا  آن ایمان نیاورده بود، و اما کسانی که بعد از

کفر ورزیده است مرتد است، بنابراین احکام منافقین ھا  این ی ازھرکسشده بودند، پس 
 . ٢کند) و مرتدین فرق می

گوید: (امروز کفر ورزیدن بعد از ایمان است) یعنی  و متن حدیث واضح است و می
 مردمانی ایمان آوردند سپس تغییر دادند، و ھیچ زمانی از چنین افرادی خالی نیست. 

بودند کفر خود را  ص منافقانی که در دوران پیامبر اگر منظور از آن این باشد که
در عصر ھا  آن آشکار کردند، این بھتر است؛ چون با این کار از عقاید دروغینی که

 پیامبر خود را پشت آن پنھان کرده بودند پرده برداشته شده است. 
نیستند، و  صتردیدی نیست که منظور و مصداق این حدیث اصحاب پیامبر 

 و برادرانشان ھمه مصداق این حدیث نیستند.  شعمر و عثمان و علیابوبکر و 
گوییم در مورد اینکه روایت شده است که  ھا: چه می اید: (و بعد از ھمه این گفته -۳۴

داد  خواند مگر آن که حذیفه شھادت می مرد نماز نمی ی که میھیچکسعمر بن خطاب بر 
ان که ابن کثیر گفته است: و برای ما بیان اید: (چن که او از منافقان نیست)؟ سپس گفته

کرد، اگر  به حذیفه نگاه می ھاست آنکرد که از  مرد و عمر فکر می شده که وقتی کسی می
[تفسیر ابن  کرد). خواند وگرنه ترکش می خواند عمر بر او نماز می حذیفه بر او نماز می

 )]. ۲/۳۶۹کثیر (
 گویم:  در پاسخ شما می

منسوب است ابن کثیر سند آن را ذکر نکرده و  ساینکه، این قول که به عمر اول:

 ). ٧١١٤بخاری ( -١
 ).٧٤/  ١٣ابن حجر، فتح الباری ( -٢

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٠٠

تضعیف آن را ذکر کرده و  ۀغیآن را به کتابی مستند نسبت نداده است، و بلکه با ص
کند.  گفته: به ما گفته شده است و این صیغه بر ضعیف قرار دادن روایت داللت می

د حجت و دلیل باشد، و منھج و شیوه توان پس حدیث یا روایتی که صحیح نیست نمی
 کنیم.  ما چنین است که در مورد دین فقط از نصوص ثابت و صحیح استدالل می

منافقان  سکند که حذیفه : اینکه اگر این روایت صحیح باشد، بر این داللت میدوم
تواند در مورد دین چیزی بگوید چون که او  شناسد. بنابراین ھیچ منافقی نمی را می
 . ١ته شده است، و حذیفه تا سال سی و ششم ھجری زنده بوده استشناخ

کردید که منافقان  در گذشته تأکید می کنید میاینکه شما اینجا تناقض گویی  سوم:
 سازند).  خود را آشکار می –یعنی در عھد حذیفه  –و امروز  کردند می(خود را پنھان 

 کنید مید، سپس در اینجا ادعا شناخته شده بودنھا  آن و این به معنی آن است که
 دھید؟!  اند، کدام یک از این دو قول را ترجیح می که منافقان ناشناخته و پنھان بوده

اید: (و وقتی دانشجویی در مورد مدلول آنچه از عمر نقل شده  شما گفته -٣٥
پرسد که امر نفاق و جای نگرفتن  پرسد: چگونه به او پاسخ بدھیم؟ دانشجویی می می

کرد که آیا او از  ایمان در وجود اصحاب به جایی رسیده بود که عمر بن خطاب شک می
اند که برای ما گفته شده است که  منافقان است یا نه؟ چنان که ابن کثیر و طبری گفته

ھستم؟ حذیفه گفت: نه، ھا  آن دھم آیا من از عمر به حذیفه گفت: تو را به خدا سوگند می
) طبری ٢/٢٩٩دھم). [تفسیر ابن کثیر ( ی را از نفاق ایمن قرار نمیھیچکسو بعد از تو 

)١١/١٦ .[( 
تضعیف بیان کرده است، و این اشاره به  ۀغیاین روایت را نیز ابن کثیر با ص گویم: می

 عدم صحت آن است و سندی بر آن بیان نکرده تا در مورد آن حکم شود. 
ا در جلوی مردم حذیفه را در مورد بود آی منافق می -نعوذ بالله -سپس اگر عمر 

 ترسید که اگر منافق باشد حذیفه او را رسوا خواھد کرد؟!!  پرسید؟! آیا نمی خودش می
ترسید که چیزی در مورد او  حساسیت ایمانی فاروق او را چنان نموده بود که می

رد تا دانست، بنابراین سوال ک داند و پیامبر آن را می پنھان بماند که او آن را نمی
 ھای مرده پنھان است!  ھای زنده بر دل مطمئن شود: اما احساسات دل

را ھا  آن اند، و پذیریم که گفته شود که منافقان معروف بوده اید: (آیا می شما گفته -٣٦
 با اصحاب قاطی نکنیم)؟ 

 ). ٣/٣٤٢تھذیب الکمال ( -١
                                           



 ١٠١  سپاس و تذکر

معروف و ھا  آن تر گذشت نامعلوم نبودند، بلکه بله، منافقان چنان که پیشگویم:  می
اید صحت ندارند و روایت سابق از  ه شده بودند و روایاتی که شما ذکر کردهشناخت

دانست و بلکه او اسماء  می ساگر صحیح باشد دلیلی بر این است که حذیفه سعمر
 دانست.  منافقین را می ۀھم

اید: (آنچه در صحیح بخاری از عمر روایت شده را چگونه توجیه و تأویل  گفته -٣٧
شد و گفت: (ای پیامبر خدا! به من اجازه بده تا گردن این منافق را کنیم که بلند  می

(منظورش عبدالله بن ابی بود) بزنم، پیامبر فرمود: او را بگذار! تا مردم نگویند که محمد 
  )].۸/۱۹) و مسلم (۶۶/  ۶بخاری (. [١کشد) اصحاب خود را می

 پاسخ: 

ھا  آن و آماده بودن صامبر اینکه این دلیلی است بر غیرت اصحاب برای پی اول:
چنین نبودند از سخنان ھا  آن . و اگرھاست آنایمان  ۀبرای کشتن منافقین، و این نشان

 شدند.  منافقین راضی می
نزدیک بود و به عنوان  صبه پیامبر  سکند که عمر اینکه این داللت میدوم: 

کرد و از آنچه پیامبر نھی  سربازی در کنار پیامبر بود که اوامر پیامبر را اجرا می
 کرد.  می نمود دوری می

گفت: تو ای عمر، مثل او  به او می صبود پیامبر  منافق می ساینکه اگر عمر سوم:
 رده است!! تقیه ک صھستی و ما تو را نکشتیم، مگر اینکه شما بگویید پیامبر 

گفتن را به مردم یعنی کسانی که مسلمان نیستند و  ص: اینکه پیامبر چھارم
گذارند و بر این باورند که  دانند و بین مسلمان و منافق فرق نمی حقیقت امر را نمی

دھد، پس اگر یکی به دلیل  ھمه کسانی که با پیامبر ھستند مسلمانند، نسبت می
آن که او اسالم خود را اعالم کرده است بین مردم مسلمان نبودن کشته شود و حال 

 کشد.  شود که محمد پیروانش را می چنین شایع می
کند  را متصف به صفت صحبت ایمانی میھا  آن ص و منظور این نیست که پیامبر

 که آن صفت گرامی داشتن و مدح است.
اصحاب  ھا آن کسی را بگوید از اصحاب اوست یا صو فرق است بین اینکه ایشان 

گویند که او از  مردم خبر دھد و بگوید: مردم می ۀو یاران او ھستند، و بین اینکه از گفت

 ). ٢٩٤٠بخاری ( -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٠٢

گوید وصف ایمانی است، و آنچه مردم  اصحاب پیامبر است. آن که پیامبر خودش می
گویند: وصف لغوی یا عرفی است یعنی از نظر مردم چنان است، وصف ایمانی مثل  می

. طوریکه در ١..).رموده است: (اصحاب مرا ناسزا نگوییدف صاین است که پیامبر 
در  صداستان خالد بن ولید و عبدالرحمن بن عوف آمده است، و ھمچنین آنچه او 

 . ٢)؟ چنان که گذشتکنید میگفت: (آیا یار مرا برای من رھا ن سمورد ابوبکر
اما توصیف نمودن کسی به صحابی براساس اصطالح لغوی و عرفی مثل این است 

کشد)، و فرق این  فرمود: (تا مردم نگویند که محمد اصحاب خود را می صکه پیامبر 
 دو مورد برای کسانی که قلبشان سالم باشد واضح است! 

 »نمنافقی«را بر  »صحابه« ۀلمکو تابعین و مسلمین  شو ھیچ یکی از اصحاب
 اند. اطالق نکرده

کلمه (اصحاب ھا  آن که در اید هو چنین است که ھمه روایات و احادیثی که آورد
گویند بر منافقین اطالق شده است، و  او)، و (اصحاب من) با توجه به آنچه کافران می

 ماند!!  نمی این چیزی است که از عاقل پاک دل پنھان
دیگر نیز قابل تأمل است، و آن اینکه چگونه اید: (و در اینجا مطالبی  شما گفته -٣٨

خواھد که گردنش را بزند،  گوید، و اجازه می را منافق می صعمر یکی از اصحاب پیامبر
اشکالی ندارد، ولی چه کسی گفته چون او صحابی غیر عادل است، پس زندیق که این 

 و کافر است؟!)؟! 
 گفتم: این از چند جھت درست نیست:

 صراشد و کسی که پیامبرمان  ۀفی، عمر است، فاروق امت و خلاینکه، عمر اول:
در چندین مورد او را ستوده است، و باید با تمام احترام و تقدیر از او یاد شود. و اینک 

کنم: بخاری روایت  اند را بیان می روایت شده سبعضی از احادیثی که در فضیلت عمر
 . ٣او را به بھشت مژده داد صکرده است که پیامبر 

 . ٤کند که اھل بدر در بھشت ھستند، و عمر از اھل بدر است و بخاری روایت می

 ). ٦٤٣٩) و مسلم (٣٥٩١بخاری ( -١
 ). ٣٦٦١صحیح بخاری ( -٢
 ). ٣٦١٣حیح بخاری (ص -٣
 ). ٣٨٩٥بخاری ( -٤

                                           



 ١٠٣  سپاس و تذکر

تر از ھمه مردم  بعد از ابوبکر عمر را بیش ص و بخاری روایت نموده که پیامبر
 . ١داشت دوست می

 -آنچه را نوشیده بود -خوابی دید و اضافه  ص کند که پیامبر و بخاری روایت می
 . ٢به علم تعبیر کردبه عمر داد، و آن را 

ما نیست.... عمر کسی است که  ۀما یا نگھبان خان ۀو عمر بن خطاب کارگر مزرع
جھان را فتح کرد و اسالم را گسترش داد، و پدران و نیاکان تان را وارد اسالم کرده 

برید باید این  می است، پس اوًال او حق بزرگی بر گردن شما دارد، و ھنگامیکه از او نام
 مفھوم را به خاطر داشته باشید. 

آوردند به خاطر  لشکریان عمر را که ھدایت را به سوی پدران و نیاکان تان می
کرد شاید امروز سرزمین  انگیخت و یاری اش نمی بیاورید، و اگر خداوند عمر را بر نمی

 اش بود.  فارس بر دین گذشته
این امر را به خاطر بیاورید. و  کنید میرا یاد  پس بنابراین، وقتی این امام بزرگوار

 اعمالش رقم زده ۀی فتح شده در زمانش در نامھا سرزمینکسی که تمام نیکیھای 
نھند و عمر سبب  می شود، چقدرند آنانکه سر سجده در پیشگاه پروردگار خویش می

 و اسالم پدران شان بوده است! ھا  آن اسالم
رسد؟!  کنند نمی میھا  این ه پاداش کارھایی کهآیا به عمر پاداشی به انداز

به ھدایتی فرا خواند ھر پاداشی که به پیروانش برسد به او  ھرکس«فرمود:  صپیامبر
به گمراھی و انحرافی دعوت داد  ھرکسشود،  رسد و از پاداش پیروان کم نمی نیز می

ھان پیروانش کم رسد و این از گنا رسد به او نیز می ھمان گناھی که به پیروانش می
  .٣»کند نمی

بار الھا! از او راضی باش، و به او از جانب دینت، و از جانب امت پیامبرت بھترین 
 پاداشی را که به فاتحان بزرگ و رادمردان نمونه عطا داشته ای ارزانی دار. 

 توانیم حق دعا کردن برای او را کامًال ادا کنیم.  کسی است که ما نمی سعمر
او را  صبه آن مرد گفت: منافق، و پیامبر  صدر حضور پیامبر  سعمرسوم: 

 ). ٤٢٥٢بخاری ( -١
 ). ٦٨٥٤بخاری ( -٢
 ). ٦٧٥٥مسلم ( -٣

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٠٤

دانست که ھدف و قصد نیک دارد وقتی در مورد صحابی دیگر  سرزنش نکرد؛ چون می
گوید... او به آن صحابی به خاطر عملی که از او سر زده بود منافق گفت، و  چنین می

این کار بزرگی بود که این آن عمل این بود که او خبر پیامبر را به دشمناش گفت، و 
ای درخشان یعنی شرکت در جنگ بدر بود انجام داد،  صحابی بزرگوار که دارای سابقه

انجام داد و در آن خداوند اسالم را پیروز  صجنگ بدر اولین جنگی بود که پیامبر 
بزرگ  ۀافتد در مقابل آن اندوخت کرد، پس ھر اشتباھی که بعد از جنگ بدر اتفاق می

 ماند.  ای می رهچون ذ
بر حسب ظاھر در مورد آن صحابی حکم کرد و جایگاه و مقام  ساینکه، عمر سوم:

دانست که این صحابی، خدا و پیامبرش را دوست دارد،  دانست، و نمی اھل بدر را نمی
به عمر پاسخ داد و برای او بیان کرد که آن صحابی در عذری که  صآنگاه پیامبر 

دانست که  ص. و پیامبر ١گوید و فرمود: او به شما راست میگوید  آورد راست می می
گوید، و ظاھر و باطنش یکی است، سپس  آورد راست می آن صحابی در عذری که می

 پیامبر جواب عمر را داد و این سخن عمر سببی برای شناختن جایگاه اھل بدر بود. 
دن برای عمر به صداقت و ایمان حاطب گواھی دا ص گواھی دادن پیامبر چھارم:

 است چون عمر ھم از اھل بدر بود. 
اینکه آنان که به سبب روایات دروغینی که در حق بزرگان امت ذکر شده و  پنجم:

کنده از نفرت و دشمنی با اصحاب است  به علت عقاید باطلی که دارند دل ھایشان آ
 نیک بوده است.  سکنند که قصد عمر قبول نمی
زی شھادت داد که آن را دیده بود و شما براساس در مورد چی ساینکه عمر ششم:

 دھید.  روایات دروغینی به منافق بودن اصحاب گواھی می
منافق گفت یک اقدام فردی و تأثیر آن فردی بود  سبه حاطب ساینکه عمر ھفتم:

گویند تأثیر بر دین دارد یعنی دین را خراب و تباه  و اما اینکه شیعه اصحاب را منافق می
به نفاق به معنی ھا  آن د چون اصحاب راویان دین ھستند و توصیف کردنگردان می

اند، و این یعنی ابطال دین. و آنچه  روایت کردهھا  آن ابطال قرآن و حدیث است که
 کند.  زیانش شخصی و فردی است با آنچه زیانش دینی است خیلی فرق می

 ). ٣٣٠٥بخاری ( -١
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عادل ھستند، پس حدود اید: (وقتی ھمه اصحاب بدون استثناء  ) گفته٨در (ص  -٣٩
در حق زناکاران و دزدان و  ÷ھایی که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و مجازات

 شرابخواران صحابه اجرا کردند چه معنی دارد)؟ 
 پاسخ: 

 اید بدون آن که بگویید خدا از : اینکه، بزرگان امت و خلفای راشدین را نام بردهاول
)، با ÷اید: ( گفته سبعد از ذکر نام علی راضی باد (رضی الله عنھم) و فقطھا  آن

بیطرفانه به قضیه نگاه کند و دلش از بیماری سالم  ھرکساینکه در گذشته گفتید: (
احترام ھا  این کند باید به باشد این اصحاب برای او گرامی ھستند و احساس می

 بگذارد) پس کجاست احترام گذاشتن؟! 
کافرند ھا  این اید امامیه است که معتقدندتردیدی نیست که چنین رفتاری بر اثر عق

و پدران امھات المؤمنین و  صیا فاسق و ستمگرند، اما ھرگز مشاوران و یاران پیامبر 
 اند.  فاتحان عالم و گسترش دھندگان اسالم چنین نبوده

اینکه قبًال گفتیم منظور از عدالت، عصمت و معصوم بودن از خطا نیست، و  دوم:
ی معصوم نیست و فقط پیامبران در تبلیغ شریعت الھی معصومند کسھیچجز پیامبران 

مانند. و برای اولیاء الھی شرط نیست که  ھای دیگر بر اشتباه خود باقی نمی و در زمینه
 سر نزند.ھا  آن خطا از

 سرھا  آن عادل ھستند این نیست که خطا ازھا  آن گوییم: منظور ما از اینکه می
امانتداران شریعت الھی ھستند و در آنچه از ھا  آن این است که زند، بلکه منظور ما نمی

گویند و اگر خطایی از یکی از آنان سر بزند بالفاصله  کنند دروغ نمی پیامبر روایت می
کند، مگر حاالت نادری که در کنار ھزاران نفر از مؤمنان صادق قابل توجه  توبه می
 نیست.

اند اگر اجتھادشان  وقتی اجتھاد کردهھا  آن اما خطا در اجتھاد واقع شدنی است،
گیرند،  رسد و اگر به خطا رفته باشند باز ھم پاداش می پاداش میھا  آن درست باشد به

 اما اجر اجتھادی که در آن فرد به خطا رفته است کمتر است. 
و اینکه سرزدن گناه از ھا  آن گوید: (منظور از عدالت اثبات عصمت ابن االنباری می

بدون ھا  آن یعنی اینکه روایاتھا  آن امکان ندارد نیست و بلکه منظور از عدالتآنان 
شود، مگر آن که امری مخل عدالت ثابت شود که  جستجو از اسباب عدالت پذیرفته می
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 . ١به حمد لله ثابت نشده است)
شود که  شود، و گمان برده می عدالت اشتباه می ۀگوید: (گاھی در مسئل ابن قیم می

ر از عادل کسی است که از گناه معصوم است، در صورتی که چنین نیست، بلکه منظو
فرد عادل در مورد دین مورد اطمینان و اعتماد است گر چه از او گناھانی سرزده باشد 

کند، واین با عدالت منافات ندارد ھمان طور که با ایمان و والیت  که از آن توبه می
 .٢منافات ندارد)

ھا  آن اند و حد و مجازات بر کسانی که در دوران خلفا زنا کرده اینکه تعداد سوم:
اند؟ از سخن  شراب خورده و دزدی کردهھا  آن اجرا شده چقدر بوده است؟ و چقدر از

اند!! و برای یک  آید که زناکاران و دزدان و شرابخواران صدھا نفر بوده شما چنین بر می
را برای ما ھا  آن توانید تعداد شما می پژوھشگر محقق چنین روشی شایسته نیست! آیا

 بگویید؟! تعداد این افراد از انگشتان دست بیشتر نیست. 
ی که گناھی از او سر زده و سپس او توبه کرده است، خداوند توبه او ھرکس چھارم:

گیرد، چون توبه ھمه گناھان  پذیرد، و به خاطر ارتکاب گناه مورد طعنه قرار نمی را می
برد. اما اگر توبه نکند، تردیدی نیست که عدالت او مخدوش است؛  بین می گذشته را از

 پسندند.  ای است که محققین آن را نمی اما اسلوب بزرگ نمایی کردن، اسلوب و شیوه
اید: (اجتھادی که مخالف با کتاب و سنت باشد چگونه توجیه  ) گفته٨در (ص  -٤٠

شود چنان که خالد بن ولید مالک بن نویره را کشت، و ابوالغادیه عمار را به قتل  می
 رساند)؟ 

 گوییم که: در پاسخ می

خالد بن ولید را ستوده و او را سیف الله لقب داده است.  ص: اینکه، پیامبراول
نمود  موته را چنین روایت می ۀکند که او واقع روایت می سبخاری از انس بن مالک

که: (قبل از آن که خبر کشته شدن جعفر و زید و ابن رواحه به مردم برسد پیامبر خبر 
زید گرفت و کشته شد، و سپس  شھادت آنان را به اطالع مردم رساند و فرمود: پرچم را

گفت از  وقتی پیامبر چنین می –ابن رواحه پرچم را به دست گرفت و کشته شد 
تا آن که پرچم را شمشیری از شمشیرھای خدا به دست  –ریخت  چشمانش اشک می

 ) آورده است. ٢١٩صاحب کتاب المنھج االسالمی در الجرح والتعدیل (ص  -١
 ). ١/١٦٣مفتاح دارالسعادة ( -٢
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 . ١را پیروز گرداند)ھا  آن گرفت و خداوند
گا ترین مردم به احوال  هخوشا به حال سیف الله، اسمی که راستگوترین انسان و آ

 مردم و کسی که بیش از ھمه در فکر دین خداست آن را گذاشته است. 
را به ھا  آن اینکه، شمشیر خدا خالد بن ولید بود که با مرتدین جنگید تا آن که دوم:

ھا و  اسالم باز گرداند، و بعد از آن به سوی عراق رھسپار شد و در آن جا دسته
کرد، و او بود که آن شھرھا را فتح کرد و به قلمرو  دھی میلشکرھای اسالم را فرمان

اسالم افزود، خداوند از او راضی و خوشنود باد. و ھر انسانی که قلب و دلی پاک داشته 
بیند که او فرماندھی بزرگ بوده است که برای اسالم و  باشد اگر سیره او را بخواند می

توحات بزرگ او را مورد مطالعه قرار مسلمین مفید بوده است. شما فرماندھی او و ف
دھید، خواھید دید که ما در برابر این رادمرد قھرمان بسیار ناچیز و کوچک ھستیم؛ ما 
شرم و حیا میکنیم قصه ای را که شاید اتفاق افتاده باشد و ما گمان داریم که او در آن 

 ن.اشتباه کرده است را بروز دھیم، البته بر فرض صحیح بودن این داستا
اینکه روایات تاریخی در بیان حقیقت متفاوت ھستند، بنابراین نباید فقط از  سوم:

کنند  گویند و روایاتی که عمل او را توجیه می روایاتی استناد کرد که علیه او سخن می
 کنند که برخی عبارتند از:  را کنار گذاشت، روایاتی آمده است که عمل او را توجیه می

گویند: خالد مالک بن نویره را فرا خواند و او را به خاطر  (و میگوید:  ابن کثیر می
پیروی از سجاح که ادعای نبوت کرده بود و به خاطر ندادن زکات سرزنش کرد و 

یعنی  –دانی که زکات با نماز ھمراه است؟ مالک گفت: یار و ھمراه شما  گفت: آیا نمی
آیا او یار و ھمراه ماست و یار و کرد! آنگاه خالد گفت:  می چنین ادعا –پیامبر خدا 

 . ٢صاحب تو نیست؟! ای ضرار، گردن او را بزن. و آن وقت گردن او زده شد)
در دوران حیات خویش او را به  صخالد بن ولید فرماندھی بود که پیامبر چھارم:

از خالد اشتباھی سر زد و  ص عنوان امیر لشکر مقرر کرده بود و در دوران پیامبر
ز کار او بیزاری جست اما او را عزل نکرد، و این نشانگر آن است که ا صپیامبر 

شود که  فرمانده ممکن است گاھی مرتکب اشتباه شود، اما به خطا رفتن او باعث نمی

 ). ٤٢٦٣بخاری ( -١
 ). ٦/٣٢٢ة (یة والنھایالبدا -٢
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 او عزل گردد اگر جھاد در راه خداوند متعال بدو نیاز داشت.
خالد را به سوی  صکند: (که پیامبر  روایت می لبخاری از عبدالله بن عمر

بلد نبودند که بگویند: ما ھا  آن را به اسالم فرا خواند،ھا  آن بنی جذیمه فرستاد، او
دین شدیم و از دین بازگشتیم.  بی یعنیگفتند: (صبأنا صبأنا)  مسلمان شدیم بلکه می

نمود و به ھر یک از ما اسیرش را داد ھا  آن آن گاه خالد شروع به کشتن و اسیر کردن
اینکه در یکی از روزھا خالد دستور داد که ھر یک از ما اسیرش را به قتل برساند،  و تا

کشم و ھیچ یک از یاران من اسیرش را  من گفتم: سوگند به خدا که من اسیرم را نمی
 صآمدیم و قضیه را با او در میان گذاشتیم، پیامبر  صکشد، تا اینکه نزد پیامبر  نمی

ت: بار خدایا، از آنچه خالد انجام داده بیزارم و به تو پناه ھایش را بلند کرد و گف دست
 . ١برم. (تا دوبار چنین گفت) می

دیگری غیر از اسالم اعالم  ۀخالد در اینجا گروھی را کشت که اسالم خود را با کلم
با خبر شد کار خالد را نپسندید و از عمل او بیزاری  صکرده بودند وقتی پیامبر 

این او را معزول نکرد، بلکه بعد از آن ھم خالد را به عنوان فرمانده جست، اما با وجود 
 . ٢کرد مقرر می

گویید،  پس شما در مورد اینکه پیامبر او را مجازات نکرد و او را عزل ننمود چه می
، یا اینکه بر این باور کنید مییا سکوت اختیار  کنید میھم انتقاد  صآیا از پیامبر 

لد را مجازات نکرد چون خالد اجتھاد کرده و به خطا رفته خا صھستید که پیامبر 
 بود؟! 

سپس چه فرقی است بین آنانیکه بار اول کشته بود و آنانیکه بار دوم کشته بود؟ 
مگر اینکه کشته شدگان بار اول کافران و کشته شدگان بار دوم مرتدانی بودند که 

 اعالن اسالم کردند.
االسالم، صاف و پاک است خدا را سپاس  ھای ما نسبت به سیف از اینکه دل

ھای کفر را درھم شکست و مردم آن جا را  ھا و قدرت گوییم، ھمان کسی که دولت می
ھای او خداوند خطای او را  ھا و نیکی وارد اسالم کرد. و در مقابل دریای خوبی

 ). ٤٣٣٩بخاری ( -١
 ). ١/٨٣) و اعالم الموقعین (٢٨/٢٥٤الفتاوی ( -٢
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 آمرزد. می
او و  صبر : اینکه، چنین خطای اجتھادی از اسامه بن زید بن حارثه که پیامپنجم

داشت سر زده است، و او فردی را بعد از آن که گفت: ال اله  پدرش اسامه را دوست می
او را به خاطر این کارش سرزنش کرد، اما او را  صاال الله به قتل رساند. و پیامبر 

 .١مجازات ننمود
را مجازات نکرد  ساسامه صنظر شما چیست؟ آیا شما به خاطر اینکه پیامبر 

 گویید: اجتھاد او با کتاب و سنت مخالف بوده است؟  و می کنید میاعتراض 
را در  سرا در نظر بگیرید و سپس موضع صدیق صشما ھمه این مواضع پیامبر 

 نظر بگیرید و سپس با قلبی سالم دوباره بیندیشید. 
دختر پیامبر  ھردوھم سر زده است، علی قاتالن شو سچنین چیزی از علی ششم:

عثمان بن عفان که مظلومانه کشته شده بود را مجازات نکرد، و حال آن  راشد ۀو خلیف
که عثمان از مالک بن نویره از بزرگی زمین ھم بزرگتر و برتر بوده است، اما ما به علی 

ایم چون معتقدیم که او ھمانند برادرش ابوبکر  اعتراض نکرده و از او خرده نگرفته
ھای ما را نسبت به دوستانت و یاران  دلاجتھاد کرده است. بار خدایا،  سصدیق

 پیامبرت که دین تو را یاری کردند و ھمراه پیامبرت جھاد نمودند پاک و صاف بگردان. 
اعتراضی نکردند به ھا  آن آیا این قضیه در دوران اصحاب اتفاق نیافتاده است، ھفتم:

برید که شما  یم اعتراضی نکردند، آیا گمان س، و دیگر صحابه از جمله علی سجز عمر
از نسل قرآن ھستید و از کسانی که خداوند متعال آنان را برای یاری و ھمراھی پیامبر 

را بر انگیخت تا پرچم جھاد در راه خدا را ھا  آن خویش انتخاب نمود، و از کسانی که
بدست گیرند، و دین اسالم را ھمانگونه که بر پیامبر نازل شده بود به جھان و جھانیان 

 ورزید؟!  می برسانند واالتر و برتر ھستید، و بر دین خدا بیش از آنان غیرت
کنده از آن ھستند تا از اصحاب عیبھا کتابروایات تاریخی که  جویی  ی شیعه آ

 باشد. کنند و عقاید جدیدی ایجاد نمایند سبب توھین و متھم کردن بزرگان امت می
عمار را به قتل رسانده است، او در  -یگر یا کسی د -اما در مورد اینکه ابو الغاویه، 

و  سلشکر: (لشکر علی ھردولشکر معاویه بود و عمار و دیگر کسانی از اصحاب از 

 ). ٩٦مسلم ( -١
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ی که برای جنگیدن توجیھی داشته است، امید ھرکس) کشته شدند و سلشکر معاویه
تأویل ھا  آن ھای آنان خبر نداریم، اما معتقدیم که است که خداوند او را بیامرزد ما از دل

دھند، و تردیدی  و نظرشان این بوده است که کار درست و موجھی انجام می کردند می
 »عمار را شورشیان خواھند کشت«بوده است، و حدیث  سنیست که حق با علی

گوید: (از  روایت است که می سدلیلی بر حقانیت علی است. از ابوسعید خدری
کشند، او آنان  او را گروه شورشیان می وای بر عمار!«گفت:  شنیدم که می صپیامبر

  .١»خوانند او را به جھنم فرا میھا  آن خواند و را به بھشت فرا می
را کافر قرار نداده ھا  آن گروه قاتل عمار را شورشی نامیده است و صو پیامبر 

تر ھستید و پیامبر را به خاطر آن که گروھی را که  حساس صاست، آیا شما از پیامبر 
 نامید؟!  ، و ابو الغاویه را کافر میکنید میکشد کافر ننامیده است تخطئه  عمار را می

کند چنان که  اسالم بیرون نمی ۀتجاوز یک گروه به گروھی دیگر آنان را از دایر

ْصلُِحوا بَيَْنُهَما  فَإِْن  �ْن َطا�َِفَتاِن ِمنَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
الُْمْؤِمنَِ� اْ�َتَتلُوا فَأ

ْخَرى َ�َقاتِلُوا الَِّ� َ�بِْ� 
ُ
 .]٩[الحجرات:  ﴾َ�َغْت إِْحَداُهَما َ�َ اْ�

ھر گاه دو گروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند در میان آنان صلح برقرار «
ای که ستم  تعدی ورزد با آن دسته سازید اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و

 ».ورزد بجنگید کند و تعدی می می

َ ﴿ فرماید: سپس می َخَو�ُْ�ْم  َوا�َُّقوا ا�َّ
َ
ْصلُِحوا َ�ْ�َ أ

َ
إِ�ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأ

مؤمنان برادران ھمدیگرند پس میان برادران « .]١٠[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ْم تُرَْ�ُونَ 
 ».و صفا برقرار کنید و از خدا بترسید تا به شما رحم شودخود صلح 

جنگند با اینکه یک گروه را به  بینیم که خداوند مؤمنانی را که با یکدیگر می می
را برادران ایمانی خوانده است ولی ھا  آن نامد و تعدی و ستم وصف نموده برادر می

 ورزد بجنگید.  فرموده که با کسی که تعدی می
مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند به جھنم تھدید شده است در و کسی که 

جنگیدند  سای نداشته باشد. و کسانی که با علی صورتی که او در این مورد شبھه

 ). ٤٤٢بخاری ( -١
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ھستند که  سراشد عثمان ۀداشتند که خواستار گرفتن خون خلیف چنین اظھار می
 بوده استھا  آن ظاھرھمانند ھا  آن مظلومانه به شھادت رسیده بود، پس اگر درون

توانیم حکم کنیم و  اند، و ما فقط از روی ظاھر می دانسته کار خود را موجه میھا  آن
 داند.  امور درونی را خداوند می

رخ داد اموری بود که منشأ آن ھا  آن یی که بینھا جنگگوید: ( کیاطبری می
 . ١اجتھاد بود)

گوید، آن دسته از  گر سخن میی اصحاب با یکدیھا جنگشوکانی در آن جا که از 
گویند: اصحاب ھمه عادل ھستند به جز کسانی که با علی  معتزله و شیعه را که می

گوید: (شبھاتی که اصحاب با تمسک به آن اقدام به جنگ  نماید و می می اند رد جنگیده
ام اعتنایی به خدا و دین او به این کار اقد از روی بیھا  آن نمودند نشانگر آن است که

ی که به ھرکسننمودند. و جایگاه صحبت و ھمراھی پیامبر جایگاه بزرگی است پس 
کند در گردابی افتاده که از آن جان سالم به در نخواھد  برخی از اصحاب توھین می

 . ٢برد)
توان تحت نام  اید: (آیا مخالفت اصحاب را با احکام قطعی می ) گفته٨شما در (ص  -٤١

در ارتکاب ھر کار حرام و ترک ھر امر واجبی مجاز ھا  آن ت کهاجتھاد توجیه کرد و گف
 ھستند). 

 گویم:  در پاسخ می
ھا در ارتکاب  گوید: (آن آور است که می اینکه، این سخن شما عجیب و شگفتاول: 

دارید  ای که شما بیان می ھر کار حرام و ترک ھر واجب...)! از این تعمیم به این شیوه
اند که دین را از زیر پا گذاشته و مرتکب  گروھی فاسق بودهھا  نآ آید که چنین بر می

 ھستیم. ھا  آن اند، و ما در صدد توجیه کارھای امور حرام و ناجایز شده
روایات باطل و پوچی است که شیعه در پرتو  ۀای نتیج به راستی که چنین اندیشه

ن حق نگشاید تردیدی ھای آنان را برای پذیرفت اند، و اگر خداوند دل آن تربیت شده
 نیست که در خطر بزرگی قرار دارند. 

ھا آیه آنان را ستوده است، و  کسانی اند که خداوند در ده شاینکه، اصحاب دوم:

 ) از او نقل کرده است. ١٢٧شوکانی در ارشاد الفحول (ص  -١
 ).١٢٨ارشاد الفحول (ص  -٢
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بودند که ھا  آن برگزیده است، و صرا برای ھمراھی و صحبت پیامبرشھا  آن خداوند
مند است  امت از آن بھرهدین را یاری کردند و آن را به ما رساندند، و ھر خیری که 

ھای آنان است، و اگر کارھایی از آنان براساس اجتھاد سر زده  امت در آن مدیون تالش
 آمرزد.  را میھا  آن است ان شاء الله خداوند

دھد  می در تفسیر آخرین آیه سوره بقره که خداوند به مؤمنین آموزش صپیامبر 

نَا َر�ََّنا َ� تَُؤاِخْذنَا إِنْ ﴿ که بگویند:
ْ
ْخَط�

َ
ْو أ

َ
پروردگارا، اگر « .]٢٨٦[البقرة:  ﴾�َِسيَنا أ

فرماید: خداوند  می (پیامبر)». ایم ما را مواخذه نکن فراموش کرده و یا اشتباه کرده
را ھا  آن . یعنی: خداوند از خطاھای آنان در گذر نموده و١ام) فرماید: (چنین کرده می

 کند. مواخذه نمی
ھا  شود روایاتی است که در طی قرن میھا  آن که در موردو علت تصورات اشتباھی 

اند و برترین و بھترین نسل بشریت را به صورتی بد و کافر و فاسق ارائه  انباشته شده
ھا  آن دھند، حال شیعیان آمادگی این را داشته باشند که در روز قیامت جوابگوی می

 باشند. 
ستاییم ھمان طور که  ، و آنان را میگوییم: خداوند از اصحاب راضی باد اما ما می
به خاطر پاسداری ھا  آن خواھیم که به را ستوده است، و از خدا میھا  آن پروردگارشان

خواھیم که خطاھای  پاداش بدھد، و از خداوند می صاز دین و یاری کردن پیامبر 

ِيَن َجاُءوا ﴿ فرماید: آنان را بیامرزد، چنان که خداوند متعال می ِمْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َوا�َّ
ِيَن آمَ  يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ ُنوا َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ

 .]١٠[الحشر:  ﴾١٠َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ 
گویند: پروردگارا! ما را و  یآیند م کسانی که پس از مھاجرین و انصار به دنیا می«

ای نسبت به  اند بیامرز و کینه برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته
 .»ھایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی مؤمنان در دل

 اند کدام ھستند؟!  اینکه، مواردی که اصحاب با احکام قطعی مخالفت کرده سوم:
اند چه ھستند؟! و آیا معنی و مفھوم آن قطعی  ر این احکام قطعی در قرآن آمدهاگ

باشد؟! و چه کسی به قطعی بودن معنی آن حکم کرده است؟! و اگر این احکام  می

 ). ٢٨٩مسلم ( -١
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اند کدام ھستند؟! و چه کسی به قطعی بودن آن حکم کرده  قطعی در سنت آمده
 است؟! 

آمده است که به صورت کلی و به صورت ھا آیه در کتاب خداوند عزوجل  ده چھارم:
، به کنید میستاید و شما با تأویالت مختلفی آن را از معنای آن دور  ویژه اصحاب را می

 چه دلیل تأویل و توجیه برای شما مباح و جایز است و برای دیگران حرام و ممنوع؟! 
 اند، آیا دهاند اصحاب سنت را روایت کر اگر این احکام در سنت و حدیث آمده پنجم:

 ورزند؟  کنند و سپس با آن مخالفت می چیزی را روایت میھا  آن
ی حدیث اھل سنت آمده ھا کتابتوان گفت شما به احادیث صحیحی که در  آیا می

باور دارید؟ خیر، شما باور ندارید چون از میان احادیث اھل سنت به صورت گزینشی 
دھید که با مذھب تان موافق باشد ھر چند این  فقط احادیثی را مورد توجه قرار می

 !! کنید میاحادیث ضعیف باشند و احادیث صحیح را رد 
اید: (حتی در شورش علیه امام زمانشان و کشتن افراد  ) گفته٨شما در (ص  -٤٢

 ھای فراوانی).  زیادی و ریختن خون
برای ھا  آن به قصد شورش بیرون نیامده بودند و بلکهھا  آن تر بیان شد که پیش

ه گرفتن انتقام خون خلیفه بیرون آمدند، ابن کثیر آورده است که: (ابودرداء و ابو امام
جنگی؟ سوگند به خدا که او از  نزد معاویه آمدند و به او گفتند: برای چه با این مرد می

نزدیکتر است و از تو به  صتو و از پدرت جلوتر مسلمان شده است، و از تو به پیامبر 
جنگم او به  این امر سزاوارتر است؟ او گفت: به خاطر گرفتن خون عثمان با او می

ده است، پیش او بروید و به او بگویید: قاتالن عثمان را به ما بدھد قاتالن عثمان پناه دا
را قصاص کنیم، آن وقت من اولین نفر از اھل شام خواھم بود که با او بیعت ھا  آن تا

کنم. ابو درداء و ابو امامه نزد علی رفتند و سخنان معاویه را به او رساندند، علی  می
نید، آن وقت افراد، زیادی بیرون آمدند و گفتند: بی ھستند که میھا  این گفت: قاتالن

قدرت دارد به ما تیر اندازی کند. آنگاه ابو درداء  ھرکسما قاتالن عثمان ھستیم و  ۀھم
 . ١و ابو امامه برگشتند و در جنگ شرکت نکردند)

 داند.  اند آن را خدا می این بوده است، و اما آنچه در درون داشتهھا  آن ظاھر
 شورش بوده است یا جنگی بوده که براساس شبھه در گرفته است؟!  پس آیا این

 ). ٧/٢٦٠ة (یة والنھایالبدا -١
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اید: (آیا این اجتھاد فقط مختص بعضی از اصحاب است یا  ) گفته٨شما در (ص  -٤٣
ھا  آن آیند نیز با تأسی از میھا  آن شود و کسانی که بعد از را شامل میھا  آن ۀاینکه ھم

فرموده است: (اصحاب من چون ستارگان  صتوانند چنین اجتھادی بکنند زیرا پیامبر می
 شوید)؟  ھستند به ھر کدام اقتدا کنید ھدایت می

 گویم:  در پاسخ می
روایاتی  ۀاید طعنه و تمسخر است نه پرسش، و این نتیج اینکه، آنچه شما گفته اول:

 امت اسالمی شکل داده است.  ۀاست که چنین مفاھیمی را در مورد اولین نسل و پای
نکه اشتباه کردن از صفات بشر است، و قرآن کریم و سنت نبوی به این ای دوم:

 اند.  صفت اشاره کرده
آموزد که از او بخواھیم که ما را به خاطر  و قبًال بیان شد که خداوند متعال به ما می

نَا﴿ خطا و اشتباه مان مواخذه نکند:
ْ
ْخَط�

َ
ْو أ

َ
 .]٢٨٦لبقرة: [ا ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخْذنَا إِْن �َِسيَنا أ

. خداوند به ما آموخته ١فرماید: (چنین کردم) خبر داد که خداوند می ص و پیامبر
است که ھر وقت مرتکب اشتباه شدیم دست دعا به سوی او دراز کنیم و معذرت 

خواھد صفت خطا کردن انسان را  پذیرد. آیا شیعه می بخواھیم و او عذرخواھی ما را می
از بین ببرد؟! چه کسی گفته است اگر کسی اشتباه کرد باید از او در اشتباھش پیروی 

 شود؟! 
. و از آن اید هرا بیان نکرد» أصحابی کالنجوم«بر خالف عادت، مرجع حدیث  سوم:

 اطالع باشید.  کنم از دروغ بودن این حدیث بی جا که شما محدث ھستید!! فکر نمی
 –یا ابن سلیمان  –از طریق سالم بن سلیم  ٣و ابن حزم ٢این حدیث را ابن عبدالبر

... و سالم بن .ارزش است روایت ساقط و بیگوید: (این  اند، ابن حزم می روایت کرده
کند، و بدون تردید این حدیث ھم از ھمان  سلیمان احادیث دروغینی را روایت می

گوید: (دروغگوست). آیا  احادیث دروغین اوست)، و ابن خراش در مورد سالم می
درست است که شما به چنین حدیثی استناد کنید بدون آن که منبع خود را بگویید و 

 ال آن که شما محدث ھستید؟! ح

 ). ٢٨٩مسلم ( -١
 ). ٢/٩١(جامع بیان العلم  -٢
 ). ٦/٨٣االحکام ( -٣
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اید: (سوم: آیات قرآنی که در مورد بیمار دالنی آمده که روحیه و حالتی  شما گفته -٤٤

�ذْ ﴿ فرماید: میھا  این ھستند. خداوند متعال در موردھا  آن چون منافقان دارند و پیرو
ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض َما وَ  ُ َورَُسوُ�ُ إِ�َّ ُغُروًراَ�ُقوُل الُْمَنافُِقوَن َوا�َّ  ﴾١٢َعَدنَا ا�َّ

 .]١٢[األحزاب:
گفتند: خدا و  ھایشان بیماری (نفاق) بود می و آنگاه که منافقان و آنان که در دل«

 ».اند ھای دروغین به ما نداده پیغمبرش جز وعده
اند به تقوی و  گویند خدا و پیامبرش خالف وعده کرده پس چگونه کسانی که می

 شوند؟ عدالت توصیف می
و  کردند میانگیزی و تردید افکنی  اند که فتنه چھارم: آیاتی که در مورد کسانی آمده

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َواْرتَابَْت ﴿ جاسوس دشمن بودند: ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن بِا�َّ ذِنَُك ا�َّ
ْ
إِ�ََّما �َْسَتأ

 .]٤٥[التوبة:  ﴾٤٥ُدونَ قُلُوُ�ُهْم َ�ُهْم ِ� َر�ْبِِهْم َ�َ�َدَّ 
خواھند که (در جھاد شرکت نکنند که مدعیان دروغین  تنھا کسانی از تو اجازه می«

ھایشان دچار شک و تردید است و در حیرت  اند و) به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دل
 ».برند و سرگردانی خود به سر می

را ناراحت  صو پیامبراند که خدا  پنجم: آیاتی که در مورد کسانی نازل شده

ِيَن يُْؤُذوَن ا�َِّ�َّ ﴿ کند و به خاطر این کار مستحق عذاب دردناکی ھستند: می َوِمنُْهُم ا�َّ
ِيَن آَمنُ  ِ َوُ�ْؤِمُن لِلُْمْؤِمنَِ� َورَْ�ٌَة لِ�َّ ُذُن َخْ�ٍ لَُ�ْم يُْؤِمُن بِا�َّ

ُ
ُذٌن  قُْل أ

ُ
وا َوَ�ُقولُوَن ُهَو أ

ِ�مٌ ِمنُْ�ْم  
َ
ِ لَُهْم َعَذاٌب أ ِيَن يُْؤُذوَن رَُسوَل ا�َّ  .]٦١[التوبة:  ﴾٦١َوا�َّ

گویند او سراپا گوش  آزارند و می در میان منافقان کسانی ھستند که پیغمبر را می«
 ».است

کند که خداوند به او عذاب  آیا عقل سلیم به عادل و درستکار بودن کسی حکم می

َ َورَُسوَ�ُ لََعَنُهُم ﴿ و را نفرین کرده است:دردناکی را وعده داده و ا ِيَن يُْؤُذوَن ا�َّ إِنَّ ا�َّ
َعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا

َ
�َْيا َواْ�ِخَرةِ َوأ ُ ِ� ا�ُّ  .]٥٧[األحزاب:  ﴾٥٧ا�َّ

رسانند خداوند آنان را در دنیا و آخرت  کسانی که خدا و پیغمبرش را آزار می«
 ».بیند ای برای ایشان تھیه می عذاب خوارکنندهکند و  نفرین می

ِ َ�ْ�َ ﴿ اید: ششم: شما این آیه را ذکر کرده �ُْفُسُهْم َ�ُظنُّوَن بِا�َّ
َ
تُْهْم � َهمَّ

َ
َوَطا�َِفٌة قَْد أ
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و گروھی دیگر تنھا در بند خود بودند و درباره « .]١٥٤[آل عمران:  ﴾اْ�َّقِ َظنَّ اْ�َاهِلِيَّةِ 
 ».ی نادرستی چون پندارای زمان جاھلیت داشتندخدا پندارھا

توان کسانی که در مورد خدا شک و تردید دارند را عادل و ثقه  اید: (آیا می سپس گفته
 شمرد)؟! 

 پاسخ: 
ھایی از منافقان ھستند، و این آیات در مورد  اینکه، این آیات در مورد دسته اول:

ی سیره اسامی اصحاب مؤمن را ذکر ھا کتاباند، و  مؤمنان مھاجر و انصار نازل نشده
از  ھیچکساند، و  اند و در برخی از روایات و احادیث اسامی منافقان ذکر شده کرده

 اصحاب مؤمن، منافق نامیده نشده است. 
اند؟! و  دانیم که چه کسانی این منافقان را به تقوا و عدالت متصف کرده ما نمی دوم:

ید که اھل سنت کدام یک از این منافقان را عادل و ا ھمچنین شما برای ما بیان نکرده
 متقی نامیده است؟! 

: اینکه ما فقط بوسیله احادیث صحیح نه ضعیف و دروغین به ایمان بزرگان سوم
ایم بنابراین ما از طریق خود اصحاب به  پی بردهھا  آن مھاجرین و انصار و برادران مؤمن

گاه شده مؤمن بودن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ایم، پس اگر مؤمن  برادران شان آ
 ایم بین مؤمنان و منافقان فرق بگذاریم و اگر ایمان ثابت است ما توانستهھا  آن بودن

 را اثبات کنیم. ھا  آن توانیم ایمان ثابت نباشد ما نمیھا  آن
ھا  آن اگر از شیعه خواسته شود که اصحاب مؤمن را از منافقانی که با چھارم:

پاکان و برگزیدگان را با ھا  آن توانند. به خاطر این اند جدا کنند، نمی کرده یزندگی م
 ماند.  نمی حقی پنھان ۀدر حالی که این بر ھیچ جویند اند هافراد ناپاک اشتباه گرفت

اما اھل سنت بزرگان مؤمنان از مھاجرین و انصار و اھل بدر و اھل بیعت رضوان را 
شناسند مگر اینکه دلیل و برھانی  ی سیرت میھا کتابر ھایشان د با توجه به ذکر نام

 قاطع خالف آن را ثابت کند.
اید مفسرین برای ھر یک از آن اسباب نزولی  ھمه آیاتی که شما ذکر کرده پنجم:

ی نگفته است که این آیات ھیچکساند، و  اند که سبب نزول آن منافقان بوده بیان کرده
ھای منافقان مراجعه کنید خواھید  اگر شما به گفته اند، و در مورد مؤمنان نازل شده

اند، و ھیچ مفسری  از اصحاب نسبت داده نشده ھیچکسھا و کارھا به  دید که این گفته
 در این تردیدی ندارد. 
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کند که  داریم: بیھقی از ابو طلحه روایت می ای در این مورد بیان می اینک نمونه
افتاد و من آن را بر  شمشیرم از دستم می گفت: (خواب ما را در احد فرا گرفت و

گرفتم. و  افتاد و من آن را می داشتم و باز می افتاد و من آن را بر می داشتم و باز می می
 فقط به فکر خودشان بودند، خیلی ترسو و بزدل بودند: –یعنی منافقان  –گروه دیگر 

ِ َ�ْ�َ اْ�َّقِ َظنَّ اْ�َاهِلِيَّ ﴿ خدا پندارھای  ۀو دربار« .]١٥٤[آل عمران:  ﴾ةِ َ�ُظنُّوَن بِا�َّ
و در مورد خداوند شک و تردید ». نادرستی چون پندارھای زمان جاھلیت داشتند

اید و چرا آن را  . این روایت را ابن کثیر آورده است، چرا شما آن را ذکر نکرده١داشتند
اید؟! ھمچنین  آورید و حال آن که ابن کثیر را به عنوان منبع بیان کرده به خاطر نمی

 صگوید: (وقتی ھمراه پیامبر  ابن کثیر حدیثی از زبیر بن عوام آورده که زبیر می
ی از ھیچکسا گرفته بود خداوند خوابی برای ما آورد، و بودیم و به شدت ترس ما را فر

اش بود، گویا دارم سخن معتب بن قشیر را  اش روی سینه ما نبود مگر آن که چانه
داشتیم سوگند به خدا که ھرگز در اینجا کشته  گفت: اگر ما اختیاری  شنوم که می می

 ورد آیه نازل کرد:شدیم. من سخن او را به خاطر سپردم، و خداوند در این م نمی

ٌء َما قُتِلَْنا َهاُهَنا﴿ ْمرِ َ�ْ
َ
اگر ما « .]١٥٤[آل عمران:  ﴾َ�ُقولُوَن لَْو َ�َن َ�َا ِمَن اْ�

  .٢»شدیم داشتیم در اینجا کشته نمی اختیاری 
توانید یک نص بیاورید که منظور از این آیات، مھاجرین و انصاری  آیا شما می ششم:

 ایمان آورده بودند؟!  صھستند که به پیامبر 
آنچه در این آیات  ۀاید: (خالص سپس بحث را با این سخنان به پایان رسانده -٤٥

اند و شک و تردیدی در  شود، این است که برخی از اصحاب عادل و ثقه بوده مالحظه می
 اند).  نیست و برخی دیگر عادل نبودهھا  آن مورد

 پاسخ: 
اند  که ھمه کسانی که در مدینه بوده کنید میاصرار : اینکه، شما ھمواره بر این اول

خواه مؤمن و خواه منافق، را اصحاب بنامید. در حقیقت چنین چیزی خیانت به پیامبر 
 دھید که منسوب به او باشند، و پیامبر با است چون شما منافقان را اصحاب او قرار می

که  ھرکسشود و  ه میبا یاران و اصحاب خود سنجید ھرکسشناخته شود، چون ھا  آن

 ). ٤٠٦٨) سند آن حسن است و اصل آن در بخاری است (٢٧٤-٣/٢٧٣دالئل النبوة ( -١
 ). ٢/١٣٠) سیره ابن ھشام (٢/١٦٢تفسیر ابن کثیر ( -٢
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رود و اگر چنین نباشند او نیز  اصحاب و یاران او خوب باشند او فرد خوبی به شمار می
 صشود. و شیعه اثنا عشری از نسبت دادن منافقان به پیامبر  خوب شمرده نمی

 است.  صترسی ندارند و این نھایت توھین به پیامبر 
سواد ادعا نکرده است  افراد بی از ھیچکساز علمای امت، و  ھیچکساینکه  دوم:

ھستند، و اگر این حرف را پیش برخی از مردمان  صکه منافقان اصحاب پیامبر 
عامی بگویید شاید از عقاب شان جان سالم بدر نبرید چه رسد پیش دانشمندان و 

تر گذشت که دو صحابی بزرگوار ابوطلحه و زیبر گفتند که این سخن  بزرگان امت، پیش
 منافقان بوده است.  ۀگفت

توانید  اید که (برخی از اصحاب عادل و برخی عادل نیستند) آیا می اینکه گفته سوم:
اند نام ببرید؟ و آیا از دیدگاه شما به  افراد عادل از صحابه و آن کسانی را که عادل نبوده

جز ھمان چھار نفر کس دیگری از اصحاب عادل است؟! دینی که خداوند آن را به 
ان آخرین دین فرستاده است و قرآن را برای آن نازل فرموده است در زمان نزول عنو

ای است که عقال از به  فقط برای چھار نفر سودمند واقع شده است؟! واقعًا این مسخره
 کنند!!  زبان آوردن آن شرم می

 منافق یا فاسق و مرتکب حرام ھستند!!  صاصحاب پیامبر 
 !! اند ھمسران او کافر یا فاسق

 ھمه اھل بیت او به جز علی و بعضی از فرزندانش کافر و فاسق ھستند!! 
 قرآن تحریف شده و ناقص است!! 

این چه دینی است؟! خداوند خواسته با آن بشریت را ھدایت نماید اما از ھمان 
گوییم که ما را از  اول این دین ناکام شکست خورده است؟! خدا را سپاس می ۀلحظ

 چنین باورھا و عقایدی نجات داده است. 
از زنان ھا  آن اید: (مقام اصحاب از مقام ھمسران پیامبر باالتر نبوده و شما گفته -٤٦

 اند).  پیامبر امتیاز بیشتری نداشته
در مورد عدالت اصحاب شبھه افکنی نمودید، سبحان الله! بعد از آن که  گویم: می

تردید ایجاد کنید، چقدر  صخواھید در مورد پاکی و ایمان ھمسران پیامبر  اینک می
تواند  کنند چه می ھا می گیری که اھل تشیع از این عیب جویی گستاخ ھستید! نتیجه

ی شیعه وص ۀبه گفت صطعنه بزنند که ایشان  صباشد جز اینکه به شخص پیامبر 
 خودش را یاری نکرده است. 
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اید: (نایل شدن به صحبت پیامبر از نایل شدن به ھمسری او افتخار  شما گفته -٤٧
تواند داشته باشد، و خداوند در مورد ھمسران  باالتری نیست و تأثیر بیشتر از آن ھم نمی

ِت ِمنُْ�نَّ بَِفاِحشَ ﴿ فرماید: پیامبر می
ْ
ِ َمْن يَأ ٍة ُمَبّيَِنٍة يَُضاَ�ْف لََها الَْعَذاُب يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ

ِ �َِسً�ا ای ھمسران پیامبر، ھر کدام از « .]٣٠[األحزاب:  ﴾٣٠ِضْعَفْ�ِ  َوَ�َن َذلَِك َ�َ ا�َّ
شما مرتکب گناه آشکاری شود کیفر او دو برابر (دیگران) خواھد بود و این برای خدا 

 ».آسان است
 پاسخ: 

شود باید ادب رعایت شود و بر ایشان  برده می صاینکه، وقتی اسم پیامبر  اول:
 گرامی داشته شود.  صدرود فرستاده شود، و جایگاه آن حضرت 

و ھمسری ایشان  صاینکه ادعای شما که افتخار ھمراھی و صحبت پیامبر  دوم:
رزش کنید. ارزشی ندارد ادعای خطرناکی است که باید از خداوند به خاطر آن طلب آم

برد و با  شرافت و افتخاری است که جایگاه ھمراه را باال می صچون ھمراھی پیامبر 
ھمراھی و صحبت ھیچ انسانی برابر نیست. بنابراین، ھمراھان و یاران برگزیدگان از 

 شوند، و ھمراھان و یاران افراد شرور و بد به فساد و شر مند می خیر و برکت آنان بھره
در آن  ھرکسھا را فضیلت داده است که  گردند. و خداوند بعضی مکان یآلوده مھا  آن

ھا را فضیلت داده  شود، و بعضی وقت مند می جاھا عبادت نماید از برکات آن اماکن بھره
شود. پس مدینه با حضور  است که پاداش اعمال در آن اوقات چند برابر می

ی که درآن جا زندگی کرده مشرف گردیده است، و مؤمنان به خاطر کس صپیامبرمان
ھم به خاطر بودن   دارند. و مکه و آن جا به خاک سپرده شده است مدینه را گرامی می

خدا در آن مشرف است. و نماز در مسجد الحرام در مکه مکرمه، و مسجد نبوی  ۀخان
 منوره چندین برابر دیگر اماکن پاداش دارد.  ۀدر مدین

نَْزْ�َاهُ ُمَباَركٌ ﴿ رماید:ف خداوند متعال در مورد کتابش می
َ
 ﴾َوَهَذا كَِتاٌب �

 ».ایم این کتاب خجسته و با برکتی است که ما نازل فرموده« .]٩٢[األنعام:

َة ُمَباَرً� وَُهًدى ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ِي بَِبكَّ َل َ�يٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
إِنَّ أ

 .]٩٦[آل عمران:  ﴾٩٦لِلَْعالَِم�َ 
ای است که در مکه  ای که برای مردم بنیانگذاری شده است خانه نخستین خانه«

 ».قرار دارد پر برکت و نعمت است و مایه ھدایت جھانیان است
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ِ َ�ًْ� ِمَن الَْمْسِجِد اْ�ََراِم ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ى بَِعبِْده َ�ْ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن ا�َّ

قَْ� ا
َ
ِي بَاَرْ�َنا َحْوَ�ُ إَِ� الَْمْسِجِد اْ�  .]١[اإلسراء:  ﴾�َّ

تسبیح و تقدیس خدائی را سزاست که بنده خود (محمد) را در شبی از مسجد «
 . »ایم الحرام به مسجد االقصی برد. آن جا که دور و بر آن را پر برکت ساخته

ْ�َن َما ُكنُْت ﴿ گوید: در مورد خودش می ÷و عیسی
َ
 .]٣١[مریم:  ﴾وََجَعلَِ� ُمَباَرً� �

 ».و مرا در ھر کجا که باشم با برکت قرار داده است«

نَْزْ�َاهُ ِ� َ�ْلٍَة ُمَباَرَ�ٍة  إِنَّا ﴿ گوید: و خداوند در مورد شب نازل کردن قرآن می
َ
إِنَّا �

 ».ایم آن را در شبی با برکت نازل فرموده« .]٣[الدخان:  ﴾٣ُكنَّا ُمنِْذرِ�نَ 
انسان با برکتی است، و  -صلوات الله وسالمه علیه-بد الله و پیامبر مان محمد بن ع

جستند. و ھرگاه آن  ھای ایشان تبرک می اصحاب از آب وضوء و موی و لباس
شد، پس  آمد و زیاد می گذاشت در آن برکت می دستش را در آب یا غذا می صحضرت

ی که با شد، آیا کس با برکت می صوقتی آب و غذا به خاطر لمس و تماس آن حضرت 
شود و کسی که ھمسر اوست و با جسد شریف آن حضرت  او ھمراه است با برکت نمی

 شود؟!  تماس دارد با برکت نمی
آیا اگر شما پیش خمینی بایستید و به او بگویید کسی که با تو ھمراه است و کسی 

راه و ی که با تو ھمھرکسکه با شیطان ھمراه است برابر و یکسانند، یا به او بگویید که 
باشد، چه  دوست است با کسی که با فرعون ھمراه و دوست است یکسان و برابر می

 پاسخی به شما داده خواھد شد؟ 
گیرد خوشحال  چرا یک شیعه از اینکه خمینی از دختر کوچک او بھره می

شود؟! آیا به خاطر این نیست که آن شیعه معتقد است که خمینی با برکت است؟!  می
کند و خودش شاھد آن بوده است  سید حسین موسوی حکایت می به داستانی که

گوید که وقتی خمینی در عراق بود به یکی از شھرھای عراق  گوش فرا دھید: او می
 دعوت شد و از موسوی خواست که با او ھمراه باشد، سفر انجام شد و در راه بازگشت

نند، خمینی فرمان خواستند که استراحت نمایند تا خستگی سفر را برطرف کھا  آن
داد که به منطقه عطیفیه بروند چون آن جا فردی ایرانی االصل بود که اسمش (سید 

گوید:  صاحب) بود و او و امام دوستی و آشنایی زیادی با ھمدیگر داشتند، موسوی می
.. و سید صاحب خواست که آن شب را پیش او .(سید صاحب از آمدن ما خوشحال شد



 ١٢١  سپاس و تذکر

.. چشم خمینی به ... و ھنگامی که وقت خواب فرا رسید.موافقت کردبگذرانیم، امام 
ای افتاد که چھار سال یا پنج سال داشت اما خیلی زیبا و قشنگ بود، امام از  دختر بچه

پدرش خواست که دختر بچه را بیاورد تا امام او را صیغه کند، پدرش با خوشحالی 
کرد که دختر بچه در آغوش او  زیادی موافقت کرد و خمینی در حالی شب را سپری

 . ١شنیدیم) بود و ما گریه و فریاد دختر را می
اش و از اینکه خمینی  به نظر شما چرا پدر از تماس جسد خمینی با دختر بچه

شود، بله، چون او معتقد است که نزدیک  کند خوشحال می دختر بچه او را صیغه می
 شدن به امام شرافت است گرچه با ھمین صورت زشت انجام بگیرد؟! 

ای ندارد  بگوییم: فایدهرا ناچیز بشماریم و  صبار خدایا، از اینکه ھمراھی پیامبرت
 نماییم.  به درگاھت استغفار می

ی که به آن دست ھرکسشرافت و مقامی است که  صصحبت و ھمراھی پیامبر 
بوده است بزرگ  صرود، و ما ھر مؤمنی را که ھمراه و یار پیامبر  یازد مقامش باال می

و بشریت ھا  آن رایداریم، و به او به خاطر این صحبت که اساس اسالم و پایه خیر ب می
گوید: (و مقام صحبت امر بزرگی است) و برکت  خوریم. شوکانی می بوده است غبطه می

 ای که زمین را منور کرد تجلی یافته است.  در آثار خجسته صھمراھی پیامبر 
با او  صشرف و مقامی واالست، و ھر زنی که پیامبر صازدواج با پیامبر  سوم:

افت او باال رفته است، و از جایگاھی برخوردار است که ازدواج نمود جایگاه و شر
 دیگران آن جایگاه را ندارند. 

ِت ِمنُْ�نَّ بَِفاِحَشٍة ُمَبّيَِنٍة يَُضاَ�ْف ﴿ فرماید: خداوند متعال می
ْ
ِ َمْن يَأ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ
ِ �َِسً�ا ِ َورَُسوِ�ِ َومَ  ٣٠لََها الَْعَذاُب ِضْعَفْ�ِ  َوَ�َن َذلَِك َ�َ ا�َّ ْن َ�ْقُنْت ِمنُْ�نَّ ِ�َّ

ْ�َتْدنَا لََها رِزْقًا َكرِ�ًما
َ
َ�ْ�ِ َوأ ْجرََها َمرَّ

َ
ِ لَْسُ�َّ  ٣١َوَ�ْعَمْل َصاِ�ًا نُْؤتَِها أ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ

اند ولی من آن را از کتـابی  ) بعضی از شیعیان این داستان را نپذیرفته٣٦ -٣٥لله ثم للتاریخ (ص  -١
کند که شاھد قضیه بوده است، و اگر واقعًا ثابت شود کـه دروغ اسـت  ام که مؤلف تأکید می نقل کرده

آن را از این کتاب حذف خواھم کرد. (البته خمینی به ازدواج متعه بـا دختـر شـیرخوار اعتقـاد دارد 
 یله جلـد سـوم بـا ترجمـه فارسـیر الوسـیـھمانطور که در کتاب تحریر الوسیله ذکر کرده است. تحر

 ه قم. مترجم)ین حوزة علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالم ١٢ألهمس
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َحٍد ِمَن الّنَِساءِ  إِِن ا�ََّقيُْ�َّ 
َ
 .]٣٢-٣٠[األحزاب:  ﴾َكأ

شود کیفر او دو برابر  ای ھمسران پیغمبر، ھر کدام از شما مرتکب گناه آشکار می«
از شما در برابر خدا و  ھرکس(دیگران) خواھد بود، و این برای خدا آسان است و 

پیغمبرش خضوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دھد، پاداش او را دو چندان 
ایم. و  نعمت ارزشمندی فراھم ساخته خواھیم داد، و برای او (در قیامت) رزق و

خواھید  ھمسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل ھیچ یک از زنان نیستید اگر می
 ».پرھیزگار باشید

ْهَل اْ�َيِْت ﴿ فرمایند: تا این که می
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

 .]٣٣اب: [األحز ﴾٣٣َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند و شما را کامًال پاک  خداوند قطعًا می«
 ».سازد

مثل ھیچ یک از زنان عادی ھا  آن بینید که خداوند چگونه بیان کرده است که می
چند برابر خواھد بود ھا  آن وعده داده که پاداشھا  آن نیستند اگر پرھیزگار باشند، و به

ھا زن  مانند دیگر زنھا  آن ھم چند برابر است. آیاھا  آن داده که عذاب و نیز وعده
فرماید: شما مثل  نیستند و مانند دیگران انسان نیستند؟! پس منظور خدا از اینکه می

به خاطر ازدواج با ھا  آن دیگر زنان نیستید چیست؟ آیا سبب آن، مشرف شدن
 نیست؟!  صپیامبر

دور نماید و ھا  آن خواھد با این قوانین پلیدی را از می و آیا خداوند بیان نکرده که
 تحقق یافته است. ھا  آن آنان را کامًال پاک سازد؟ ما معتقدیم که این امر در

به وضعیت زن نوح و زن لوط تشبیه نادرستی  شتشبیه کردن اصحاب چھارم:
ا به کفر است، و علت آن باور غلطی است که در اذھان شیعه جای گرفته که اصحاب ر

کنند. این دو زن وقتی به ھمسرانشان خیانت کردند به کفرشان  و خیانت متھم می
حکم شده است. عجیب تشبیھی است، آیا اصحاب کفر ورزیدند یا خیانت کردند؟! اگر 

 اند، پس چه کسی مؤمن و امین خواھد بود؟!  اصحاب کفر ورزیده یا خیانت کرده
کند، اما اگر اسالم با  ردن از پیامبران محروم می: کفر انسان را از استفاده بپنجم

شود، بلکه مسلمان فاسق و  گناھی آلوده شود فرد از استفاده بردن محروم نمی
 صشود. ابو ھریره از پیامبر  مند می بھره صگناھکار از برکت تبعیت از پیامبر 
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شود؟ آن  پرسید که چه کسی با به دست آوردن شفاعت آن حضرت خوشبخت می
ترین مردم به سبب شفاعت من در روز قیامت کسی  فرمود: (خوشبخت صرت حض

، اما خوارج و معتزله و شیعه ١است که خالصانه و از صمیم دل بگوید: ال اله اال الله)
 این را قبول ندارند. ھا  آن امامیه از این شفاعت محروم ھستند چون

 کند و خود شفاعت می برای موحدان و یکتاپرستان امت ص در روز قیامت پیامبر
کند، و  آورد، و قبل از آن، برای ھمه اھل محشر شفاعت می را از جھنم بیرون میھا  آن

 ۀشوند و این است معنی گفت مند می بھره صحتی کفار از برکات آن حضرت  اینگونه

ْن َ�بَْعَثَك َر�َُّك َمَقاًما َ�ُْموًدا﴿ فرماید: الھی که می
َ
 .]٧٩[اإلسراء:  ﴾٧٩َعَ� أ

 ».ای برساند باشد که خداوند تو را به مقام ستوده«
ی شما ھمه کسانی را که منتسب به ائمه ھستند بخشیده شده قرار ھا کتاب ششم:

شده باشند! و کسانی را که ائمه  أدھند گرچه چنین کسانی مرتکب نافرمانی خدا می
کرده باشند، آیا را عبادت  أدھند گرچه خدا را دوست نداشته باشند جھنمی قرار می

 افضل و برترند؟!  صائمه از رسول خدا 
کند که گفت: (... اگر مردی از امت تا جھان باشد  روایت می صکلینی از پیامبر 

زنده بماند و خدا را عبادت کند و سپس در حالی به لقای خداوند برود که نسبت به 
 . ٢)اھل بیت من و شیعیان من دشمنی داشته باشد، منافق خواھد بود

کند که گفت: (بازگشت این خلق به سوی ما و  کلینی از امام کاظم روایت می
 کنیم که با ماست! اگر نافرمانی خدا را کرده باشند خداوند را ناچار میھا  آن حساب

پذیرد، و اگر با مردم  ما را می ۀرا به خاطر آن گناه مواخذه نکند!! و خداوند خواستھا  آن
کنند!! و  را ببخشند و مردم قبول میھا  آن خواھیم که مردم می مشکلی داشته باشند از

 . ٣دھد!!) میھا  آن را خدا بهھا  آن عوض
 تھمت زده و دروغ بهھا  آن رحمت خدا بر اھل بیت باد چقدر این دروغگویان به

 اند!!!!  نسبت دادهھا  آن

 ). ٦٤٢٣بخاری ( -١
 ). ٢/٤٦الکافی / الروضة ( -٢
 ). ١/١٦٢الکافی ( -٣
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آن  ۀبینیم که برای دست کشیدن به آھنی که بر درب حجر ما شیعیان را می ھفتم:
کوشند تا از آن تبرک جویند و حال آن که این آھن با  قرار دارد بسیار می صحضرت 

جویند  فقط به خاطر این به آن تبرک میھا  آن تماسی نداشته است، و صجسم پیامبر 
این آھن به خاطر نزدیک بودن  نزدیک است، چطور صکه به جسد پاک آن حضرت 

با برکت است و جسمی که با آن حضرت تماس داشته  صبه جسد پاک آن حضرت 
 است مبارک نیست؟! 

را ھا  آن بینیم که برای دست کشیدن به قبور کسانی که ما شیعیان را می ھشتم:
کنند  میجویند و ادعا  گیرند و به آن قبرھا تبرک می نامند از یکدیگر پیشی می ائمه می

معتقدند ھا  آن کنند!!! آری، چرا چنین میھا  آن سازد، ھا را دور می که این قبرھا بیماری
 که صاحب قبر با برکت است و آنچه پیرامون اوست نیز به برکت او با برکت است! 

پس وقتی که خاک قبر امام با برکت است و برکت امام به خاطر این است که او از 
تماس داشته است از  صست، آیا جسمی که با آن حضرت ا صفرزندان پیامبر 

 خاکی که اصًال با جسد امام تماسی نداشته اولی نیست. 
اگر فردی بگوید: ای پیامبر خدا، لباس شما پلید و آلوده است و مردم را از  نھم:

 تبرک جستن به آن بر حذر دارد، مسلمانان با آن فرد چه خواھند کرد؟! 
که آن حضرت او را به  صباور نادرست در مورد ھمسر پیامبرتردیدی نیست که 

عنوان ھمسر پذیرفته و تا دم مرگ با او زندگی کرده است و پذیرفته که آن زن از 
تر از سخن کسی است که لباس پیامبر را پلید  امھات المؤمنین باشد، بسی خطرناک

 بداند، لباسی که از بین رفته و به دین امت کاری ندارد. 
شریفه  ۀاید: (بیا تا آنچه بزرگان علمای اھل سنت در تفسیر این آی شما گفته -٤٨

فَلَْم ُ�ْغنَِيا َ�نُْهَما ِمَن ﴿ گوید: فرموده الھی که: اند را با ھم بخوانیم، ابن جوزی می گفته
ِ َشيًْئا  .]١٠[التحریم:  ﴾ا�َّ

 ».بکنندو آن دو نتوانستند در پیشگاه الھی کمترین کاری برای ایشان «
دور نمایند، این آیه طمع کسانی را که مرتکب ھا  آن یعنی نتوانستند عذاب خدا را از

نماید، سپس خبر  شوند و به صالح و درستکاری دیگران امید دارند قطع می گناه می
دھد که گناه یک شخص دیگر برای کسی که فرمانبردار است زیانی ندارد و  می

ُ ﴿ فرماید: می َت فِرَْعْونَ  َوَ�ََب ا�َّ
َ
ِيَن آَمُنوا اْمَرأ و خداوند « .]١١[التحریم:  ﴾َمَثً� لِ�َّ
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 ».) را مثل زده استببرای مؤمنان، زن فرعون (یعنی آسیه بنت مزاحم
 گوید: خداوند َمَثل اول را برای عایشه و حفصه زده است و به و یحیی بن سالم می

را به تمسک به ھا  آن زند و میا ھ آن دھد، سپس این مثل را برای ھشدار میھا  آن
کند، و آسیه به موسی ایمان آورده بود). [زاد المسیر، ابن الجوزی  طاعت تشویق می

)۸/۵۶.[( 
اید که ھمان مفھوم کالم ابن جوزی را تأکید  سپس شما سخن طبری را ذکر کرده

 کند.  می
  پاسخ:

اوند عزوجل در این جا زند و خد ھا را برای تربیت می : اینکه، قرآن کریم مثلاول

ِيَن َ�َفُروا﴿ فرماید: می ُ َمَثً� لِ�َّ خداوند برای کافران مثل « .]١٠[التحریم:  ﴾َ�ََب ا�َّ
 ».زده است

ِيَن آَمُنوا﴿ فرماید: و بعد از آن می ُ َمَثً� لِ�َّ و برای « .]١١[التحریم:  ﴾َوَ�ََب ا�َّ
 ».مؤمنان مثل زده است
باشند که  برای مردان و زنان کافر و مردان و زنان مؤمن میپس این دو مثال 

نماید،  دارد و به طاعت و فرمانبرداری تشویق می خداوند از نافرمانی و گناه بر حذر می
را به کفر یا به ارتکاب گناه متصف  بو در این مثل چیزی نیامده که عایشه و حفصه

کند، و این اسلوب  ارد و تشویق مید کرده باشد و بلکه فقط خداوند عزوجل بر حذر می
 تربیتی قرآن است.  ۀو شیو

خداوند عزوجل دو مثل زده است، یکی برای کافران و دومی برای مؤمنان، و  دوم:
اند، پس چرا شما مثل کافران رابرای  مثل در یک سیاق و در یک واقعه بیان شده ھردو

نان زده شده است توجه نکرده دھید و به مثالی که برای مؤم امھات المؤمنین قرار می
 زنید؟!  و خود را به غفلت می

متصف ھا  این آیا این دو مثال به معنی آن ھستند که امھات المؤمنین به یکی از
 ھستند، یا اینکه منظور از آن تشویق به کار خوب و بر حذر داشتن از کار زشت است؟! 

شوند و  گوید: (آیه طمع کسانی را که مرتکب گناه می می /اینکه ابن جوزی سوم:
نماید) سخن ابن جوزی درست است  به صالح و درستکاری دیگران امیدوارند قطع می

و استنباط به جایی کرده است و ما ھم این مفھومی را که او استدالل کرده قبول داریم 
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از  صمبرمان پیش خدا مسئول شخص خودش باشد، و پیا ھرکسگوییم که  و می
اولین روزی که مبعوث شد بر این تأکید نمود و خطاب به قوم و عمویش عباس و 

اش صفیه و دخترش فاطمه گفت: (خودتان را از آتش جھنم نجات دھید من برای  عمه
 . ١توانم کاری بکنم) شما پیش خدا نمی

اند منافاتی  برای موحدینی که مرتکب گناه شده صاین با شفاعت آن حضرت
محروم خواھد بود چنان که  صدارد؛ چون فقط اگر فرد کافر باشد از شفاعت پیامبر ن

کند، و اگر کسی مؤمن باشد و مرتکب گناه شود به برکت پیروی از  آیه بر این داللت می
محروم نخواھد بود، و فضل و جایگاه صحبت و  صاز شفاعت آن حضرت صپیامبر 

 . ھمسری پیامبر بسیار بزرگتر از این است
اند،  اند، و بنابراین به تربیت و توجیه نیاز داشته امھات المؤمنین انسان بوده چھارم:

در یک ھا  آن اند احساسات و طبیعت ھمسر پیامبر بودهھا  آن توان گفت: چون و نمی
به دو شدند.  باید تربیت میھا  آن صبح و شام تغییر کرده است. نه، چنین نیست و

  دلیل:
آفریده است که به تربیت و راھنمایی و  اینگونهوند عزوجل انسان را : اینکه، خدااول

 تذکر نیاز دارد. 

سراسر تربیت و قانونگذاری است، پس باید در آن  صاینکه زندگی پیامبر دوم: 
 درس و روش باشد.  صاتفاقاتی بیفتد که برای امت ایشان 

برای دیگران  شد زندگی او و اگر ھمه چیز به صورت خارق العاده انجام می
 توانست الگو باشد.  نمی

ھای این درس تحقق یافت و در حیات ھمسران  بنابراین، ما معتقدیم که نتیجه
 ثمر داد.  صپیامبر 

به  صبا ازدواج با پیامبر  صسخن ابن جوزی این را که ھمسران پیامبر  پنجم:
کند که انسان  می کند، بلکه سخن او این مطلب را تأکید اند نفی نمی شرافتی نایل شده

 شود خواه عملکرد او شر باشد یا خیر، اما خداوند به خاطر عملکردش باز خواست می
ای که به زنان  احزاب در تفسیر آیه ۀرا بر دیگر زنان فضیلت داده است. او در سورھا  آن

قَْر�ِ�َ ﴿ ) باب التفسیر،٥/٣٨٢) و بخاری (٢٠٤مسلم ( -١
َ
نِْذْر َعِشَ�تََك اْ�

َ
  .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤َو�

                                           



 ١٢٧  سپاس و تذکر

کنند و زنان آن  زندگی  صدھد که طالق بگیرند یا با آن حضرت  پیامبر اختیار می
گوید: (مفسرین  حضرت، خدا و پیامبرش و جھان آخرت را انتخاب کردند؛ می

 آن حضرت را انتخاب کردند خداوند در عوض به صگویند: وقتی ھمسران پیامبر  می
 سه چیز داد: ھا  آن

 را از سایر زنان برتر قرار داد. ھا  آن یکی: اینکه
 لمؤمنین قرار داد. را امھات اھا  آن دوم: اینکه

 . ١را بر پیامبر ممنوع کرد)ھا  آن سوم: اینکه طالق دادن
ھا امھات المؤمنین شدند) اشاره به این است  گوید: (آن اینکه ابن جوزی می ششم:

را به جایی برد که امھات المؤمنین ھا  آن را گرامی داشت و مقامھا  آن که خداوند ھمه
 داد.  نمیھا  آن بودند خداوند چنین صفتی را به شایسته نمیھا  آن قرار گرفتند، و اگر

یا صفت تکریم و بزرگداشت است یا صفتی اھانت آمیز  »أمھات المؤمنین«صفت 
شود  است یا نه صفتی برای تکریم و نه برای اھانت است. اما با توجه به آیه مشخص می

اشاره  صگاه پیامبرکه این صفت برای تکریم و بزرگداشت است چون در آیه به جای
اشاره شده است، چنان که خداوند  صشده است و نیز به جایگاه زنان ایشان

َهاُ�ُهمْ ﴿ فرماید: می مَّ
ُ
ْزَواُجُه أ

َ
�ُْفِسِهْم  َوأ

َ
ْوَ� بِالُْمْؤِمنَِ� ِمْن �

َ
پیامبر « .]٦[األحزاب:  ﴾ا�َِّ�ُّ أ

از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد و ھمسران پیامبر مادران مؤمنان 
 ».شوند می محسوب

اما احتمال دوم که امھات المؤمنین صفتی اھانت آمیز باشد چیزی است که ھیچ 
گوید. و اما احتمال سوم که صفت امھات  مسلمانی نه شیعه نه سنی آن را نمی

دارد و نه برای تکریم است و نه برای اھانت، مقتضای مذھب شیعه المؤمنین ارزشی ن
 امامیه است. 

آورد که نه  چنین ادعایی طعنه به پروردگار جھانیان است که وصف بی معنایی می
مذمت است و نه تکریم. و عقال چنین چیزی را قبول ندارند، بار خدایا، از اینکه در 

 کنیم.  به درگاھت استغفار میمورد تو غیر از حق چیزی دیگر بگوییم 
ھا اسرار زیبایی ھست که  در این مثل«گوید:  (ابن قیم میاید:  سپس شما گفته -٤٩

 زاد المسیر / سورة احزاب.  -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٢٨

را از ھا  آن گوید و سخن می صبا سیاق سوره مناسب است، سوره از ھمسران پیامبر 
گوید: اگر از خدا و پیامبرش اطاعت نکنند  میھا  آن دارد و به ھمدست شدن بر حذر می

برایشان سودی  ص به پیامبرھا  آن به دنبال جھان آخرت نباشند ارتباط و نزدیکی و
سپس سخن گذشته یحیی بن سالم را که ابن جوزی ذکر کرده بیان »). نخواھد داشت

 )]. ۵۷اید. [األمثال فی القرآن (ص  داشته
و چه زیبا «گوید:  تر از این، سخن شوکانی است که می (و واضح اید: سپس گفته

علیه ھا  آن و ھمدست شدنھا  آن اند که ذکر دو زن پیامبر بعد از بیان داستان گفته
نماید که منظور از آن ترساندن آن دو و دیگر امھات  کامًال اشاره به این می صپیامبر

گفته شود که گرچه آن دو ھمسر ھا  آن المؤمنین بوده است، و ھدف این است که به
در برابر خدا کاری ھا  آن ن ھستند اما این مسأله برایبھترین انسان و خاتم پیامبرا

 )]. ۵/۲۵۵کند). [فتح القدیر ( نمی
 پاسخ: 

از ھا  آن اینکه، این سخن از مسئله تربیت امھات المؤمنین و بر حذر داشتن اول:
رود، و ھمچنین  را ناراحت کنند، فراتر نمی صسبب شود تا پیامبر ھا  آن اینکه غیرت

برای نجات از عذاب  صاین مطلب توضیح داده شده است که منتسب بودن به پیامبر
 آخرت کافی نیست، اما به معنی این نیست که ازدواج با پیامبر فضیلتی ندارد. 

اید ذکر  نقل قول شما ناقص است، و وقتی بقیه عباراتی که شما ترک کرده دوم:
 اید.  شود که شما سخن را کامل نقل نکرده وند مشخص میش

اید، او بعد از بیان سخن یحیی بن سالم  شما بقیه عبارت ابن قیم را ترک کرده -۱
گوید: (و مثل زدن مریم مفھوم و درسی دیگر نیز برای مؤمنان دارد و آن  می

پیش خدا زیانی نرساند و ھا  آن ھایی که یھودیان به مریم زدند به اینکه تھمت
با ارزش بودند، پس اگر فاسقان به مردی صالح تھمت بزنند و از او خرده 

رسد، و ھمچنین مثل زدن مریم نوعی تسکین خاطر و  بگیرند به او زیانی نمی
دلجویی به ام المؤمنین عایشه بود، (اگر سوره بعد از واقعه افک نازل شده 

. چرا شما ١دند ناراحت نشوداست) که از آنچه دروغ گویان در مورد او گفته بو

 ). ٢٢٨-١/٢٥٥)، إعالم الموقعین (٥٨ -٥٧األمثال فی القرآن (ص  -١
                                           



 ١٢٩  سپاس و تذکر

اید؟! آیا این استدالل گزینشی نیست؟! شما خودتان  بقیه عبارت را ذکر نکرده
 دانید؟!  این کار گزینشی را در استدالل زشت می

اید و این بر خالف  اید که آن را قیچی کرده شما عبارتی را از شوکانی نقل کرده -۲
گوید: (... برای آن دو پیش  می ید کها انصاف است. شما عبارت را تا اینجا آورده

کند). بعد از این عبارت بالفاصله آمده است که: (خداوند به  خدا کاری نمی
را ھا  آن و حفصه) گناه آن ھمدستی ۀ(عایشھا  آن ۀخاطر توبه صحیح و خالصان

بخشید و آنان را از گناه مصون داشت)، چرا شما این عبارت را که بر تأیید و 
 ۀعیاید، با توجه به اینکه شوکانی ابتدا ش کند ذکر نکرده تأکید میھا  آن پاکی

زیدی بود و بعدًا خداوند او را به سوی حق ھدایت کرده است، او به ھنگام 
تفسیر آیات مذھب شیعه را به خاطر داشته است، و او اینجا امامیه را به خاطر 

دارند رد  -نرضی الله عنھن وأرضاھ-موضعی که در مورد امھات المؤمنین 
 کند.  می

 آیا این کار شما گزینشی عمل کردن برای استدالل نیست؟ 
اقوال علما در مورد عدالت صحابه): بعد از آن سخن مرا  -٥اید: ( شما گفته -٥٠
اند اھل سنت ھستند نه شیعه؛ چون  پیروی کردهھا  آن ام: (کسانی که از اید که گفته آورده
کنند، و متأخرین شیعه امامیه بدون  را مذمت میھا  آن دانند یا ھا یا آنان را کافر می شیعه

اید: (برادر عزیز! وقتی انصاف شما را دیدم شما  استثناء ھمه چنین ھستند). سپس گفته
گویید: چگونه سخن شیعه و اھل سنت در مورد  ... تا اینکه می.خیلی برایم عزیز بودی

 عدالت صحابه برای شما پنھان مانده است)؟ 
 پاسخ: 

در این مسئله سخن و دیدگاه اھل سنت برای من پنھان نماند و ھمچنین از دیدگاه 
ام نظر اکثریت اھل سنت  خبر نیستم. آنچه من به شما گفته شیعه ھم بی ۀو نظری

اند که فقط اھل بدعت با  اند که اجماع است، و گفته است، و بلکه محققین علما گفته
اند که ھمه  گوید: (اھل سنت اتفاق کرده ابن حجر میاند،  این اجماع مخالفت کرده

 . ١اند) اصحاب عادل ھستند، و در این مورد فقط افرادی از اھل بدعت مخالفت کرده
اند که  اجماع کرده –بجز افراد نادری  –گوید: (بدان که اھل سنت  و آلوسی می

 ). ١/١٠اإلصابة ( -١
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 . ١)بر امت واجب استھا  آن ھمه اصحاب عادل ھستند و تعظیم و بزرگداشت
رود که مخالفت با مذھب  اید که از آن چنین گمان می و اقوالی که شما ذکر کرده

تضعیف بیان  ۀاھل سنت ھستند، چنین نیست. ابن حاجب اقوال مخالفت را با صیغ
..)، .ھا گوید: (و گفته شده: مانند دیگران، و گفته شده: تا وقت بروز فتنه کند، و می می

 ک از علمای اھل سنت نسبت نداده است. ھا را به ھیچ ی و این گفته
...) به خاطر بودن .گوید: (و اکثریت و ھمچنین روایت صاحب جمع الجوامع که می

 اقوال ضعیف، ذکر اجماع دشوار است. اما اقوال ضعیف اعتباری ندارند. 
شوند و نیازی به  پذیرفته میھا  آن و منظور از عدالت اصحاب، یعنی اینکه روایات

اند، و از ھیچ یک از  نیست، و ھمه محدثین بر این اجماع کردهھا  آن وردکاوش درم
اینکه ناشناخته و عادل نیست رد  ۀمحدثین نقل نشده که روایت یک صحابی را به بھان

ھا و مفسرین ثابت نشده که روایت  از فقھا و اصولی ھیچکسکرده باشد، و ھمچنین از 
ه باشد یا در آن توقف نموده باشد. و کسی عدم عدالت رد کرد ۀیک صحابی را به بھان

یی که در شرح حال راویان نوشته شده اطالع داشته باشد این مطلب را ھا کتابکه از 
 بیند.  واضح و روشن می

گوید: (بدان که آنچه ما گفتیم که باید قبًال عدالت راوی بررسی شود  شوکانی می
ھا  آن عدالت ۀمورد اصحاب دربار فقط در مورد کسانی است که صحابی نیستند، اما در

این است که عادل ھستند، بنابراین ھا  آن شود چون اصل در مورد بررسی نمی
شود. ابن حاجب این را از اکثریت نقل  پذیرفته میھا  آن روایتشان بدون بررسی حاالت

گوید:  گوید: این قول سلف و جمھور خلف است، و جوینی می کرده است، و قاضی می
 . ٢...).اند این اجماع کردهھمه بر 

بدون بررسی احوالشان این ھا  آن گوید: (و شاید علت پذیرفتن احادیث جوینی می
شد شریعت  می توقفھا  آن است که آنان ناقالن شریعت ھستند، و اگر در مورد روایات

 . ٣رسید) گردید، و به سایر عصرھا نمی می منحصر ص فقط به زمان پیامبر
او را  ۀاید، و این گفت ) به اختصار و تفصیل آورده١١-١٠تفتازانی را در (ص شما قول  -٥١

 ). ٢/٤٧١األجوبة الوافیة ( -١
 ). ١٢٦إرشاد الفحول (ص  -٢
 ). ١٢٧إرشاد الفحول (ص  -٣
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یی که بین اصحاب رخ داده است و در تاریخ ثبت ھا جنگ(گوید:  اید که می ذکر کرده
از ھا  آن کند که بعضی از اند به ظاھر بر این داللت می شده و افراد ثقه آن را ذکر کرده

اند، و علت آن کینه توزی و حسادت  ستم و فسق شده اند و وارد مرز حق منحرف شده
 و دشمنی و ریاست طلبی بوده است). 

اند مفتخر به خوبی و  را مالقات کرده ص(ھمه کسانی که پیامبر  گوید: سپس می
گمان نیک دارند  ص نیکویی نیستند، اما از آن جا که علما نسبت به اصحاب پیامبر

از آنچه موجب گمراه قرار دادن و ھا  آن اند که گفتهاند و  توجیھاتی مناسب بیان کرده
عقاید مسلمین در مورد بزرگان  اینگونهشود به دور ھستند، تا  فاسق قرار دادن می

شدگان به پاداش در جھان آخرت، از  اصحاب به خصوص مھاجرین و انصار و مژده داده
 )]. ۵/۳۱۰انحراف و لغزش به دور باشد). [شرح المقاصد (

 پاسخ: 
: اینکه، تفتازانی قبل از این گفته است: (ھمه بر علو و بلندی جایگاه اصحاب اول

..) تا .اند، و آیات صریح و احادیث صحیحی به این امر شھادت داده است اجماع کرده
گویی  گزافه شھای آنان در مورد اصحاب گوید: (و روافض به خصوص افراطی اینکه می

ھای  ھا و تھمت داستانھا  آن ھای و اساس و پایه طعنه زنند طعنه میھا  آن کنند وبه می
ھا  آن دروغینی است که در قرن دوم و سوم وجود نداشتند. پس از گوش فرا دادن به

 . ١کند او را در مورد اصحاب روشن می ۀ..)، این سخنان تفتازانی عقید.بپرھیزید
عادل ھستند  اند که ھمه اصحاب اینکه تفتازانی با آنچه اھل سنت گفته دوم:

است، و ھمه اھل سنت بر این اجماع دارند به جز افراد نادری از اھل   مخالفت کرده
 بدعت، چنان که مثًال سخن ابن حجر و آلوسی در مورد ذکر شد. 

اینکه منظور تفتازانی طعنه زدن و خرده گرفتن از افراد سطح باالی اصحاب  سوم:
داند چنان که در سخنش واضح است، و  میرا بری و پاک ھا  آن نبوده است؛ بلکه او

یی است که بعد از دوران خلفای ثالثه بین اصحاب ھا جنگبلکه منظور او اختالف و 
 پیش آمد. 

شود که در  اینکه، سخن او و خرده گرفتن او شامل کسانی از اصحاب میچھارم: 

 ). ٥٣١-٣/٥٣٠شرح المقاصد ( -١
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گروه طعنه  ھردواند، و احتمال دارد که او به  با ھم جنگیده لدوران علی و معاویه
دانیم، گرچه ما بر این  گروه را از آنچه تفتازانی گفته پاک می ھردوزده است، و ما 

خطا کرده است، و  سبوده است و معاویه سعقیده ھستیم که در آن جنگ حق با علی
 گوییم.  ما بیش از این چیزی نمی

ی تاریخ حکم کرده است، و نتوانسته با ھا کتاباینکه، تفتازانی براساس  پنجم:
ی تاریخ ھمان طور ھا کتابی معتبر حدیث چیزی بگوید، و ھا کتاباستناد به یکی از 

کنده از روایات ضعیف و دروغین ھستند، بلکه بعضی از روایات آن  که مشخص است آ
نشده  ای که با استناد به دالیل صحیح و صریح ایراد با بعضی دیگر متضاد است. و گفته

باشد اعتباری ندارد ھر چند که از زبان بزرگترین عالم گفته شود، و منھج اھل سنت 
 ھمین است. 

(عدالت گوید:  ( بعد از آن که می ھ ٥٠٥اید: (ابو حامد غزالی متوفای ( شما گفته -٥٢
را در ھا  آن را عادل قرار داده وھا  آن اصحاب معلوم و مشخص است چون خداوند

ھمین است) سپس غزالی اختالف علما ھا  آن ما در مورد ۀاست، و عقیدکتابش ستوده 
چون دیگران ھا  آن اند که گوید: (گروھی گفته کند و می را در مورد اصحاب نقل می

عادل ھا  آن اند که در آغاز امر ھستند و باید مورد بررسی قرار بگیرند و بعضی گفته
پدید آمد و سپس وضعیت تغییر کرد و ھا  آن اند تا اینکه جنگ و دشمنی در میان بوده
گویند:  ھایی ریخته شد، بنابراین باید مورد بررسی قرار گیرند، و جمھور معتزله می خون

ھا فاسق ھستند چون با امام حق و  ھا و عراقی عایشه و طلحه و زبیر و ھمه شامی
ھی و اند. برخی از قدریھای قدیم چنین اعتقاد داشتند که: گوا راستین جنگیده

شھادت علی و طلحه و زبیر چه با ھم و چه جدا از ھم ھیچ ارزش و اعتباری ندارد...) 

 . عدالة الصحابة] الفصل الرابع يف –اجلرح والتعديل  ) الباب الثالث يف130[املستصفی (
 گفتم، جواب از چند جھت است:

اینکه، غزالی مذھب اھل سنت را که مذھب علما و محققین اھل سنت اول: 
نسبت ھا  آن باشد ذکر کرده است سپس اقوالی از گویندگان آن نقل کرده و آن را به یم

کنند) این طرز بیان برای ضعیف قرار دادن سخن  می داده و گفته است: (گروھی ادعا
رود، و غزالی قول معتزله را بیان کرده که معتزله از اھل سنت  و رد آن به کار می

 نیستند. 
ھا  این اند، و بلکه ین و فقھا و مفسرین این اقوال را نپذیرفتهھیچ یک از محدث دوم:
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اقوال شاذی که با جمھور امت  اینگونهشوند تا خواننده از  ھایی ھستند که ذکر می گفته
مخالفت ھستند پرھیز نماید، و اگر این طور نباشد پس ذکر اقوالی که بر خالف آن 

 ای دارد؟!  شوند چه فایده شود و اجرا نمی عمل می
 توان اقوال ھزاران نفر از علما را به خاطر اقوال شاذ و نادری رد کرد؟!  آیا می

اند  به ھمه کسانی که در جنگ شرکت داشته ھا : اینکه، بعضی از این گفتهسوم
توان  کند علی و طلحه و زبیر ھمه، پس آیا می را رد میھا  آن زند و شھادت طعنه می

 این اقوال را معتبر و محترم داشت؟! 
شوند، اما مذھب جمھور که علما و محققین  ھا اقوال شاذی یافت می گروه ۀدر ھم

را بیان  /شاذ و نادر، پیشتر قول عالمه ابن حجربر آن ھستند اعتبار دارد نه اقوال 
اصحاب عادل ھستند، و فقط  ۀگوید: (اھل سنت اتفاق دارند بر اینکه ھم کردیم که می

مسئله از دیدگاه  ۀ. این بود خالص١اند) افراد شاذ و نادری از اھل بدعت مخالفت کرده
 اھل سنت. 

گان علمای اھل سنت از متقدمین و اید: (گروه بزرگی از بزر ) گفته١١شما در (ص  -٥٣
افراد عادل و غیر ھا  آن اند که اصحاب معصوم نیستند، و در میان متأخرین تصریح کرده

 ...). .اید .. سپس اقوال را ذکر کرده.عادلی بوده است، و اینک متن عبارات
 گویم:  می

به عدالت  اید که آید که کسانی را نام برده اینکه از سخنان شما چنین بر می اول:
را نام ھا  آن زنند، و حال آن که چنین نیست، و بیشتر کسانی که شما صحابه طعنه می

در فتواھایشان سخن ھا  آن اید از عدم عصمت اصحاب، عدم وجوب پیروی کردن از برده
 گویند، این چه ربطی به موضوع عدالت دارد؟!  می

 و این توضیح داده خواھد شد. 
و ھواداران مستشرقین (خاورشناسان) را که به دین توھین  افرادی از پیروان دوم:

را بزرگان ھا  آن اید و اند نام برده اند و نظر و سخنان دشمنان دین را تکرار کرده کرده
از ھا  آن دانم چه کسی به شما گفته که دقتی است، و نمی اید، این بی اھل سنت نامیده

 بزرگان اھل سنت ھستند؟! 
گوید: (محال است که پیامبر  اید که می کالم ابن حزم را آورده )١١سپس در (ص  -٥٤

 ). ١/١٠اإلصابة ( -١
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چیزی را حالل قرار ھا  آن به پیروی ھر یک از اصحاب امر نماید، و حال آن که برخی از
 صگوید: و اصحاب در عصر پیامبر .. تا اینکه می.شمارند دھند و برخی آن را حرام می می

رسید و آن حضرت آنچه را که درست بود  میگفتند و نظرشان به پیامبر  نظرشان را می
 ]. ٦/٨١٠..) [اإلحکام .داد داد و آنچه را که اشتباه بود اشتباه قرار می درست قرار می

 پاسخ: 
 کجا در این عبارت، ابن حزم عدالت اصحاب را نفی کرده است؟!  اول:

گوید، که آیا ما موظف ھستیم که از  ابن حزم از موضوع اتباع و پیروی سخن می
گویند پیروی کنیم؟ موضوع سخن او ھمین است و این  اصحاب در ھمه آنچه می

اند و ربطی به  ای اختالفی است که علما در این مورد به تفصیل سخن گفته مسئله
 موضوع عدالت ندارد. 

کنیم، و ممکن است  دی از صحابه ادعای عصمت نمی: اینکه ما برای ھیچ فردوم
اش او را  صحابی اجتھاد کند و در استنباط و استدالل دچار خطا شود و برادر صحابی

کند، بنابراین از دیدگاه ما ھر گاه رأی صحابی با نص مخالفت داشته باشد روایت  رد می
 معتبر است چون شاید روایت به او نرسیده است. 

گوییم:  گوید: (منظور ما از اینکه می اید که می ) آورده١١ی را در (ص قول مازر -٥٥
را یک روز دیده و یا یک بار او  صی که ایشانھرکساصحاب عادل ھستند، این نیست که 

را زیارت کرده است و برگشته است. بلکه منظور ما کسانی ھستند که ھمواره با آن 
و از نوری که با آن حضرت نازل شده پیروی  اند، را یاری کرده صاند و ایشان حضرت بوده

  ].۱/۱۶۳[اإلصابة اند، ایشان رستگارانند)  نموده
 پاسخ: 

اینکه، وقتی ابن حجر این گفته را ذکر کرده به دنبال آن گفته است: (با سخن  اول:
. پس ١اند) مازری موافقت نشده است بلکه گروه زیادی از فضال به آن اعتراض کرده

 اند.  ولی است که علما آن را نپذیرفته و رد کردهمازری ق ۀگفت
: اینکه آنچه مازری گفته است مفھوم آن از مذھب اھل سنت و جماعت خارج دوم

اند و او  گوییم که اصحاب کسانی ھستند که ھمواره با پیامبر بوده نیست، زیرا ما نیز می
 اند.  اند و از نوری که خدا بر او نازل کرده است پیروی نموده را یاری کرده

او را یاری نکرده و یا از نوری که بر پیامبر پس ھر صحابی که با پیامبر نبوده و یا 

 ). ١/١٢االصابة ( -١
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 نازل شده (قرآن) پیروی نکرده است صحابی نیست. 
اھل سنت بزرگان اصحاب را  ۀای بین اھل سنت است، و ھم اینکه، این قضیه سوم:

ای که شیعه امامیه  نمایند، و با عقیده دارند و به فضل آنان اقرار می گرامی و بزرگ می
 اصحاب دارند موافق نیستند. در مورد بزرگان 

گوید: (منظور ما کسانی ھستند که ھمواره با  وقتی که مازری می چھارم:
مازری  ۀ....) آیا شما از اول تا آخر با گفت.اند ھمراه بوده و او را یاری کرده صپیامبر

پذیرید که با مذھب شما موافق  موافق ھستید یا فقط به صورت گزینشی چیزی را می
 است؟! 
مازری گفته  ۀاید که او بعد از نقل سخن گذشت سپس سخن ابن عقیل را آورده -٥٦

[النصائح گوید: ابن العماد در شذرات الذھب ھمین را گفته است).  است: (سید آلوسی می
  ].۱۶۸ة یالکاف

 چند چیز در اینجا قابل تأمل است:  گویم: می
عالمی حنبلی بوده نیست،  اینکه، این فرد (ابن عقیل)، ابن عقیل معروف کهاول: 

گویید شخصی معاصر  ابن عقیل حنبلی عالمی قدیمی بوده است، و این فرد که شما می
و ناشناخته است و نزد اھل سنت معروف نیست، و شما دو بار از سخن او استدالل 

 اید.  کرده
: اینکه، او سخن آلوسی را نقل کرده، و این را که آلوسی گفته است این سخن دوم

گوید: (و شیخ صالح الدین  رد نقد قرار گرفته است را ذکر نکرده است، آلوسی میمو
 . ١..).عالئی آن را نقد کرده است

پس این قولی است که بعد از آن نقد شده است و ابن عقیل از ذکر این تکمله 
و عدم  –چنان که خواھد آمد  –خودداری کرده است. و این نشانگر مذھب او 

 امانتداری او در نقل قول است. 
: اینکه ابن عماد سه نفر را نام برده است که عبارتند از: مروان، ولید بن عقبه، سوم

گوید: در حدیث محشر به این افراد و امثالشان اشاره  و حکم بن ابی العاص. سپس می
حاب من. گفته گویم: پروردگارا! اص شده است و در این حدیث آمده است که: (آنگاه می

اند که بر عدالت  اند)، و این به آنچه علما گفته دانی بعد از تو چه کرده شود: تو نمی می

 ). ٢/٤٧٤ة (یاألجوبة الواف -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٣٦

کند، چون منظور اکثریت است و افراد نادر  اصحاب اجماع شده است اشکالی وارد نمی
اند را  ھا شده خوب نبوده و بدون تأویل و شبھه وارد فتنهھا  آن و کسانی که وضعیت

 . ١شود) یشامل نم
مروان صحابی نبوده است. و اما حکم بن ابی العاص روایات تاریخی که در  گویم: می

مورد او آمده مورد اعتماد و موثق نیستند. و اما ولید بن عقبه قرآن در مورد او حکم 
 مورد او این آیه نازل شده است که:کرده و در 

ِيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُ�ْم فَ ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
 .]٦[الحجرات:  ﴾اِسٌق بِنََبٍإ َ�َتبَيَُّنوايَا �

 ».ای مؤمنان، اگر فاسقی برای شما خبر آورد تحقیق کنید«
دانیم که او به چه حالتی به  و فسق ولید با روایت صحیح ثابت شده است و ما نمی

 لقای خدا شتافته است. 
و به مقتضای آن  کند که این نادر است و نادر و شاذ اعتبار ندارد ابن عماد تأکید می

ھای ھزاران نفر به خاطر افراد اندکی نادیده گرفته  شود. پس چگونه خوبی حکم نمی
 شود؟ در حقیقت، این روش و شیوه منصفانی که به دنبال حقیقت ھستند نیست.  می

اند و بین کسانی  : اینکه: ابن عماد بین کسانی که به عمد مرتکب اشتباه شدهچھارم
گذارد، و این مذھب اھل  اند فرق می ای مرتکب اشتباه گردیده که از روی تأویل یا شبھه

 اند.  سنت است چنان که بسیاری از علما تأکید کرده
از ھا  آن گرفت،گوید: (وقتی فتنه و جنگ میان علی و معاویه در  ابن خلدون می

از جنگیدن ھا  آن روی اجتھاد و حق طلبی دست به چنین اقدامی زده بودند و منظور
برند و ملحدانی به سوی آن تمایل دارند ھدفی  با یکدیگر آن گونه که بعضی گمان می

در مورد حق مختلف ھا  آن دنیوی یا ترجیح باطل یا از روی حسادت نبود، بلکه اجتھاد
دانست بنابراین با یکدیگر جنگیدند. گرچه علی  نظر دیگری را اشتباه میبود و ھر یک 

بر حق بود اما معاویه ھم به منظور باطل قیام نکرده بود، بلکه او ھم قصد حق را داشت 
 . ٢اما به خطا رفته بود، و ھدف ھمه حق بوده است)

اشاره کرده  ھا آن : اینکه، ابن عماد این سه نفر را نام برده و در سخنش بهپنجم
 دانید.  کند؟ و حالت این سه نفر را شما می است، پس کجا سخن او بر ھمه داللت می

 ). ١/٢٧٩شذرات الذھب ( -١
 ).٢٠٥مقدمه ابن خلدون (ص  -٢
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 این گروه از اھل سنت.  ۀعقید ۀاین بود خالص
را  –یعنی: جرح و تعدیل  –گوید: (اگر این در  اید که می قول ذھبی را ذکر کرده -٥٧

ه در آن داخل خواھند شد، برخی از برای خود بگشاییم؛ بسیاری از صحابه و تابعین و ائم
 اند!! و خداوند از ھمه راضی است و صحابه برخی دیگر را براساس تأویلی کافر قرار داده

با یکدیگر و جنگیدن آنان با ھا  آن معصوم نیستند، و اختالفھا  آن آمرزد، و را میھا  آن

به ) 342(ص  ة املحمدية[أضواء عىل السن...). .کند ارزش نمی را پیش ما بیھا  آن ھمدیگر
 )]. ۲۱/  ۳نقل از ذھبی در کتابش الثقات (

 در اینجا چند چیز قابل تأمل است: 
نقد را بگشاییم و به خاطر ھر  ۀ: اینکه، منظور ذھبی این است که اگر ما دروازاول

کار اشتباھی که به سبب تأویل یا غیره انجام شده فرد را مورد نقد قرار دھیم ھیچ 
انسانی نجات نخواھد یافت نه اصحاب و نه دیگران، و این درست است چنان که او 

 اند)، دھد که: (برخی از اصحاب برخی دیگر را براساس تأویلی کافر قرار داده توضیح می
 افتد.  و این در میان مردم دارای فضیلت و مردم عادی ھم اتفاق می

براساس اجتھاد خود و با حکم به ظاھر قضیه در مورد  سبینی که عمر آیا نمی
را به خاطر چنین سخنی  سعمر صحاطب گفت که او منافق شده است، و پیامبر 

حکم الھی در  گفت و مجازات یا سرزنش نکرد، چون او براساس یک شبھه چنین می
 آن را برای او توضیح داد.  صمورد اھل بدر برایش روشن نبود تا اینکه پیامبر

کنیم ولی به پیشکسوت بودن و  را انکار نمی ش: اینکه ما بشر بودن اصحابدوم
اعمال و حاالتی ھا  این کنیم و ھمه صحبت و جھادشان برای یاری کردن دین اقرار می

برند. حاطب مرتکب گناه بزرگی شده بود اما فضیلت  ال میرا باھا  آن ھستند که مقام
 درخشان و حضور او در بدر و در بیعت الرضوان برایش شفاعت کرد.  ۀبزرگ و سابق

رساند که: اصل بر این است  : اینکه، ذھبی سخنش را با این سخنان به پایان میسوم
اختالف ھمین است،  ۀمراند مقبول است، و ث عادل ھستند و آنچه روایت کردهھا  آن که

پذیرفته است. و اما در ھا  آن را بدون توقف و بررسی در موردھا  آن امت عمًال روایات
ی از اھل سنت نگفته ھیچکسشوند باید گفت که  مرتکب خطا میھا  آن مورد اینکه

 است که اصحاب معصوم ھستند. 
کر خطاب به مھاجرین اید: (و این را آنچه ابوب بعد از ذکر سخن تفتازانی گفته -٥٨

ھای  ھای حریر و بالش نماید، او خطاب به مھاجرین گفت که شما دنیا و پرده گفت تأیید می
خواھد و بینی  را برای خودش میھا  این خواھید، و ھر یک از شما ابریشمی و ریاست می
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) معجم الطبرانی ٥/٢٠٢ورزد). [مجمع الزوائد ( ھر یک از شما باد کرده است و تکبر می
 )]. ١/٦٢الکبیر (

 پاسخ: 
گوید: (این حدیث را طبرانی روایت کرده  اینکه، ھیثمی در مورد این حدیث میاول: 

باشد، و به این  او ضعیف می است، و یکی از راویان آن علوان بن داود بجلی است که
اید و  اند)، شما سخنان ھیثمی را نقل نکرده روایت او اعتراض شده و آن را نپذیرفته

گفتید که حدیث را ضعیف قرار  حال آن که به اقتضای امانتداری علمی باید می
کردید چون روایت  اند، بلکه به اقتضای امانتداری علمی باید از آن استدالل نمی داده
 یف است و شما محدث ھستید!! ضع

 اینگونهاید، کلمات روایت  اینکه، شما در کلمات روایت دخل و تصرف نمودهدوم: 
ام  ام، و کسی را برای شما انتخاب کرده ھستند: (برای شما بعد از خود عھدی قرار داده

که از دیدگاه من بھترین شماست، به خاطر این بینی ھمه شما باد کرده چون ھر یک 
بینم که روی آورده است، و  شما امید دارد که کار به او سپرده شود، و دنیا را می از

ھایتان را پوشانیده  آورد، و شما خانه می ھرگاه دنیا به پیش آید خیانت با خود ھمراه
 ھای ابریشم خواھید یافت).  شده با پرده

خواھید)  (می ۀخواھید) شما جمل ھای ابریشم را می پس او نگفته: که (دنیا و پرده
 اید، آیا این نقص و خللی در امانتداری علمی نیست؟!  را از کجا آورده

: اینکه، در سند این حدیث (علوان بن داود) است که بخاری در مورد او سوم
گوید: (منکر الحدیث است)، و ابو سعید بن یونس نیز درباره او چنین گفته است. و  می

کند و روایت او فقط از طریق او  او را روایت نمیگوید: (کسی دیگر حدیث  عقیلی می
 . ١شود) شناخته می

پس چگونه درست است که در مورد بزرگان اصحاب از روایت چنین کسی استدالل 
 شود؟! 

شناسد و از سخنان او به مردم که در  را می س: اینکه، کسی که ابوبکر صدیقچھارم
اند که این حدیث از سخنان او نیست، د اند اطالع داشته باشد، می روایات صحیح آمده

خورد که ھمانند آن  چون در کلمات حدیث چنان شدت و خشونتی به چشم می

 ). ٣/١٠٨)، میزان االعتدال (٣/٤١٩الضعفاء الکبیر ( -١
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سخنانی از او نقل نشده است بلکه این اسلوب در سخنان فضالی صحابه به چشم 
 خورد.  نمی

گوید: (ھمه اصحاب اھل فتوا نبودند، و  اید که می کالم ابن خلدون را ذکر کرده -٥٩
شد، و بلکه فتوا دادن مختص به حامالن قرآن بود، و  فرا گرفته نمیھا  آن ین از ھمهد

..). [تاریخ ابن خلدون .دانستند کسانی که ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم قرآن را می
)٤٤٦/  ١.[( 

سخن ابن خلدون در مورد عدالت اصحاب نیست و بلکه او در مورد فتوا گویم:  می
ی از ھیچکساند که فتوا بدھند، و  عالم نبودهھا  آن ۀرست است؛ ھمگوید. و این د می

اند،  داده اند که فتوا می اھل سنت چنین نگفته است که ھمه اصحاب فقھایی بوده
نام برده ھا  آن شوند فقط تعداد اندکی از بنابراین وقتی مفتیان صحابه ذکر می

این از دیدگاه شما حامالن قرآن و . و این ارتباطی به عدالت ندارد. عالوه بر ١شود می
 چه کسانی ھستند؟!  سدانستند غیر از علی کسانی که ناسخ و منسوخ آن را می

ھا و اختالفاتی که بین  اید که در آن به فتنه سخنان زیادی از طه حسین نقل کرده -٦٠
 اصحاب پیش آمده اشاره کرده است، از نظر او ھیچ یک از روایات قابل تکذیب نیستند؛

روایات در دیگر جوانب  ۀرد شود بقیھا  آن گوید که اگر در این مورد روایات چون می

 )]. ۱۷۳-۱۷۰( [الفتنة الكربگیرند....).  تاریخی نیز تحت تأثیر قرار می
 گویم:  می

زند و قرآن را تکذیب کرده و  دین طعنه می ۀطه حسین فرد ملحدی است که به ھم
او  ۀای دینی از گفت توان در قضیه است، پس چطور میگری کرده  آن را متھم به حیله

 استدالل کرد؟! 
خورد، معروفترین  یش آشکار است و به چشم میھا کتابالحاد او در چند کتاب از 

م) چاپ شد و غوغای بزرگی به  ۱۹۲۶آن کتابش (الشعر الجاھلی) است که در سال (
ھای کتاب از  رفت و نسخهپا کرد و طه حسین در دادگاه مصر مورد محاکمه قرار گ

گوید: (تورات برای ما از ابراھیم و  بازارھا جمع آوری شدند، او در این کتاب می
زند، اما آمدن این دو  گوید و قرآن نیز برای ما از آن دو حرف می اسماعیل سخن می

اند، و کسانی که زیاد  کتاب أعالم الموقعین که در آن جا مفتیان صحابه ذکر شده ۀن. ک. به مقدم -١
دادند سیزده نفر بودند و  بودند، و افرادی که به صورت متوسط فتوا میدادند ھفت نفر  فتوا می

 ھا به جز یکی دو مسئله روایت نشده است.  ھا این طور بودند که از آن اکثریت آن
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اسم در تورات و قرآن برای اثبات وجود تاریخی این دو نفر کافی نیست، چه برسد به 
بتواند برای ما ثابت کند که اسماعیل بن ابراھیم به مکه ھجرت کرده است و اینکه 

اند، ما مجبوریم که بگوییم: این داستان نوعی  عرب مستعربه در آن جا به وجود آمده
حیله است که برای اثبات ارتباط بین عرب و یھودیت و دین اسالم و یھودیت از یک سو 

 . ١و تورات از جھتی دیگر، بیان شده استو از طرفی برای اثبات ارتباط قرآن 
توان گفت که او عالم است و در  توان گفت: چنین کسی مسلمان است، و می آیا می

شود؟! و وقتی دیدگاه او نسبت به قرآن این است، پس دیدگاه  دین خدا از او استفتاء می
 تواند باشد؟!  او در مورد پیروان قرآن چه می

عجیب است شما سخنان کسی را که منتسب به اسالم است و در دین خودش 
 پسندید چون با مذھبتان موافق است!!  متھم است می

گوید: ما  ھـ) می ١٣٧٣اید: (دکتر احمد امین (متوفای سال  ) گفته١٣در (ص  -٦١
.). [ضحی کنند.. کنند؛ بلکه ھمدیگر را نفرین می بینیم که اصحاب از یکدیگر انتقاد می می

 )]. ٧٥/  ٣اإلسالم (
 پاسخ:

 ۀاید که شایست نموده یارکای آن را دست اید و به گونه شما عبارت را قیچی کرده
 شما نیست.

کند، پنج خط قبل  احمد امین نیست، بلکه او از معتزله حکایت می ۀاین عبارت گفت
گوید: (معتزله نظریات  شود. او می اید عبارت شروع می از جایی که شما نقل کرده

به ھا  آن گوید: سخنان .. تا اینکه می.سیاسی در مورد امامت و حوادث تاریخی دارند
ا ھمچون دیگر مردم عادی اصحاب و تابعین رھا  آن وضوح نشانگر این است که

کنند؛ بلکه  بینیم که از یکدیگر انتقاد می اند: ما اصحاب را می .. بلکه گفته.دانند می
 . ٢کنند) ھمدیگر را لعنت می

چنان که قبًال  –کند و معتزله  بینید او مذھب معتزله را نقل می پس چنان که می
فی دارند، بعضی فقط در مورد اصحاب مذاھب مختل –گذشت و مذھبشان معروف است

) که در این کتاب دکتر محمد محمد ٢/٢٩٩األدب المعاصر ( یة فیة الوطنیاالتجاھات األدب -١
 از طه حسین نقل کرده است.  حسین این عبارت و عباراتی دیگر را

 ). ١/٧٥ضحی االسالم ( -٢
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دھند،  جویی قرار می اند مورد طعنه و عیب برخی از اصحاب را که در جنگ شرکت کرده
زنند، و مذاھب معتزله نزد اھل سنت متروک و از بین  و بعضی به ھمه طعنه می

ھای آنان  اند، و فقط نسلی که از مستشرقین متأثر است خواسته مذاھب و دیدگاه رفته
ه یکی از این افراد احمد امین است، او دوست طه حسین است و طه را احیا کند، ک

 . ١ای نوشته است حسین برای کتاب او فجر االسالم مقدمه
و طه حسین تأکید کرده است که او و احمد امین و عبدالحمید العبادی در اندیشه 

 . ٢و منھج شریک ھستند
حمد امین به معتزله گرچه احمد امین کمی بھتر از طه حسین است، چون گرایش ا

 بیشتر از گرایش او به مستشرقین است. 
اید او آن را نگفته است بلکه آن را از  پس آنچه را شما به احمد امین نسبت داده

ھم طعنه  سکند. معتزله آرا و نظرات مختلفی دارند و حتی به علی معتزله نقل می
ا اینکه به صورت گزینشی عمل ی کنید میموافقت ھا  آن زنند آیا شما در این مورد با می
 نمایید؟!  می

گوید: (اما اینکه ھمه  اید که می ھـ) نقل کرده ١٣٥٠از ابن عقیل (متوفای سال  -٦٢
مرتکب گناھان ھا  آن شدند عادل بدانیم ھر چند کسانی را که اصطالحًا صحابی نامیده می

پذیرفته نیست؛ چون را واجب بدانیم ھا  آن ای شده باشند، و اینکه توجیه کار کبیره
در ھا  آن ثابت شود، وھا  آن صحابی بودن به اتفاق مقتضی عصمت نیست تا عادل بودن

اند، و جمھور قایل به عدالت اصحاب  مورد این عادل قرار دادن خیلی اختالف کرده
 . ٣باشند) می

 پاسخ: 
است  : اینکه، این فرد نزد اھل سنت شناخته شده نیست، و شرح حال بیانگر آناول

یش را نام برده بنام ھا کتابکه او شیعه است، چون زرکلی در شرح حال او یکی از 

کنند او  اظھار بیزاری نمی س، و اھل سنت از معاویه(النصائح الكافية ملن توىل معاوية)

کرد خطاکار  سرا در آنچه با علی سیک صحابی است، و اھل سنت فقط معاویه

 فجر اإلسالم (ل).  ۀمقدم -١
 فجر اإلسالم (ل).  ۀمقدم -٢
 ). ١٦٦ة (ص یافکالنصائح ال -٣
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او با سپردن زمام حکومت به پسرش به خطا رفت  گویند که دانند. و ھمچنین می می
 خداوند است.  ۀکرد و رازھای درون به عھد ولی او تأویل می

آید که گویا او از گروھی دیگر غیر از گروه  از عبارت ابن عقیل چنین بر می دوم:
گوید: (عادل قرار  برد و می را با ضمیر دیگران نام میھا  آن گوید چون خودش سخن می

است و سخن از   اند) که ھمین عبارات اشاره به این دارد که او شیعه نامیدهھا  آن دادن
 گوید.  گروھی دیگر غیر از گروه و فرقه خودش می

شوند صحابی نامیده شوند،  گوید: نباید کسانی که مرتکب گناه می اینکه او می سوم:
 شد؟! تواند از اھل سنت با و این مذھب اھل سنت نیست، پس چگونه او می

شود و فرد  از دیدگاه اھل سنت فقط به خاطر مرتکب شدن گناه صحبت لغو نمی
شود، اما اگر فرد به عمد دست به گناه بزند جایگاه و مقام  ھمچنان صحابی شمرده می

آید، بنابراین نزد اھل سنت صحابه مقام و  می تر اند پایین او از کسانی که چنین نکرده
 . ھای متفاوتی دارند جایگاه

شود تأویل و  ای را که صحابی مرتکب می اینکه، ادعای او که گناه کبیرهچھارم: 
ی از علما کار کسی را که مرتکب گناه کبیره ھیچکسکنند، مردود است؛  توجیه می

-ھمچون زنا و نوشیدن شراب و غیره شده است توجیه و تأویل نکرده است، با اینکه 
شوند که این کارھا را کرده باشند مگر  در میان صحابه کسانی یافت نمی -بحمدالله

 افراد بسیار کم و اندکی. 
 اند چقدر است؟ و چه کسی کار تعداد کسانی که مرتکب این گناھان کبیره شده

را توجیه و تأویل کرده است؟ توجه داشته باشید که ادعای بدون دلیل مردود و ھا  آن
 غیر قابل قبول است. 

در گرفته است، باید ھا  آن اما اگر منظور از گناھان کبیره جنگی است که میان
اساس اقدام به برد که بر حق است و بر این  گمان میھا  آن گفت که ھر گروھی از

قصد ارتکاب حرام را نداشتند، چنان که ظاھرشان ھمین را ھا  آن جنگ نمودند، و
 دھد.  می نشان

اینکه، ابن عقیل ادعا کرده است که اھل سنت در مورد عادل قرار دادن  پنجم:
اند، باید گفت که این ادعای او پذیرفته نیست، چون سلف ھمه  خیلی اختالف کرده

صحاب عادل ھستند، و فقط بعضی از متأخرین بعد از قرن ششم در این گویند که ا می
توان آنچه را جمھور  افراد اندکی ھستند. پس چگونه میھا  آن اند و مورد اختالف کرده



 ١٤٣  سپاس و تذکر

 اند با اقوال افراد اندکی رد کرد؟!  علما گفته
و  اھل کالم ھستندھا  آن بینیم که یا وقتی در مورد مخالفان سلف بررسی کنیم می

ھای اھل بدعت تحت تأثیر  ارتباطی با احادیث ندارند، و یا افرادی ھستند که از شیوه
تر سخن ابن حجر را در این مورد ذکر کردیم که ھمه بر تعظیم و  اند، پیش قرار گرفته

 بزرگداشت بزرگان صحابه اجماع دارند. 
توان  چگونه میگوید: ( اید که می سخن شیخ محمد ناصر الدین آلبانی را آورده -٦٣

دھد که به ھر یک از صحابه اقتدا کنیم، با اینکه  به ما اجازه می صتصور کرد که پیامبر

[سلسلة األحاديث الضعيفة تر از این است..).  عالم و متوسط در علم و پایینھا  آن در میان

)1/82[(.  
 پاسخ: 

کند، چون اھل  اھل سنت و جماعت را بیان می ۀعقید /اینکه، شیخ آلبانیاول: 
ی از اھل علم را سراغ ھیچکسگویند که اقتدا به ھر صحابی جایز است، و  سنت نمی

 نداریم که چنین گفته باشد. 
و کسانی که  شاینکه، از بزرگان اصحاب، ھمچون ابوبکر و عمر و عثمان و علی دوم:

شود و به  اقتدا میھا  آن شود و به پیروی میاند  نزدیک بودهھا  آن در فضل و علم به
 مرجع ھستند.ھا  آن خاطر علم و فضل شان فتواھای

عدالت ربطی به این موضوع ندارد، و معنی عادل بودن این  ۀاینکه، مسئل سوم:
شخصی است که به سلوک و  ۀباشد، بلکه عدالت یک مسأل نیست که فرد مقتدا می

 ین نیست که فرد مفتی و عالم باشد. رفتار بستگی دارد و شرط عدالت ا
است یعنی او  »عادل«بنابراین، این طور نیست که وقتی در مورد کسی گفته شد: 

اید که عدالت یعنی اقتدا، و حدیثی که  دانم شما از کجا فھمیده الگو و مقتداست، و نمی
کدام عالم  اید که اید بطالن آن برایتان روشن گردید. و شما به ما نگفته شما ذکر کرده

 این سخن شما را گفته است. 
باشند نه اینکه آرا و  مورد اعتماد میھا  آن منظور از عدالت یعنی اینکه روایات

 مطلقا درست ھستند.ھا  آن نظرات
ھـ) در ١٢٥٥اید: (و نزدیک به ھمین را شوکانی ( بعد از سخنان گذشته گفته -٦٤

(أضواء عىل ھـ) در کتاب ١٣٧٠متوفای ) و شیخ محمود ابو ریه (١٥٨(ارشاد الفحول ص 
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ھـ) و سید محمد رشید رضا  ١٣٢٢و شیخ محمد عبده (متوفای  )۳۵۶ السنة املحمدية

ھـ) در ١٣٥٦) و رافعی (متوفای سال ١٠/٣٧٥ھـ) در (تفسیر المنار ١٣٥٤(متوفای سال 
 ) گفته است). ١٤١(اعجاز القرآن 

 گویم:  در پاسخ می
اید، به این صورت که افرادی را که از سنت  ی را جمع کرده: اینکه، شما متناقضاتاول

اید که با سنت به  کوشند در کنار فردی قرار داده کنند و یا در پیروی از آن می دفاع می
دانم آیا شما از  اید، و نمی مبارزه برخاسته و علیه آن قیام کرده است و او را شیخ نامیده

 ؟! مخالفت او با حدیث اطالع دارید یا نه
گوید: (بدان  می /گویید گفته است او اینکه، شوکانی بر خالف آنچه شما می دوم:

که آنچه گفتیم که باید قبل از ھمه چیز در مورد عدالت راوی بحث و بررسی شود، در 
شود؛ چون اصل  مورد غیر از صحابه چنین است و در مورد صحابه بحث و بررسی نمی

بدون بحث و بررسی پذیرفته ھا  آن بنابراین روایاتعدالت است، ھا  آن در مورد
گوید: و ھمین است  شوند، و این را ابن حاجب از اکثر نقل کرده است، قاضی می می

. سپس او ١قول سلف و جمھور خلف. و جوینی گفته است: ھمه بر این اجماع دارند)
 سه قول ذکر کرده و ھر سه تا را رد کرده است. 

از اھل سنت نیست، بلکه او کسی است که علیه اھل سنت بپا  اینکه، ابو ریهسوم: 

 ۱۹۵۸که در سال ( (أضواء عىل السنة املحمدية)خاسته است، و کتابی تألیف کرده بنام 
م) چاپ و نشر گردید، و علما آن را رد کردند، و از جمله کسانی که در رد آن 

محمد ابو شھبه، و دکتر  توان به افراد ذیل اشاره کرد: دکتر قلمفرسایی نمودند می
محمد سماحی و دکتر سباعی و دکتر سلیمان ندوی، و عالمه محب الدین خطیب، و 

یی که در رد او نوشته ھا کتابدیگران که رحمت خدا بر ھمه آنان باد، و از معروفترین 

أثر عبدالرزاق حمزه، و  (ظلامت أبی ريه أمام أضواء السنة املحمدية)شده است کتاب: 

و دکتر سباعی نیز در  ار الكاشفة ملا يف أضواء السنة من الزلل والتضليل واملجازفة)(األنو

در رد او مطالبی بیان کرده است، و در  )يالترشيع اإلسالم انتها يفك(السنة ومکتابش 
کتابش منابع ابوریه را در تألیف کتابش ذکر کرده است، و گفته که منابع و  ۀمقدم

 ). ٢٦إرشاد الفحول (ص  -١
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 باشند:  می مراجع کتاب او مصادر ذیل
 معتزله. ۀآرای ائم -۱
 شیعه.  ةآرا و نظریات غال -۲
 نظرات مستشرقین (خاورشناسان).  -۳
 شوند.  ی ادبی ذکر میھا کتابھایی که در بعضی از  داستان -۴
 . ١جوشید می مؤلف ۀھا در سین پنھانی که سال ھای کینه -۵

 آیا پس از این شایسته است که به سخنان چنین شخصی اعتماد کرد؟! 
اینکه، در مورد سخن شیخ محمد عبده و رشید رضا، باید بگویم که من در چھارم: 

این جلد و در این صفحه و در دیگر صفحات چیزی ندیدم که ارتباطی با این موضوع 
داشته باشد، و تنھا چیزی که من دیدم مذمت شیعه و تأکید بر اینکه مذھب درستی 

 ). ۱۳۵ -۱۱... (ص .ندارند بود
 امامیه است).  ۀشیع ۀاید: (و این درست ھمان نظری فتهشما گ -٦٥
 شوم؟!  نمی منظور شما را از این سخن تان متوجه گویم: می

دھید که قبال ذکر شده است، بخشی از این سخنان را  شما ما را به سخنی حواله می
اسالم است،  ۀاسالم خارج ھستند، و بخشی از سخنان ائم ۀاند که از دایر کسانی گفته

نمودید؛ چون شما  می اید، ای کاش، منظور خود را واضح شما متناقضات را جمع کرده
کند  اید. بعضی از این اقوال، بزرگان اصحاب را تعظیم می به اقوال متناقضی حواله داده
زنند و  نماید، و بعضی از آرا و نظریات صحابه حرف می و در مورد دیگران توقف می

پذیرید و  را میھا  این ت واجب نیست... آیا شما ھمهگویند: گرفتن این نظریا می
 گویید؟!  می

امامیه است باید توضیح  ۀشیع ۀنظریاید که این ھمان  اما اینکه شما ادعا کرده
اید بخشی از آن از دیدگاه شما  بدھید تا منظور تان دانسته شود. آنچه شما ذکر کرده

 مورد قبول است و برخی از آن مردود است، آیا نظر شما ھمین است؟! 
افضل و ھا  آن آید از میھا  آن اند که کسی که بعد از اید: (برخی گفته شما گفته -٦٦

گوید:  ھـ) می ٤٦٣نانچه قرطبی گفته است، و ابن عبدالبر (متوفای سال شود، چ برتر می
صحابه است برتر و افضل  ۀممکن است فردی بعد از صحابه بیاید و از کسی که از زمر

 ). ١٨السنة ومکانتھا فی التشریع اإلسالمی (ص  -١
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فرمود: (بھترین مردم کسانی ھستند که در قرن من زندگی  صباشد، و اینکه پیامبر
د فاضل و مفضول قرار دارند، و در قرن کنند) کلی و عام نیست، چون در یک قرن افرا می

اند  اند، و کسانی بوده کرده اند که تظاھر به ایمان می و عصر پیامبر گروھی از منافقان بوده
حد جاری شده است). ھا  آن یا بر برخی ازھا  آن اند و بر که مرتکب گناھان کبیره شده

 )]. ٤/١٧١[تفسیر قرطبی (
 پاسخ: 

 کند:  اصحاب را به دو نوع تقسیم می /ابن عبدالبر
: سابقین اولین، کسانی که مسلمان شدند و ھجرت کردند و در بدر و نوع اول

 حدیبیه حضور داشتند. 
به گروه  ھیچکسبودند. ابن عبدالبر معتقد است که ھا  این کسانی که بعد ازدوم: 
عمل ھا  آن ۀانداز رسد، ولی ممکن است در عمل کسی به گروه دوم برسد و به اول نمی

در زمانی که  –تواند به فضیلت صحابی بودن ھم برسد  اما نمی –صالح انجام دھد 
 زمانه فاسد و خراب است. 

آیند  می صبعد از ایراد احادیثی در ستایش کسانی که بعد از پیامبر  /و او
بھترین «روایت شده که:  صاند: این احادیث با آنچه از پیامبر  گوید: (گروھی گفته می

ھا  آن کنند و سپس کسانی که بعد از مردم کسانی ھستند که در عصر من زندگی می
تعارض دارد، حدیث مذکور حدیث حسنی است، و از نظر من تعارضی با آن  »آیند می

بھترین مردم کسانی ھستند که «که فرمود:  صپیامبر  ۀاحادیث ندارد، چون که گفت
لی نیست، به دلیل اینکه بصورت جمع آمده عام و ک »کنند در عصر من زندگی می

 اصحاب مرا ناسزا نگویید و آیه »ال�سبوا أصحاىب«سپس این حدیث را که  .است...

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
شما بھترین امتی ھستید که به « .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

را ذکر کرده و سپس گفته است: (ابن  سو قولی از عمر». اید آفریده شده ھا انسانسود 

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿عباس در مورد این آیه که 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ھا  آن . گفته است که﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

اند.  کسانی ھستند که از مکه به مدینه ھجرت کردند و در بدر و حدیبیه حضور داشته
ب او ھستند، و گفته ، اصحاصو این دلیلی است بر اینکه بھترین افراد عصر پیامبر 

این جمله » نمایند بھترین مردم کسانی اند که در عصر من زندگی می«آن حضرت که 
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 . ١در لفظ آن کلی ذکر شده است، اما معنای آن خاص است)
 »کسانی که در عصر من ھستند«خواھد بیان کند که لفظ حدیث  می /او
منافقان و غیره از آن بیرون ای عام و کلی است، اما منظور از آن خاص است، تا  جمله

 شوند. 
شود و مؤمنان دوباره مورد  کند که وقتی زمانه فاسد می و شاید او به این اشاره می

شود ھمان طور که پاداش  چند برابر میھا  آن گیرند، پاداش ابتال و آزمایش قرار می
ھا  آن ااصحاب در آغاز اسالم چند برابر گردید؛ به جز اھل بدر و حدیبیه که کسی ب

 برابر نخواھد بود.
در پایان سخنشان چنین گفتند: در این حالت پیشینیان این امت با آخرینھای آن 

بدر و صلح حدیبیه شرکت  ۀدر پاداش برابر خواھند شد، بجز کسانی که در غزو
 . ٢داشتند، و خداوند داناتر و برتر است 

کند چون  انطباق پیدا نمی /بنابراین، عبارت شما با کالم و مذھب ابن عبدالبر
 اید.  شما نص و عبارت را کامًال نقل نکرده

اید: (و ھمین طور نووی از قاضی عیاض، و او از ابن عبدالبر نقل کرده  شما گفته -٦٧
 وتحفة األحوذی، مبارکفوری در )]، و مناوی در فیض القدیر، و ٣/١٣٨است [شرح مسلم (

کرده و سپس در مورد آن بحث کرده است...)،  ابن حجر در فتح الباری، ھمین را نقل
 )].٧/٦[فتح الباری (

 گویم: در اینجا چند چیز قابل تأمل است:  می
. »دیدم دوست داشتم که برادران خود را می«: اینکه، نووی بعد از این حدیث: اول

شما اصحاب من ھستید، و «گفتند: ای پیامبر خدا، مگر ما برادران تو نیستیم؟! فرمود: 
، به سخن ابن عبدالبر اشاره کرده است، ٣»اند برادران ما کسانی ھستند که ھنوز نیامده

شما «بدون اینکه سخن او را کامل بیاورد. سپس نووی کالم باجی را در تفسیر 
ھا  آن گوید: (و معنای آن این نیست که ذکر کرده است که او می »اصحاب من ھستید

ه رتبه و مکانت واالی صحبت و ھمراھی آنان اشاره برادرانش نیستند، بلکه در اینجا ب
ھایی که  شده است؛ یعنی اینکه صحابه برادران و ھمراھان و ھم سخنان اویند، و آن

 ). ٣١٥ -٢/٣١٤التمھید (بترتیب فتح البر) ( -١
 ). ٢/٣٢١گذشته ( ۀلحوا -٢
 ). ١٤١شرح صحیح مسلم ( -٣
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بعدھا خواھند آمد تنھا برادران اویند و یاران و ھم صحبتان آن حضرت نیستند، چنان 

مؤمنان برادر « .]١٠[الحجرات:  ﴾إِْخَوةٌ إِ�ََّما الُْمْؤِمُنوَن ﴿ فرماید: که خداوند متعال می
 ».ھستند

گوید: (ابن عبدالبر با توجه به این  سپس سخن قاضی عیاض را ذکر کرده که می
اند  آیند، وارد شده حدیث و احادیث دیگری که در فضل کسانی که در آخر زمان می

شند که از آیند افرادی با گفته است که ممکن است که در کسانی که بعد از صحابه می
بھترین شما کسانی «اند برتر باشند، و گفته پیامبر که  صحابه بوده ۀکسانی که در زمر

عام و کلی است و معنای خاص آن یعنی  »کنند ھستند که در قرن من زندگی می
از ھا  این اند، را در پیش گرفتهھا  آن سابقین اول از مھاجرین و انصار و کسانی که راه

 ھستند. ھا  این د و منظور حدیثھمه امت افضل ھستن
زیسته است، اما طاعت را با معصیت  صو اما کسی که در زمان آن حضرت 

آمیخته است، یا اینکه پیشگام نبوده و ھیچ اثر مثبتی در راه دین نداشته است، گرچه 
ھای بعدی کسانی  را دیده و با او ھمراه بوده است، ممکن است در قرن صپیامبر 

 چنین افرادی برتر باشند. بیایند که از 
گوید: و افرادی دیگر از علمای کالم که در مفاھیم و معانی بحث  قاضی عیاض می

 . اند هنیز چنین گفت اند هکرد
 ھرکساند که  گوید: و بیشتر علما با این نظر مخالف ھستند، و گفته نووی می

را در تمام عمر خود یک بار دیده و با او ھمراه شده است و به امتیاز  صپیامبر
میایند بھتر و برتر است.  ص صحبت دست یافته است از ھمه کسانی که بعد از پیامبر

َذلَِك فَْضُل ﴿ اند: برابر نیست، گفته ص چون ھیچ عملی با فضیلت ھمراھی پیامبر
ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ   که بخواھد ھرکسفضل خداست و آن را به  نیا .]٥٤: [المائدة ﴾ا�َّ

 ۀاگر کسی از شما به انداز«فرماید:  اند که می دھد. و از حدیث پیامبر استدالل کرده می
و نه به نصف آن ھا  آن کوه احد طال انفاق کند به اندازه یک مد (واحد وزنی است)

 .١»رسد می
کالم ابن عبدالبر است که او بینید سخن قاضی عیاض تفسیر  پس چنان که می

 ). ٣/١٤١شرح نووی بر صحیح مسلم ( -١
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... و کسانی که راه آنان را در .اصحاب را به دو گروه تقسیم کرده است: اول (پیشگامان
: کسانی که کامًال دومرسد.  نمیھا  این به مقام و فضل ھیچکساند) و  پیش گرفته
اند. و  دهاند و پیشگام نبو اند و اعمال مختلفی از نیک و بد را در ھم آمیخته پرھیز نکرده

الحمدلله در میان پیشگامان کسی نیست که ناپرھیزی کرده باشد، و اعمال مختلفی 
اند که  صالح و غیر صالح را درھم آمیخته باشد، و ھیچ یک از علمای اھل سنت نگفته

 رسیدن به مقام سابقین و پیشگامان ممکن است. 
چیزی از ابن  ١)دیدم : مناوی پیرامون حدیث (دوست دارم برادرانم را میدوم

اید من  ای که شما از آن استناد کرده عبدالبر یا کسی دیگر نقل نکرده است. و نسخه
 صگوید: (اینکه پیامبر دانم. آنچه او در اینجا گفته است این است که او می آن را نمی

نماید و نشانگر این است  داللت میھا  آن را برادر خود قرار داده است بر علو مقامھا  آن
فضیلت  ص اند ھمان گونه که پیامبر فضیلت در آخر آمدن را به دست آوردهھا  آن هک

 . ٢غرباء ھستند..ھا  این اول بودن را به دست آورده است، و

ْخرَِجْت ﴿ ام که در پیرامون آیه: ندیده حتفة األحوذیاما در  سوم:
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

ابن عبدالبر را نقل کرده باشد و نیز در جایی که  مؤلف کالم .]١١٠[آل عمران:  ﴾لِلنَّاِس 
 شما به آن اشاره کرده بودید چنین چیزی را نیافتم.

و فقط او از تفسیر ابن کثیر توضیح این آیه را نقل کرده است که در آن بر فضیلت 
 . ٣کند قرن اول تأکید می

نقد کرده که  به سخن ابن عبدالبر اشاره نموده، و آن را /اینکه، ابن حجرچھارم: 
وی (ابن عبد البر) برای تقویت مذھب خود (در این مسئله) بعضی احادیث را در 

گوید:  می را ضعیف قرار داده است. سپس ابن حجرھا  آن کتابش (التمھید) آورده و
ھمراھی و  ۀدانشمندان اسالم بر این اتفاق دارند که مکانت و مرتب ۀ(آری، ھم

 کند؛ چرا که نمی ست که ھیچ عملی با آن برابریمرتبه ای صھمسخنی با پیامبر 
 ).اند هشد صمشرف به دیدار مبارک آن حضرت ھا  آن

 ). ٦/٤٦٨فیض القدیر ( -١
 ). ٦/٤٦٨فیض القدیر ( -٢
 ). ٨/٢٧٨تحفة األحوذی ( -٣
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دفاع کرده است و به سوی او ھجرت نموده یا او را یاری  ص اما کسی که از پیامبر
کرده است، و شریعتی را که از او فرا گرفته حفظ نموده و به بعد از خود رسانده است، 

آیند با چنین کسی برابر نیست؛ چون ھر یک  میھا  آن کسانی که بعد ازھیچ فردی از 
نمایند به پیشگامان به  ھا به آن عمل می از این کارھا طوری ھستند که وقتی بعدی

 بیشتر است. ھا  آن رسد، پس فضل و برتری پاداش میھا  آن اندازه
اند و  یدهرا د صپس اختالف و مناقشه در مورد کسانی است که فقط پیامبر 

 اند.  پیشگام نبوده
اید با قول ابن عبدالبر  نام بردهھا  آن اینکه، روشن شد که علمایی که شما ازپنجم: 

اند با اینکه ابن عبدالبر چنین گفته که ممکن است فردی بعد از صحابه  موافقت نکرده
شد، بیاید که از فردی که در میان اصحاب بوده و از سابقین نیست برتر و افضل با

چنان که از عبارت ابن عبدالبر که قاضی عیاض آن را ذکر کرده و نووی نیز آن را آورده 
 است واضح است. 

ھا  آن ۀدھند به انداز اینکه، ھر عملی که امت اسالمی تا روز قیامت انجام می ششم:
رسد؛ چون اصحاب اسالم را یاری کردند و آن را حفاظت نموده و  به اصحاب پاداش می

 برسند؟! ھا  آن دادند، پس چگونه ممکن است که دیگران به گسترش
 صتاریخ اصحاب را بعد از وفات پیامبر ھرکساید: (تردیدی نیست که  شما گفته -۶۸

بررسی کند در آن صفحاتی آکنده از کشمکش و اختالف با یکدیگر و تبادل فحش و ناسزا 
فراتر از این رفته و با یکدیگر به جنگ و خون ھا  آن میان یکدیگر خواھد یافت و بلکه

ھایی بودند که حرمت آنان شکسته شد و به  ھا و احدی ریزی پرداختند، چه بسیار بدری
 دست اصحاب دیگر خونشان ریخته شد، و این را ھمه قبول دارند). 

 پاسخ از چند جھت: 
دی و ستمی اید که چنین تع : اینکه، شما به تاریخ صحابه ستم روا داشتهاول
اید  فردی چون شما نیست. تاریخ صحابه آن طور نیست که شما بیان کرده ۀشایست

تاریخی در حیات امت بلکه در  ۀبلکه اصحاب تاریخی درخشان دارند که بھترین برھ
حیات تمام بشریت است، اگر صفای آن با آنچه در اواخر دوران خلفای راشدین اتفاق 

 افتاده تیره نشود. 
مردم مسلمان شدند، و آنان دین را ھا  آن را فتح کردند و بوسیله ھا زمینسراصحاب 

برای ما حفاظت کرده و آن را به ھمان صورتی که نازل شده بود برای مردم نقل 
 ستا اواخر خالفت عثمان بدر طول خالفت شیخین ابوبکر و عمرھا  آن کردند.
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سال سی و سه یا سی و چھار به ھمه با ھم به صورت دوست و برادر زندگی کردند، و تا 
 گفته است.  /ھمین صورت بودند و بعد از آن فتنه به پا شد، چنان که ابن کثیر

 گوید: علت آغاز این فتنه دو چیز بود:  ابن کثیر می

 کردند. علت اعتراض ساینکه، بعضی از قاریان قرآن شروع به انتقاد از عثمان اول:
ھایی که داشتند عزل نمود  صحابه را از مسئولیتبعضی از  ساین بود که عثمانھا  آن

نه یا ده نفر در ھا  آن از –به ظاھر این طور بود  –و افراد خودش را مسئول قرار داد 
اینکه ابن  . دوم:به سوی شام و مصر رفتندھا  آن کوفه و بقیه در بصره بودند. بعضی از

گوید که علت شورش احزاب علیه عثمان این بود که  گوید: (سیف بن عمر می کثیر می
مردی به نام (عبدالله بن سبأ) یھودی بود که اظھار اسالم کرد و به سوی مصر رفت، او 
سخنی را که از پیش خود در آورده بود در اذھان گروھی از مردم جای داد و گفت: 

ب وصیت شده بود، و محمد خاتم پیامبران است و علی خاتم برای علی بن ابی طال
گفت: پس علی از عثمان برای خالفت سزاوارتر است، و عثمان  اوصیا است. سپس می

 . ١به گرفتن زمام فرمانروایی تعدی و ستم کرده است)
به  سآن وقت بوسیله او بسیاری از مردم منحرف شدند، و فتنه پیش آمد و عثمان

 یان کشته شد، و از آن وقت فتنه در امت آغاز شد. دست این شورش
بنابراین چشم پوشی از دوران درخشان تاریخ صحابه که به برکت آن دین حفظ شد 

عربی و شمال  ۀو جھان فتح گردید تا اینکه فتوحات به سرزمین ھند و شمال جزیر
کنده از کشمکش آفریقا رسیدند، یکدیگر است ھای آنان با  این ادعا که تاریخ اصحاب آ

 تعدی و ستم است. 
سپارید، و فقط دورانی را برجسته  آیا شما آن دوران درخشان را به فراموشی می

 نمایید که در آن به سبب توطئه دشمنان اسالم فتنه پیش آمده است؟!  می
 آغاز ھمه شرھایی بود که بعد از آن اتفاق افتادند.  سکشته شدن عثمان

به راه  سفت جنگی بود که شورشیان علیه عثمان: اینکه، جنگی که در گردوم
براساس اجتھاد اشتباھی که کرده بود به آن دست  سانداختند، و به دنبال آن معاویه

زد، و خداوند بیان کرده است که مؤمنان با ھم خواھند جنگید و خداوند عزوجل به 
چنان که  کافر بودن چنین کسانی حکم نکرده است و ستمگر را متجاوز نامیده است.

 ). ١٦٨-٧/١٦٦البدایة والنھایة ( -١
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ْصلُِحوا بَيَْنُهَما  فَإِْن ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
�ْن َطا�َِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِ� اْ�َتَتلُوا فَأ

ِ  فَإِْن فَاَءْت  ْمرِ ا�َّ
َ
ْخَرى َ�َقاتِلُوا الَِّ� َ�بِْ� َح�َّ تَِ�َء إَِ� أ

ُ
َ�َغْت إِْحَداُهَما َ�َ اْ�

ْصلُِحوا 
َ
َ ُ�ِبُّ الُْمْقِسِط�َ فَأ قِْسُطوا  إِنَّ ا�َّ

َ
 ﴾إِ�ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  ٩بَيَْنُهَما بِالَْعْدِل َوأ

 .]١٠-٩[الحجرات: 
با ھم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار  مؤمنان ھر گاه دو گروه از«

ای که ستم  ا آن دستهسازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد ب
گردد  ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر می کند و تعدی می می

شود. ھر گاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد در میان ایشان  و حکم او را پذیرا می
دادگرانه صلح برقرار سازید و عدالت بکار برید، چرا که خداوند عادالن را دوست دارد. 

 ».فقط مؤمنان برادران ھمدیگرند
کنده از تبادل فحش و ناسزا بین یکدیگر سوم : اینکه شما گفتید: (تاریخ صحابه آ

کنده) آیا حاالتی فردی نیستند؟! چه تعدادی ھستند ھا  این است). سبحان الله!!! (آ
پیش آمده است، ھا  آن اند؟! بله، آنچه از بعضی افراد کسانی که فحش و ناسزا گفته

گویید  دھد، و فحش و ناسزا کار اشتباھی است، اما اینکه شما می کثریت را نشان نمیا
کنده) است این ادعای شما ستم و تعدی است که از یک پژوھشگر و استاد  (.. آ

 دھیم.  بعدی بیشتر توضیح می ۀدانشگاه غیر قابل قبول است. در این مورد در فقر
ابی معتقد است که صحابی دیگری که اید: (وقتی صح ) گفته١٥شما در (ص  -٦٩

مخالف اوست از حق منحرف شده، و از شریعت خدا و پیامبرش دور شده است، و 
باشد، و براساس این باور، آن صحابی به روی  متجاوزی است که مستحق کشتن می

داند؛ پس چطور درست است که به  صحابی دیگر شمشیر کشیدن و کشتن او را جایز می
ھای خود را  حکم کنیم، و حال آن که اصحاب از ما گرایشھا  آن ودن بهعدالت و پاک ب

اید که  دانند و به حاالت روانی و روحی نسل زمان خود آگاھترند، و آیا شنیده بھتر می
 تر باشد.  ای از مادر برای کودک مھربان دایه

 چند چیز در اینجا قابل تأمل است: 
: اینکه، این سخن شما ھمچون سخن گذشته تان فقط یک ناحیه از زندگی اول

اید و آن را چنان عام و کلی نشان  بیند، و شما در ارائه امور مبالغه کرده صحابه را می
گاھی دارد شایسته نیست.  می  دھید که برای پژوھشگری که از ارزش سخن آ

یک صحابی مخالفش را جھنمی اید که  : اینکه کجا شما در زندگی اصحاب دیدهدوم
ھایی ارائه دھید؟! و با  توانید با ذکر نام مثال و مستحق کشته شدن بداند؟! آیا می
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 استدالل از سخن اصحاب این ادعا را ثابت کنید؟! 
پیش آمد و منجر به جنگیدن با یکدیگر شد، به ھا  آن اختالفی که میان سوم:
جنگ نداشتند، و اینک به اختصار حوادثی را  ۀداراھا  آن اتفاق نیافتاد وھا  آن خواسته
 کنیم:  اتفاق افتاده است بیان میھا  آن که بین

کشته شد، پیراھن خون آلود او به ھمراه انگشتان قطع  سبعد از آن که عثمان -۱
را روی منبر ھا  این سدست ھمسرش نائله به شام برده شد، معاویه ۀشد

 فرا خواند.  سخون عثمانگذاشت و مردم را برای گرفتن انتقام 
رفتند و  سپیش علی بسپرده شد طلحه و زبیر سوقتی زمام امور به علی -۲

 سرا بگیرد؛ علی ساز او خواستند که حدود را اجرا کند و انتقام خون عثمان
عذر آورد که این افراد یاور و کمک او ھستند و او در این روز ھا  آن برای
 تواند این کار را بکند.  نمی

شھرھا اضطراب و آشفتگی پدید آمد و  ۀدر ھم ست کشته شدن عثمانبه عل -۳
 بودند.  سھمه خواستار مجازات قاتالن عثمان

 شد.  فصائح و اندرزھا رد و بدل  بمیان علی و فرزندش حسن -۴
 سبه بصره رفتند تا مردم را علیه قاتالن عثمان شطلحه و زبیر و عایشه -۵

 تحریک کنند. 
اختالف پیش آمد، و  سو فرماندار علیھا  آن بین به بصره رسیدندھا  آن وقتی -۶

 منجر به درگیری و جنگ میان طرفین گردید. 
به  شخواست به شام برود، وقتی از رفتن طلحه و زبیر و عایشه می سعلی -۷

گاه شد مسیر خود را تغییر داد و به سوی بصره حرکت کرد.   بصره آ
 علی و طلحه و یارانش پس از تبادل پیام بین یکدیگر با ھم آشتی کردند.  -۸
دانستند که اتفاق بر  –قرار داشتند  سکه در لشکر علی –وقتی قاتالن عثمان  -۹

گرفته خواھد شد، دست به حیله زدند و ھا  آن صلح یعنی اینکه انتقام عثمان از
 ه کنند که اھل بصره بهتصمیم گرفتند در آخر شب جنگ را به پا کنند و شایع

 چنین کردند و جنگ رخ داد. ھا  آن اند، و خیانت کردهھا  آن
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و طلحه و ھمراھانش در گرفت، آن طور که  ساین خالصه جنگی بود که بین علی
 .١بیان کرده است /ابن کثیر

دانستند،  پس کجا در این حادثه اصحاب ریختن خون یکدیگر را حالل و جایز می
 طرف خواھان آن نبودند؟!  ھردوای بود که  بلکه این فتنه

پیام فرستاد و  سبه معاویه س: جنگ صفین بعد از جنگ جمل رخ داد، علیچھارم
از او خواست که بیعت کند، معاویه نپذیرفت و گفت که زمانی بیعت خواھد کرد که 
قاتالن عثمان به او تحویل داده شوند، آن وقت علی لشکری آماده کرد و به سوی شام 

لشکر در صفین رو در روی  ھردورھسپار گردید، و معاویه ھم لشکری آماده کرد و 
 . ٢ای نداشت جنگ در گرفت ھایی که نتیجه و بعد از تبادل پیامھمدیگر قرار گرفتند، 

 اند؟!  کجا در این حادثه طرفین ریختن خون یکدیگر را حالل و جایز دانسته
کرد که حق با اوست؟ و آیا ظاھر امر این  آیا ظاھر امر این نیست که ھر یک فکر می

 رد مشخصی؟! نیست که بخاطر یک قضیه با ھم جنگیدند نه به خاطر کشتن ف
خواھد  : بسیاری از آنچه در روایات تاریخی آمده صحیح نیست، و کسی که میپنجم

ھای زیادی در آن  دامن دین او آلوده نشود نباید به این روایات گوش دھد چون دروغ
 آمده است. 

شود که ادعای شما دقیق  ای که ارائه شد روشن می و با این چکیده و خالصه
 عان! نیست. والله المست

تالش برای اینکه عدالت اصحاب با چنین ادعاھایی مخدوش شود، آثار بدی  ششم:
شود تا اعتماد به این نسل از بین برود و نیز اعتماد به دینی که برای  دارد که سبب می

اند از دست برود؛ بلکه تالش برای مخدوش کردن عدالت صحابه انتقاد از  ما نقل کرده
نسلی را بعد از خود به جا گذاشت که علیه دین  صت است که آن حضر ص پیامبر

 شوریدند و امور حرام را مباح و جایز دانستند. والله المستعان! 
به شیعه به  –اھل سنت  –اید که او گفته است: (ما  شما از ابن عقیل نقل کرده -٧٠

د: آیا بعد گوی ... تا اینکه می.کنیم گویند: ائمه معصوم ھستند اعتراض می خاطر اینکه می
از این برای ما زیباست که ادعا کنیم صد و بیست ھزار نفر ھمه بادیه نشینان و 

 ھـ . ٣٦)، تاریخ طبری، حوادث سال ٢٤٥-٧٠/٢٣٠ة (یالبدا -١
 ). ٢٧٦-٧/٢٥٣ة (یالبدا -٢

                                           



 ١٥٥  سپاس و تذکر

 شھرنشینان آنان ھم معصوم ھستند). 
ایست و بسیاری از ادعاھای او دروغند. از جمله  که ابن عقیل فرد ناشناخته گفتم:

گویند: اصحاب  کند که اھل سنت می ھایش یکی این است که او ادعا می دروغ
ی اھل ھا کتابباشند، این دروغ است و در ھیچ کتابی از  معصومند یا از گناه مصون می

قیل تأکیدی است بر این که او سنت چنین چیزی نیامده است. و این سخن ابن ع
شناخت. و عالوه بر این،  می بود مذھب اھل سنت را سنی نیست چون اگر سنی 

تأکیدی است بر قلت امانتداری او در نقل و نسبت دادن، چون در ھیچ یک از 
گویند: اصل در  ی اھل سنت گفته نشده که اصحاب معصومند. اھل سنت میھا کتاب

با میل خود و داوطلبانه اسالم را پذیرفتند، ھا  آن است؛ چونمورد اصحاب خیر و نیکی 
ثابت شود؛ پس اصل این است که به خاطر شرافت ھا  آن مگر آن که خالف این از

 بر خیر و نیکی ھستند. ھا  آن صصحبت پیامبر 
گوید: (و  تر گفتید با ھمین لحن تکرار کرده است و می سپس او آنچه را شما پیش

اند که عدالت را مخدوش  شده مرتکب اموری میھا  آن ثابت شده کهآنچه به تواتر 
کند و با آن منافات دارد، اموری از قبیل: تجاوز، قتل ناحق، نوشیدن شراب و غیره،  می

 ...). .ورزیدند. می بر این امور اصرارھا  آن و
ده ھای کسانی که به چنین کارھایی آلو تر ما از شما خواستیم که تعداد و نام پیش

اند ثابت  کرده بر این کارھا اصرار میھا  آن اند را ذکر کنید، و این ادعا را که شده
 کنید....؟! 

سستی در دیانت و بیماری قلب، دو علت بزرگ برای گفتن سخن دروغ و جرأت 
 دادن به خود در این زمینه، ھستند. 

نان، کسانی را که از بینیم که بعضی از آ میھا  این ۀاید: (و با وجود ھم شما گفته -٧١
کنند،  کنند به زندیق بودن و خارج شدن از دین و الحاد و کفر متھم می اصحاب انتقاد می

(اصحاب) طعنه بزند ملحد است و از اسالم ھا  آن به ھرکس«گوید:  چنان که سرخسی می
]. و ٢/١٣٤[أصول السرخسی ». بیرون رفته است، و عالج او اگر توبه نکند شمشیر است

کند که گفت: (ھر گاه کسی را  اید که از ابی زرعه نقل می یت خطیب بغدادی را آوردهروا
زند بدان که او زندیق است، چون از نظر ما  طعنه می صدیدی که به اصحاب رسول خدا

برای  صبر حق است و قرآن حق است، و این قرآن و سنت را اصحاب پیامبر صپیامبر
خواھند حیثیت و اعتبار شاھدان ما را مخدوش کنند تا از این  میھا  آن اند، و ما نقل کرده

راه، کتاب و سنت را باطل بگردانند، و در حقیقت حیثیت و اعتبار خودشان مخدوش 
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 .)]67[الكفاية ( اند). زندیقھا  آن است و
 پاسخ از چند جھت: 

ل را قبوھا  آن زنند، و عدالت : اینکه، چرا شیعیان به اصحاب طعنه میاول
 از این کار چیست؟ ھا  آن کنند؟ منظور نمی

آیا منظورشان این نیست که اعتماد به روایات اصحاب را از بین ببرند و در ایمان و 
 ھا، مردم را دچار شک و تردید نمایند؟!  اخالص آن

 فھمیم.  ما از مواضع شیعه جز این مقاصد چیزی دیگر را نمی
 چیست؟ ھا  آن مشکوک کردن در عدالت انتقاد از اصحاب و ۀاینکه، نتیج دوم:

 اش امور ذیل است:  نتیجه
 -نعوذ بالله-ھا  آن اینکه اصحاب بر شریعت امین و مورد اعتماد نیستند؛ چون -۱

چنان که شما و  –قاتل، شرابخوار، زناکار، دزد و خائن به دینشان ھستند 
و این به ابطال شریعت  – کنید میرا نقل کردید ادعا ھا  آن کسانی که سخن

 انجامد.  می
اگر دشمنان شریعت بخواھند دین را باطل کنند راه بھتری از این راه شیعی 

 نخواھند یافت. 
این دین درست نیست؛ چون نتوانسته اولین نسل را به صورت ایمانی و سالم  -۲

علیه دین خود ھا  آن وفات یافته است صتربیت کند، و به محض اینکه پیامبر 
 اند.  اند و ھر کار حرام را مرتکب شده یدهشور

در طی حدود بیست و سه سال، یک نسل جنایت  -نعوذ بالله - صپیامبر  -۳
 مجرم و فریبکار ھستند،ھا  آن دانست که داده است، و نمی کار را پرورش می

وفات یافت نوایا و  صاز روی نفاق و مکر با او بودند، و وقتی ایشان ھا  آن
  افراد ظاھر گردید. مقاصد پنھان آن

نسلی شرور ھستند ولی ھا  آن دانست که خداوند حقیقت این نسل را می -۴
گاه نکرد تا بجای آنان ھمراھان و یارانی دیگر برگزیند، و این  صپیامبر را آ

خداوند باطل را تأیید نمود و مردم را فریب داد، چون  -نعوذ بالله-یعنی اینکه 
ھمراه ھستند و اطراف او جمع  صپیامبر  دیدند که با را میھا  این مردم
خواست و  مشورت میھا  آن کرد و از زندگی میھا  آن با صاند و پیامبر  شده

ازدواج ھا  آن آورد و خودش با دختران در میھا  آن دخترانش را به ازدواج
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کرد. و این یعنی تھمت  ستود و فضایل آنان را بیان می را میھا  آن کرد و می
ند عزوجل، به خاطر اینکه حقیقت و ماھیت این افراد را برای زدن به خداو

 را نخورند. ھا  آن آشکار نکرد و امت را با خبر ننمود تا فریب صپیامبر 
را ستوده است وبا توجه ھا  آن بلکه خداوند به صورت کلی و به صورت خاص خیلی

 به ادعای شما پس خداوند مردم را فریب داده است. 
 ھمین است.  شانتقاد و طعنه شیعه امامیه به اصحاب ۀآری، نتیج

آید که خداوند برای شناختن خوبان از  از ادعاھای شیعه امامیه چنین بر می -۵
بدان به مقدار کافی توضیح نداده است، و این سبب شده تا قضیه مورد اختالف 
باشد، و افراد شرور خوب قرار داده شوند و خوبان متھم گردند، چون خداوند 

 قضیه را روشن و واضح نکرده است.
اعتماد کرد؛ چون ما در  اند هتوان به آنچه اصحاب روایت کرد نمی و این یعنی اینکه

دانیم که  ترسیم که به ما دروغ بگویند. و یا اینکه نمی شک داریم و میھا  آن مورد
او را  مؤمن واقعی کدام است که روایت او را قبول کنیم و کدام منافق است. تا روایت

رد کنیم؛ پس قضیه مشتبه و در ھم آمیخته است و قرآن مشخص نکرده است، و سنت 
 اند.  نقل کردهھا  این را ھم خود

دھیم چون ناقالن آن  ما اعتماد خود را به قرآن و سنت از دست می اینگونهو 
 مشکوک ھستند. 

اینکه اگر ما بخواھیم براساس این سبک شیعی، ایمان اصحاب را ثابت کنیم  سوم:
توانیم. پس دلیل بر ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگر صحابه کجاست و  نمی

 تواند باشد؟!  چه می
: باید گفت: قرآن آیات زیادی به صورت عام و آیاتی به صورت خاص آورده أ) قرآن

اند بجز آنچه که  که این آیات بر آن داللت دارند را باطل قرار داده است و شیعه آنچه را
این را که آیه بر فالنی و فالنی داللت ھا  آن یعنی –اند  آن را به علی تفسیر کرده

را ھا  آن توان اند: این آیات عام و کلی ھستند و نمی اند و گفته کند باطل قرار داده می
اد مشخص از اصحاب ھستند چون آیات یا عام چنین تفسیر کرد که مصداق آن افر

 شوند!!  دانیم در چه کسی ھمه شرایط شیعه یافت می ھستند یا مقید، و ما نمی
اگر یکی از دشمنان دین بگوید: من در ایمان این چھار خلیفه شک دارم؛ و آیات 

عمر و  گویند: ابوبکر و اند، دلیلش این است که شیعه می نازل شدهھا  این نفاق در مورد
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عثمان خالفت را که حق علی بود که خدا و پیامبرش علی را تعیین کرده بودند غصب 
وصیت را زیر پا گذاشتند و نگذاشتند وصیت پیامبر اجرا شود و علی ھا  این کردند. و

 ھم به خاطر حفظ زندگی و جانش وصیت را به فراموشی سپرد.
ن در ایمانشان شک دارم، و و این دلیل نفاق این چھار خلیفه است، و بنابرای

و اکنون  کردند میھمراه بودند و نفاق خود را پنھان  صبا پیامبر ھا  آن معتقدم که
 دھید؟!  آشکار گردید. شما پاسخ این دشمن دین را چگونه میھا  آن نفاق

 و اگر این دشمن دین ادامه بدھد بگوید: 
و ھمراھانش را به ایمان متصف کرده است، و از طرفی در  صقرآن کریم پیامبر 

کند، و به ما نگفته است که مؤمن کیست و  را به نفاق متصف میھا  آن ھمان وقت
داللت ھا  آن سر زده است بر نفاقھا  آن منافق کیست، و این کارھایی که از ھمه

 کند؟!  می
 کند:  ب) اگر شما به او بگویید: بیا تا سنت برای ما داوری

اند که ما در ایمان شان شک  گوید: سنت و حدیث را ھمین کسانی روایت کرده می
دھند و این  به نفع یکدیگر شھادت میھا  آن داریم، بنابراین ما سنت را قبول نداریم؛ و

 شھادت پذیرفته نیست. 
ج) و سپس آن دشمن دین بگوید: بنابراین ما نه قرآن را باور داریم و نه سنت را، 

 س دین باطل است. پ
خواھند اعتبار شاھدان  ھا می گوید: (آن گویم: رحمت خدا بر ابی زرعه باد که می می

ما را مخدوش کنند تا از این راه کتاب و سنت را باطل نمایند، و خودشان به مخدوش 
اند). به خاطر این است که برای علما ثابت شده  زندیقھا  آن بودن اعتبار سزاوارترند و

خواھد دین را  که می ھرکسه مذھب شیعه پلی است برای از بین بردن دین و است ک
 شود.  از بین ببرد از دروازه و پل مذھب شیعه وارد می

ی حدیث شیعه که به روایت آثاری در مورد عقاید ھا کتابدر ھمه چھارم: 
داده  اصحاب کافر و گمراه قرارھا  این ی تفسیر و رجال در ھمهھا کتاباند و  پرداخته

 اند به جز چھار نفر از اصحاب.  شده

 ی شیعه اثنا عشری: ها کتابهایی از طعنه به اصحاب در  نمونه
 دھیم:  ارائه میھا  آن ی حدیثھا کتابھایی از  و اینک در اینجا نمونه

 أ) کتاب الکافی:
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يَوَْم ﴿ کند که گفت: وقتی این آیه نازل شد که: کافی از ابو جعفر روایت می -۱
نَاٍس �ِإَِماِمِهمْ 

ُ
 .]٧١[اإلسراء:  ﴾نَْدُعو ُ�َّ �

مسلمانان گفتند: ای رسول خدا! آیا تو امام ھمه مردم نیستی؟ فرمود: من پیامبر 
خدا به سوی ھمه مردم ھستم، ولی بعد از من از سوی خدا برای مردم از اھل بیت من 

شوند و پیشوایان  کذیب میشوند و ت در میان مردم بلند میھا  آن امامانی خواھند آمد؛
با آن ائمه دوستی کرد  ھرکسکنند، پس  ستم میھا  آن کفر و گمراھی و پیروانشان بر

پیروی نمود و آنان را تصدیق کرد او از من و با من است و مرا مالقات خواھد ھا  آن و از
 . ١کرد

و از امیر المؤمنین روایت است که گفت: (چه شده اقوامی را که سنت رسول  -۲
  ٢را تغییر دادند و از وصیت او دور شدند)؟! صخدا 

بَانِ ﴿ و در تفسیر -۳ ّيِ آَ�ءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
حدیث مرفوعی  .]١٣[الرحمن:  ﴾١٣فَبِأ

 )؟. کنید میروایت کرده که یعنی (آیا پیامبر یا وصی را تکذیب 
 اند.  حتی وصیت را به قرآن ھم نسبت داده

ِ ﴿ از ابو عبدالله روایت شده که در تفسیر: -۴ لُوا نِْعَمَت ا�َّ ِيَن بَدَّ لَْم تََر إَِ� ا�َّ
َ
�

گفت: (منظور از این، ھمه قریش است کسانی که با  .]٢٨[إبراهیم:  ﴾ُ�ْفًرا
دشمنی کردند، و کمر جنگ او بستند، وصیت او را انکار  صپیامبر خدا 

 . ٣کردند)
در ایراد احادیث و روایات در اثبات وصیت و امامت ادامه داده است،  اینگونهو 

او  ۀوصیت و امامتی که اصحاب آن را نشناخته و به آن عمل نکردند و در نتیجه به گفت
 گمراه شدند!! 

گفتم:  ÷شده که گفت: به ابو جعفر و در آن از حمران بن اعین روایت -۵
(فدایت شوم ما چقدر کم ھستیم! اگر ھمه جمع شویم و بخواھیم گوشت یک 
گوسفند را بخوریم آن را تمام نخواھیم کرد!! ابو جعفر گفت: آیا با تو از چیز 

 ). ١/٢١٦الکافی ( -١
 ). ١/٢١٧الکافی ( -٢
 ). ١/٢١٧الکافی ( -٣
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با  –تری از این سخن نگویم: مھاجرین و انصار ھمه رفتند به جز سه نفر  عجیب
 یعنی ھمه مرتد شدند به جز سه نفر!!  ١)،-دستش اشاره کرد 

 ب) کتاب رجال الکشی: 

ھمه مردم مرتد شدند به  صروایت است که گفت: (بعد از پیامبر  ÷از ابو جعفر
جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر چه کسانی ھستند؟ گفت: مقداد بن اسود، و ابوذر، و 

 .٢سلمان فارسی)
گفتم: مردم ھمه مرتد شدند  ÷و عبداللهو از ابو بصیر روایت است که گفت: به اب

گفت: پس ابو  ÷گوید: ابو عبدالله به جز سه نفر: ابوذر و سلمان و مقداد؟ ابو بصیر می
  ٣ساسان و ابو عمره انصاری کجا رفتند)؟

گوید: ھمه مرتد شدند و فقط سه نفر باقی ماند و ابو عبدالله دو نفر  ابو جعفر می
 را باید تصدیق کرد؟!  کند! کدام یک دیگر اضافه می

 ج) تفسیر صافی و قمی 

ایستاد، ھفت نفر  صاز امام صادق روایت است که: (در روز غدیر خم وقتی پیامبر 
و  -و در روایت قمی آمده: اول و دوم –از منافقین در کنار او بودند: ابوبکر و عمر 

عبدالرحمن بن عوف، و سعد بن ابی وقاص، و ابو عبیده و سالم موالی ابی حذیفه، و 
 مغیره بن شعبه. 

 صیعنی پیامبر  –ایست  بینید که گویا چشم دیوانه عمر گفت: آیا چشم او را نمی
گوید:  شود و می لند میاکنون ب -کنیم بار خدایا! از این دروغ به درگاھت استغفار می

بلند شد گفت: ای مردم، چه کسی برای  صپروردگارم به من گفت. وقتی پیامبر 
شما از خودتان سزاوارتر است؟ گفتند: خدا و پیامبرش. گفت: بار خدایا، گواه باش. 

گاه باشید  من موالی او ھستم پس علی موالی اوست، و او را به  ھرکسسپس گفت: آ
فتن مسلمین سالم کنید. آنگاه جبرئیل نازل شد و پیامبر خدا را از خاطر امیر قرار گر

گاه کرد، پیامبر انکار کردند و ھا  آن پرسید، اماھا  آن را فرا خواند و ازھا  آن سخن قوم آ

 ). ٢/٢٤٤الکافی ( -١
 ) آن را روایت کرده است، با شرح جامع مازندرانی. ١٢/٣٢١) و کافی در (١/٦رجال الکشی ( -٢
 ).٧/  ١رجال الکشی ( -٣
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ِ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا َ�َِمَة ﴿ قسم خوردند، آن وقت خداوند آیه نازل کرد: َ�ْلُِفوَن بِا�َّ
 .]٧٤[التوبة:  ﴾رِ الُْ�فْ 
سخن کفر را ھا  آن اند و حال آن که خورند که آن را نگفته به خدا سوگند می«

 .١» گفتند
در صورتی که تمام این سوره قبل از حجه الوداع نازل شده است و غدیر خم به 

.. به راستی که ریسمان دروغ خیلی .اجماع مفسرین بعد از حجه الوداع بوده است
 کوتاه است!! 

ای قبل از آن نازل شده است،  و این آیه در مورد منافقین در غزوه تبوک یا در غزوه
 و بعد از حجه الوداع فقط یک آیه نازل شده است. 

بینیم که به اصحاب  ھا و صدھا روایت می را بررسی کنیم ده ھا کتاباگر ما این 
 دو حالت دارد: نمایند، و این  ھا را به ھر چیز بدی متصف می آن زنند و طعنه می

 اول: اینکه این روایات نزد شیعه معتبر ھستند. 
 دوم: اینکه این روایات معتبر نیستند. 

باشند برای بد بودن این عقیده ھمین کافی   معتبر میھا  آن اگر این روایات نزد
است. و اگر این روایات معتبر نیستند پس این دلیلی است برای آن که زندیقان از این 

ای طعنه زدن به اصحاب رسول خدا و بلکه برای طعنه زدن به قرآن سوء مذھب بر
ھا وارد  اند. و نشانگر این است که این مذھب قابلیت آن را دارد که زندیق استفاده کرده

آن شوند، و با این، صحت و راست بودن سخن علمای اھل سنت در این مورد روشن 
 گردد.  می

اند،  دروغ ھستند و به اھل بیت نسبت داده شده ما معتقدیم ھمه این روایات پنجم:
-اند، کشی از ابوعبدالله  و اھل بیت در روایات زیادی از دروغگویان بر حذر داشته

کند که گفت: (ما اھل بیت راستگو ھستیم، و ھمیشه  روایت می -جعفر صادق
مردم از ھا، راست ما نزد  دھند، و به خاطر دروغ آن دروغگویانی به ما دروغ نسبت می

ھا  آن اند نام برده است و افتد)، سپس کسانی را که بر اھل بیت دروغ بسته ارزش می
 عبارتند از: 

 ).٣٠١/  ١( یر القمی)، و تفس٣٥٩/  ٢( یر الصافیتفس -١
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 مسلمة. -۱
 عبدالله بن سبأ  -۲
 المختار. -۳
 حارث الشامی. -۴
 بنان.  -۵
 مغیرة بن سعید. -۶
 بزیغ.  -۷
 السری.  -۸
 أبو الخطاب  -۹

 معمر. -۱۰
 بشار الشعیری.  -۱۱
 حمزه بربری. -۱۲
 .١صاید النھدی -۱۳

را ھم نام برده است، و این به وضوح ھا  این کسانی دیگر غیر از و در روایاتی دیگر
نماید که علت تناقض در روایات این دروغگویان و برادرانشان ھستند که  مشخص می

 اند.  عقاید شیعه را فاسد کرده

 )يبأصحا يف(اهللاَ اهللاَ اید که عبارت آن این است:  سپس حدیث مرفوعی را آورده -٧٢

اید که این حدیث ضعیف است و مقداری از شرح  . سپس بیان کرده])1/10[اإلصابة (
ابن ابی  السنة) و آلبانی در تحقیق کتاب ۵/۳۵۸اید و به ترمذی ( آن را ذکر نموده

 اید.  ) نسبت داده۴۶۵عاصم (
 دانم منظور شما از ذکر حدیث و ضعیف قرار دادن آن چیست؟!  نمی گویم: می

کند ضعیف  که از آزار رساندن به اصحاب نھی میخواھید بگویید حدیثی  اگر می
جایز است؛ چون احادیث دیگری در این مورد نیامده است؛ ھا  آن است پس آزار دادن

 اید.  باید بگویم که اشتباه رفته
اید استناد  گفته سخواھید از این حدیث به آنچه بعد از آن در مورد علی و اگر می

 ). ٥/١١٣مجمع الرجال ( -١
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 نیازی به احادیث ضعیف نیست.  کنید؛ باید بگویم که برای استدالل
اند و سپس به  گویید که علما این حدیث را ضعیف قرار داده عجیب است شما می

پردازید، در صورتی که بھتر این است که به  استدالل از آن و مناظره با شارحین آن می
 خاطر عدم صحت حدیث به آن توجه نشود. 

او را  صند که باید ھر صحابی که پیامبرک اید: (روایت بر این داللت می شما گفته -٧٣
او را دوست نداشته  صدوست داشته است دوست داشته شود و ھر صحابی که پیامبر

 است دوست داشته نشود). 

را ھا  آن صاین سخن به حق و درستی است؛ ولی کسانی که پیامبر گویم:  می
 ص که پیامبر کنید میداشته است چه کسانی ھستند؟ و چگونه ثابت  دوست می

داشته است؟ اطالع یافتن از این مسئله فقط از طریق احادیث ممکن  را دوست ھا  آن
 است. 

مورد اعتماد ھستند، پس آنان ھا  آن اند، اگر روایت کرده شو احادیث را اصحاب
اید؛  را کافر وگمراه قرار دادهھا  آن اند که شما احادیثی در فضیلت کسانی روایت کرده

اند این احادیث را برای  کسانی که بوسیله شما کافر و گمراه قرار داده شده بلکه ھمان
 اند.  ما روایت کرده

استدالل کنید مگر آن که آنان را عادل ھا  آن توانید از روایات پس شما نمی
 بشمارید. 

اید: (تردیدی نیست که دوست داشتن ھمه اصحاب و حتی کسانی که  شما گفته -٧٤
را نفرین کرده است، به ھا  آن خشمگین بوده یاھا  آن متنفر بوده یا برھا  آن از صپیامبر

 نیست و به آن ربطی ندارد).  صمعنی دوست داشتن پیامبر
شرح [ ».دوستان تو سه نفر ھستند«چنان که از علی بن ابی طالب روایت شده که: 

 )]. ۲/۲۴۷( ینابیع المودة) ۱۹/۲۰۰( نھج البالغة
 پاسخ: 

 اید!  : اینکه، این سخن کلی و عام است و شما مقصود از آن را روشن نکردهاول
داشته است، و  ھمه اصحاب را دوست  صاینکه برای ما ثابت شده که پیامبر  دوم:

نفرت داشته است؛ به خصوص اھل بدر و ھا  آن از صنزد ما ثابت نشده که پیامبر 
احادیث قطعی نبوی که ما در صحت آن دالیل قرآنی و ھا  آن بیعت رضوان، که در مورد

ی با این آیات و احادیث مخالفت کند از دیدگاه ما ھرکستردیدی نداریم آمده است، پس 
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 را رد کرده است.  صاھل بدعت است و با سخن خدا مخالفت ورزیده وکالم پیامبر 
داند  ھای مدون حدیث وجود ندارد، و خدا می : اینکه، این حدیث در مجموعهسوم

چه کسی آن را ساخته است، چون نھج البالغه کتابی است که سندی ندارد و  که
تألیف شده است پس به چنین کتابی چگونه  ستقریبًا چھار صد سال بعد از علی

 توان اعتماد کرد؟!  می
 و در مورد آن بحث خواھد شد. 

 و بعضی از اھل سامامیه در مورد اصحاب) قول علی ۀتحت عنوان: (آرای شیع -٧٥
 اید.  بیت را ذکر کرده

اید، ادعای مردودی است؛ چون  را تحت این عنوان آورده ساما اینکه علی گویم: می
از شیعه امامیه نیست، و ما معتقدیم که اصًال با شیعه ارتباطی ندارد؛ بلکه بر  سعلی

اند،  توھین کرده است و قدر او را ندانسته ساین باور ھستیم که اقوال شیعه به علی
اند که او آن را نگفته و ادعای آن را نکرده است،  چون شیعه به او چیزھایی نسبت داده

به ھر صفت زشتی متصف گردد،  سشود که علی و ھمچنین از مذھب شیعه الزم می
. ھاست آن ھای گفته ۀاند، اما نتیجه و الزم گرچه شیعه چنین چیزی را تصریح نکرده

 دھیم:  اینک در این مورد توضیح می
به عنوان  صاز سوی خدا و پیامبرش  ساند که علی : اینکه، شیعه ادعا کردهاول

اند  (وصی) تعیین شده است، و در قرآن و سنت نصوصی وصی بودن او را تصریح کرده
و وظیفه جانشین آن حضرت است، اما او تقیه کرده  صاند که او بعد از پیامبر  و گفته

وصی را انجام نداده است، یعنی او از مقام وصی خودش را کنار کشید و نتوانست آن را 
 اجرا کند. 

مثل اینکه خداوند کسی را به پیامبری مبعوث کند اما او فرمان خدا را اجرا نکند و 
 پیام خدا را به مردم نرسانده باشد، آیا پیامبری که چنین کرده باشد را سراغ دارید؟! 

 دھد؟!  دانیم چرا علی فریضه وصی بودن را انجام نمی مین
دھد؟! و  آیا او به خاطر حفظ جانش و به علت ترس از مرگ امر وصیت را انجام نمی

ای  وقتی دین خدا به سبب عمل او دچار نقص و شکست گردد زندگی او چه فایده
ری امت انتخاب کرده دارد؟ و آیا این توھین به خداوند نیست که او انسانی را برای رھب

این امامت که او از آن دست کشید و آن را  ۀتواند این کار را انجام دھد؟! و فاید که نمی
بینید  آورند؟! آیا شما نمی اجرا نکرد چیست؟! و بشریت از این چه سودی به دست می
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اد کنند؟! بلکه افر ھایشان را فدا می که بسیاری از ائمه به خاطر احیای عقاید خود جان
 اند؟!  کوچکی نیز چنین کرده

 دھد؟!  ای به خاطر احیای دین خود به مرگ تن نمی آیا در داستان اخدود پسر بچه
آیا خمینی را ندیدید که برای تأسیس حکومتی برای مذھبش تالش و کوشش 

 نمود؟! 
آیا زنان فلسطینی و زنان چچنی به خاطر حمایت و یاری کردن سرزمین و دین 

 زنند؟!  ملیات استشھادی نمیخود دست به ع
نشانگر دو چیز است: یا اینکه ادعای وصی بودن او ادعایی دروغین  سعملکرد علی

ضعیف بوده است، که ھرگز او چنین نبوده و او پاک است.  ساست. و یا اینکه علی
 بنابراین گزینه اول درست است یعنی ادعای وصی بودن او دروغ است.

من  ھرکسه شد: (آیا پیامبر به علی نگفت که: به حسن بن حسن بن علی گفت
موالی او ھستم علی موالی اوست؟ گفت: سوگند به خدا اگر منظور پیامبر از این 

داد، چنان که نماز و  حکومت و پادشاھی بود آن را به صراحت برای شما توضیح می
اگر آن .. را به صراحت و شفافیت برای شما بیان کرده است، و .زکات وروزه و حج و

گویید، علی بیشتر از ھمه مردم در این مورد مرتکب جرم و اشتباه  بود که شما می طور 
 . ١او را بدان فرمان داده بود ترک کرد) ص شده است؛ زیرا او آنچه را که پیامبر

مورد اذیت و آزار قرار گرفته و  لکنند که فاطمه : اینکه شیعه ادعا میدوم
اش را آتش  او را تھدید کرده که خانه سورده و عمرحقش پایمال شده است و کتک خ

 خواھد زد. 
زنند  نیست؛ که او با چشمان خودش ببیند که ھمسرش را می سآیا این توھین به علی

نماید و او سکوت  ای که در شکم دارد را سقط می کنند و بر اثر آن بچه و شکنجه می
 کند؟!  می

 کجاست شجاعتی که علی بدان مشھور است؟! 
 آید؟!  به جوش نمی لبه خاطر ھمسرش فاطمه سچرا غیرت علی

گیرد و علی  مورد اھانت و ضرب و شتم قرار می سو ھمسر علی صدختر پیامبر
 کند؟!  تماشا می

 ). ١٥١)، التشیع بین مفھوم األئمة والمفھوم الفارسی (ص ٥/٢٣٥طبقات ابن سعد ( -١
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 آید؟!  به خاطر زنش به جوش نمی سآیا غیرت علی
، سوگند به خدا او بزرگتر از این است که چنین کارھایی با سپاک است علی

شد  توھین می لاش انجام شود و او سکوت کند!! اگر به حیثیت فاطمه خانواده
ھای نبرد و دلیر مرد بنی ھاشم و اولین جوانی که به اسالم  شھسوار و قھرمان میدان

پسندید که فاطمه مورد اھانت قرار بگیرد و زده شود و او سکوت  مشرف گردید ھرگز نمی
 ارزشی بھتر است.  بیاختیار کند، و مرگ از چنین زندگی 

، سپس ١تر باشد) گویند: (امام باید از ھمه مردم شجاع و عجیب است که شیعه می
 نبوده است!!  اینگونهکنند که امام  ادعا می

است و  اینگونهدانست که اجتھاد فاطمه  اگر علی نمی ،لمیراث فاطمه ۀاما قضی
متعارض است، علی اولین کسی بود که آن را مطالبه  صاجتھاد او با نص پیامبر 

کرد و علی بعدًا وقتی زمام فرمانروایی را به دست گرفت میراثی را به عنوان میراث  می
گذارد  از خود ارث به جا می صبود که پیامبر  معتقد  سپیامبر تقسیم نکرد، اگر علی

 م نکرد؟! پس چرا وقتی خودش به خالفت رسید میراث آن حضرت را تقسی
خواھد و به خاطر آن خشمگین  خود را از میراث می ۀیسھم لو چگونه فاطمه

شود، و به خاطر امر دینی که بزرگتر از مال و ثروت است یعنی امامت خشمگین  می
صحابه بعد از وفات پیامبر مانع از تحقق آن  کنید میشود، امامتی که شما ادعا  نمی

ترسد و تقیه  زند، آیا او ھم می مامت اصًال حرفی نمیگردیدند، چگونه فاطمه در مورد ا
 کند؟! چرا از مطالبه میراث خودش نترسید؟!  می

در آورد، و عمر از دیدگاه  سدخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر ساینکه علیسوم: 
که عمر به زور دختر علی را گرفته است و  کنید میشما کافر یا فاسق است و شما ادعا 

ترش دفاع نکرد و راضی شد که به ناحق او را ببرند، این بزرگترین توھین از دخ سعلی
 است!!  سبه علی

ھرگز چنین نبوده است!  سراضی شدن به چنین چیزی یعنی ترس و بزدلی و علی
 آورد.  بود او دخترش را به ازدواج عمر در نمی و اگر عمر مؤمن نمی

بسنده نکرد، بلکه او  –شما  ۀبه گفت -ھا  نشینی به ھمه این عقب سعلی چھارم:
 اسم کفار و فساق را از روی تقیه بر فرزندانش گذاشت؟! 

 )، شیخ مفید امامی.٣١٢االقتصاد (ص  -١
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  ال حول وال قوة إال باهللا!
آیا ھمین کافی نبود که در برابر الغای وصیت، و توھین به فاطمه در مقابل 
چشمانش سکوت اختیار کرده بود و نتوانست دخترش را از ازدواج با کسانی که مؤمن 

کافی نبودند که او اسم کافران و فاسق را بر فرزندانش ھا  این نجات دھد، آیا نبودند
 را ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت؟! ھا  آن گذاشت، و اسم

 این چه بدبختی است که شیعه گرفتار آن ھستند؟! 
 باشند؟!  می سامیر المؤمنین علی بن ابی طالب ۀصفاتی ھستند که شایستھا  این آیا

بسیار پرھیزگارتر از این بود و بسیار پاکتر از تصویری  سدھیم که او یم ما گواھی
 دھند.  است که روایات و عقاید شیعه امامیه از او ارائه می

کند که او گفت:  روایت می /اللکائی از دو طریق از علی بن حسین زین العابدین
نان در دوستی (ای اھل عراق! ما را براساس اسالم دوست بدارید، سوگند به خدا ھمچ

 . ١ما پیش رفتید تا اینکه دوستی شما توھینی شد به ما)
گیرد و  در سرزمینی باقی ماند که در آن او مورد توھین قرار می سچرا علی پنجم:

شود، چرا او از این سرزمین ھجرت  حتی به دین و آبرو و حیثیت و ناموس او توھین می

ِيَن تََوفَّاُهُم الَْمَ��َِكُة َظالِِ� ﴿ فرماید: نکرد، آن گونه که خداوند متعال می إِنَّ ا�َّ
 ِ رُْض ا�َّ

َ
لَْم تَُ�ْن أ

َ
رِْض  قَالُوا �

َ
�ُْفِسِهْم قَالُوا �ِيَم ُكنُْتْم  قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفَِ� ِ� اْ�

َ
�

َواُهْم َجَهنَُّم  َوَساَءْت 
ْ
ولَ�َِك َمأ

ُ
إِ�َّ الُْمْسَتْضَعفَِ� ِمَن  ٩٧َمِصً�اَواِسَعًة َ�ُتَهاِجُروا �ِيَها  فَأ

اِن َ� �َْسَتِطيُعوَن ِحيلًَة َوَ� َ�ْهَتُدوَن َسبِيً�   .]٩٨-٩٧[النساء:  ﴾٩٨الرَِّجاِل َوالّنَِساءِ َوالْوِْ�َ
بینند  روند. (و می بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح) به سراغشان می«

زمین کفر، و ھجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود که به سبب ماندن با کفار در سر
گویند: شما در چه حالی بودید؟ (و چرا با اینکه مسلمان  اند، بدیشان می ستم کرده

گویند: ما بیچارگانی در سرزمین (کفر) بودیم،  بودید در صف کفار جای داشتید)
ن دوزخ است و چه گویند: مگر سرزمین خدا وسیع نبود تا در آن کوچ کنید؟ جایگاه آنا

بد جایگاھی و چه بد سرانجامی! مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از 

 ).٢٦٨٤، ٢٦٨٣شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة (ح  -١
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 ».دانند ای نمی آنان ساخته نیست و راه چاره
از این افراد معذور بوده است؟! و خداوند او را به عنوان امام مقرر نموده  سآیا علی

داند که او قدرت اجرای وصیت را  و وصی قرار داده است، و حال آن که خداوند می
 ندارد؟! 

اید که پادشاھی مرد ناتوانی را که قدرت فرماندھی ندارد به عنوان فرمانده و  آیا دیده
 امیر مقرر کند؟! 

دانست که او امامی است که از سوی خدا مقرر و  می سقدیم که اگر علیما معت
شد و در برابر کسانی که با  تعیین شده است، سوگند به خدا او به این چیزھا راضی نمی

کرد، و اگر به ھمسر او تجاوزی صورت  امامت مخالفت کردند مواضع روشنی اتخاذ می
کرد، و اگر  دفاع می - صل الله دختر رسو -، لگرفت از او یعنی از فاطمه می

پیامبر یعنی ام کلثوم  ۀآورد علی از نو عمر دخترش را به زور به ازدواج خود در می
 کرد.  دفاع می

راضی و خوشنود باد، به راستی که با چنین ادعاھای دروغینی  سخداوند از علی
 او نیست به او توھین شده است.  ۀباشد و شایسته و زیبند که توھینی به او می

خواھد نظریه شیعه را در مورد صحابه بداند  می ھرکساید: ( گفته ١٧شما در ص  -٧٦
 گفته است مراجعه کند). ھا  آن در مورد سباید به آنچه امام مسلمین علی

چنین متداول است که بعد از ابوبکر به ھر یک از خلفا امیر المؤمنین  گویم: می
در زمان خود امیر بوده است. اما به کار بردن کلمه ھا  آن د، و ھر یک ازشو گفته می

امام المسلمین باعث ایھام است و شاید قصدًا چنین شده که این مطلب بیان شود که 
مسلمین از جمله خلفای پیش از  ۀعلی امامی است که اطاعت از او بطور مطلق بر ھم

 . او فرض است، و مذھب شیعه امامیه ھمین است
مانند برادران خلفای خود امامی است و معتقد نیستیم که  ساما ما معتقدیم که او

اطاعت مطلق از او و یا از دیگر خلفا فرض است، بلکه او خودش نیز معتقد نیست که 
 امام است چنان که قبًال بیان شد و نیز اقوال او در این مورد بیان خواھد شد. 

نفر است، و آن رسول خداست. و جایز است که  و امام المسلمین به طور مطلق یک
 به حاکم و فرمانروای مسلمین گفته شود که در عصر خودش امام مسلمین است. 

اید که در نھج البالغه آمده است که او گفت: (کجا ھستند  را آورده سسخن علی -٧٧
کجاست آن برادران من که راه حق را در پیش گرفتند، و در آن رفتند؟ کجاست عمار؟ و 



 ١٦٩  سپاس و تذکر

بودند، ھا  آن ابن التیھان؟ و کجاست ذو الشھادتین؟ و کجا ھستند برادرانشان که ھمتایان
خورم برای  آنان که بر مرگ عھد بستند و فاسقان سرھای آنان را فرستادند؟! تاسف می

برادرانم، آنان که قرآن را خواندند و اجرا نمودند، و سنت را احیا نموده و بدعت را از بین 
، برای جھاد فرا خوانده شدند و اجابت کردند، به رھبر اعتماد کردند و از او پیروی بردند

 )]. ۸۲[نھج البالغة ( نمودند)
 پاسخ از چند جھت: 

اینکه کتاب نھج البالغه کتابی است که سند و اساس ندارد، این کتاب را یک اول: 
نسبت داده است، سندی که  سآن را به علی ۀشاعر شیعه در قرن چھارم نوشته، و ھم

 رساند کجاست؟  می ساقوال ذکر شده را در این کتاب به علی
به دلخواھش ھر چه بگوید و بدون سند نسبت دھد فاتحه دین خدا را  ھرکساگر 

 باید خواند. 
 پذیرفتن چنین کتابی توسط شیعیان که سندی ندارد بزرگترین دلیل است بر اینکه

 یح علمی ھستند. فاقد منھج و سبک صحھا  آن
داند که کدام  که خدا بھتر می –مؤلف نھج البالغه شریف رضی یا برادرش مرتضی 

آیا برایش از  –یک از دو این دو، مؤلف این کتاب است، البته برای ما زیاد مھم نیست 
 ۀاین سخن را گفته است؟! چرا او اسانیدی را که بوسیل سآسمان وحی آمده که علی

 یی را که از آن نقل کرده ذکر نکرده است؟! ھا تابکآن نقل کرده یا 
چنین گفته است، به او  صاگر بزرگترین عالم اھل سنت بگوید: پیامبر خدا 

 پذیرند.  گویند: سند را بیاور، و حدیث را بدون سند نمی می
شود؛ چون از  این منھج و سبک شیعی اثنا عشری منجر به از دست رفتن دین می

آغاز شده است، و دروغگویان احادیث باطلی  صغ گفتن بر پیامبر درو ۀدیر باز پدید
ای برای شناخت حدیث صحیح از ضعیف نباشد دین  اند، و اگر منھج و شیوه را ساخته

 رود.  از بین می
اند، و بر حسب  یی در مورد رجال و راویان تألیف کردهھا کتابو خود شیعه نیز 

اند، برخی را تکذیب نموده و برخی را مورد  کردهدیدگاه خود در مورد راویان اظھار نظر 
اند، شاید آنچه در نھج البالغه آمده است را دروغگویان روایت  اعتماد قرار داده

 اند؟!  کرده
گرچه به نظر ما بسیاری از علمای شیعه اثنا عشری منھج و روش تصحیح و 
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اشد تقریبًا اثری از دانند، و وقتی که موضوع تأیید و اثبات مذھبشان ب تضعیف را نمی
 خورد!!  تصحیح و تضعیف به چشم نمی

به منصه ظھور رسید، ھا  آن بلکه علم تصحیح و تضعیف در قرن ھشتم در میان
ی رجال قبل از آن تألیف شده بودند، اما این فن در زمان ابن مطھر حلی ھا کتابگرچه 
این اصطالح را به کار  گوید: (اولین کسی که مند و نھادینه شد، محسن عاملی می قاعده

.. .برد: عالمه حلی بود و او حدیث را به صحیح و حسن و موثق و ضعیف و مرسل
. یعنی در طول این مدت به تصحیح و تضعیف استدالل نشده است، و به ١تقسیم کرد)

به ھا  آن خاطر عدم وجود ضوابطی برای جدا کردن احادیث صحیح از ضعیف علمای
 . کردند میھر حدیثی استدالل 

اند براساس این قواعد مورد  یی که در آن مدت تألیف شدهھا کتاببنابراین، باید ھمه 
 ؟؟.کنید میبازبینی قرار بگیرند تا مسئولیت از شما رفع شود، آیا این کار را 

اند، بلکه  مورد ستایش قرار نگرفته ص: اینکه در این خطبه اصحاب پیامبر دوم
ز برادرانش فقط عمار و دو نفر دیگر را نام برده است، و اند؛ چون علی ا مذمت شده

نام نبرده ھا  آن برادران بزرگ خود را ھمچون ابوبکر و عمر و عثمان ترک گفته و از
 برادران او نیستند. ھا  آن راضی نبوده وھا  آن است، یعنی او از

تکلف  ھایی که با دروغ بسته، و چنین خطبه سخداوند نابود کند کسی که به علی
اند و خیلی مسجع و ھم قافیه، اما معانی آن پوچ و باطل است را به او نسبت  گفته شده

 داده است. 
ستاید و حال آن که طبق مذھب شما اصحاب  اصحاب را می سو چگونه علی

 نگذاشتند او به حقش برسد؟! 
 ۀبه گفتپس چرا حقی را که  -اند قسم بخدا که بوده -اند  افراد نیکی بودهھا  آن اگر

افراد بدی ھا  آن شما با قرآن و سنت ثابت است نگذاشتند که به اصحابش برسد؟! و اگر
 ستاید؟!  را میھا  آن چگونه علی –اند  که ھرگز بد نبوده –اند  بوده

ھـ) از این قضیه پرده  ۶۷۹ھیثم بن علی بحرانی شارح نھج البالغه (متوفای 
 ۀاند و این با عقید البالغه ابوبکر و عمر ستوده شدهبرداشت، او وقتی دید که در نھج 

 ). ٥/١٠٤أعیان الشیعة ( -١
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اند، پس این  شیعه متفق نیست، و ھمچنین در نھج البالغه ابوبکر و عمر مذمت شده
تناقض را چگونه باید حل کرد؟! بنابراین او گفت: (شیعه در اینجا سؤالی مطرح 

ین دو نفر ذکر کرده ا ۀھایی که مؤلف نھج البالغه دربار اند: ستایش اند و گفته کرده
اند  خاطی بودهھا  آن ایم که است با اجماع ما مخالف است، چون ما بر این اجماع کرده

نیست، و یا  ساند. پس، یا این سخن از سخنان امام و منصب خالفت را غصب کرده
 اینکه اجماع ما نادرست است)؟! 

این سخنان را  سامامتوان داد که  گوید که پاسخ این سؤال را این طور می سپس می
برای آن گفته است تا رضایت و دل کسانی را که به صحت خالفت شیخین معتقدند با 

  ١چنین سخنانی به دست آورد؟!
ھا را  یعنی به دروغ این حرف –از روی تقیه چنین گفته است  سبه گفته او علی

وغ گفتن باشد! در ۀھمه مردم خالفت او را بپذیرند، گرچه بوسیل اینگونهتا  –زده است 
بینید که چگونه بر باطل اصرار و پافشاری  آیا می –چنین نبوده است.  سھرگز او –

 شود؟ می
از روی تقیه شیخین را ستوده است، با این کارش پیروان خود را  سآیا اگر علی

 فریب نداده است؟! 
، گوییم: وقتی امام این سخن را (در مدح شیخین و دیگر اصحاب) گفته است ما می

از پیروانش بر این باور نبود که او وصی است و حقش سلب شده است و  ھیچکسآیا 
چنان که شیعه  –اند  شیخین نگذاشتند او به حق خود برسد و بر او ستم کرده

، پس چرا یکی از پیروانش بلند نشد و نگفت: چگونه چنین سخنی را –گویند  می
 به وصیت خیانت کردند؟  گویی و حال آن که آن دو بر تو ستم کردند و می

 ؟!! کردند میآیا ھمه پیروانش به تقیه عمل 
 بار خدایا تو پاکی، و این بھتان بزرگی است! 

گوید: (خداوندا!  اید که می دعای علی بن حسین را از صحیفه سجادیه آورده -٧٨
ادا  یه حق صحبت را بخوبک یسانک، به خصوص بر صن بر اصحاب محمدکرحمت نازل 

در نصرت  ای قهیو دقغمبر برداشتند یذاھا در نصرت پینمودند و انواع و اقسام مصائب و ا
) و دیگر ق رسالتش شتافتندیردند، و به تصدکاری کھمو با او ، گذاشتندناو فرو 

 ). ٩٨-٤/٩٧شرح نھج البالغه بحرانی ( -١
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  .[الصحيفة ا لسجادية، الدعاء الرابع]ھای خوب اصحاب که او نام برده است.  خصوصیت
 پاسخ از چند جھت: 

ی تاریخ جمع آوری شده است، چنان که در منابع ھا کتاب: اینکه، این خطبه از ولا
 آن آمده است، و صحت سند آن معلوم نیست. 

ایست زیبا و دارای مفاھیمی درست، اما  اینکه تردیدی نیست که این خطبه دوم:
چنان که بحرانی  –کند این است که عقیده شیعه  آنچه صفا و زیبایی آن را مکدر می

با آن ھمخوانی ندارد، پس یا این خطبه بر حق و درست است و یا عقیده شیعه  –گفت 
 بر حق و درست است. 

توانند این خطبه را طبق عقاید خود تفسیر کنند، و ھمچنین  اینکه شیعه می سوم:
(آنان توانند آن را براساس عقاید خود تفسیر کنند، در این خطبه آمده که  اھل سنت می

مذھب  ھردوتوان طبق نظر  ) و این جمله را میادا نمودند یحق صحبت را بخوب که
 تفسیر کرد. 

 ھرکسکنند که: ( از پیامبر روایت میھا  آن از علی بن موسی و او از پدرانش و -٧٩
یک صحابی را ناسزا گفت شالق زده  ھرکسپیامبر را فحش و ناسزا گفت باید کشته شود و 

  )].٢٢٢/ ٧٦)، بحار االنوار (٤٦٤فة الرضا و مسند زید بن علی (ص یشود). [صح می
شوند و بسیاری  : اگر حکم این حدیث اجرا شود بسیاری از شیعه کشته میگویم می

 ص پیامبرھا  آن انجامد که دیگر شالق زده خواھند شد، چون عقاید شیعه به این می
و واضح به مردم نرسانده است. و کنند که والیت علی را به صورت آشکار  را متھم می

 فحش و ناسزایی بزرگتر از این نیست. 
گوید: (روشن و واضح است که اگر امر امامت  روح الله خمینی رھبر انقالب ایران می

آن کرده بود  دربارۀآنطور که خدا دستور داده بود و پیغمبر تبلیغ کرده بود و کوشش 
 اتفاقھا  و خونریزی ھا جنگجریان پیدا کرده بود اینھمه اختالفات در مملکت اسالمی و 

 .١)شد نمی افتاد، و این ھمه اختالفات در دین خدا از اصول گرفته تا فروع پیدا نمی
 چیست؟  صنظر شما در مورد این اتھام به پیامبر مان محمد

ھا دلیل برای  ایجاد گردید، و دهھا  آن یا برای وصیت را ایجاد کردند و ۀشیعه عقید
خواھند به  میھا  آن دارد و آنچه اند که به صورت مستقیم آن را بیان نمی آن تراشیده

 ). ١٣٥کشف األسرار (ص  -١
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کنند که امامت با نص صریح ثابت  تأکید میھا  آن شود، و راحتی از این دالیل ثابت نمی
 متھم کردند چون او خواست را صاست، اما وقتی نصی برای اثبات آن نیافتند پیامبر 

را  صپیامبرھا  آن –خدا نیست  ۀای که خواست را بر آورده نکرده است، خواستهھا  آن
اند.... چه تھمت بزرگی که در واقع فقط پیامبر متھم  به کوتاھی ورزیدن متھم کرده

خداوند پیامبرش  -نعوذ بالله-گردد، چون چگونه  شود بلکه خداوند نیز متھم می نمی
رساند و باز او را به خاطر  بیند که تعالیم دین را واضح و آشکار به مردم نمی را می

کند، و حال آن که خداوند متعال  غ فرمانش مجازات نمیکوتاھی ورزیدن در تبلی

قَاوِ�لِ ﴿ فرماید: می
َ
َل َعلَيَْنا َ�ْعَض اْ� َخْذنَا ِمنُْه بِاْ�َِم�ِ  ٤٤َولَْو َ�َقوَّ

َ
ُ�مَّ لََقَطْعَنا ِمنُْه  ٤٥َ�

 .]٤٦-٤٤[الحاقة:  ﴾٤٦الَْو�ِ�َ 
دست راست او را بست. ما  ای سخنان را به دروغ بر ما می اگر پیغمبر پاره«

 ».کردیم گرفتیم. سپس رگ گردن او را پاره می می

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت ﴿ فرماید: و می
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
يَا �

 .]٦٧[المائدة:  ﴾رَِساَ�َهُ 
خدا، ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است (به مردم)  ۀای فرستاد«

ای، و خداوند تو را از مردمان محفوظ  برسان و اگر چنین نکنی رسالت خدا را نرسانده
 ».دارد می

 گویید؟ آیا این اتھام سزاوار مجازات است یا نه؟!  شما در مورد این اتھام چه می
 انجامد.  می صا گفتن به پیامبرو عقاید شیعه ھمه به توھین و ناسز

در عقیده شیعه یا کافرند یا فاسق، و یا اینکه برخی مرتکب عمل  صزنان پیامبر
! پس چه ناسزایی باالتر  -نعوذ بالله -اند تا مرتکب آن شوند  اند و یا کوشیده زشت شده

 از ناسزا گفتن و توھین به حیثیت و آبروی پیامبر است؟ 
 !-معاذ الله -را درست تربیت نکرده است ھا  آن اینکه پیامبرو این دلیلی است بر 

 اند.  کافر یا فاسقھا  آن گویند و معتقدند که ھم ناسزا می به اصحاب
باشند. و در ھمه  مملو از تکفیر و تفسیق صحابه میھا  آن ی حدیث و روایتھا کتاب

 تقریبًا به کفر اصحاب اشاره شده است. ھا  آن ی عقیدتیھا کتاب

 :صطعنه زدن به ناموس و شرافت پیامبر 
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َت لُوٍط  َ�َ�َتا َ�َْت ﴿ این آیه که:
َ
َت نُوٍح َواْمَرأ

َ
ِيَن َ�َفُروا اْمَرأ ُ َمَثً� لِ�َّ َ�ََب ا�َّ

 .]١٠[التحریم:  ﴾َ�بَْديِْن ِمْن ِعَبادِنَا َصاِ�َْ�ِ فََخاَ�َتاُهَما
زده است، آنان در حباله نکاح دو تن  خداوند از میان کافران زن نوح و لوط را مثل«

 .»از بندگان خوب ما بودند و به آن دو خیانت کردند
کند که گفت: سوگند به خدا که  مجلسی در تفسیر این آیه از قمی روایت می

عمل منافی عفت (فاحشه)  »یعنی به آن دو خیانت کردند« ﴾فََخاَ�َتاُهَما﴿ منظورش از
شد، و فالنی او را  ر آنچه در راه بصره کرد اجرا میاست، و حد باید بر فالنه بخاط

داشت، پس وقتی فالنه خواست به بصره برود فالنی به او گفت: برای تو  دوست می
 .١بدون محرم بیرون بروی آنگاه او با فالنی ازدواج کرد اینگونهجایز نیست که 

 باشد!! می سست و منظور از فالنی طلحهلمنظور از فالنه عایشه
را نابود و ھا  آن اند زده صای که به ناموس و شرافت پیامبر  د به سزای طعنهخداون

 رسوا کند!!
گوید: (برای فرد ھوشیار و بینا پوشیده نیست که  و مجلسی بعد از ذکر آیه سابق می

 در این آیات به نفاق و کفر عائشه حفصه اشاره شده است). 

ِيَن ﴿ فرماید: خداوند متعال می فِْك ُعْصَبٌة ِمنُْ�مْ إِنَّ ا�َّ  .]١١[النور:  ﴾َجاُءوا بِاْ�ِ
عایشه، ام المؤمنین) پرداخته و سرھم  ۀکسانی که این تھمت بزرگ را (دربار«
 ».اند کرده

ّيِبَِ� ﴿ فرماید: تا اینکه می ّيَِباُت لِلطَّ اْ�َبِيَثاُت لِلَْخبِيثَِ� َواْ�َبِيُثوَن لِلَْخبِيَثاِت  َوالطَّ
ّيِ  ا َ�ُقولُوَن  لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ َوالطَّ ولَ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِباِت  أ  .]٦ [النور: ﴾٢٦ُبوَن لِلطَّ

زنان ناپاک از آِن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آِن زنان ناپاکند و زنان پاک «
ھای ناموسی  سبتمتعلق به مردان پاکند، و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. آنان از ن

شود مبرا و منزه ھستند. (و به ھمین دلیل) ایشان از  ناروائی که بدانان داده می
 ».مغفرت الھی برخوردارند و دارای روزی ارزشمندند

)، در تفسیر قمی آمده است، اما قمی جرأت نکرده که بعضی کلمات را آن ٢٢/٢٤٠بحار االنوار ( -١
 ). ٢/٣٧٧گونه که به صراحت مجلسی گفته صراحتًا بگوید. تفسیر قمی (
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را بیان کرده است و اثبات نموده که او  لخداوند بعد از آن که پاکی عایشه
ست، پس آیا خداوند فردی را مؤمن است او را به مغفرت و روزی ارزشمند وعده داده ا

شود؟! و آیا برای مسلمانی جایز  اش متحقق نمی دھد و سپس وعده به چیزی وعده می
خداوند را مقید و مشروط کند و بگوید: (اگر از فردی که وعده داده  ۀاست که وعد

 داند؟!!!  شده چیزی برخالف آن سر نزده باشد) یعنی اینکه خداوند آینده را نمی
چگونه عایشه با فالنی ازدواج کرد و حال آن که او و فالنی و علی بن ابی سپس 

 دانستند که ھمسران پیامبر مادران مؤمنان ھستند و ازدواج با طالب و ھمه صحابه می
حرام است، و ھیچ یک از اصحاب نه علی و نه دیگران به این کار اعتراض ھا  آن

 نکردند؟! اگر عایشه آشکارا ازدواج کرده است پس چرا به او اعتراض نشد؟! 
گاه شده  اید؟!  و اگر به صورت پنھانی ازدواج کرده است چگونه شما از آن آ

ا با چنین اتھاماتی ر صخداوند دروغ را و کسانی را که ناموس و دامان پیامبر 
 جوییم.  کنند نابود کند. بار خدایا از تو عافیت را می آلوده می

امام است، و از  ساند که علی اما دیگر امھات المؤمنین، ھمانند دیگر اصحاب نگفته
به والیت علی معتقد نباشد یا کافر است یا فاسق. مفید امامی  ھرکسدیدگاه شما 

اند که  : (امامیه و بسیاری از زیدیه بر این اتفاق کردهگوید ھـ) می ۴۱۳(متوفای سال 
با دور ھا  آن اند گمراه و فاسق ھستند، و کسانی که بر امیر المؤمنین مقدم داشته شده

از جانشینی پیامبر گناھکار و ستمگرند و در جھنم برای  ÷کردن امیر المؤمنین علی
 . ١مانند) ھمیشه می

فته است: (ظاھر مذھب امامیه این است که و ھمچنین مفید در کتابی دیگر گ
اند کافر ھستند، چون فرقه  اند و با او جنگیده کسانی که علیه امیر المؤمنین قیام کرده

.. و انکار امامت مانند انکار نبوت است چون .اند و گروه اھل حق بر این اجماع کرده
نشناخته است به  ی بمیرد در حالی که امام زمانش راھرکسفرموده است: ( صپیامبر 

 . ٢مرگ جاھلی مرده است)
حدیث معروف  ھای ھا و مجموعه : ظاھر این حدیث دروغ است، و در دیوانگویم می

 ). ١/٤١اوائل المقاالت ( -١
 ). ٣٥٨االقتصاد فی االعتقاد (ص  -٢
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 اسالم وجود ندارد؟! 
با قرآن و بازیچه ھا  آن ھای گوید: (ما با شیخین کار نداریم و مخالفت و خمینی می

ھائی که بفاطمه دختر  و ستم قرار دادن احکام خدا و حالل و حرام کردن از پیش خود
 .١..).و اوالد او کردند صپیامبر 

از کجا که کرد  ین مییفرضًا قرآن اسم امام را تعگوید: (آنکه  و ھمچنین او می
 دین واست خود را بیطمع ر درھا  که سال ییھا آن ،شدیمنواقع  ھا مسلمانن یب خالف

قرآن از کار خود  ۀممکن نبود بگفت کردند میھا  یبند هانده بودند و دستبغمبر چسیپ
 . ٢..)دست بردارند

و خود را به دین چسبانده بودند و از اھل  کردند میبا احکام خدا بازی ھا  آن پس
 دین نیستند!! 

و ھمسران و اصحابش، اگر حدیث  صامامیه در مورد پیامبر  ۀاین بود عقید
 باشند. مستحق این حکم میاولین کسانی ھستند که ھا  آن دروغین گذشته اجرا شود

ذھنی قبلی گفته شود نظر شما در مورد  ۀفرض کنید به شخصی بدون زمین
 شخصیتی با این صفات چیست؟:

 منافق یا کافرند. دوستان او پلید، منافق یا کافر و فاسق ھستند. ھمسرانش نیز
فق اند شکست خورده است و مو او در تربیت پیروانش که بیش از ده ھزار نفر بوده

 شده از این تعداد فقط چھار نفر را تربیت کند!!
 توقع دارید این شخص چه جوابی بدھد!!! 

گوید: (در مذھب شیعه دشنام دادن به اصحاب  اید که می گفته عاملی را آورده -٨٠
گوید: (اگر فردی ھزار سال زندگی کند و به مذھب اھل بیت  واجب نیست...). تا اینکه می

را دوست بدارد و از دشمنانش اظھار بیزاری کند و ھرگز در طی این ھا  آن پایبند باشد و
ھزار سال صحابه را دشنام نداده باشد؛ خطا کار نیست و در ایمان او کوتاھی نیست). 

 )]. 77[املناظرات ملقاتل بن عطية، حتقيق الوردانی (ص 
سنت فریب  برند که اھل : شیعه بازی با کلمات را خوب بلدند، و گمان میگویم می

). و کتابش پر است از تناقض گوئی، چه بسا که در جایی چیزی را ١١١ -١١٠کشف االسرار (ص  -١
 کند. می کند و در جای دیگر ھمان چیز را انکار می ثابت

 ). ١١٤ -١١٣کشف االسرار (ص  -٢
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 خورند.  این نیرنگ را می
کنند که اھل بیت دشمنانی دارند. و منظور واضح است،  کلمات او این را تأکید می

اند، یعنی ھمه اصحاب به  را خلیفه نکرده سعلی صیعنی کسانی که بعد از پیامبر 
دشمنان اھل بیت ھا  این کنند؛ پس از دیدگاه شیعه جز چھار نفر چنان که ادعا می
برای اثبات ایمان کافی است، مثل اینکه ما ھا  آن ھستند. پس اظھار بیزاری از

گوییم: اگر ھزار سال زندگی کنیم و شیطان و فرعون و ابو لھب و ابو جھل را دشنام  می
اظھار بیزاری کرد. به نظر ھا  آن ندھیم و ناسزا نگوییم ایمان ما کامل است؛ اما باید از

 اید چه فرقی دارد؟!  ل کردهشما این با آنچه شما نق
گردد به آنچه بحرانی شیعه گفته است که: (یا باید امامت را اثبات  مسئله بر می

 اند).  داشته می کنیم و یا این را اثبات کنیم که آل بیت اصحاب را دوست
اید که  ھـ) را ذکر کرده ١١٣٠سپس قول سید علی خان شیرازی (متوفای  -٨١

ما حکم عدالت صحابه چون حکم دیگران است، و به مجرد صحبت به گوید: (از دیدگاه  می
شود، و تنھا صحبت باعث نجات از دوزخ و از  طور قطع به ایمان و عدالت فرد حکم نمی

گردد، مگر آن که با ایمان و یقین و اخالص قلب ھمراه باشد، پس  خشم پروردگار نمی
گاه باشیم و بد ھرکس را در مورد  صانیم که وصیت پیامبرکه ما از عدالت و ایمان او آ

اھل بیتش رعایت کرده است و بر ھمین از جھان دیده فرو بسته است، ھمچون سلمان و 
نزدیک شدن به خدا  ۀداریم و دوست داشتن چنین کسی را مای ابوذر، ما او را دوست می

 .)]11[الدرجات الرضيعة (ص اید.  دانیم...)تا آخر آن که نقل کرده می
گردد که  آن آشکار می ۀشود و چھر در اینجا مذھب شما واضح می :گویم می

گوید: (وصیت پیامبر را حفظ و رعایت کرده است)، (ھمچون سلمان و ابوذر..) فقط  می
اند چنان  و اما ابوبکر و عمر و بزرگان اصحاب از نظر مذھب شما با حق مخالفت کرده

 گردد.  مطلب روشن می ۀکه از بقی
 کنند!  و معیار حقیقی نزد شیعه ھمین است که اصحاب را به ارتداد و گمراھی متھم می

اند؟ و کجا در اینجا سابقین  پس کجا در این عبارت اصحاب مورد ستایش قرار گرفته
اند؟ و کجاست ادعای شما که گفتید با علمای اھل سنت  مورد بزرگداشت قرار گرفته

 ھم نظر ھستید؟!  در تعظیم بزرگان اصحاب موافق و
شما سخن مسعودی را از (مروج الذھب) آورده اید که: (ھشتاد و ھفت نفر از  -٨٢

شمشیر زدند در جنگ صفین در کنار  صبدر در کنار پیامبر ۀجمله کسانی که در غزو
) ٩٠٠علی بودند، که ھفت تن از مھاجران و ھفتاد تن از انصار بودند. و ھمچنین ُنه صد (
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زیر درخت رضوان بیعت کرده  صو انصار و سایر صحابه که با پیامبر اکرم تن از مھاجران
 . ١نیز در کنار او بودند...) -یاران بیعت الرضوان-بودند 

 پاسخ از چند جھت:
: اینکه: کتاب (مروج الذھب) کتاب تاریخی است که در قضایای مورد اختالف اول

 ی باسند باید مراجعه کرد. ھا کتابقابل اعتماد نیست، و بلکه در چنین اموری به 
: اینکه در مورد مسعودی که مؤلف کتاب (مروج الذھب) است، ابن حجر دوم

باشند چون او شیعه و  ی او سبک و انباشته از ھر نوع مطالبی میھا کتابگوید: (و  می
 . ٢..).معتزلی بوده است

 سبا علی شحابکند که اص اگر این روایت درست باشد پس بر این داللت می سوم:
دانستند که او وصی پیامبر  داشتند، و اگر می و بلکه او را دوست می کردند میدشمنی ن

را از  سگفتند و از ھیچ یک از اصحاب نقل نشده است که علی است حتمًا چیزی می
 برتر و افضل قرار داده باشد.  بابوبکر عمر
را ذکر کرده است پس : از ھزاران صحابی مسعودی فقط ھشتاد و ھفت نفر چھارم

به ھا  این دانیم که او چه کسانی را نام برده است و آیا باقی دیگر کجایند؟! ما نمی
 اند؟!  اند یا با آن مخالف بوده وصیت قائل بوده

بیعت کردند جز صحت خالفت شرعی او  سپنجم: یاری دادن صحابه ای که با علی
 ھیچ داللت دیگری ندارد، در این چه دلیلی است؟!

را دلیلی است برای اینکه اصحاب او را دوست  س: یاری کردن اصحاب علیششم
 . کردند میداشتند آن را اعالم  از وصیت خبری میھا  آن داشتند، و اگر می

 اند، چرا قبال او را یاری نکردند؟!  قائل بوده سبه وصی بودن علیھا  آن پس اگر
ھـ) عقیده شیعه را  ١٣٧١ای اید: (سید محسن امین عاملی (متوف شما گفته -٨٣
که ما  ھرکسدھد: حکم صحابه در مورد عدالت ھمانند دیگران است...  شرح می اینگونه

پذیریم و به او به خاطر صحبت و  کنیم و روایت او را می عدالت او را بدانیم به آن حکم می
و در مورد او باشد.  ۀگذاریم که شایست یاری کردن اسالم و جھاد در راه خدا احترام می

کسی که خالف این را بدانیم روایتش مورد قبول نیست، افرادی مثل مروان بن حکم و 

 ). ٣٩از کتاب (الدرجات الرفیعة) نقل شده است، (ص  -١
 ). ٤/٢٢٥لسان المیزان ( -٢
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و برخی از بنی امیه و ھمدستانشان. و  ةمغیره بن شعبه، و ولید بن عقبه، و بسر بن أرطا
..) تا .کنیم ی که ما وضعیت عدالت او را ندانسته باشیم در قبول روایات او توقف میھرکس

 . )]1/113[أعيان الشيعة (. سخنانشآخر 

 چند نکته در اینجا قابل تأمل است: 
 بریم؟!  : اینکه، چگونه براساس مذھب شیعه به عدالت صحابه پی میاول

 دھند به عدالت آیا چنین نیست که از احادیثی که به فضیلت اصحاب گواھی می
راشدین را تأیید و تزکیه  بریم؟! احادیثی آمده که آنھا، و به خصوص خلفای پی میھا  آن
 دارید؟  را گرامی میھا  این نماید، آیا شما می

ثابت نشده است افرادی را مثال ھا  آن : اینکه عاملی در مورد کسانی که عدالتدوم
ثابت شده مثالی ھا  آن را نام برده است، اما در مورد کسانی که عدالتھا  آن زده و

نظر شما چرا او چنین کرده است؟! چون او اگر  نیاورده و از کسی نام نبرده است، به
زد، بلکه او فقط سلمان  برد بزرگان امت را در این مورد مثال نمی افراد عادل را نام می

دارد، گرچه  زد، و این عملش از منظور او پرده بر می و عمار و مقداد و ابوذر را مثال می
 او به گمان خود خواسته اھل سنت را فریب دھد!! 

 : اینکه چه کسانی عدالتشان معلوم نیست؟! او یک نفر را ھم مثال نزده است. سوم
وصیت جایی بگیرد و ھم در آن  ۀ: اینکه، امکان ندارد در دلی ھم عقیدچھارم

 چیز را جمع نماید!!  ھردوتعظیم اصحاب جای بگیرد، مگر آن که فرد از روی تقیه این 
ید شرافت و افتخار است کدام است؟! و گوی : اینکه، صحابی بودنی که شما میپنجم

زنید، پس صحابی بودن چه  حال آنکه شما به اصحاب و ھمسران پیامبر طعنه می
 شرافتی نزد شما دارد؟! 

که اصحاب بعد  کنید میاند؟! و حال آن که شما ادعا  کدام دین را یاری کرده ششم:
اند از نظر شما  اند؟! و آنان که دین را یاری کرده ھمه خیانت کرده ص از وفات پیامبر

 چه کسانی ھستند؟! 
اید که بیشتر آن مورد قبول است، اما در  توضیحاتی به سخنان عاملی افزوده -٨٤

گویید: (با وجود این، از برخی از  اید و آن اینکه می آخر آن چیز عجیبی را مطرح کرده
که با عدالت موافق نیست، مثل شورش علیه ائمه عادل، و  اصحاب اموری مشاھده شده

به ناحق، و ربودن اموالی که نباید ربوده شود،  ھا انسانمتفرق کردن مسلمین، و کشتن 
ھا به پا کردن، تمایل به  ھا، فتنه فحش و ناسزا گفتن، جنگ با مسلمین و فریب دادن آن

حکومت و ریاست، و دیگر اموری که در دنیا، و رقابت و ھجوم آوردن برای به دست آوردن 
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 دانم که اید، و نمی حواله داده ١(أعيان الشيعة)اند). سپس به کتاب  ی تاریخ آمدهھا کتاب

 اید!!  سخنان خود شما ھستند یا آن را نقل کردهھا  این
 در اینجا چند چیز قابل تأمل است: 

را ارائه ھا  آن رتی که شمااینکه، در تأکید آنچه گذشت، ارائه اصحاب به این صو اول:
وجود داشته ھا  آن اند که ھر شر و زشتی در دھید یعنی اینکه اصحاب نسلی بوده می

اید، و چنان  است، شما از یاری کردن اسالم و جھاد بزرگ اصحاب چشم پوشی کرده
دھید که گویا تاریخ اصحاب تاریخ خوبی نبوده است، (گویا کشت و کشتار،  نشان می

ھزنی، بدگویی و دشنام، زشتی و پستی، مکر و حیله، مال و منال و دنیا دزدی و را
.. قتل و غارت و فحش و ناسزا و فریبکاری، تمایل زیاد به دنیا...جھان اسالم را .پرستی

ی که به شرف ھرکستر قول عاملی را ذکر کردید که  فراگرفته بود). با اینکه پیش
است و در راه خدا جھاد نموده مورد تعظیم صحبت نایل آمده و اسالم را یاری کرده 

 چه کسانی ھستند؟! ھا  این است، به نظر شما
 و در آنچه گذشت به این سخنھا جواب داده شد.

 دانم؟!  اینکه منظور شما را از شورش و خروج علیه امامان عادل نمیدوم: 
 عاویه است؟!کند، یا اینکه منظور م آیا این ادعای شما بر خلفای ثالثه صدق پیدا می

 تر گذشت.  به ھر حال، پاسخ ھردو احتمال پیش
ھـ) یکی از علمای  ١٣٧٧اید: (سید شرف الدین عاملی (متوفای سال  شما گفته -٨٥

از نظر ما در مورد اصحاب آگاھی داشته باشد  ھرکسگوید:  بزرگ شیعه در لبنان می
تفریط کرده و ھمه را کافر  ةداند که نظر ما نظر میانه و وسط است، چون نه چون غال می

..اصحاب .ایم ایم و نه ھمانند جمھور افراط نموده و ھمه را مورد اعتماد قرار داده قرار داده
افرادی عادل ھم ھست که بزرگان و علمای ھا  آن مانند دیگر مردم ھستند، در میان

ھا  آن شورشیان و متجاوزینی ھم ھست. و بعضی ازھا  آن باشند. و در میان صحابه می
 وضعیت نامعلومی دارند. ھا  این اند. و بعضی از منافق و جنایتکار بوده

را ھا  آن گیریم و در دنیا و آخرت پس ما از آن دسته که عادل ھستند دلیل می
داریم. اما متجاوزینی که علیه وصی و برادر پیامبر شوریدند و کسانی که  دوست می

ارزشی ندارند ھا  این و ابن نابغه و امثالشان،مرتکب جرم و گناه گردیدند مثل ابن ھند 
بینید که ما حدیث  گوید: وقتی می وزن و جایگاھی ندارد... تا اینکه میھا  آن و سخن

 ). ١/١١٣عة (یأعیان الش -١
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داریم و یا  را بیان میھا  آن کنیم و به صراحت مشکل بسیاری از اصحاب را رد می
و حال آن که ما به  کنند گوییم که افراد نامعلومی ھستند به شدت بر ما اعتراض می می

ایم که باید حقایق دینی بررسی شوند و باید به دنبال  وظیفه شرعی خود عمل کرده
؛ کردند میبه قواعد علم مراجعه ھا  آن احادیث و روایات صحیح نبوی بود. اگر عقالی

ایست که دلیلی برای آن وجود ندارد، و اگر  دانستند که اصل عدالت اصحاب مقوله می
ندیشند خواھند دید که قرآن سرشار از ذکر منافقین اصحاب است، و از در قرآن بی

واضح  ھای کافی است، و از آیه .]١[المنافقون:  ﴾إَِذا َجاَءَك الُْمَنافُِقونَ ﴿ منافقون تنھا ۀسور

َشدُّ ُ�ْفًرا َونَِفاقًا﴿ توبه ۀو روشن سور
َ
ْعَراُب أ

َ
نشینان کفر و  بادیه« .]٩٧[التوبة:  ﴾اْ�

 ». نفاقشان بیشتر است
 زد چھار نعل می ھای ناروایی که به صحابه و با ھمین اسلوب وروش خود با تھمت

تاخت تا جائیکه ادعا کرد امت اسالمی از داشتن پیشوایان و یا نسل پیشتازی که  می
صحابه  دارای کارنامه ای درخشان باشد بی نیاز است، (و در ایشان اکثریت وغالب

.. و ادامه داد که: و ما تنھا آن صحابه ای .، و بخصوص دانشمندان و بزرگانشاناند هبود
نھیم، یا ناچار ھمگام با اھل  می بی طرف بودند احترام »وصی« ۀرا که ظاھرًا در قضی

[أجوبة مسائل جار بیشترین صحابه بودند...). ھا  این .. که البته.اند قدرت حرکت کرده

 ].14اهللا ص 
 پاسخ: به خدا قسم!، ھر پاراگرافی باید پاسخ داده شود و در ھم شکسته شود. 

 نماییم:  اما جواب را مختصر می
رو است، ادعایی است که بر  اینکه، ادعای او که مذھبش مذھب متوسط و میانهاول: 

شیعه  ۀی که به عقیدھرکسخالف حقیقت است، مذھب او مذھب شیعه امامیه است، و 
رو و متوسط باشد، چون شیعه با این ادعا که علی وصی  تواند میانه باشد نمی معتقد

که ادعای وصیت کرده باشد  ھرکساند و  پیامبر است با مسلمین مخالفت کرده
 گردد.  تواند نظر میانه و متوسطی داشته باشد، و این مطلب با امور ذیل واضح می نمی

عادل ھا  آن یگر مردم ھستند، برخی ازگوید: (اصحاب ھمانند د : اینکه او میدوم
 بزرگان و علمای اصحاب ھستند). ھا  آن باشند و می

 گویم: بزرگان و علمای صحابه چه کسانی ھستند؟!  می
علی و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار؟! و بعضی برخالف نصوص خودشان تعداد 
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 اند.  اندکی را به این افراد افزوده
ی دیگر ھم ھستند؟! طبیعی است که نه، و طبق مذھب شیعه کسانھا  این آیا غیر از

ھا  این توان به ی از آنان که در حقیقت از افراد مذکور بزرگتر ھستند را نمیھیچکس
 اضافه کرد. 

کسانی ھستند که علیه ھا  آن ان را توضیح داده کهیسپس او شورشیان یا باغسوم: 
کند، چه  شیعی عرض اندام می ۀعقیداند. آری، ناگزیر  وصی و برادر پیامبر شوریده

این افراد خلفای ھا  آن اند؟! آیا طبق ادعای شیعه شوریده ۀکسانی علیه وصی به گفت
 ثالثه و ھمه اصحاب نیستند؟! 

 ماند که عادل شمرده شود؟!  پس چه کسی از اصحاب باقی می
 گرسپس ادعا کرده که برای اصل عدالت صحابی دلیلی وجود ندارد، و ا چھارم:

 در قرآن کریم بیندیشند خواھند دید که سرشار از ذکر منافقین است. ھا  آن
 عجب ادعای باطلی، برای عدالت اصحاب از قرآن و سنت دلیلی وجود ندارد!!

ھا یا صدھا حدیث برای اثبات عدالت صحابه کافی نیست؟! نه، او  ھا آیه و ده آیا ده
آیا ». سرشار از ذکر منافقین است گوید: قرآن می«داند؟  در مورد اصحاب چه می

اصحاب ھستند، اصحابی که علمای  ۀمسلمانی این عقیده را دارد که منافقین از زمر
اند که صحابی کسی است که در حالی که ایمان  تعریف کرده اینگونهرا ھا  آن اسالم

 را در حالی ص را دیده و بر ایمان مرده است. آیا منافقان پیامبر صداشته پیامبر 
اند در حالی که سخنان و  اند؟! آیا منافقان ناشناخته بوده اند که به او ایمان داشته دیده

اند؛ چون نفاق با  دیده را میھا  آن بر خالف اسالم بوده است و مسلمینھا  آن کارھای
توان منافق را از غیر منافق تشخیص  شود، اگرنه چگونه می سخن و عمل آشکار می

 داد؟! 
 ای نسبت به بزرگان امت دارند!!  توزانه ینهک ۀعجیب عقید

دانستم که منافقین بعد از پیامبر  گوید: (کاش می او در باره منافقین میپنجم: 
 اش بسیار ناراحت کرده بودند...).  پیامبر را در دوران زندگیھا  آن کجا رفتند، صخدا

اند  یت کردهرا اذ صکارھا و سخنان آشکاری داشتند که با آن پیامبرھا  آن پس،
توان مؤمنان را از منافقان  که نمی کنید میمشخص ھستند! شما چگونه ادعا ھا  آن پس

 را ناراحت کردند معلوم نیستند؟!  صتشخیص داد؟ آیا کسانی که پیامبر 
اشاره ھا  آن توانید به پرسیم این منافقان کجا رفتند؟! آیا می و ما از دکتر قزوینی می
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 زنید؟؟  دانید یا فقط از روی حدس و گمان حرف می کنید؟؟ و آیا شما این را می
اند. او گفته است: عادالن اصحاب بزرگان و  : اینکه، سخنان او متناقضششم

علمایشان ھستند. و در مورد درستکاران اصحاب گفته است که آنھا: (کسانی ھستند 
ھمین ھا  آن باشند، و اکثریت رای فضایل میکه در پذیرفتن اسالم پیشگام بوده و دا

 اند).  و آنان که احادیث نبوی را روایت کردهھا  آن افراد به خصوص علمای
(اما کسانی که علیه وصی و برادر پیامبر  این سخن او را با این سخنش مقایسه کنید:

کسانی از گوید: (ما تنھا  و میاعتباری ندارد). ھا  آن شوریدند ارزشی ندارند و حدیث
و  »وصی پیامبر«در مقابل  -در ظاھر -گیریم که باالجبار  می صحابه را به دوستی

جانشین بر حق او اعالم بی طرفی کردند، و یا اینکه به ھدف حفاظت بر دین خود و یا 
ھا  آن به قصد تقویت لشکر اسالم با سردمداران و حکومتداران اظھار ھمدلی کردند، که

 دھند).  می کیلاکثریت صحابه را تش
اند اکثریت  کند که پیشگامان و کسانی که دارای فضل بوده او ادعا می گویم: می

اند که با اھل قدرت ھمراھی  دھند. سپس گفته کسانی بوده صحابه را تشکیل می
 اکثریت ھستند). ھا  آن اند (و کرده

پس بزرگان چه کسانی ھستند؟ و بی طرفان چه کسانی ھستند؟ و اھل قدرت چه 
 کسانی ھستند؟ 

 در نتیجه ھمه متھم ھستند!!
 باشند.  اھل قدرت ابوبکر و عمر و عثمان می

 وبی طرفان: بقیه صحابه بجز آن چھار نفر.
 اند.  و چھار نفر بوده سو بزرگان و علما علی

شیعه  ۀھا باالخره به خود عقید ارات و کلمهو این طور کش و قوس دادن عب
 انجامد!  می

کند که او احادیث بسیاری از صحابه را رد کرده است، و اینگونه به  ادعا می ھفتم:
وظیفه شرعی خود عمل کرده که باید حقایق دینی مورد پاالیش قرار بگیرند واحادیث 

 صحیح را باید جستجو کرد! 
اه شما صحیح ھستند یا احادیثی که از نظر ما صحیح : احادیثی که از دیدگگویم می

 باشند؟!  می
گوییم: شما به کدام یک  اگر بگویید: احادیثی که از نظر ما شیعه صحیح ھستند. می



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٨٤

نمایید و حال آن که ھمه روایات شما  و به آن استناد می کنید مییتان اعتماد ھا کتاباز 
یتان را به مدت ھزار سال اصًال مورد ھا کتاباند و علمای شما  در پنھانی نوشته شده

توان  یی میھا کتاباند، پس چگونه به چنین روایات و  بررسی و تحقیق قرار نداده
ھا  آن اند که دروغگویانی بر تر گفتیم که ائمه شما اعتراف کرده اعتماد کرد؟! و پیش

 اند.  دروغ بسته
یتان ھا کتابچون ھمه  و شناخت احادیث دروغین از احادیث درست مشکل است

 اند.  در پنھان نوشته شده
اند، و این  دانسته و گذشتگان شما تا قرن ھفتم چیزی از تصحیح و تضعیف نمی

اید که به گفته متأخرین علمای شما اعتراض و  علمی ھست که شما آن را ایجاد کرده
 بیان خواھد شد.  طعنه عامه را دور کنید. چنان که پیشتر به این اشاره شده و بعدًا نیز

آمده است، به شما  –اھل سنت  -ی شما ھا کتابو اگر بگویید احادیثی که در 
دھید  می گوییم: ھمه احادیثی که در آن به وصیت تصریح شده است و شما آن را ارائه می

ایم،  از نظر ما ضعیف و یا دروغند، و ما از عھد صحابه تا به امروز به روایات توجه داشته
اند، و  اند، و اصحاب آن را آشکارا روایت کرده ت در روز روشن نوشته شدهو روایا

اند و به ھمین گونه تا عصر ما چنین روایت  ھمچنین تابعین آن را آشکارا روایت کرده
اند. ولی با وجود  خواسته درآن چیزی وارد کند از آن پرده برداشته ھرکساند، و  شده

اند اما علما آن را شناخته  دیث ما جای داده شدهاین، روایات ضعیف و موضوعی در احا
 اند. و از آن پرده برداشته

که ضعیف بودن و یا دروغ بودن آن  کنید میپس چگونه شما از احادیثی استدالل 
کند و چند  نزد ما مسلم و ثابت است، و احادیث صحیحی که عقاید شما را باطل می

 ؟! کنید میھید ترک د باشند که شما ارائه می برابر احادیثی می
 فرد حق جوست؟!  ۀاستدالل گزینشی نیست؟ آیا این شیوه شایست ۀآیا این شیو

قرن دوم ادامه داشته است، و قبل از ھر امامی  ۀشما تا نیم ۀائم ۀ: سلسلھشتم
 احادیثی نوشته شده است. 

یا آن  اند، باید آن امام آن را باطل کند پس احادیثی که قبل از ھر امامی نوشته شده
را صحیح قرار دھد، چون این مقتضای امامت است. و وقتی که امام به صحت یا بطالن 
آن اشاره نکرده است، پس یا امام از آن خبری نداشته که این با امامت او منافات دارد، 

کند، چون قبل از او بر دین دروغ  داند را باطل می و ادعای شما که امام غیب می
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 داند!! و یا اینکه او امامی نیست که مرجع باشد.  ه او نمیاند و حال آن ک بسته
ھا  آن کنند و او به پس امامی که پیروانش تا زمان او دروغ را برای یکدیگر نقل می

 ای دارد!!  گوید که این دروغ است چه فایده نمی
آیا صحیح قرار دادن احادیث توسط شما، به معنی این نیست که کوتاھی امام را 

شود که ادعای شما که احادیث صحیح را مشخص  روشن می اینگونه؟! کنید یمجبران 
 ادعای مردودی است، و بیشتر توضیح داده خواھد شد.  کنید می

آن حقایق دینی مورد پاالیش قرار  ۀدانم منھج و اسلوب شرعی که بوسیل من نمی
شوند کدام است؟! حال آن که سید محمد صدر اعتراف  گیرند و روایات تصحیح می می

که  ھمانطوری –ای ھستند  کرده است که راویان عقیده و تاریخ شیعه افراد ناشناخته
توان به مطالب صحیح و واقعی مذھبی دست یافت که  پس چگونه می ،-خواھد آمد

 ای ھستند؟!  مفاھیم عقیدتی آن، افراد نامعلوم و ناشناخته راویان
-کنند  ی اھل سنت آمده و شیعه به آن استناد میھا کتاباما روایاتی که در 
علمی  ۀھیچ روایتی تقریبًا صحیح نیست، پس کجا از شیو -ھمانگونه که ذکر شد

 استفاده شده است؟ 
گوید: (او بر آیات قرآن و احادیث  اید که می قول آیت الله سبحانی را آورده -٨٦

[العقيدة اإلسالمية طرفانه اعتماد و استناد کرده است).  صحیح و تاریخ قطعی و عقل بی

 . )]298(ص 
ھای مختلفی دور  شیعی یعنی اینکه با تأویل ۀاستدالل از قرآن به شیوگویم:  می

 کند.  کردن قرآن از آنچه بر آن داللت می
حادیث صحیح استدالل کرده است؛ باید بگویم که ما ھیچ گوید: از ا و اینکه می

ترین کتاب  که صحیح »کافی«منبعی شیعی قدیمی که صحیح باشد سراغ نداریم، 
مملو از احادیث عجیب و غریبی است که از نسبت دادن آن احادیث به دین  ھاست آن

نین آید گرچه ما معتقدیم که این احادیث باطل ھستند، و ھمچ انسان شرمش می
باشند. اما تشخیص احادیث  بسیاری از علمای شیعه معتقدند که این احادیث باطل می

صحیح آن از احادیث نادرست و باطل آن برای بسیاری از مردم سخت و دشوار است، 
 ۀنمایند، و طبق شیو اند که احادیث آن را بررسی می گر چه اخیرًا افرادی پیدا شده

کنند، این رویکرد مفیدی است اگر نتیجه  ح جدا میامامیه صحیح آن را از غیر صحی
 خوب بدھد. 
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طرفانه کجاست؟! و کدام کتاب  دانیم که این تاریخ بی طرفانه، نمی اما تاریخ بی
ی تاریخ سرشار از ھا کتابتواند حجت و دلیل باشد؟! و حال آن که  تاریخی می

 دروغ و روایات باطل ھستند؟  ھای حکایت
ای ھستند، پس  عقیدتی و تاریخی شیعه افراد مجھول و ناشناختهراویان مفاھیم 

به مطالب درست عقیدتی و تاریخی رسید، چنان   راویان ناشناخته ۀتوان بوسیل چگونه می
 اند؟؟!!  که محققین شیعه به این امر اعتراف کرده

ای که برای تاریخ غیبت صغری تحت عنوان (تمھید)  سید محمد صدر در مقدمه
گوید و او  سخن می –یعنی شیعی  –نوشته است، از اسباب پیچیدگی در تاریخ اسالمی 

اسناد  پنجم:گوید: ( چند عامل را برای این امر بر شمرده است که در پنجمین آن می
رسیده است را ھا  آن ز ائمه یا از یارانشان برایروایات. مؤلفین امامیه ھمه روایاتی که ا

اند بدون آن که صحت یا ضعف این روایات را در نظر گرفته  یشان جمع کردهھا کتابدر 
 باشند. 

اند در  رجال کتاب تألیف کرده ۀو آن دسته از علمای شیعه که در زمین
اند و با توجه به  یشان فقط به بیان شرح حال راویان احادیث فقھی اکتفا کردهھا کتاب

 اند.  نیاز مردم به این راویان عنایت و توجه خاصی کرده
ھای معارف اسالمی ھمچون عقاید و تاریخ  راویانی را که در دیگر زمینه ھا کتاباما این 

اند، با اینکه این دسته از راویان  اند کامًال به فراموشی سپرده ھا احادیث روایت کرده و فتنه
 ی فقھی بیشترند! ھا کتاباز راویان 

و اگر از روی خوش شانسی راوی ھم در تاریخ و ھم در فقه روایت کرده باشد، 
ی آنان از او نام برده شده است، اما اگر در فقه چیزی روایت ھا کتاببینیم که در  می

 . ١نکرده باشد او مجھول و ناشناخته است)
یعه را از اساس در ھم دارد که مذھب ش این اعتراف مھم از حقیقتی پرده بر می

طوریکه دھھا  -کند  ای را که به دنبال حق ھستند بیدار می ھای زنده شکند و دل می
حق و  ۀکه از این عقاید دست بکشید و به عقید –اند  نفر از علمای مذھب فریاد زده

 راستین روی آورید.
ثین و گوید: (شیخ محد ھـ) که عباس قمی درباره او می ۱۱۰۴حر عاملی (متوفای 

 مقدمه تحقیق کتاب (الغیبة الصغری).  -١
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. عاملی به تحول جدیدی که در مذھب شیعه پدید آمده ١افضل المتبحرین... تا آخرش)
گوید: ھمین که  کند و می خواند اعتراض می و به نقد و بررسی روایات شیعه فرا می

اند برای صحت آن کافی است، و اگر این روایات در  روایات در منابعی شیعی آمده
بررسی شوند ھمه راویان مذھب  –فقط  –مامی چھارچوب قواعد جرح و تعدیل ا

 آیند، و این تأیید کالم سابق صدر است.  ضعیف از آب در می
ی ھا کتابگوید: (این سخن مستلزم این است که به صحت احادیث  عاملی می

ی مورد اعتماد که مؤلفین آن و دیگران به صحت آن حکم ھا کتابچھارگانه و دیگر 
اند،  اند، و به نقل و روایات آن اھتمام ورزیده، و در دینشان به آن استناد کرده کرده

از  –ھمچون اصحاب اجماع و امثالشان  –حکم شود. مثل روایاتی که افراد بزرگ و ثقه 
وضعیت و ھویت این افراد ھا  آن کهاند،  ضعفا و دروغگویان و افراد ناشناخته نقل کرده

نمایند، و به  کنند و به احادیثشان عمل می روایت میھا  آن اند، اما از دانسته را می
دانند که این روایات از طرق زیادی  دھند، به خصوص وقتی می صحت آن گواھی می

صحیح  اند آن را بر اصول توانسته اند، و افراد می اند، و اصول صحیحی داشته نقل شده
و ھا  آن توانستند آن را به ائمه (ع) عرضه نمایند. پس باید کار ارائه بدھند بلکه می

ھا  آن ای به شھادت آنان به صحت این روایات را توجیه درستی کرد، طوری که طعنه
ضعیف خواھند بود، چون ضعف و دروغگو ھا  آن زده نشود، وگرنه لزومًا ھمه روایات

آید!! و از این چنین  !، پس اصطالح جدید کامًال درست در نمیبودن راویان آشکار است!
آید که اصطالح جدید، یعنی تقسیم حدیث به صحیح و حسن و موثوق و ضعیف  بر می

 . ٢که در زمان عالمه و استادش احمد بن طاوس تجدید شد اصطالح ضعیفی است)
 ۀشود در نتیجه ھم نقد شیعی استفاده ۀبینی که اگر فقط از شیو استاد محمد! آیا می

آیند؛ چون راویان ھمه یا دروغگو یا ضعیف  احادیث در روایات شیعه ضعیف از آب در می
ھستند؟!!! قضاوت را به خود شما و به ھر عاقلی که دین و عقلش برای او محترم است 

  کنیم. واگذار می
گوید:  ه میدر مورد پدید آمدن روایات شیع )٣(آیت الله العظمی ابو الفضل برقعی قمی

 ). ٢/١٧٦نی واأللقاب، عباس قمی (کال -١
 ).٢٥١ -٢٥٠/  ٣وسائل الشیعة ( -٢
تاب (خرافات وفور در کبه مقدمه  یقم یبرقع یت الله العظمیت آیشتر شخصیشناخت ب یبرا -٣

 مراجعه کنید. (مترجم). موجود است www.ahlesonnat.net تیه در ساکارات قبور) یز

                                           

http://www.ahlesonnat.net/


 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ١٨٨

(متأسفانه بعد از گذشت یک قرن دو قرن بنام دین اخباری پیدا شد، و اشخاصی پیدا 
گوید:  . تا اینکه می)١(شدند بنام محدث و یا مفسر که مطالبی آوردند از قول پیغمبر...)

اخبار  ۀدھم که این اختالفات مذھبی بواسط می نویسم و نشان می (این کتاب را
گوید: (راویان سابقین  ، تا اینکه می)٢(بره خودمان بوجود آمده...)در کتب معت ۀمجعول

زیرا در قرن دوم و سوم که اکثر  اند هکه مشتی مردم کم سواد و خرافی و بی اطالع بود
گوید: (شیخ صدوق  سپس می )٣(علمی و تحقیقی نبوده...) ۀاخبار جعل شده حوز

کرده، و دفتری داشته که ھر خبری را از کسی که  می کاسبی بوده در قم برنج فروشی
بنظرش خوب آمده گرفته و درج کرده، و محمد بن یعقوب کلینی نیز کاسبی بوده در 

بیست سال در  ۀھم مذھب او اعتماد نموده و بفاصل ھرکسبغداد، و ھر خبری را از 
تا اینکه . )٤(دفاتر خود جمع کرده، زیرا در آن زمانھا روحانیت رسمی نبوده....)

گوید: (آیا کتاب کافی کلینی که خواھیم بیان کرد صدھا مطالب و روایات خرافی را  می
. تا اینکه )٥(از دشمنان دین گرفته و نقل کرده چگونه برای شما کافی است...)

گوید: (احادیث کتاب کافی ھم از نظر سند و راویان آن بسیار اشکال دارد و ھم از  می
از نظر سند اکثر راویانش از ضعفاء و مجاھیل و مردمان مھمل و  نظر متن و مطالب آن.

 . )٦(باشند، البته طبق قول علمای رجال شیعه...) می باطله صاحبان عقائد
یا (عرض اخبار اصول » بت شکن«دارد که ھدف از تالیف کتابش  سپس او بیان می

 بر قرآن و عقول) امور ذیل است: 
 اند.  دهخرافاتی بنام امام وارد دین ش -۱
باشد باعتماد به این اخبار تأسیس  می اکثر طوائف شیعه که نزدیک صد مذھب -۲

 . اند همذھب کرد
و با تفاسیری جعلی بنام  اند هدر این اخبار و احادیث غالبا با قرآن بازی کرد -۳

ابان ی)، انتشارات صدرا، قم، خ٣(ص  یة الله العظمی برقعیعرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، آ -١
 ارم.

 ).٥عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، (ص  -٢
 ).٦عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، (ص  -٣
 ).٧ول، (ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عق -٤
 ).١٢عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، (ص  -٥
 ).١٣عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، (ص  -٦
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 . اند هائمه، آیات الھی را از اعتبار انداخت
اند  نی با آیات قرآن بازی کرده(خمینی باید گوش کند تا بداند که چه کسا گویم: می

 بزرگان اصحاب یا مشایخ او)؟! 
این اخبار جعلی خرافی موجب بدبینی مذاھب اسالمی و طعن علمای مذاھب  -۴

 . ١است بر شیعیان
اند تا علمای  سوگند به خدا که برقعی راست گفته است، ھمین روایات سبب شده

 اند زندیق اند.  ث را ساختهمسلمین بر این باور باشند که کسانی که این احادی
گرچه بسیاری از پیروان مذھب شیعه با دین و اھل دین دشمنی ندارند و فقط از 

 اند.  روی جھالت دین را انتخاب کرده
ای از این افراد را ذکر کرده و گفته است:  نمونه /آیت الله العظمی برقعی قمی

رود و  نمی و مو بدرزش گفت: تمامی احادیث کافی صحیح است می (یکی از مجتھدین
کسی که غیر از این بگوید مغرض است. نویسنده گفتم: شما اگر تمام احادیث آن را 

چھار  ۀدانید پس چرا سیزده امامی نشدید؟ زیرا در جلد اول باب عدد األئم می صحیح
عدد روایت آمده که امام سیزده عدد است. گفت: نشان ده. نشان دادم، تعجب کرد و 

  .٢یده بودم!)گفت: من ند
که چگونه برای این امام که صادقانه به  -خداوند ما و شما را توفیق دھد -بینی  می

دنبال حقیقت بوده است فساد این روایاتی که امت را متفرق کرده است مشخص و 
 روشن گردیده است؟!! 

 اند:  ھایی از جھالت و ناشناخته بودن راویانی که احادیث عقیدتی را روایت کرده نمونه
 دھیم.  این مطلب را بیشتر توضیح می

شود مگر اینکه امام سابق به صراحت  ی ثابت نمیھیچکسگویند: امامت  شیعه می
 امامت او را بیان کند. 

کلینی بابی برای اثبات امامت حسن عسکری پدر مھدی موھوم آورده است، و در 
روایت ذکر کرده که با توجه به سخنان ائمه جرح خود شیعه حتی یکی از  ٣آن سیزده

 . ٣٩-٣٠کسر الصنم (بت شکن) ص  )،١٥عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، (ص  -١
 . ٣٨)، کسر الصنم ص ١٤ -١٣عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، (ص  -٢
 ). ١/٣٢٥الکافی ( -٣
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 کنیم.  این روایات صحیح نیست، و اینک به اختصار به آن روایات اشاره می
) یکی از راویان در سندش یحیی بن یسار قنبری است، در ۸۵۳(شماره  حدیث اول:

 . ٢راوی را ندانسته است آمده است که مجھول و ناشناخته است، و خوئی این ١الشافی
) که با سند خود از جعفر بن محمد کوفی و او از بشار بن ۸۵۴(شماره  حدیث دوم:

 کند.  احمد بصری و او از علی بن عمر نوفلی روایت می
گوید: حالت و وضعیت جعفر بن محمد معلوم نیست، فقط افراد زیادی  در شافی می
اند از بشار بن  ه در شرح حال راویان نوشته شدهیی کھا کتاباند، و در  از او روایت کرده

احمد نام برده نشده است، و ھمچنین نوفلی ناشناخته است و فقط ھمین روایت از او 
 .٣نقل شده است

) که در سندش (عبدالله بن محمد اصفھانی آمده است). ۸۵۵(شماره حدیث سوم: 
، –مجھول است  –گوید: (سند این حدیث ھمچون حدیث گذشته است  در الشافی می

ی رجال یادی نشده است، و فقط با ھمین ھا کتاباز عبدالله بن محمد اصفھانی در 
 روایت از او نام برده شده است). 
رح حال نوشته است، فقط گفته او این روایت را نقل و سید خوئی وقتی برایش ش

کند که او فرد مجھول و  کرده است، و چیزی دیگر نگفته، و این تأکید می
 ایست.  ناشناخته

) در سند آن موسی بن جعفر بن وھب است در الشافی ۸۵۶(ش حدیث چھارم: 
 آمده که او مجھول و ناشناخته است. 

بن محمد بن عبدالله بن مروان انباری آمده  ) در آن احمد۸۵۷: (ش حدیث پنجم
که در الشافی آمده است: (سند این حدیث ضعیف است، انباری از یاران ابوجعفر و 

 ایست).  ابوالحسن است و فرد ناشناخته
) یکی از راویان آن محمد بن احمد قالنسی و علی بن ۸۵۸(ش  حدیث ششم:

 حسن بن عمرو است. 
 -یعنی ضعیف است –دیث چون حدیث گذشته است گوید: (سند این ح شافی می

 ). ٣/٣٧١الشافی شرح الکافی ( -١
 ). ٢٠/١٦١معجم الرجال ( -٢
 . ٢٠/١١٦معجم الرجال  -٣
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ی رجال از قالنسی ذکری نیست، و ابن عمرو، علی بن حسین است و شیخ ھا کتابدر 
 ایست).  در رجال خود با ھمین عنوان او را ذکر کرده، و او فرد مجھول و ناشناخته

فی ) که در سند آن ابو محمد إسبارقینی آمده است. در الشا۸۵۹(ش  حدیث ھفتم:
یی ھا کتابو در  -یعنی مجھول و ناشناخته است-گوید: (او چون فرد گذشته است  می

 اند ذکری از اسبارقینی به میان نیامده است).  که در شرح حال راویان نوشته شده
) در سند آن سعد بن عبدالله آمده که از گروھی از بنی ۸۶۰: (ش حدیث ھشتم
گوید:  ن بن حسن افطس است. در الشافی میحسھا  آن کند که یکی از ھاشم روایت می

ھمانند صحیح مجھول است: سعد بن عبدالله بن خلف قمی گران قدر است، و او از 
شد، و بعضی از اصحاب مالقات او را با محمد ضعیف  شیوخ طایفه شمرده می

اند. و برای افطس ھیچ شرح حالی جز این  اند، و در مورد وفات او اختالف کرده دانسته
 ایت ذکر نشده است). رو

عجیب است! ھمانند صحیح مجھول است! خدا از اینکه ما را نجات  گویم: می
 ای شاکریم. داده

 اند.  ) در آن علی بن محمد و اسحاق بن محمد آمده۸۶۱(ش  حدیث نھم:
 . -یعنی مجھول و ناشناخته است –گوید: این ھم مثل گذشته است  در الشافی می
و اسحاق بن محمد نخعی است، و اقوال شرح حال نویسان را گوید: (ا اما خوئی می

اند: او سرچشمه و  در مورد او ذکر کرده است، از آن جمله این را نقل کرده که گفته
گفته، و  معدن قاطی کردن و تخلیط است، او فاسد المذھب بود، و روایت دروغین می

 . ١کرده است...) حدیث جعل می
ند آن علی بن محمد و او از اسحاق بن محمد ) که در س۸۶۲: (ش حدیث دھم

 کند.  روایت می
یعنی مجھول و نامشخص  –گوید: سند این حدیث مثل گذشته است  در الشافی می

 اسم ذکر شدند.  ھردوو اکنون  –است 
) و در سند آن علی بن محمد از اسحاق بن محمد روایت ۸۶۳: (ش حدیث یازدھم

کند. سند آن مثل سند حدیث گذشته است و علت و مشکل آن اسحاق بن محمد  می
 است. 

 ).٧١ -٧٠/  ٣معجم الخوئی ( -١
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) و در سند آن: علی بن محمد از اسحاق بن محمد و او ۸۶۴: (ش حدیث دوازدھم
چون حدیث گذشته  گوید: (سند این حدیث کند. در الشافی می از شاھویه روایت می

است، شرح حالی برای شاھویه بیان نشده، جز اینکه او در این روایت ذکر شده است، و 
 وضعیت و حالت او نامعلوم است). 

) در سند آن: علی بن محمد از محمد بن احمد علوی ۸۶۵: (ش حدیث سیزدھم
مورد گوید: (سند آن چون سند حدیث سابق است، شیخ در  آمده است. در الشافی می
روایت نشده است، و احمد ھا  آن گوید او از کسانی است که از محمد بن احمد علوی می

آمده که عالمه حدیث او را صحیح قرار  البلغةبن ادریس از او روایت کرده است، و در 
 تر گذشت.  داده است و در مورد داود پیش

یدگی را از او دور اما سید خوئی شرح حالی طوالنی برای او بیان کرده تا شاید پیچ
نماید و احتماالت زیادی را در مورد این شخصیت گفته است، سپس سخنانش را 

به پایان رسانیده است: (به ھر حال، ثقه بودن این فرد ثابت نشده است، اما او  اینگونه
 . ١آید که او از شیوخ اصحاب ماست) خوب است، چون از کالم نجاشی چنین بر می

آید که این فرد مجھول و  فرد مجھولی ھست و چنین بر میبنابراین، در حدیث 
ناشناخته استاد و شیخ راوی سابق (اسحاق بن محمد) دروغگو است، اما کلینی 
خجالت کشیده و به خاطر این در آن تصرف کرده است، چون اگر چنین نکند امامی 

خواسته است که رود، و یا اینکه خود راوی  خواھد آن را اثبات نماید از بین می که می
 به صورت گوناگونی مسئله را ارائه دھد. 

 به ھر حال، راوی مجھول و ناشناخته است. 
 و در اینجا چند چیز قابل تأمل است:

: اینکه، دیدیم که در ھمه اسانید افراد ناشناخته و مجھولی ھستند، و این سخن اول
شرح حال راویان نوشته یی که در ھا کتابکند که گفت:  سید محمد صدر را تأیید می

ھا  آن اند، بنابراین نپرداختهھا  آن اند راویان عقاید و تاریخ را نام نبرده، و به شده
 باشند.  ناشناخته و مجھول می

گوید: (راویان آن (کافی) بسیار  کند که می و ھمچنین سخن برقعی را تأیید می
ن و مردمان مھمل و صاحبان . از نظر سند اکثر راویانش از ضعفاء و جاھال.اشکال دارد

 معجم الخوئی، و ن. ک. کتاب (المھدی المنتظر)، دکتر عداب محمود الحمش.  -١
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 باشند...). می باطله عقائد
شود یعنی  پس چگونه در مورد مھمترین چیزی که زندگی مسلمان بر آن بنا می

 توان اعتماد کرد.  عقیده به چنین روایاتی می
و این  –شود که امام ھستند ثابت نشود  اگر امامت یکی از کسانی که ادعا میدوم: 

 رود.  مذھب از اساس از بین می –قضیه مھمی است 
اینکه وقتی امامت امام یازدھم ثابت نشد پس امامت موھوم دوازدھم به  سوم:

 شود.  طریق اولی ثابت نمی
پس، کجاست آن احادیث صحیحی که شما ای شیخ سبحانی به آن اعتماد 

 اید؟!  کرده
ما در مورد احکام کند، و ا این گزارش اعتماد را از عقاید شیعه اثنا عشریه سلب می

اند  ھا از روی تقیه گفته شده اصًال اعتمادی وجود ندارد چون معلوم نیست که آن حرف
 اند.  شده  و حقیقتًا گفته

ھـ) با تأکید این مطلب  ۱۱۸۶عالم اثناعشری یوسف بن احمد بحرانی (متوفای 
ی که در گوید: (از احکام دین فقط تعداد اندکی قابل یقین ھستند، چون روایات می

اند آمیخته ھستند،  گفته شده »تقیه«یی که از روی ھا روایتاند با  احکام دین آمده
در الکافی به این امر  -نور الله مرقده-چنانچه ثقه اسالم محمد بن یعقوب کلینی 

ھا  آن اعتراف کرده است، و مجبور شده که فقط این را به ائمه ارجاع دھد و بپذیرد، و
ھای  به خاطر حفظ جان خود و شیعیانشان احکام را به صورت -صلوات الله علیھم-

 بینی که نبود، بنابراین میھا  آن ، گرچه کسی از آن مردم پیشکردند میمختلفی بیان 
اند، حتی اگر یکی از مخالفان ھم آن  ھای متعددی داده در مورد یک مسئله پاسخھا  آن

ی آنان را بررسی کند به روشنی این ھا سیره و آثار و داستان ھرکسرا نگفته باشد! و 
 . ١کند مطلب را درک می

 گوییم: کنیم و می و ما در اینجا چیزی دیگر را اضافه می
 دین عبارت است از عقاید و احکام و اخالق، (یعنی پاکدامنی).

 ۀتر بیان شد، و ما در اینجا منھج و شیو شیعه در مورد عقاید و احکام پیش ۀشیو
 گویم:  کنیم، و می اضافه می را در اخالقھا  آن

 ). ١/٤٥الحدائق الناضرة ( -١
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دانند که زنا حرام است،  حرام بودن زنا برای ھیچ مسلمانی پوشیده نیست، ھمه می
کند و بگوید: من او را صیغه  اگر فردی با زنی بیگانه دیده شود که دارد با آن زنا می

توانی حقیقت را بدانی؟؟!! در احکام و فتاوی اشتباھی نیست،  کنم!! شما چگونه می می
 اند!!  شود که از روی تقیه گفته شده ه میچون اگر اشتباه باشند گفت

کند!! و زنایی وجود ندارد،  و در اخبار غیبی دروغی نیست، چون بدا آن را حالل می
 کند!!  چون زنا را صیغه حالل می

 این چه دینی است؟؟؟!!! 
پرسیم: آیا عقل  زند، از او می و اما عقل آزاد و بیطرف که سبحانی از آن دم می

دھد که ھزاران نفر از  اندیشد؟! عقلی که این تصور را اجازه می ه میشیعی بیطرفان
مردم در طی حیات خلفای چھارگانه وصیت پیامبر را پنھان کنند و حتی یک نفر آن را 

اند، و خانواده و وطن  در راه دین شکنجه و اذیت شدهھا  آن آشکار ننماید، و حال آن که
اند، آیا  طر یاری کردن دین شمشیر به دوش گرفتهاند، و به خا را به خاطر آن ترک گفته

 اند؟!!  کند که این افراد از آشکار کردن حق ترسیده عقل قبول می
دھد که به صورت اتفاقی ھزاران نفر از مردم بدون از آن که با ھم  آیا عقل اجازه می

 از قبل اتفاق کرده باشند حق را پنھان نمایند؟! 
از سوی خدا تعیین شده بزدل و ترسو باشد، و حال آن پذیرد امامی که  آیا عقل می

 که او موظف شده بود امانت الھی را بر دوش بگیرد؟! 
دشمنی و بغض داشته  سپذیرد که ھمه اصحاب با علی بن ابی طالب آیا عقل می

 باشند، و صدا را برای یاری کردن او بلند نکنند!! 
جنگند و با  ، و سپس به خاطر آن بپذیرد که خلفا دینشان را رھا کنند آیا عقل می

 کنند؟!  زھد و پاکدامنی زندگی 
حق خود را از ارث طلب کند، در حالی که  لپذیرد که فاطمه آیا عقل می

چیزی که بزرگتر از آن است،  ۀچیزیست بسیار پست و کم ارزش از دنیای فانی، و دربار
 یعنی ابطال وصیت سکوت اختیار کند؟! 

در تربیت پیروانش شکست  صپذیرد که پیامبر  طرف می بیوباالخره، آیا عقل 
خورده باشد؟! در حالی که آن حضرت دارای شیواترین کالم و بیشترین شناخت و 
گاھی از اخالق و عادات مردم بود، و در این راه از راھنمایی خداوند ھم بھره مند  آ

 شد؟!  می
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 پذیرد!؟  د آن را نمیچه بسیارند اموری که شیعه مدعی آن ھستند اما عقل وجو
به نظر شما سبحانی با استناد به کدام عقل و خرد بر آن شده که به بزرگان امت طعنه 

طرف است؟! صدھا ھزار بار شکر تو گویم ای خدایی که ما را  بزند و تظاھر کند که او بی
 ھدایت بخشیدی!

د اصحاب در ای از اشاراتی است که قبل از پاسخ به پرسش شما در مور ھا پاره این
 ام.  پیرامون سخن شما نموده

گاه باشید که مردانی از  به حدیث حوض اشاره کرده -٨٧ اید که در آن آمده است: (آ
 شود، من شوند چنان که شتر گم شده از حوض آب دور کرده می حوض من دور کرده می

گویم: نابود  اند. می دادهبعد از تو تغییر ھا  آن شود: زنم که بیایید! گفته می را صدا میھا  آن
 . ١شوید نابود شوید)

گیری  اید، و در نھایت چنین نتیجه سپس شما سخنان زیادی در این مورد گفته
اید که منظور از (اصحاب من) که در حدیث آمده است کسانی اند که با  کرده

 اند.  ھمراه بوده صپیامبر
اید، ما در اینجا در صدد  و احادیث صحیح و احادیث ضعیف و دروغین دیگری آورده

کنم ضعیف بودن و دروغ  پرداختن به احادیث ضعیف و دروغین نیستیم، و فکر نمی
بودن آن از نگاه شما پنھان مانده باشد؛ اما شما استدالل از ھر حدیثی که مقصودتان را 

 اسالمی ما مردود است.  ۀدانید، و چنین چیزی در شیو کند جایز می محقق می
شما نادرست است،  ۀاینجا از نظر عقلی برای شما روشن کنم که شیو خواھم در می
ایست که بیشتر برای نابودی دین کارآیی دارد نه برای حمایت از دین. چندین  و شیوه

ام، اما به اقتضای موقعیت دوباره آن را تکرار  بار مفھوم این سخن را تکرار کرده
 نمایم.  می

 کند، و بیان می مده است که بر ایمان اصحاب تأکیدھا آیه در قرآن آ : اینکه، دهاول
پسندیده و دوست ھا  آن راضی بوده است، و ایمان را برایھا  آن دارد که خداوند از می

ھا  آن را از کفر و فسق و گناه متنفر نموده است، وھا  آن داشتنی گردانیده است، و
 نماید که ھستند، و تأکید می راھیاب، و بھترین امت، و امت میانه یعنی عادل و برگزیده

را در زمین خلیفه ھا  آن گرداند، و خداوند را چون پیشینیان وارث زمین میھا  آن
دارد در زمانی که افرادی  وعده داده بود، و قرآن بیان میھا  آن گرداند ھمان طور که به

 ). ٣/١١١مسلم ( -١
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 شوند خداوند مردان مؤمن و مجاھدی را بر خواھد انگیخت.... مرتد می
 نصوص قرآنی حق ھستند؟آیا این 

 اند تحقق یافته است یا نه؟  آیا آنچه به آن وعده داده
ھا حدیث صحیح آمده که بزرگان اصحاب، ھمچون ابوبکر و عمر و  : اینکه دهدوم
مؤمن ھا  آن کند که نماید، و تأکید می تأکید میھا  آن ستاید و بر فضیلت .. را می.عثمان

متناقض  ص داشته است. و سخنان پیامبر دوست را ھا  آن صاند و پیامبر  بوده
 نیستند. 

پس چگونه شما این نصوص قطعی و واضح و مشخص را که فضایل صحابه را ثابت 
توان  آورید که می پذیرید و فقط به چند حدیث بلکه یک حدیث روی می کنند نمی می

ضیلت و دھید که ف  حمل کرد، و شما کسانی را مصداق آن قرار می ھرکسآن را بر 
ثابت است، و شما مصداق این ھا  آن نسبت به صایمانشان و دوست داشتن پیامبر 

 دھید؟!  حدیث آنان را قرار می
رود که مراد از حدیث آنانی باشند که ایمان آوردند ولی خداوند  می احتمال آن

 را نستود. و شما این احتمال را که ارجحیتھا  آن متعال مدحشان نکرد و پیامبر اکرم
، به این دلیل که در ظاھر چیزی که از نسبت دادن این اید هدارد و اولی است رھا کرد

روایات به آنان ممانعت کند وجود ندارد. آیا این دلیل و برھان روشنی بر حقد و کینه و 
 بغض شما بر رادمردان این امت نیست؟!

منظور از قرار دھد و بگوید:  س: اینکه اگر فردی مصداق این حدیث را علیسوم
نمایند، و شما حدیث را از صحیحین  حدیث علی است، و کلمات حدیث بر او داللت می

. یعنی از ١فرمود: (آنان از من ھستند) صو در آن آمده است که پیامبر  کنید مینقل 
 باشند؛ چون کلمه (از من ھستند) احتمالی دیگر ندارد.  اھل بیت من می

 . ٢گویم: پروردگارا! از من و از امت من ھستند) و در روایت اسماء آمده است: (می
ھایی را به ناحق ریختند  و کسانی که در کنار او جنگیدند و خون سو این بر علی

 نماید!!  داللت می

 . )٧/٦٥) و مسلم (٧/٢٠٧بخاری ( -١
 ). ٧/٦٦) و مسلم (٧/٢٠٩بخاری ( -٢

                                           



 ١٩٧  سپاس و تذکر

توانید ادعای او را رد کنید، مگر آن که از  اگر کسی این سخنان را بگوید، آیا شما می
اند، روایاتی که علی را  روایات کسانی استدالل کنید که معتقد ھستید که مرتد شده

 نمایند؟!  ستایند و او را از این اعتراض و عیب تبرئه می می
دین طعنه بزند و بگوید این دین : اگر یھودی یا مسیحی بخواھد که به این چھارم

اند و شایستگی به دوش گرفتن رسالت  ای است و پیروان آن مرتد شده شکست خورده
اند، آیا این یھودی یا مسیحی برای مبارزه با این دین، راه بھتری از  این دین را نداشته

 یابد؟!  شیوه و راه شیعه می
کنند که منظور از  ثابت می(متن روایات حوض و دیگر روایات  گویید: شما می

)، پیامبر مطمئن نبود که ۲۱اند. (ص  ھمراه بوده صاصحاب کسانی اند که با پیامبر 
 ). ۲۵آیند (ص  بعد از او اصحاب او به چه وضعیتی در می

دانید که بعد از تو  شما نمی«(ھمچنین در روایات حوض آمده است که:  اید: و گفته

ٌد إِ�َّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ﴿ فرماید: ، و خداوند می»اند مرتد شدهھا  آن اند، چه کرده َوَما ُ�َمَّ
ْ�َقابُِ�مْ 

َ
ْو قُتَِل ا�َْقلَبُْتْم َ�َ أ

َ
فَإِْن َماَت أ

َ
 .]١٤٤[آل عمران:  ﴾ِمْن َ�بْلِهِ الرُُّسُل  أ

اند آیا اگر او کشته  محمد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته«
 ».گردید زنید و به عقب بر می بمیرد آیا چرخ می شود یا

نمایند که مفھوم آیه بعد از وفات  کنند و ثابت می این احادیث این آیه را تفسیر می
 اند. ) یعنی مرتد شده۲۵تحقق یافته است. (ص  ص پیامبر

کند و خودش را  اید که به کوتاھی خود اعتراف می براء بن عازب را آورده ۀو گفت
اید: (او که یکی از بزرگان صحابه و از سابقین اولین و از  نماید، سپس گفته میتأیید ن

اند علیه خود و دیگر صحابه گواھی  کسانی است که زیر درخت با پیامبر بیعت کرده
اند، او این گواھی  ای ایجاد کرده چیزھای تازه صبعد از وفات پیامبر ھا  آن دھد که می

  -سبحان الله!-را نخورند). ا ھ آن دھد تا مردم فریب را می
(ھمراھی و صحبت او با پیامبر و بیعت کردن زیر درخت، از گمراه  اید: سپس گفته

 کنند).  شدن صحابی و مرتد شدن او جلوگیری نمی
ھا  آن توان ارتداد را بر کسانی حمل کرد که ابوبکر با اید که نمی سپس تأکید کرده

گوید:  روایت صریح ابو ھریره منافات دارد که میجنگیده است: (چون به صراحت با 
ای تعداد اندکی جدا شدند). و این به صراحت کنایه از تعداد  فراموش شده ۀ(چون گل
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 ، یعنی اکثریت مرتد شدند، و مشخص است که مرتدانی که خلیفه باھاست آناندک 
 دادند).  جنگید بسیار تعداد اندکی را تشکیل میھا  آن

اید که بخشی از توضیح سندی بر  به پایان رسانیده اینگونهان خود را وباآلخره، سخن
یعنی  –ھای آنان جای نگرفته بود  گوید: (اسالم در دل اید که می سنن نسائی را آورده

گویند:  اید: و اینکه می اید و گفته در دلھای اصحاب)، سپس سخنانی از خود اضافه کرده
ست، و حدیث را یکی از کسانی روایت کرده این اضافه کردن تصرف در نص صحیح نی

 که در فتح مکه مسلمان شده است. 
اگر یھودی یا مسیحی بگوید که: گزارشی که آن را از یک استاد دانشگاه نقل 

اند سلب نموده است؛  کنم اعتماد ما را نسبت به ھمه آنچه این اصحاب روایت کرده می
 اند، و به ھمه روایاتی که مانده و مرتد نشدهدانم که چه کسانی بر اسالم باقی  چون نمی

اند اعتمادی ندارم؛ چون یکی از شرایط نپذیرفتن روایت مسلمان  روایت کردهھا  این
ام در  بودن راوی و عدالت اوست. و من به سبب آنچه از این استاد دانشگاه نقل کرده

 این راویات شک دارم؟!
ونه او را به صحت دین خود قانع دھید و چگ شما به این کافر چگونه پاسخ می

 ؟! کنید می
: اینکه، شریعت برای شما داوری و قضاوت کند با اینکه شما برای شریعت پنجم

 تکلیف تعیین کنید فرق دارد.
شود که شما نصوص وارده  می ھای شما توجه کند روشن ی که به سخنھرکسبرای 

، در حالیکه دین تابع دکنی می را بر اساس تصورات پیش ساخته مذھبی خود توجیه
تصورات و اعتقادات ساختگی شما نیست و باید اعتقادات تابع دین باشد نه بر عکس، 

 به عنوان مثال:
است که » اصحاب« ۀاید: (بحث ما در مورد کلم شما در تعریف اصحاب گفته

آن را به زبان آورده است، نه مفھوم لغوی آن، و یا تابعین که بعد از گذشت  صپیامبر
 ..). .اند اصحاب ارائه داده ۀھا برای کلم سال

خواھید ثابت کنید که منظور از اصحاب در حدیث ردت یاران پیامبر  شما می
لق خواھید این احتمال را که منظور از آن مط اند؛ و می ھستند که با او ھمراه بوده

 شود رد کنید.  امت او را شامل می ۀھمراھی باشد که ھم
رسید که: (به ھمین صورت ھمچنان به عقب بر  و وقتی به این جمله می
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تان را ثابت کند، و   که عقیده کنید میھای شاذی را جستجو  گشتند) آرا و نظریه می
برخی از ھا  آن نیاید که کسی گفته است منظور از این جمله این است: (یع این را آورده

اید: (پس  اند). سپس گفته واجبات را انجام ندادند، و منظور این نیست که کافر شده
 در مورد علی و اھل بیت است).  ص منظور در اینجا ترک گفتن وصیت پیامبر

در شریعت چنین تفسیری وجود ندارد، و کجا در شریعت آمده است که  گویم: می
 معنی مرتد شدن است؟!  ترک واجبی از واجبات دین به

اند به اجماع مفسرین منظور از آن کفر و ترک دین  ھمه آیاتی که در کتاب خدا آمده
 است. 

ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َها ا�َّ ُّ�
َ
 ﴾يَا �

 ».مرتد شودی از شما از دینش برگردد و ھرکسای مؤمنان « .]٥٤[المائدة:
کدام مفسر این جمله را به ترک واجب تفسیر کرده است. و خداوند متعال 

 .]٢١٧[البقرة:  ﴾َوَمْن يَْرتَِدْد ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ َ�َيُمْت َوُهَو َ�فِرٌ ﴿ فرماید: می
 ».از شما دینش برگردد و بمیرد در حالی که کافر است ھرکس«

 تداد یعنی کفر.کند که ار پس آیه به وضوح تصریح می
اند، ذکر شده است: (و در  ھا آمده و در سنت در برخی از احادیثی که در مورد فتنه

 آید).  آن وقت ارتدادی پیش می
پرسید: (و آیا کسی به  صو در صحیح بخاری آمده که ھرقل در مورد پیامبر 

 خاطر ناراضی بودن از دین او، مرتد شده است؟ 
ردت نامیده شده است. و  ص ترک دین بعد از پیامبرھا روایت از صحابه  و در ده

اند، و  اند مرتد نامیده ھمچنین تابعین و ھمه فقھا کسانی را که از دین بیرون آمده
اند، و در فقه بابی  کاری کرده که مخالف دین بوده است کار او را ردت نامیده ھرکس
 اند.  اجب را ذکر نکردهاند، و در آن ترک و ) نامیدهباب الردةاند و آن را ( آورده

ی که واجبی را ترک گفته باشد ھرکساگر ما با تکیه به این تفسیر عجیب و نادر 
ریش خود را کوتاه کند و  ھرکسمرتد بنامیم؛ بسیاری از مردم ھالک خواھند شد. و 

ی که جواب سالم را ندھد ھرکسبتراشد واجبی را ترک گفته است، آیا او مرتد است؟! و 
 . .رک کرده است، آیا او مرتد است؟! و ھمین طور بقیه واجباتواجبی را ت

 : آیا امامت ھمچون گذاشتن ریش فقط واجب است؟! ششم
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 کنیم؟!  و آیا به خاطر یک واجب ما امت را به دو گروه تقسیم می
 شوند؟!  و آیا مردم در روز قیامت به خاطر ترک یک واجب از حوض دور کرده می

 سبحان الله العظیم!! 
شیعه به صحابه و بزرگان امت به خاطر ترک یک واجب  ۀآیا این حمله تند و وحشیان

 است؟! 
اند،  شوند که واجبی را ترک کرده ھای مسلمین افرادی یافت نمی آیا در ھمه گروه

شوند و به خاطر ترک یک واجب با ھم به دشمنی  پس آیا به خاطر این، دسته دسته می
 پردازند؟!  می

اید که مسیب به او گفت: (خوشا به حال تو! با  براء بن عازب را آورده: قول ھفتم
ام! تو  ای! او گفت: برادرزاده ای و زیر درخت با او بیعت کرده ھمراه بوده ص پیامبر

اید که او علیه خود  اید و گفته ایم)، سپس توضیح داده دانی که ما بعد از او چه کرده نمی
 ای ایجاد کردند.  چیزھای تازه دھد که و دیگر صحابه گواھی می

کنیم را در کنار آن بگذارید و سپس بیندیشید:  نقل می سشما آنچه اینک از علی
کند که گفت: (پیامبر قبل از دیگران رفت، و بعد از او  روایت می سقیس خارقی از علی

 را که ھرکسای به ما یورش آورد که خداوند  ابوبکر و بعد از او عمر رفت، سپس فتنه
گوید: پدرم گفت: اینکه او گفت:  دھد). ابو عبدالرحمان می بخواھد از آن نجات می

. و عمرو بن سفیان نیز این را ١ای به ما یورش آورد) این را از روی تواضع فرمود (فتنه
. و سعید بن ٣. و عبد خیر نیز آن را از علی روایت کرده است٢از علی روایت کرده است

 . ٤ا از علی روایت کرده استقیس خارقی ھمچنین آن ر
کند که او منحرف شده است و مرتکب گناه گردیده است و از  اعتراف می سآیا علی

 خواھد که او را ببخشد؟!  خدا می
شما به اھل سنت بنگرید، که این پاک دالن چگونه بھترین توجیه را برای کالم و 

 دھند:  سخن بزرگان ارائه می

 ). ١/٢٠٠احمد، المسند ( -١
 ). ١/٢٣٧احمد، المسند ( -٢
 ). ١/٢١٤فضائل الصحابة ( -٣
 ). ١/٣٨٧پیشین ( -٤
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گوید: او از  کند می را ذکر می سحنبل سخن سابق علیبعد از آن که امام احمد بن 
نماید که  گوید، و از این فرمان الھی اطاعت می روی فروتنی و تواضع چنین می

ْعلَُم بَِمِن ا�ََّ� ﴿ فرماید: می
َ
�ُْفَسُ�ْم  ُهَو أ

َ
وا �  .]٣٢[النجم:  ﴾٣٢َفَ� تَُز�ُّ

 ».شناسد را بھتر می از پاک بودن خود سخن مگوئید، زیرا که او پرھیزگاران«
تواضع و فروتنی ھا  آن یک صحابی و ھمه اصحاب است که ۀپس، این شیو

 نمایند.  می
دانی که بعد از او چه کار  ام! تو نمی گوید: (ای برادرزاده براء بن عازب که می ۀو گفت

پدید آمد پنھان و مخفی بود و کسی آن را ھا  آن کردیم) آیا اختالفی که بین
گوید تو  دانستند؟! پس چگونه می یا اینکه آشکار بود و ھمه آن را می دانست، نمی
خواست  دانند؟! اگر او می دانی. و حال آن که ھمه مردم آنچه را که پیش آمده می نمی

 دانی که چه چیزھایی از ما سر زده است.  گفت: تو می به امر آشکاری اشاره کند می
ساتی ایمانی ھستند که بیماردالن و آنانی که احساھا  این عالوه بر این، باید گفت که

 کنند.  شناسند آن را درک نمی دلھایشان خدایشان را نمی
پذیرید و خودتان را پاک  و شما خود، اگر کسی شما را تعریف و تمجید بکند می

اید و تعریف و  که در حق خداوند کوتاھی ورزیده کنید میدانید، یا اینکه احساس  می
 پذیرید!  دیگران تو را پاک بدانند نمیتمجید و اینکه 

ْعلَُم بَِمِن ا�ََّ� ﴿ فرماید: خداوند می
َ
�ُْفَسُ�ْم  ُهَو أ

َ
وا �  .]٣٢[النجم:  ﴾٣٢فََ� تَُز�ُّ

 ».شناسد از پاک بودن خود سخن مگوئید، زیرا که او پرھیزگاران را بھتر می«
ی از شما را ھیچکسگوید: ( می صسرور انسانیت و امام بزرگان پیامبرمان محمد 

دھد، گفتند: تو را ھم ای پیامبر خدا؟! فرمود: مرا ھم عملم نجات  عملش نجات نمی
 . ١دھد مگر آن که خداوند با رحمت خویش مرا بپوشاند) نمی

و در روایتی دیگر آمده است: (مگر آن که خداوند با آمرزش و رحمت خویش مرا 
 . ٢بپوشاند)

 صسعید خدری و جابر بن عبدالله و عایشه از پیامبراین حدیث را ابو ھریره و ابو 

 ). ١٧/١٣٤)، و مسلم (١٣/٨٣بخاری ( -١
 ). ١٧/١٣٣)، و مسلم (١٣/٨٣بخاری ( -٢
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 اند، چنانچه در صحاح و مسانید و سنن آمده است.  روایت کرده
... تا مردم .دھد توان گفت: (پیامبر علیه خودش گواھی می شما را بخدا آیا می
 فریب او را نخورند...)؟! 

قف بسیار خطرناک خود را پناه بر خدا! حقا و انصافا که ما نیازمند آنیم که این موا
 بازنگری کنیم.

اید: (خداوند در کتابش گروھی از اصحاب را ستوده است، و ما آن را به  شما گفته -٨٨
کنیم، سپس به تحلیل و بررسی آن  شما آمده ذکر می ۀھمان ترتیبی که درنوشت

 پردازیم: می

لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�نَ ﴿ آیه اول: وَّ
َ
ابُِقوَن اْ� َبُعوُهْم �ِإِْحَساٍن  َوالسَّ ِيَن ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ

َ
َواْ�

بًَدا  
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ِْري َ�َْتَها اْ�

َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ رَِ�َ ا�َّ

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
ر و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش پیشگامان نخستین مھاجرین و انصا«

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان ھم از 
خدا خوشنودند و خداوند برای آنان بھشت را آماده ساخته است که در زیر آن 

و  مانند، این است پیروزی بزرگ ھا جاری است و جاودانه در آن جا می رودخانه
 ».رستگاری سترگ

 اید: خداوند در این آیه، سه گروه را ستوده است.  سپس شما گفته
کسانی اند که در ایام ھجرت پیامبر یا اندکی بعد ھا  آن اول: پیشگامان مھاجرین، و

 اند.  از آن ھجرت کرده

برای تبعیض است، بنابراین کسانی را که در  ﴾ِمَن الُْمَهاِجرِ�نَ ﴿ در ﴾من﴿کلمه 
کند. بنابراین، آیه فقط  اند را بیرون می ھجرت تأخیر کرده و بعدًا ھجرت کرده

توان  ستاید نه ھمه مھاجرین را. و به عبارتی دیگر: زمانی می پیشگامان مھاجرین را می
بت شود که کلمه از این برای ھمه مھاجرین و انصار استدالل کرد که با دلیل قطعی ثا

 بیانیه است و تبعیضیه نیست، و چه دلیل قطعی برای این وجود دارد؟  ﴾من﴿
 گویم:  می
ستاید نه عموم  : اینکه، شما اقرار کردید که آیه پیشگامان مھاجرین را میاول

کسانی اند که در ایام ھجرت پیامبر یا اندکی ھا  آن مھاجرین را، و قبل از این گفتید: (و
 اند).  ن ھجرت کردهبعد از آ
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یا  صپرسیم که پیشگامان مھاجرین و کسانی که در ایام ھجرت پیامبر  از شما می
اندکی بعد از آن ھجرت کردند چه کسانی ھستند؟! ابوبکر و عمر و عثمان و سعد بن 

 .. ده نفری که اندکی قبل از پیامبر یا ھمراه او ھجرت کردند، آیا.ابی وقاص و زبیر
 شود یا نه؟!  میھا  آن آیه داخل ھستند، و آیه شامل در اینھا  این

باشد؛ چون سلمان از انصار  یا اینکه منظور از آیه فقط عمار و ابوذر و مقداد می
 است؟! 
 وعده داده است: ھا  آن : اینکه، آیه کریمه دو چیز را بهدوم

ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ ﴿ اول اینکه خوشنود است، و ایشان  ھا آن خداوند از ﴾رَِ�َ ا�َّ
دھد که از او  از خدا خوشنودند. و خداوند عالم غیب است و ھیچ انسانی را وعده نمی

نماید، و  داند که آن انسان با ایمان و تقوا زندگی به سر می راضی است، مگر آن که می
گوییم که  به خداوند می -و نعوذ بالله –کنیم  اگر چنین نیست، پس ما جسارت می

سزاوار ھا  این ای و حال آن که اعالم رضایت نمودهھا  این گارا شما مطلقًا ازپرورد
وصیت  -دھند  به زودی وصیت را تغییر میھا  این رضامندی شما نیستند؛ چون

، و آن را اجرا نخواھند کرد، پس -شود دروغینی که به خدا و پیامبرش نسبت داده می
ھا  آن گفتی: (از کردی و می م رضایت میاعالھا  آن باید به صورت مقید و مشروط از

 راضی ھستم اگر وصیت مرا در مورد علی اجرا کنند)!! 
نیک الھی مشروط به  ۀو یا اینکه ھمان طور بگوییم که ابو مھدی گفته است: (وعد

 این است که آخرین اعمال زندگی نیکو باشند)! 
خوشنودند، آیا انسانی  از اوھا  آن کند که از گروھی راضی است و خداوند اعالم می

بدون قید و شرط گفته است مقید و مشروط ھا  آن تواند آنچه را خداوند در مورد می
 بریم!  کند؟! بار خدایا، از گمراھی به تو پناه می

داند، و علم غیب را به ائمه داده  مگر اینکه بگوییم: خداوند عزوجل غیب را نمی
ھا  آن دانند، و خداوند به نفع شود می که می آنچه را که شده و آنچه راھا  آن است! و

واگذار کرده ھا  آن کنار رفته است؛ ھمان طور که قانونگذاری برای مردم را خداوند به
گوید، و رھبر انقالب ایران بر آن تأکید  ترین کتاب شیعه می است، چنان که صحیح

ادق روایت است که گوید: از ابو جعفر ص جھان ھستی می ۀکند: کلینی در مورد ادار می
ھزار ھا  آن گفت: (خداوند ھمواره تنھا بود، سپس محمد و علی و فاطمه را آفرید، و

را بر خلق اشیاء شاھد قرار داد، و ھمه ھا  آن سال ماندند، سپس ھمه چیزھا را آفرید و
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ھر چه را ھا  آن سپرد، وھا  آن اشیاء را مؤظف به پیروی از آنان کرد و امور اشیاء را به
سازند، و ھرگز چیزی را  دھند و آنچه را بخواھند حرام می که بخواھند حالل قرار می

 . ١..).خواھند مگر آن که خداوند متعال بخواھد نمی
داده تغییر دھد، ھا  آن اش را که به و یا اینکه برای خدا آشکار شده (بدا) که وعده

ین عقیده را او برای عبدالمطلب است که ایمان نصیب او نشد، و ا ۀچون این عقید
ترین کتاب شیعیان است از  شیعه تشریع کرده است. کلینی در کافی که صحیح

را  »بدا« ۀکند که گفت: (عبدالمطلب اولین کسی بود که عقید ابوعبدالله روایت می
شود و با شکوه پادشاھان و  مطرح کرد، او روز قیامت تنھا بحیث یک امت مبعوث می

 . ٢ه است)سیمای پیامبران آراست
اند، و کسی جز ابو لھب باقی  آید که ھمه اھل بیت امام شده چنین به نظر می

گفتند او از روی  شد ممکن بود که می ای در مورد او نازل نمی نمانده است، و اگر سوره
گردد، و عقاید شیعه ھم از مؤمنان اھل  گفتند او باز می کرده است، یا می تقیه چنان می

 شوند!!  رانشان گرفته میبیت و ھم از کاف
دھد و ھر گاه گروه و افراد  اش را تغییر نمی خداوند عالم غیب است و وعده

 خوشنود است، باید این وعده الھی متحقق شود. ھا  آن مشخصی را وعده داد که از

�َْهارُ ﴿ فرماید: وعده دوم: خداوند متعال می
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
 َوأ

بًَدا  َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َخاِ�ِيَن �ِيَها �

ھا جاری  و خداوند برای آنان بھشت را آماده ساخته است که در زیر آن رودخانه«
 ».مانند، این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ است و جاودانه در آن جا می

بھشت را آماده کرده است، آیا بعد ھا  آن کند که برای پس خداوند متعال تأکید می
آورد یا آن را خاص  کند که بگوید: باید خداوند قید و شرط می از این کسی جرأت می

را اجرا نکردند، وصیتی که وجود ندارد مگر در اذھان  »وصیت«ھا  آن ؛ چون٣کرد می
ند که با ای را تأسیس نمای اند تا عقیده کسانی که روایات دروغینی را قبول کرده

جنگد؛ و اگر آن را اعالم نکند و آشکارا نگوید او را  ی که با آن مخالف باشد میھرکس

 ) آن را آورده و تأیید نموده است. ٩٢)، و خمینی در کشف االسرار (ص ١/٤٤١الکافی ( -١
 ). ١/٤٤٧الکافی ( -٢
 ).١٣٠/  ١٦امام رازی در این موضوع بحثی شیوا دارد، ر. ک. تفسیر رازی ( -٣
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باشد، چنان که خمینی او را متھم کرده است، و  صکند، حتی اگر او پیامبر  متھم می
 قبًال گذشت!! 

بر کسانی اند که در یاری کردن پیامھا  آن اید: (دوم: پیشگامان انصار، و شما گفته -٨٩
با جای دادن و انفاق پیشی گرفتند، و مطلق انصار و پسرانشان و ھم پیمانانشان در مفھوم 

، پس »والسابقون األولون من األنصار«کند:  می آیه داخل نیستند، چون آیه اینطور بیان

 ..). .راھا  آن ستاید نه ھمه آیه فقط سابقین و پیشگامان انصار را می
 اید.  اید و بر این مفھوم تأکید نموده سپس به این سو و آن سو رفته

 در اینجا چند چیز قابل تأمل است: 
باشند چه کسانی  ینکه، پیشگامان و سابقین انصار که سزاوار این تکریم میاول: ا
 ھستند؟! 

اند ھیچ  اصحاب استثناء کرده ۀافرادی را که شیعه از ھالک شوندگان، یعنی ھم
شیعه: اصحاب وصی پیامبر را یاری نکردند و  ۀاز انصار نیست، و به گفتھا  آن یک از

انصاری است،  سبخاطر آن ھالک شدند بجز چھار نفر که از این چھار نفر، فقط سلمان
و او در جای دادن مشارکت نداشت چون او غالم آزاد شده بود و چیزی نداشت. پس 

را وعده ھا  آن مھاجرین را جای دادند و خداوند ی از انصار که پیامبر وھیچکسبنابراین، 
و  »از خداوند خوشنودندھا  آن راضی و خوشنود است وھا  آن از«داده است که 

 دانست که ، نجات نیافته است، و خداوند یا نمی»برایشان بھشت را آماده کرده است«
شد که به احترام کنند، و یا اینکه بعدھا برایش ظاھر و (بدا)  از وصی حمایت نمیھا  آن

 اش را پس بگیرد؟!  شیعه باید وعده

  أستغفر اهللا... أستغفر اهللا... أستغفر اهللا.
را ستوده است ھا  آن ی شیعه اسامی سابقین انصار که خداوندھا کتابآیا در  دوم:

 ذکر شده است؟! 
اند و بین  توانند بین کسانی از انصار که ایمان آورده و یاری کرده آیا شیعه می سوم:

توانند این کار را  اند فرق بگذارند؟! و براساس کدام مرجع می کسانی که منافق بوده
 بکنند؟! 

اید: (کسانی که از سابقین اولین مھاجرین و انصار به خوبی پیروی  شما گفته -٩٠
عبارتند از کسانی که بعد از بدر تا بیعت الرضوان و یا تا فتح مکه اند، این گروه  کرده

شود که در سال نھم آمده و  ھای عربی نمی اند، بنابراین، شامل ھیئت مسلمان شده
اند و از ارتکاب گناه  اند... آنان کسانی ھستند که سیره و رفتار خوبی داشته مسلمان شده



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٢٠٦

 اند).  به خوبی پیروی کردهھا  آن اند و از ھای اخالقی دور بوده و زشتی
 چند چیز در اینجا قابل تأمل است: 

اند چه کسانی ھستند؟! شما  : اینکه، کسانی که به نیکی روش آنان را پیمودهاول
ی از این افراد ھمانند ھیچکسدھید؛ چون  فقط چھار نفر را عادل و درستکار قرار می

اصًال این ھا  آن اند بلکه ما یاری نکردهش ۀبرادران مھاجر و انصار شان وصی را به گفت
تواند بپذیرد که ھیچ یک از مھاجران و یا  نمی دانستند؛ وھرگز عقل وصیت را نمی

بودند در تمام دوران زندگی خلفای سه گانه ھا  آن انصاریھا و یا کسانی که پیرو راستین
 !!!اند هحمایت نکرد صپیامبر خدا  »وصی«از 

یعنی آن دسته از  –: اینکه شما گواھی دادید که تابعین و پیروان سابقین دوم
 توانید از رفتار و سلوکشان خوب بوده است. آیا می –صحابه که بعدًا ھجرت کردند 

اید که رفتار و  یتان نام ببرید؟! چگونه شما دانستهھا کتابده نفر را به استناد از ھا  این
 خوب بوده است؟! ھا  آن سلوک
 ھا کتاباید: (این آیه کجا و عادل قرار دادن ده ھزار صحابی که در  شما گفته -٩١

نامشان ثبت شده است کجا، یا صد ھزار صحابی که در مواقع مختلفی با پیامبر ھمراه 
اید مفھوم  اند؟ با توجه به فوایدی که شما ذکر کرده بوده و او را دیده و با او زندگی کرده

 آیه ھمین است). 
 گویم: در مورد عادل قرار دادن اصحاب سه موضع است:  می

اند عادل  اینکه، ھمه کسانی که با پیامبر ھمراه بوده و به او ایمان آورده اول:
به شرافت صحبت نایل شده و اسالم را پذیرفته و آن را ھا  آن ھستند؛ چون

از دین ھا  آن آید، و عالوه بر این، اند. و از عموم نصوص شرعی ھمین بر می پسندیده
 توانش جھاد کرده است.  ۀپاسداری کردند و در راه آن ھر یک به انداز

: شریعت و دینی که برای ما حفظ نمودند، و شاھکارھای آنان عبارتند از
 رسد، و قبل از یی که فتح کردند، و امروز تعداد مسلمین به یک میلیارد میھا سرزمین

اند. و  ھمه به سبب اصحاب به اسالم مشرف شده اند که پدران و نیاکانشان بودهھا  آن
ھای آن  دھند در میزان و ترازوی نیکی ھر عمل نیکی که این مسلمین انجام می

دھیم، و آثار آنان را  گواھی میھا  آن گردد، پس ما به خیر و فضل اصحاب ثبت می
با آن ھا  آن کنیم، و از نظر ما وصیت موھوم و دروغینی وجود ندارد که مشاھده می

 مخالفت کرده باشند. 
گویند: ده ھزار  بر عکس این موضع است، و آن اینکه صاحبان این موضع می دوم:
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 صثبت شده و صد ھزار نفری که در عصر پیامبر  ھا کتابھایشان در  صحابی که نام
اند، یا  اند یا به وصیت خیانت کرده اند ھمه به جز چھار نفر مرتد شده بوده و او را دیده
اجرا  –موھوم –اند که وصیت  اند و نگذاشته اند ولی آنان مخالفت کرده اینکه مرتد نشده

باشند. و نتیجه این  عادل نیستند و یا کافرند و یا فاسق میھا  آن شود. بنابراین،
مدرسه بزرگمرد بشریت و سرور انسانیت از میان صد ھزار نفر فقط چھار شود که از  می

 اند!!  شیعه مردود شده ۀ) نفر طبق عقید۹۹۹۹۶اند و ( نفر قبول شده
اند، به  گویند: مھاجرین و انصار عادل موضع سوم موضع کسانی است که می سوم:

که در تمام دوران  یا تا فتح مکه، یا کسانی الرضوانبیعة تا ھا  آن خصوص طیف اول
 اند.  با ایشان ھمراه بوده صحیات آن حضرت 

اند، ولی این قیود و شرایط بزرگان معروف صحابه،  و بعضی شرایطی دیگر گذاشته
عدالت  ۀالرضوان را از دایربیعة مبشره، و اھل بدر و اھل  ۀعشر ۀھمچون خلفا و بقی

 کنند.  بیرون نمی
صحابه گفته شده است. قول اول، قول جمھور  این بود اقوالی که در مورد عدالت

 از آن بیرون بیاید شاذ یا اھل بدعت است.  ھرکسگویند:  اھل سنت است، و می
ای از شیعه در این  قول دوم، قول شیعه و به خصوص امامیه است، مطالب پراکنده

 کند.  مورد در کتاب ذکر شد که ھمه این موضع را تأیید می
اھل سنت است که قولی مرجوح است، و شیعه امامیه  قول سوم، قول برخی از

 امامت منافات دارد.  ۀتوانند بگویند نظر ما ھمین است؛ چون با عقید نمی
 به نظر شما کدام یک از این اقوال درست است؟! 

اید که گفته بودم: (خداوند  ام آورده سخن مرا که در مورد عدالت صحابه گفته -٩٢
برای عموم  »ال«عزوجل ھمه مھاجرین و انصار را بدون قید و شرط ستوده است، چون 

اند ستوده است. و کلمه  است، و ھمه کسانی را که به نیکویی راه آنان را در پیش گرفته
ذکر کرده است، یعنی آنانی که با نیکویی پیروی ایشان  »احسان«را با قید  »متبعون«

 نمودند. 
شوند  نمی از مھاجرین و انصار استثناء ھیچکسو این یک قاعده و اصل است، پس 

واضح و روشن است. سپس  نھایت بیمگر آن که دلیلی قطعی وجود داشته باشد، و آیه 
اند، و کسانی که به  ردهخداوند کسانی را ستوده است که به نیکی از آنان پیروی ک
اند اھل سنت ھستند نه  نیکی از آنان پیروی کرده و راه آنان را به خوبی در پیش گرفته
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کنند، منظورم این  را مذمت میھا  آن شمارند یا را کافر میھا  آن شیعه؛ چون شیعه یا
 نمایند).  است که ھمه شیعه امامیه بدون استثنا چنین می

شود که خداوند متعال عموم  اید: (مالحظه می نم گفتهسپس بعد از ذکر این سخ
مھاجرین و عموم انصار را نستوده است، بلکه گروه خاصی از آنان که سابقین اولین 

 ستاید). د را میھستن
یعنی سابقین اولین را  گویید: خداوند گروه خاصی از آنان، اینکه شما میگویم:  می

 ستاید. می
باشند؟ آیا ابوبکر و عمر و  را ستوده است چه کسانی میھا  آن این کسانی که خداوند

اینان  ۀھستند یا از زمرھا  این اند از عثمان و بقیه ده نفری که به بھشت مژده داده شده
 نیستند؟! 

ھستند؛ پس این ستایش الھی را با این عقیده که آنان به ھا  این اگر شما بگویید: از
 ھید؟! د اند چگونه وفق می وصیت خیانت کرده

(این یک قاعده و اصل است، پس گویم:  اید که می آورده بخشی از سخن مرا  -٩٣
شوند مگر آن که دلیلی قطعی باشد)،  ی از مھاجرین و انصار بیرون کرده نمیھیچکس

اید: (بله، این یک اصل و قاعده است، اما نه در مورد ھمه مھاجرین و انصار؛  سپس گفته
است، پس جز با دلیل قطعی نباید از این اصل بیرون بلکه مخصوص سابقین اولین 

رفت. مثًال وقتی دلیلی وجود داشت که صحابی از سابقین و اولین از حق منحرف شده 
است طبق این دلیل باید عمل کرد. پس وقتی دلیل داللت کرده که حارث بن سوید 

ذر بن زیاد که یکی از اصحابی بود که در جنگ بدر شرکت داشت، مسلمانی به نام مج
را در جنگ احد بقتل رساند چون در دوران جاھلیت از او خونی طلبکار بود، حکم 

 –اإلصابة گردد. ( شود که حارث بن سوید از آیه بیرون شود و آیه شامل او نمی می
ترجمه الحارث بن سوید). و یا اینکه اگر دلیل داللت کرد که قدامه بن مظعون که از 

 )]. ۳/۱۲۷۶اھل بدر بود شراب نوشیده است. [االستیعاب (
 : در اینجا چند نکته قابل تأمل است:گویم می

توان براساس آن ھمه اصحاب را  اینکه، آیا دلیل امامت قطعی است، و می اول:
عدالت بیرون کرد یا نه؟ اگر دلیل امامت  ۀاز دایر سمامت به علیبخاطر نسپردن ا

ماند، و اگر قطعی نیست امامت باطل  ی عادل باقی نمیھیچکسقطعی است پس 
 پذیرید؟!  شود... از این دو چیز کدام را می می



 ٢٠٩  سپاس و تذکر

: اینکه مجذر بن زیاد را فردی به نام حارث بن سوید بن صامت در روز احد به دوم
و سپس مرتد شد، و پس از آن در روز فتح مکه آمد و مسلمان شد، و آنگاه قتل رساند، 

 تواند باشد؟!  ، این چه دلیلی می١او را به قصاص کشتن مجذر بقتل رساند صپیامبر 
مردی خیانت کرد و مرتد شد، آیا به خاطر یک نفر که مرتد شده است در عدالت 

شود؟ و آیا کسی گفته است که  افکنی میبزرگان امت و ھزاران نفر از برادرانشان تردید 
 این فرد عادل است؟! 
 -او عادل نیست -عدالت بیرون کنیم؟  ۀشوید که ما او را از دایر آیا شما راضی می

 ؟! کنید میآیا شما به این مرد اکتفا 
: اینکه نص صحیحی وجود ندارد که قاتل اوست، بنابراین علما در مورد قاتل سوم

گوید: اھل نقل اتفاق  اند، ابن حجر بعد از ذکر قول ابن اثیر که می مجذر اختالف کرده
اند که او (حارث بن سوید بن صامت) مجذر را به قتل رسانید، او (ابن حجر)  کرده

گویند: به یقین او مجذر را کشته است قابل تأمل است؛ چون  گوید: (اینکه می می
ن داستان برای برادرش جالس اتفاق اند که ای عدوی و ابن کلبی و قاسم بن سالم گفته

 . ٢افتاده است، اما مشھور این است که واقعه مربوط به حارث است)
: اینکه، مسلمان بودن حارث بن سوید در حدیث صحیحی ثابت نیست، و چھارم

 اند.  اھل سیره در مورد مسلمان شدن او اختالف کرده
ود، او در روز احد به ھمراه گوید: (حارث بن سوید بن صامت منافق ب ابن اسحاق می

مسلمین به جنگ رفت، وقتی مسلمانان با دشمن روبرو شدند او به مجذر بن زیاد 
را به قتل ھا  آن تای ھردوبلوی و قیس بن زید فردی از قبیله بنی ضبیعه حمله کرد و 

 . ٣رساند، سپس به مکه رفت و به قریش پیوست)
او اختالف شده است، و او در غزوه  این حارث بن سوید است که در مسلمان بودن

بدر حضور نداشت، بخاری اسامی کسانی را که نزد او شرکتشان در جنگ بدر از طریق 
نفر را نام برده و حارث را ذکر  ٤صحیح روایت شده است نام برده است او چھل و چھار

 ).٤/٤٧أسد الغابة ( -١
 . ٢/١٥٨اإلصابة  -٢
 ). ٢/٨٩سیره ابن ھشام ( -٣
 باب تسمیة من ُسمی من أھل بدر).  –لمغازی کتاب (ا –بخاری  -٤
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 نکرده است.
گفته است: را در دو گروه ذکر کرده است، درمورد گروھی ھا  آن و ھیثمی اسامی

(راویان این روایت، راویان صحیح اند) و در مورد گروھی دیگر گفته: در این روایت ابن 
لھیعه قرار دارد که ضعیف است، اما حدیث او با توجه به شواھد آن حسن است، و 

، شما از کجا دانستید که او از اھل ١حارث در ھیچ یک از این دو گروه ذکر نشده است
 دقتی در سخن نیست؟!!  گویی و بی گزافه بدر است؟! آیا این

اینکه، قدامه بن مظعون شوھر خواھر عمر بن خطاب بود، او در مکه مسلمان پنجم 
شد و به حبشه ھجرت کرد، سپس از آن جا به مدینه مھاجرت نمود و در بدر و ھمه 

 ھا حضور یافت، عمر او را به عنوان فرماندار بحرین مقرر کرد، جارود سردار صحنه
عبدالقیس نزد عمر آمد و به او گفت: قدامه شراب خورده است. عمر گفت: کسی دیگر 
ھست که با تو گواھی بدھد آنگاه ابو ھریره گواھی داد. آن وقت عمر او را به حضور 
طلبید، و جارود از عمر خواست که حد را بر او اجرا نماید، و عمر گفت: آیا تو طرف 

خواستار اقامه حد شد، و این سبب شد تا عمر در  دعوا ھستی یا گواه؟ جارود باز
شھادت او شک کند، آنگاه عمر کسی را پیش زن قدامه فرستاد و زنش علیه او گواھی 

 داد. 
ھا  آن کنم). او گفت: اگر ھم آن طور که آنگاه عمر گفت: (تو را مجازات می

 توانید مرا مجازات کنید.  گویند شراب نوشیده باشم شما نمی می
 گفت: چرا؟  عمر

اِ�َاِت ﴿ فرماید: قدامه گفت: (خداوند متعال می ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َليَْس َ�َ ا�َّ
اِ�َاتِ  َقْوا َوآَمُنوا وََعِملُوا الصَّ بر کسانی که « .]٩٣[المائدة:  ﴾ُجَناٌح �ِيَما َطعُِموا إَِذا َما ا�َّ

اند  اند، گناھی به سبب آنچه نوشیده اند و کارھای شایسته انجام داده ایمان آورده
متوجه آنان نیست، اگر (از محرمات) بپرھیزند و ایمان بیاورند و کارھای شایسته انجام 

 ». دھند
کردی از آنچه که  ای، اگر تقوای الھی را رعایت می عمر گفت: اشتباه تأویل کرده

تأخیر انداخت، نمودی. سپس عمر شالق زدن او را به  خدا حرام کرده است پرھیز می

 ). ٩٣مجمع الزوائد (/ -١
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حد بر او بمیرد،  ۀچون او مریض بود، پس از آن عمر ترسید که مبادا او قبل از اقام
 آنگاه عمر او را شالق زد. 

پس از آن قدامه عمر را ترک گفت، سپس عمر خوابی دید و بعد از آن با ھم آشتی 
 قدامه تا سال سی و شش زندگی کرد.  .کردند،

ی از اھل بدر به جرم نوشیدن شراب شالق زده ھیچکسگوید: ( ایوب سختیانی می
 . ١نشده است به جز قدامه بن مظعون)

این بود داستان قدامه، او آیه را غلط فھمیده بود و یک بار شراب نوشید، و او در 
یاری و نصرت این دین مشارکت نموده بود، و در بدر، احد و بیعت رضوان حضور 

اند در  ند از کسانی که در این دو واقعه حضور داشتهداشت، و در احادیث آمده که خداو
او را  صگذر کرده است، حاطب دست به کار بزرگتری از نوشیدن شراب زد اما پیامبر

 به خاطر صداقت و حضورش در بدر معذور قرار داد. 
و  کنید میبه خاطر رفتاری که با حاطب نمود اعتراض  صآیا شما به پیامبر 

 نمایید؟!  م بیرون میحاطب را از این تکری
خداوند قدامه را بیامرزد و از او راضی باد، سوگند به خدا که او عادل است و مرتکب 

اش را  ھم به خطا رفت و سپس توبه کرد و خداوند توبه ÷اشتباه شد و توبه کرد، آدم
 پذیرفت. 

واقعیاتی ھستند مربوط به افراد اصحاب که بر ھر فردی که مرتکب آن ھا  این ششم:
شده حد جاری گردیده است، و حد و مجازات چیزی است که خداوند به سبب آن 

بخشد، و جایز نیست کسی را که بر گناھی که مورد حد واقع شده است  گناھان را می
 طعنه زده و یا تحقیر کنید. 

 اند کجا ھستند؟!  کب گناه شدهھای دیگری که مرت سپس نمونه
آیا غیر از قدامه دیگر اصحاب از نظر شما عادل ھستند؟! و یا اینکه سایر یاران رسول 

 ؟!اند هنیز مرتکب گناھان کبیره و فواحش شد صاکرم 
نمایند تعاملی غیر منصفانه است، شیعه فقط  : تعاملی که شیعه با صحابه میھفتم

در صورتی که این اشتباھات مربوط به افرادی  بینند، اشتباھات اصحاب را می

 ). ٣/١٠٠االستیعاب ( -١
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آن دین را یاری کرد  ۀباشند، و شیعه به این نسل مؤمن مجاھدی که خداوند بوسیل می
کنند و فقط به یک صحابی که  و شریعت را حفظ نمود و جھان را فتح کرد نگاه نمی

نگاه  ...شراب نوشیده یا صحابی که زنا کرده است یا صحابی که مرتکب قتل شده
کنند. ارزشیابی افراد به این صورت ظلم است، و اگر ما با این معیار ارزیابی شویم در  می

 دنیا و آخرت ھالک خواھیم شد. 
ھر خیر و خوبی که در زمین وجود دارد ھر صحابی که در دفاع از آن  ھشتم:

رسد؛ چون او سبب  مشارکت نموده یا آن را نقل کرده است به اندازه آن به او پاداش می
اند چقدر خوبی و  کردهھا  آن نشر و گسترش یافتن آن بوده است، و به دنبال خیری که

یک کفه ترازو گذاشته شود و دیگر کارھای آید، پس اگر آن یک بدی در  نیکی پدید می
 تواند باشد؟  دیگر آن گذاشته شوند، این یک بدی چه می ۀبزرگ در کف

دیگر آن  ۀشما یک میلیارد نیکی را در یک کفه ترازو بگذارید و یک بدی را در کف
 تر است.  بگذارید و نگاه کنید که کدام یک سنگین

سپس خداوند عزوجل کسانی را ستوده است که ( ام: اید که گفته قول مرا آورده -٩٤
پیروی ھا  آن اند، و کسانی که به نیکی از از مھاجرین و انصار به خوبی پیروی کرده

َبُعوُهْم �ِإِْحَسانٍ ﴿ اید: (گفته الھی: اند اھل سنت ھستند). سپس گفته کرده ِيَن ا�َّ  ﴾َوا�َّ
نزول آیه عمل به خوبی پیروی  گوید که در زمان فعل ماضی است، و می .]١٠٠[التوبة: 

تحقق یافته است، پس باید کسانی که به نیکی از مھاجرین و انصار ھا  آن کردن از
گویید که مصداق آن اھل سنت  اند از صحابه باشند، پس چگونه شما می پیروی کرده

گروه از مدلول آیه  ھردودر صورتی که  کنید میھستند تا روز قیامت، و شیعه را بیرون 

یعنی با صیغه مضارع  »والذين يتبعوهنم بإحسان«گفت:  رون ھستند! و اگر نه باید میبی
 گفت...).  می

 پاسخ: 

ِيَن ا�ََّبُعوُهمْ ﴿ اند که اینکه، ھمه مفسرین گفته اول: امت را تا قیامت شامل  ﴾َوا�َّ
شود و مسلمان  شود، خواه بگوییم که شامل کسانی دیگر غیر از مھاجرین می می

 باشد.  اند، و یا اینکه بگوییم: مصداق آن نسل تابعین و پیروانشان می شده
اند از  پیروی کردهھا  آن اید: (باید کسانی که به خوبی از اینکه شما گفته دوم:

این نشانگر آن  »والذين يتبعوهنم بإحسان«گفت:  باید خداوند میاصحاب باشند) وگرنه 
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است که جناب عالی در شناخت زبان عربی قاصر ھستید، و نباید با چنین جرأتی پا به 
 گذاشتید که در بند چھارم توضیح داده خواھد شد.  حریم قرآن می

روند ھیچ  میای به شمار  : اینکه، ھمه مفسرین که در زبان عرب افراد برجستهسوم
از صحابه گرفته تا آخرین مفسر از علمای امت چنین سخنی نگفته است، ھا  آن یک از

ھایی که  ھا و فرھنگ نامه اید؟! ھمه قاموس اند که شما دانسته چیزی را ندانستهھا  آن آیا
یی که در قواعد آن نوشته شده ھا کتابکنند و ھمچنین  از زبان عربی پاسداری می

ش و زحمات اھل سنت است و اھل تشیع گدایان درھای تالیفات آنان است حاصل تال
 باشند.  می

ای از زمین جای بگیرند و جدا شوند و اھل  و اگر چنین شود که شیعیان در گوشه
ای دیگر برود و ھر یک آنچه از دین را که حفظ نموده با خود ببرد قطعًا  سنت به گوشه

 ھند بود. شیعه از شناخت دین عاجز و ناتوان خوا
 اند. آوری کرده قرآن را اھل سنت جمع

جمع آوری کرده، قوانین نگارش و دستور زبان آن ھا  آن و کلمات زبان عربی را نیز
 . اند هرا نیز وضع نمود

ماضی به  کنید میاید که فکر  برای اینکه بگوییم که شما اشتباه فھمیده چھارم:
 آوریم:  قرآن میآید، برای شما یک مثال از  معنی مضارع نمی

ِ فََ� �َْسَتْعِجلُوهُ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ْمُر ا�َّ
َ
َ� أ

َ
 .]١[النحل:  ﴾�

 ».رسد آن را به شتاب مخواھید فرمان خدا فرا می«
 .١گوید: (فرمان خدا فرا رسیده و ای مردم به شما نزدیک شده است) طبری می

َ� ﴿گوید:  و قرطبی می
َ
 .٢به معنی یأتی است) ﴾�

گوید: (خداوند متعال از نزدیک بودن قیامت با صیغه ماضی خبر  و ابن کثیر می
 دھد که دال بر تحقق آن است)!!  می

 اند.  تفاسیر نیز توضیح داده ۀو به ھمین صورت، بقی
 و این آیه در قرآن اشباه و نظایری دارد که برخی عبارتند از: 

 ). ١٤/٥٢التفسیر ( -١
 ). ١٠/٦٥الجامع ألحکام القرآن ( -٢
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 .]٤٣[األعراف:  ﴾ ُصُدورِهِْم ِمْن ِغّلٍ َونَزَْ�َنا َما ِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می
 .»زدائیم ھایشان می ای را از دل ھر گونه کینه«

 کنیم. ھایشان دور می یعنی: در روز قیامت ھرگونه کینه را از دل

ِي َهَدانَا﴿ فرماید: و می ِ ا�َّ  .]٤٣[األعراف:  ﴾َوقَالُوا اْ�َْمُد ِ�َّ
سپاسگذاریم که ما را بدین (نعمت و  گویند: خدا را یعنی در روز قیامت می«

 ».جاودانی) رھنمود فرمود

ْصَحاَب اْ�َنَّةِ ﴿ فرماید: و می
َ
ْصَحاُب ا�َّارِ أ

َ
 .]٥٠[األعراف:  ﴾َونَاَدى أ

 ».زنند یعنی در روز قیامت اھل دوزخ اھل بھشت را صدا می«

ْعَراِف رَِجاً� ﴿ فرماید: و می
َ
ْصَحاُب اْ�

َ
و آنان که بر اعراف « .]٤٨ [األعراف: ﴾َونَاَدى أ

 .)١(»زنند می شناسند صدا جایگزین اند مردانی را که از سیمایشان آنان را می
 و موارد زیاد دیگر ھم ھست.

ِيَن ا�ََّبُعوُهمْ ﴿ الھی که: ۀشود که فرمود و با این، روشن می فعلی است که  ﴾َوا�َّ
بعد از سابقین تا روز قیامت نماید، و ھمه کسانی را که  مطلقًا بر مضارع داللت می

 شود.  اند از لغت ثابت نمی آمده و رفتهھا  آن شود، و این ادعا که آیند شامل می می
ام: (آیه در نھایت وضوح و روشنی قرار دارد) سپس  اید که گفته سخن مرا آورده -٩٥

د: آیه گویی اید: (این تعبیر از جناب عالی بسیار عجیب و غریب است، چگونه شما می گفته
واضح و روشن است، و حال آن که مفسرین در تعیین منظور آیه به شدت  نھایت بی

اند، و این اختالفات را بیان خواھیم کرد تا روشن شود که قضاوت شما در  اختالف کرده
مورد اینکه آیه در نھایت وضوح و روشنی قرار دارد تا چه اندازه درست است). سپس قول 

د که گفته است در این آیه شش قول بیان شده است [زاد المسیر ای ابن جوزی را آورده
کنیم).  اید: (در پایان ما این اقوال را تصدیق نمی )] سپس در پایان اقوال گفته٣/٣٣٣(

 کند.  گویم: چون مقصودتان را ثابت نمی می
 پاسخ از چند جھت: 

اید  سق قرار دادهرا کافر یا فاھا  آن ای که شما : اینکه، آیه در ستودن صحابهاول
واضح و روشن است، خواه گفته شود که در آیه فقط یک قشر یعنی سابقین  نھایت بی

و کسانی ھا  آن اند، و یا گفته شود که آیه در مورد اولین مھاجرین و انصار ستوده شده

 ).٤٨تا آیه  ٤٣باشد. (از آیه  می اتی پیاپی از سوره اعرافیھا ھمه آ نیا -١
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 اند.  است که بعد از آنان آمده
ستایش ھمه  اند، نه در نفی و اھل سنت در تعیین طبقه و قشر اختالف کرده

گویند: اصحاب قابل ستایش نیستند  امامیه است که می ۀشیع ۀاصحاب، آنطور که عقید
 به جز چھار نفر و اختالف اساسی ما با شما ھمین است. 

ھا  آن : اینکه، ھیچ یک از این اقوال قول شیعه امامیه نیست، بلکه ھمه بر خالفدوم
 ھستند. 

ی از آنان ھیچکسو ھمه مفسرینی که اقوالشان پیرامون آیه مذکور بیان شده است 
 در عدالت دیگر اصحاب طعنه نزده است. 

اند که  اید: (قطع نظر از اینکه شماری از مفسرین و مورخین گفته سپس گفته -٩٦
که منظور از سابقین علی بن ابی طالب است، و او اولین کسی بود که مسلمان شد، چنان 

گوید: در میان  اند، و حاکم نیشابوری می ثعلبی و قرطبی و خطیب و ابو نعیم و غیره گفته
اھل تاریخ سراغ ندارم که در مورد اینکه علی اولین کسی بود که مسلمان شد اختالفی 

 )]. ۳/۱۸۳) المستدرک (۱۸/۲۳۶تفسیر قرطبی ( –خ  -[تفسیر ثعلبی داشته باشند). 
گوید: (سپس علی و حمزه و  (رأس الحسین) به صراحت می ۀو ابن تیمیه در رسال

از طبقه دوم از سایر قبایل ھا  آن جعفر و عبیده بن حارث از سابقین اولین ھستند، پس
 )]. ۲۳[رأس الحسین (ص  افضل و برتر ھستند).

 می گویم: در اینجا چند چیز قابل تأمل است: 
اند: منظور از سابقین علی  که گفته اید : اینکه، شما به این مفسرین نسبت دادهاول

کنم به عمد مرتکب این اشتباه شده  بن ابی طالب است... درست نیست، و فکر نمی
گوید: علما در مورد این که سابقین اولین از صحابه چه کسانی  باشید. ثعلبی می

 اند؟  ھستند اختالف کرده
کسانی ھا  آن اند که هابو موسی اشعری و سعید بن مسیب و قتاده و ابن سیرین گفت

کسانی ھا  آن گوید: اند. و عطاء بن ابی رباح می قبله نماز خوانده ھردواند که رو به 
 اند.  ھستند که در بدر حضور داشته

 اند.  کسانی اند که در بیعت الرضوان حضور داشتهھا  آن گوید: می و شعبی
ایمان آورد اختالف گوید: (و ھمچنین در مورد اولین کسی که به پیامبر  سپس می

 اند: اولین کسی که مسلمان شد علی بن ابی طالب بود...).  .. برخی گفته.اند کرده
 پس کجا در تفسیر ثعلبی آیه به علی بن ابی طالب تفسیر شده است؟! 

گوید: (در این ھفت مسئله است) در سه مسأله معنی  اما قرطبی بعد از ذکر آیه می
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ابی طالب را ذکر نکرده است، و طبق رأی دیگر مفسرین  آیه را گفته و در آن علی بن
 گوید: چھارم: (اما اینکه کدام یک از فقط انصار و مھاجرین را نام برده است، سپس می

کند که گفت: از ابن عباس  اولین مسلمان است، مجاھد از شعبی روایت میھا  آن
آیا از حسان پرسیدم که چه کسی اول از ھمه اسالم آورد؟ او گفت: ابوبکر، 

ای). سپس اشعاری را آورده که بر پیشی گرفتن ابوبکر از دیگران در قبول  نشنیده
نماید که ھمه بر این  نمایند. سپس اقوال گروھی از علما را ذکر می اسالم داللت می

گوید: (نظر ابراھیم نخعی  کنند که ابوبکر اول از ھمه مسلمان شد، سپس می تأکید می
. سپس اقوالی دیگری در ١شده که اولین مسلمان علی است)  فتهھم ھمین است. و گ

 مورد اولین مسلمان بیان کرده است. 
 پس کجا قرطبی آیه را به علی تفسیر کرده است؟! 

او ابوبکر را از دیگران مقدم کرده است، و گفته: او اولین مسلمان است، آیا درست 
شود؟! ما این شیوه را درست  است که ما بگوییم: آیه فقط به ابوبکر تفسیر می

 تر از این است.  دانیم، و آیه فراگیرتر و کلی نمی
اقوال علما را در این ھا  آن و سخنان خطیب و ابو نعیم در مورد اولین مسلمان، و

اند صحیح  پس آیا ادعای شما که علما آیه را به علی تفسیر کردهاند؛  مورد بیان داشته
 است؟! 

ر شیعی که آیات مدح و ستایش (اصحاب) در قرآن به یک این ذھنیت و تفک دوم:
 شخص تفسیر شوند ذھنیت و تفکر عجیبی است! 

ستایند، پنھان  آیات مدح و ستایش که صدھا و ھزارھا از مھاجرین و انصار را می

لُوَن ﴿ باشد، و علی به تنھایی سشوند، تا مخاطب فقط علی داشته می وَّ
َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

 ْ نَْصارِ ِمَن ال
َ
 سبحان الله؟!!  است، .]١٠٠[التوبة:  ﴾ُمَهاِجرِ�َن َواْ�

ی حدیث و روایت شیعه امامیه را بررسی کند ھا کتاب ھرکساما عجیب نیست، زیرا 
ائمه و پیروانشان نازل شده است، و  ۀگویند که کل قرآن دربار می ھا کتاببیند که این  می

 ھایی در این مورد ارائه دادم.  در جاھای دیگری نمونه
ترین کتاب امامیه  ای دیگر در این خصوص از صحیح اشکال ندارد که در اینجا نمونه

ای که به  کند: (ھر آیه نقل کنیم. کلینی در حدیثی طوالنی از ابو عبدالله روایت می

 ). ٨/٢٣٥تفسیر قرطبی ( -١
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کند در مورد ما و شیعیان ما نازل  ند و از اھل آن به نیکی یاد میک بھشت راھنمایی می
برد در  کند و به جھنم پیش می ای که از افرادی به بدی یاد می شده است، و ھر آیه

 . سبحان الله! ١مورد دشمنان ما نازل شده است...)
ی در ھیچکسکند که گفت: (در مورد  و ابن بطریق حلی از ابن عباس روایت می

 . ٢آنچه در مورد علی نازل شده، نازل نشده است) ۀن به اندازقرآ
کند که در آن آمده است:  و ھمچنین میرزا حدیثی طوالنی از ابن عباس روایت می

 صنازل شد و جام بلورین قرمزی به ھمراه داشت و به پیامبر ص(جبرئیل بر پیامبر 
دھد که با این درود  رمان میکند، و به تو ف گفت: السالم علیک، خداوند تو را سالم می

کند که جام بلورین را پیامبر به  به علی و دو فرزندش سالم کنی). سپس ادعا می
داد و سپس او آن را به حسن، و بعد او آن  سدست گرفت و سپس آن را به دست علی

 . ٣خواند) را به حسین داد، و این جام آیاتی را می

مخسامئة آية نزلت يف موالنا  الدر الثمني يف«و یکی از امامیه کتابی تألیف کرده و آن را 

 .٤نام نھاده است »باتفاق أكثر املفرسين ÷أمري املؤمنني

ِحبَّاُؤهُ ﴿
َ
ِ َوأ �َْناُء ا�َّ

َ
 .]١٨[المائدة:  ﴾َوقَالَِت اْ�َُهوُد َوا�ََّصاَرى َ�ُْن �

 ».فرزندان و دوستان خدا ھستیم یھودیان و مسیحیان گفتند ما«
بودم، و آن این آیه   اید که من در پاسخ به شما آن را آورده شما آیه ای را ذکر کرده -٩٧

ًدا ﴿ است: ًعا ُسجَّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ِ َوا�َّ ٌد رَُسوُل ا�َّ ُ�َمَّ

ُجوِد َذلَِك َمَثلُُهْم ِ� يَبَْتُغوَن فَ  ثَرِ السُّ
َ
ِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِِهْم ِمْن � ْضً� ِمَن ا�َّ

هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ ا�َّْوَراةِ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

 ِ اَع ِ�َغِيَظ ب رَّ اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرًة  ِهمُ ُ�ْعِجُب الزُّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ اَر  وََعَد ا�َّ الُْكفَّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

 ). ٨/٣٦الکافی ( -١
 ). ١٥العمدة، ابن بطریق (ص  -٢
 فة األبرار. یصح -٣
 باتحقیق علی عاشور در بیروت به چاپ رسیده است.  -٤
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خدا است، و کسانی که با او ھستند در برابر کافران تند و  ۀمحمد فرستاد«
سرسخت و نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند، ایشان را در حال رکوع و سجود 

طلبند. نشانه ایشان بر  جویند و رضای او را می بینی، آنان ھمواره فضل خدای را می می
در تورات است، و اما  ھایشان نمایان است، این توصیف آنان اثر سجده در پیشانی

ھای  توصیف ایشان در انجیل چنین است که ھمانند کشتزاری ھستند که جوانه
ھای  را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقهھا  آن ھای) خود را بیرون زده و (خوشه

آورد تا کافران را به  ای که برزگران را به شگفت می خویش راست ایستاده باشد، بگونه
ن کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارھای سبب آنان خشمگی

 ».دھد شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می
را تربیت ھا  آن دارد که (خداوند متعال بیان می ام: اید که گفته سپس این را ذکر کرده

اده روید پرورش د نموده و پرورش داده است ھمان طور که گیاھی که از زمین می
دارد که این سبب ناراحتی و  شود، و بیان می رسد و کامل می شود تا آن که می می

کینه و دشمنی داشته باشد وعید الھی ھا  آن نسبت به ھرکسشود، و  خشم کافران می
 گیرد).  او را فرا می

آید که خداوند عزوجل ھمه  (از ظاھر سخن شما چنین بر می اید: سپس گفته
را تربیت نموده و پرورش داده است ھمانطور که ھا  آن نماید که اصحاب را توصیف می

شود  شود، اما این، به دالیلی که بیان می روید پرورش داده می گیاھی از زمین می
 درست نیست:

ِيَن َمَعهُ ﴿ الھی که ۀآیا منظور از فرمود ) أ کسانی که با او ھمراه ھستند،  ﴾َوا�َّ
ھمراھی جسمانی است یا مقصد ھمراھی روحانی است، و در این صورت بر 

کند که در صالبت ایمان و عقیده و عمل و رفتار با  کسانی انطباق پیدا می
اند؟ و از آن جا که ھمراھی جسمانی ارزشی ندارد،  ھمراھی کرده صایشان 

اند به  و ھمه اصحاب در این خط نبودهبنابراین آیه مختص طیف دوم است، 
دلیل ده گروھی که عناوین آن را ذکر کردیم و موضع و شماره آیات را بیان 

 داشتیم). 
 می گویم: چند چیز در اینجا قابل تأمل است: 

ھمراه ھستند  ص: اینکه، آیه تصریح کرده است که کسانی که با پیامبر اول
شود، و ما در ھمه احادیث و در ھمه مواضع  یاوصافشان این چیزھایی است که بیان م
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این افراد قرار  ۀبینیم که (آنان که با او ھمراه ھستند) اولین کسانی که در زمر می
ھا با آن حضرت  در ھمه صحنهھا  این باشند. گیرند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی می می

را دوست داشتند و آن  ص بودند، و به او ایمان آوردند و او را یاری کردند و ایشان
کرد و به  مشورت میھا  آن را ستوده است، و باھا  آن را دوست داشت وھا  آن حضرت

شدند مگر  نه در سفر و نه در حضر از پیامبر جدا نمیھا  آن داد، و سخنانشان گوش می
ھا  آن حکایت از ایمان داشت و پیامبر به ایمانھا  آن در موارد بسیار اندکی، و ظاھر

را ھا  آن گواھی دادند وھا  آن را ستوده، و اصحاب نیز به ایمانھا  آن ی داده وگواھ
و به یکدیگر زن  کردند میستودند، و چنان با ھمدیگر دوست بودند که با ھم ھمکاری 

گذاشتند.... و دیگر  گرفتند و اسامی یکدیگر را بر فرزندانشان می دادند و زن می می
 ھویدا بود. ھا  آن ھای برادری ایمانی که در زندگی نشانه

شود یا نه؟!! چون کلید اختالف ھمین است، و صحابه لشکر  میھا  این آیا آیه شامل
ین بزرگان قرار دارند، و وقتی ما با شما در مورد بزرگی ھستند که در صدر و جلوی آن ا

کند این افراد  گوییم، اولین کسانی که به اذھان ما خطور می صحابه سخن می
 آیند.  باشند، سپس بعد از ایشان دیگر برادرانشان به ذھن می می

اید: (آیا منظور از ھمراھی، ھمراھی جسمی است یا ھمراھی  : اینکه گفتهدوم
شود که در صالبت ایمان و عقیده و  این صورت آیه فقط شامل کسانی می روحی، که در

 اند)؟  سیره با او ھمراھی کرده
 ص تقدیر کرده است و گفته که با پیامبرھا  آن این گروھی که قرآن از گویم: می

ھستند یا طبق ھا  آن ھمراه ھستند چه کسانی ھستند؟ آیا ابوبکر و عمر و عثمان از
 باشند؟!  فقط (علی) میھا  آن مامنھج و اسلوب ش

گوید، پس آیا در اندیشه و احساس شما این گروه کم  قرآن از یک گروه سخن می
یک گروه ھستند؟! ھا  این گردند تا تبدیل به یک نفر شوند، یا اینکه شوند و جمع می می

ات شیعه! طبق روایھا  آن نام بردیم یا اینکهھا  آن و آیا این گروه کسانی ھستند که ما از
 (ابوذر و سلمان و عمار و مقداد ھستند)؟! 

 اید که منظور از ھمراھی، ھمراھی روحی است.  : اینکه، شما تأکید کردهسوم
کند که منظور کسانی ھستند که با  خطاب قرآنی به وضوح داللت می گویم: می

ه او ایمان اند و ب اند و با ایشان زندگی کرده ھمراه بوده صجسم و روح خود با پیامبر 
خلفای چھارگانه ھا  آن اند، که اولین آورده و او را یاری کرده و او را دوست داشته
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اند، و آنان  را پسندیدهھا  آن باشند، و امت خالفت و امامت ھستند که بزرگان امت می
اسالم را یاری کرده و در راه آن جھاد نمودند و دنیا را فتح کردند و دین و ایمان را 

توانید این را انکار  دھد، آیا می دند، و منافق و کافر ایمان را گسترش نمیگسترش دا
 کنید؟! 

جمع  »وصیت«با دعوای دروغین ھا  این من یقین دارم که بزرگداشت و محبت

را تعظیم کنیم و دل ما نسبت ھا  این یا متضاد ھستند. ۀدو عقیدھا  این شود؛ چون نمی
باشیم و برایشان دعای مغفرت کنیم. و یا اینکه ھا  آن پاک باشد و قدر شناسھا  آن به

ای که  را ناپسند بدانیم و آنان را متھم کنیم، اتھام زنجیرهھا  این ادعای وصیت کنیم و
 رسد. از این دو عقیده باید یکی را انتخاب نمود.  و سپس به خداوند می ص به پیامبر

اند به دلیل ده نوع...).  بودهاید: (و ھمه اصحاب در این خط ن شما گفته چھارم:
 شما را فرا گرفته است!!  ۀھمواره این خیال عجیب احساسات و اندیشگویم:  می

ده گروه در مورد منافقین است، نه در مورد مؤمنان، سخن ما از اصحابی است که 
یمان اند ولی به او ا اند، اما منافقان او را دیده اند و به او ایمان آورده را دیده صپیامبر 
 کند.  آورد فرق می »ایمان«کرد با  »ادعا«اند، و کلمه  اند! بله ادعای ایمان کرده نیاورده

ِ َو�ِاْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوَما ُهْم ﴿ فرماید: خداوند متعال می َوِمَن ا�َّاِس َمْن َ�ُقوُل آَمنَّا بِا�َّ
ِيَن آَمُنوا  ٨بُِمْؤِمنِ�َ  َ َوا�َّ �ُْفَسُهْم َوَما �َْشُعُرونَ ُ�َادُِعوَن ا�َّ

َ
 ﴾٩َوَما َ�َْدُعوَن إِ�َّ �

 .]٩-٨[البقرة: 
گویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم  ای ھستند که می در میان مردم دسته«

آیند. خدا و کسانی را گول  در صورتی که باور ندارند و جزو مؤمنان به شمار نمی
 .»فھمند فریبند ولی نمی صورتی که جز خود را نمیاند در  زنند که ایمان آورده می

مؤمنان را ھا  این نفی کرده است، و خبر داده کهھا  آن خداوند عزوجل ایمان را از
 دھند چه کسانی ھستند؟!!  آنان را فریب میھا  این دھند، پس مؤمنانی که فریب می

 آیا آن مؤمنان فقط چھار نفر ھستند؟!! 
ترسند و به خاطر آن نفاق خود را  میھا  آن منافقان ازیا امت بزرگی ھستند که 

 اند؟!  پنھان کرده
.. و برادران بزرگوارشان پنھان بوده است؟! و آیا .و آیا ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و

 اند؟!  منافق بودهھا  آن برد که مسلمانی گمان می
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ھمراه  صبر ستاید که با پیام آیا خداوند عزوجل به صورت مطلق کسانی را می
، و مردم را با ستودن این افراد فریب -این افراد قرار دارندھا  آن و در رأس -ھستند 

بینیم که این افراد در سفر و حضر و در جنگ و صلح با پیامبر و در  دھد، و ما می می
ھاست را برای ما آشکار نماید تا  کنار او ھستند، و ما دستگاھی نداریم تا آنچه در دل

منافق باشند؛ و ما فریب ھا  این ھاست تشخیص دھیم و که در داخل قلب آنچه را
را تعظیم ھا  آن ذکر کرده است وھا  آن ستایشی را خورده باشیم که خداوند در مورد

اند و آن دو  کنیم و بستاییم، نه چنین نیست. بلکه، قبل از ما اصحاب آنان را ستوده
اند؛ آیا دلیلی بزرگتر از این دالیل برای  دفن کرده صمرد بزرگ را در کنار پیامبر 

 اینکه آن دو، در این ستایش داخل ھستند وجود دارد؟! 
توانیم  ای را در قرآن نمی ھا اعتماد نداشته باشیم ھیچ کلمه اگر ما به این داللت

 تصدیق کنیم. 

ارَ ﴿ :در آیه آمده است پنجم: تا کافران را به سبب آنان خشمگین  ﴾ِ�َِغيَظ بِِهُم الُْكفَّ
کند. خداوند علت این تقویت را به خشم آوردن کفار قرار داده است، آیا کافران را چھار 

آورد و ناراحت  نفر (ابوذر و سلمان و عمار و مقداد) یا علی به تنھایی به خشم می
ھا را درھم  اند و دولت کند، یا اینکه گروه انبوھی که کفر و اھل آن را ترسانیده می

 را فتح کردند و بندگان را ھدایت نمودند؟!  ھا سرزمینشکستند و 
ھستند یا کسانی دیگر؟! با بصیرت بیندیشید و فکر کنید، و سپس ھا  این آیا منظور

را سبب ناراحتی و خشم کافران قرار داد چه ھا  آن مشخص کنید که آنان که خداوند
 کسانی ھستند؟! 

ھا ھستند؟ کجا در  روانشان یعنی اھل سنت ھستند یا شیعهصحابه و پیھا  آن آیا
ھا شیعه سبب خشم و ناراحتی  طول تاریخ از خالفت صدیق تا زوال خالفت عثمانی

 اند؟!  کفار شده
این را بیان کرده که آنان (با ھا  آن ھا و اوصاف اید: (خداوند از نشانه شما گفته -٩٨

ه طور عام دارای این وصف بودند؟ یا اینکه با ھمدیگر مھربان و دلسوزند) آیا اصحاب ب
اند،  ھا که به دست اصحاب کشته شده اند؟ و چه افراد زیادی از بدری ھمدیگر جنگیده

ی ناکثین و قاسطین و مارقین، که در آن بسیاری ھا جنگخلیفه سوم را به قتل رسانیدند، 
 از صحابه بدست خود صحابه کشته شدند). 

 ند چیز قابل تأمل است: می گویم: در اینجا چ
: اینکه، اگر فرد کافری بخواھد به اسالم طعنه بزند و پس از مطالعه مذھب اول
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شیعه در این آیه توقف کند، به نظر شما برای تردید افکنی در قرآن و اسالم چه سوال و 
 تواند مطرح کند؟!  پرسشی غیر از این سوال را می

 توصیف کرده که اینگونهو ھمراھانش را آن کافر خواھد گفت: قرآن پیامبر شما 
با یکدیگر ھا  آن بینیم که نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند، و حال آن که میھا  آن

 اند).  ھا که به دست اصحاب کشته شده اند و چه افراد زیادی از بدری جنگیده
 پس مھربانی کجاست؟! 

 گوید.  دروغ می -نعوذ بالله -یا قرآن 
را توصیف کرده است غیر از این کسانی ھستند ھا  آن اصحابی که قرآنو یا اینکه 

 ایم؟!  خوانده و مطالعه کردهھا  آن ی شیعه در موردھا کتابکه در 
 کند؟!  کننده با دین خداوند عزوجل چه می بینید عقاید انحرافی و گمراه آیا می

با ھا  آن کهاگر یک ناصبی بگوید که قرآن اصحاب را چنین توصیف نموده  دوم:
یکدیگر مھربان ھستند، و ما این رحمت و مھربانی را در دوران خلفای ثالثه یا خلیفه 

چھارم این مھربانی به  ۀایم، و فقط در دوران خالفت خلیف اول و دوم مشاھده کرده
بینیم که با ھم  خورد، علی بن ابی طالب و طلحه و زبیر و معاویه را می چشم نمی

دیده ھا  آن اند، و مھربانی در میان تن خون یکدیگر را مباح دانستهاند، و ریخ جنگیده
نشده است؛ بنابراین، ما در اینکه این افراد شامل ستایش شوند شک داریم! و این برای 

 شود!  نمیھا  این کند که آیه شامل ما ثابت می
اند،  دهیکدیگر را به قتل رسانھا  آن شیعه در متھم کردن اصحاب به اینکه ۀآیا عقید

شود، علت پدید آمدن چنین  نمیھا  آن ۀو وصف مھربان بودن با ھمدیگر شامل ھم
 پرسشی نیست؟! پاسخ شما چیست؟! 

شود؛ چون ما با این طرز تفکر  اما این دو سوال برای ما اھل سنت مطرح نمی سوم:
ھمان طور که  -الله عنھم وأرضاھم یرض-گوییم: اصحاب  شیعی مخالف ھستیم و می

و توضیح ذیل مطلب را روشن اند.  خبر داده با یکدیگر مھربان بودهھا  آن خداوند از
 کند.  می

 زندگی صحابه از آغاز بعثت تا زمان فتنه: 
با ھا  آن زندگی کردند، ص اصحاب حدود بیست سال در مکه و مدینه با پیامبر -۱

سراغ ھا  آن خیر و برادری ایمانی چیزی ازھم دوست و برادر بودند و جز 
نداریم، و ھمین محبت و برادری رمز پیروزی آنان بر دشمنانشان بود، و به 
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گاه و حکیم  را ستوده است. ھا  آن ھمین خاطر خداوند آ
اند و  و صفای این مھروزی و محبت و برادری را وجود افرادی که مسلمان نبوده

اند  حضور داشته ھا جنگاند و یا در بعضی از  کرده میفقط با اصحاب در مدینه زندگی 
ھا  آن اند، و ستایش الھی شامل کند، چون آن افراد اصًال مؤمن نبوده تیره و مکدر نمی

 نیست. 
وفات یافت، و برترین و بزرگترین انسان بعد از پیامبران،  صپس از آن پیامبر  -۲

حتی در آرامگاه در کنار او و یار و ھمراه پیامبر و رفیق ھجرتش، و آن کسی که 
جانشین آن حضرت گردید. رفتار اصحاب با  صدفن شده است، یعنی ابوبکر 

او در یاری کردن دین، و ھمکاری با یکدیگر براساس نیکی و پرھیزگاری ھمان 
داشتند. و ھیچ کاستی در سیره و رفتارشان  صرفتاری بود که با پیامبر 

 نیامد. 
ه بین دو نفر یا بیشتر اختالف یا خصومتی پیش نیاید؛ و این به معنای آن نیست ک

 بلکه اکثریت اعتبار دارد.
جانشین او گردید، و زندگی و صحابه به ھمان  س، عمر فاروقسپس از ابوبکر

صورت گذشته ادامه یافت تا آن که در سال بیست و پنجم ھجری عمر به شھادت 
 رسید، دوران خالفت او و ابوبکر پانزده سال بود. 

شوند سی و پنج سال  اضافه کنیم می صو وقتی این مدت را به دوران پیامبر 
 تقریبًا.

سپس داماد پیامبر عثمان ذی النورین تقریبًا سیزده سال خالفت کرد، که در آخر 
 ای پدید آمد که به شھادت او انجامید.  دوران خالفتش فتنه

شدند چھل و  می را به مدت گذشته اضافه کنیم سوقتی دوران خالفت عثمان
اند، و  ھشت سال که در طی این چھل و ھشت سال اصحاب برادر و دوست بوده

با یکدیگر ھا  آن را فتح نمود، و اگر ھا سرزمیندین را یاری کرد و ھا  آن ۀخداوند بوسیل
 توانستند دشمنانشان را شکست دھند.  دوست و مھربان نبودند نمی

لم نور نگاشته شده است کشمکش و اختالف و پس کجا در این دوران طالیی که با ق
 درگیری وجود دارد؟! آیا با ھمدیگر مھربان نبودند؟! 

ھمان طور ھستند که خداوند  شترین سخن است، و اصحاب قرآن کالم خدا و راست
 عزوجل فرموده است. 
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کشته شد، و این فتنه از  سپیش آمد و عثمان ۀدر سال سی و پنج ھجری فتن -۳
طرف صحابه نبود، بلکه سبب آن مردی یھودی بنام عبدالله بن سبأ بود که او 
برای به پا کردن این فتنه تالش و فعالیت کرد. چنان که طبری و دیگر 

کند که گفت: (عبدالله بن  اند. طبری از یزید قعسی روایت می مورخین گفته
درش زنی سیاه پوست بود، ابن سبأ در زمان سبأ یھودی از اھالی صنعا بود، ما

 کوشید عثمان مسلمان شد سپس در شھرھای مسلمان رفت و آمد کرد و می
را گمراه نماید. از حجاز آغاز کرد و سپس به بصره و از آن جا به کوفه و از ھا  آن

ھای او را نپذیرفتند و او را  از اھالی شام خواسته ھیچکسآن جا به شام رفت، 
بیرون کردند، و او به مصر آمد، و به اھل مصر گفت: از کسی که  از شام

کند باید تعجب  گردد و باز گشت محمد را تکذیب می گوید عیسی بر می می

ِي فََرَض َعلَيَْك الُْقْرآَن ﴿ فرماید: کرد و حال آن که خداوند عزوجل می إِنَّ ا�َّ
َك إَِ� َمَعادٍ  ه (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب ھمان کسی ک« .]٨٥[القصص:  ﴾لََرادُّ

 ».گرداند گردانده است، تو را به محل بازگشت بزرگ (یعنی قیامت) بر می
پس، محمد از عیسی به بازگشتن سزاوارتر است. این سخن او را پذیرفتند و او 

درست کرد و در مورد آن سخن گفتند. سپس ھا  آن رجعت (بازگشت) را برای ۀعقید
گفت: ھزار پیامبر بوده و ھر پیامبری یک وصی داشته است، و علی ھا  آن بعد از این به

وصی محمد بوده است، سپس گفت: محمد خاتم پیامبران و علی خاتم اوصیاء است. 
را اجرا  ص پس از آن گفت: چه کسی ستمگرتر از کسی است که وصیت رسول خدا

 نکرد و به وصی پیامبر حمله کرد و زمام امور امت را به دست گرفت! 
بعد از آن به آنان گفت: عثمان به ناحق زمام امور را به دست گرفته است، این 

است، پس در این مورد بلند شوید و او را به  ص(علی بن ابی طالب) وصی رسول خدا 
و فرمانداران خود طعنه بزنید، و چنان نشان  حرکت وادارید، و قبل از ھمه چیز به امرا

، و آن وقت مردم به شما گرایش کنید میدھید که امر به معروف و نھی از منکر 
 را به این مسئله فرا خوانید. ھا  آن یابند، و سپس می

او دعوتگران خود را پخش و منتشر کرد، و با فاسدان شھرھا نامه نگاری کرد و به 
و نظر خود دعوت دادند. و به ھمین صورت ادامه یافت. سپس  صورت پنھانی به رای
رسید، او کسانی را به شھرھا فرستاد تا قضیه را بررسی کنند، و  سخبر ماجرا به عثمان
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یکی را به مصر فرستاد، ھمه فرستاده شدگان برگشتند به جز کسی که به مصر 
 ایت صحیح باشد. . اگر رو١فرستاده شده بود، او عمار بن یاسر بود که برنگشت

 ۀآن این شد که عثمان به قتل رسید، و عقید ۀفتنه، و نتیج ۀاین بود اصل و ریش
 رجعت و وصیت پدید آمدند، اما در آن وقت تازه شروع شده بودند. 

زمام خالفت را به دست گرفت، و معاویه از بیعت کردن با او  سسپس علی -۴
 کنم.  ان قصاص نشوند بیعت نمیامتناع ورزیده و گفت: تا زمانی که قاتالن عثم

به ھمراه طلحه و زبیر و دیگر کسانی از صحابه که با آنان بودند به  لعایشه
با خبر شد  ساند بجنگند، وقتی علی سوی عراق رفتند تا با کسانی که عثمان را کشته

 ھردوخواست به شام برود، وقتی  او نیز به سوی عراق حرکت کرد، و قبل از این می
برو شدند با ھم بر صلح اتفاق کردند، اما مفسدانی که در لشکر علی بودند لشکر رو

متوجه خطر صلح شدند؛ بنابراین، با ھمدیگر اتفاق کردند که در آخر شب جنگ را آغاز 
اند و  جنگ را شروع کردهھا  آن کنند و لشکر عایشه و طلحه و زبیر را متھم نمایند که

 . ٢اند را فریب داده سعلی
 فتنه. ۀخالص این بود

شوریدند، کسانی ھستند که فتنه را علیه علی به پا  سکسانی که علیه عثمان
 کردند و در نتیجه جنگ در گرفت. 

پس کجا در این حوادث، اصحاب قصد کشتن و جنگ را داشتند؟! آیا این طور 
 لشکر بدون آن که بخواھند به فتنه کشانده شدند؟ ھردونیست که 
تر از آن دارید که  تر و صحیح ی تاریخ ھستند، آیا شما روایتی راستھا کتاباینھا 

 گوید: اصحاب قصد جنگ داشتند و خون یکدیگر را مباح دانستند؟!  می
شود  در این جنگ مشارکت داشته است؛ آیا گفته می سعلی بن ابی طالب چھارم:

(با  ﴾اُء بَيَْنُهمْ رَُ�َ ﴿ گفته است که:ھا  آن که او از کسانی نیست که خداوند در مورد
 اند)، و او صحابه را کشته است؟!  ھمدیگر مھربان

گردد، گرچه ما  شود برای برادرانش نیز ارائه می آورده می سعذری که برای علی

 ھـ).  ٣٥تاریخ طبری، أحداث سنه ( -١
 ).٥٠٦ -٤٥٨ھـ)، (ص  ٣٦تاریخ طبری، أحداث سنه ( -٢
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تر بوده است؛ اما ما دیگران را گناھکار  از دیگران سزاوارتر و بر حق سمعتقدیم که او
به خوبی ھا  آن اند، چون به قصد جنگ بیرون رفتهھا  آن کنیم که دانیم و ادعا نمی نمی

اند و آیات و احادیثی در  با پیامبر ھمراھی کرده و از فضیلت صحبت برخوردار بوده
اسالم و راویان و یاوران آن  ۀبا برادرانشان پایھا  آن آمده است، وھا  آن مدح و ستایش

را بیامرزد و ھا  آن ش آمدهای که پی ، و امیدواریم که خداوند به خاطر فتنهاند هبود
 اند.  قصدًا به دنبال این حوادث بودهھا  آن ببخشد، ما معتقد نیستیم که

اید و گویا شما به حدیثی  اشاره کرده »ناکثین و قاسطین و مارقین«به جنگ  پنجم:
از من عھد گرفت که با ناکثین و  صکه گفت: (پیامبر  کنید میاشاره  ساز علی

 . ١جنگیم)قاسطین و مارقین ب
اثنا عشری از آن استدالل  ۀاین حدیث ھمانند دیگر احادیثی که شیع گویم: می

 کنند صحیح نیست.  می
این حدیث را ابو یعلی با سندی که صحیح نیست روایت کرده است، چون در سند 

آن را از عمار بن  ٢باشد. و ابو یعلی آن ربیع بن سعید است که فرد مجھول الحالی می
یاسر روایت کرده است، که در سند آن خلیل بن مره قرار دارد، بخاری در مورد خلیل 

ھا و  گوید: از گروھی از بصری گوید: منکر الحدیث است. و ابن حبان می بن مره می
کند. ابن عدی شرح حالی طوالنی برای او  ناشناخته روایت می ھای مجاھیل و  مدنی

 . ٣حادیث منکری از او را ذکر کرده استبیان کرده و ا
و ھیثمی این را آورده و گفته است: (رجال آن رجال صحیح ھستند به جز ربیع بن 

، و ھیثمی این روایت را از چند طریق روایت ٤سعید و ابن حبان او را ثقه دانسته است)
یست، کرده که ھیچ یک از علت و مشکل خالی نیست، و قول ھیثمی از کوتاھی خالی ن

و ابن حبان در ثقه قرار دادن متساھل است، و علمای محقق ثقه قرار دادن او را معتبر 
افراد  ۀدھد و سپس او را در زمر ثقات قرار می ۀدانند، چون او افرادی را از زمر نمی

 ). ١/٣٩٧مسند أبی یعلی ( -١
 ). ٣/١٩٤مسند أبی یعلی ( -٢
 تھذیب التھذیب.  -٣
 ). ٣٣٨/ ٥مجمع الزوائد ( -٤
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 . ١کند، به خاطر این ثقه قرار دادن او قابل تأمل است مخدوش ذکر می
ھا  آن اید گفت که ھمه کسانی که علی بااگر ھم حدیث صحیح باشد، ب ششم:

ناکث (پیمان شکن) و ھا  آن اند، بلکه برخی از جنگیده است مارق یعنی خوارج نبوده
 اند.  برخی قاسط یعنی ظالم بوده

از سوی  سو حدیث مخالفین علی را در یک سطح قرار نداده است، و اگر علی
بر بود و ھمه مارق شمرده بود حکم ھمه مخالفان او برا خداوند عزوجل وصی می

 شدند.  می

ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِِهْم ﴿ ھایشان یکی این است که (و ھمچنین از نشانه اید: گفته -٩٩
ُجودِ  ثَرِ السُّ

َ
ھایشان نمایان است.  نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانی .]٢٩[الفتح:  ﴾ِمْن �

 آیا این وصف و نشانه در ھمه صحابه وجود داشت؟). 
اند، ولی  ھا و اوصاف در ھمه اصحاب وجود داشته کنیم این نشانه فرض می د)

اند، چون که  ستوده شدهھا  آن کند که فقط بخشی و گروھی از قسمت آخر آیه بیان می

ْجًرا ﴿ فرماید: خداوند می
َ
اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغِفَرةً َوأ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ

خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارھای شایسته  .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩اَعِظيمً 
 دھد.  بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می

شود: (من) بیانیه است  کلمه (من) در (منھم) برای تبعیض است. و اینکه گفته می
ود و ش صحیح نیست؛ چون من بیانیه در کالم عرب ھیچ وقت بر ضمیر داخل نمی

 :ھا کتابنمونه ای از ذکر راوی در  -١
بر شمرده، یعنی در کتاب ثقات خود » ثقات«ھاشم بن الحق: ابن حبان او را یک بار از جمله  -١

خود ذکر کرده، » مجروحین«قرار داده، یعنی در کتاب » جرح«آورده، و در جایی دیگر او را مورد 
 باشد. می »منکر الحدیث«گفته است: و 

خود ذکر » ثقات«محرز بن عبد الله الجزر: در جایی او را جزو ثقات بحساب آورده، یعنی در کتاب  -٢
خود آورده و گفته » مجروحین«، و نیز در کتاب »حدیثش قابل استناد است«کرده و گفته است: 

 جیت ندارد!است: اگر به تنھایی در روایتی قرار گرفت آن روایت ح
خود آورده و » مجروحین«شمرده، و نیز در کتاب » ثقات«مسلم بن عطیة الفقیھی: باری او را از  -٣

 باشد. می »منکر الحدیث«گفته است: 
 با توجه به این نمونه ھا، مستند شمردن ابن حبان بدون بحث و بررسی ھرگز قابل قبول نیست.
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فَاْجَتنُِبوا الرِّْجَس ِمَن ﴿ فرماید: آید، چنان که خداوند می فقط بر اسم ظاھر می
ْوثَانِ 

َ
 ».ھا دوری کنید از پلیدی بت« .]٣٠[الحج:  ﴾اْ�

 در اینجا چند چیز قابل تأمل است:گویم:  می
 ھای سجده که آیا در ھمه اصحاب وجود داشته است؟  پرسش شما از نشانه اول:
وجود داشته است، از نظر ھا  آن سجده به طور کامل در ۀاصحابی که نشان گویم: می

 شما چه کسانی ھستند؟! 
 آیا نشانه سجده در ابوبکر و عمر و عثمان و افراد معروف وجود داشته است؟! 

 شده است!!  یا اینکه فقط در علی و ابوذر و سلمان و عمار و مقداد یافت می
پیامبرشان مورد مدح و ثنا قرار داده، و تعریف شان نموده،  خداوند یک ملت را با

 حال در پیش شما این صفات در چند نفر از آنان تجلی نموده است؟ 
 ..) .(من) برای تبعیض است ۀاید: (کلم : اینکه شما گفتهدوم
 پذیرند که برای تبعیض باشد.  برای تبعیض نیست، چون سیاق آیه نمی گویم: می

 ھا: ستاید که آن اند با این اوصاف می بوده ص ی را که با پیامبرسیاق آیه کسان

ارَ ﴿ دھد. و صفات  آمرزش و پاداش بزرگ می ۀسپس به بعضی وعد ﴾ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ
سابق صفات چه چیزی ھستند؟! آیا صفات ایمان و عمل صالح نیستند؟! سرسختی در 

طلب کردن رضامندی خدا و نور  بر کافران، مھربانی با یکدیگر، رکوع و سجده،
صفاتی نیستند ھا  این ھا، آیا ھایشان بر اثر سجده، و به خشم آمدن کافران از آن چھره

» من«گردند؟! این ادعا که کلمه  که به خاطر آن آنان مستحق آمرزش و پاداش بزرگ 
 پذیرد.  در (منھم) برای تبعیض است، را سیاق نمی

در (منھم) بیانیه است و تبعیضیه » من« ۀاند که کلم محققین تأکید کرده سوم:
 نیست. و این با سیاق آیه ھماھنگ است. 

 . ١بیان است)» منھم«گوید: (و معنای  ( می ھ ۵۳۸زمخشری (متوفای 
گوید: (منھم برای بیان جنس است و نه  ( می ھ ۵۴۱و ابن عطیه (متوفای 

 . ٢تبعیض)

 ). ٤/٣٥٠الکشاف ( -١
 ). ١٣/٤٨٠المحرر الوجیز ( -٢

                                           



 ٢٢٩  سپاس و تذکر

گوید: (و احتمال  (برای بیان جنس است نه تبعیض). سپس میگوید:  و رازی می
شود: تا  دارد که گفته شود: برای تبعیض است، و آن وقت معنای آن این طور می

 . ١کافران را به خشم آورد، و کسانی از کافران که ایمان بیاورند پاداش بزرگی دارند)
آن در نظر گرفته غیر گوید: برای تبعیض است معنی دیگر برای  پس رازی وقتی می

 از آن معنایی که ابو مھدی ذکر کرده است. 
 ۱۹۵( در [ص  ھ ۶۷۱و ھمین طور بسیاری از مفسرین، ھمچون: قرطبی (متوفای 

ج  ۷۵( در [ص  ھ ۱۲۵۰] و شوکانی (۷ج  ۳۶۶( در [ص  ھ ۷۷۴] و ابن کثیر (م ۱۶ج 
 اند که بیانیه است.  ] و غیره، مثل اھل لغت تأکید کرده۵

مفسرین بزرگ و ماھران در لغت و ائمه تفسیر ھستند که ھمه تأکید ھا  این سپ
بیانیه بر ضمیر  »من«که (اصًال  کنید میبیانیه است، و شما ادعا » منھم«کنند که  می

 گوید؟!  شود). به نظر شما چه کسی راست می داخل نمی
است که  اند درست ھمان چیزی آنچه علمای تفسیر بر آن تأکید کرده چھارم:

گوید، بیان  سخن می» من بیانیه«اند، ابن ھشام در حالی که از  علمای لغت بیان داشته
دارد که: ابن انباری در کتاب المصاحف بعد از ذکر این آیه تأکید کرده است که  می

اند  در آن برای تبیین است نه برای تبعیض، یعنی کسانی که ایمان آورده» من«کلمه 

ِ َوالرَُّسوِل ِمْن َ�ْعِد ﴿ فرماید: ل اینکه خداوند میھا ھستند، مث ھمین ِيَن اْسَتَجابُوا ِ�َّ ا�َّ
ْجٌر َعِظيمٌ 

َ
َقْوا أ ْحَسُنوا ِمنُْهْم َوا�َّ

َ
ِيَن أ َصاَ�ُهُم الَْقْرُح  لِ�َّ

َ
 .]١٧٢[آل عمران:  ﴾١٧٢َما أ

فرمان اند  ھائی که بر داشته اند و جراحت ھایی که خورده کسانی که پس از زخم«
خدا و پیغمبر را اجابت کردند برای کسانی از آنان که (چنین کار) نیکی کردند و تقوا 

 ».پیشه کردند پاداش بزرگی است

ِيَن ﴿ نیکوکار و پرھیزگارند.ھا  آن و ھمه نَّ ا�َّ ا َ�ُقولُوَن َ�ََمسَّ �ْن لَْم يَنَْتُهوا َ�مَّ
ِ�مٌ 

َ
گویند باز نیایند به کافران  و اگر از آنچه می ٢]٧٣دة: [المائ ﴾٧٣َ�َفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب أ

گفته شده ھمه ھا  آن آنان عذاب دردناکی خواھد رسید. کسانی که این مطلب در مورد

 التفسیر الکبیر.  -١
 ). ١/٣٥٤مغنی اللبیب ( -٢
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 . ١کافر ھستند
که  ص به فرض اینکه برای تبعیض باشد، این بعضی از اصحاب پیامبر پنجم:

 را بیان نموده و گفته کهھا  آن اتاشاره کرده و صفھا  آن خداوند در تورات و انجیل به
کند چه  خشمگین میھا  آن دھد تا آن که کافران را به سبب را مورد توجه قرار میھا  آن

 کسانی ھستند؟! 
 چھار نفر یا شش نفر ھستند؟! ھا  آن آیا

 یا اینکه امت بزرگی ھستند؟! 

وا﴿ اید: شما گفته -١٠٠ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ  .]٧٢[األنفال:  ﴾َوا�َّ
 »اند اند و یاری کرده و کسانی که پناه داده«

(منظور انصار ھستند که مھاجرین را پناه و جای دادند، و این مختص کسانی است 
اند و جای دادن انصار در سال چھارم وقتی که پیامبر بنی  که یاری کرده و جای داده

ھای بنی  زمین صرنظیر را از سرزمین یثرب بیرون راند به پایان رسید؛ زیرا پیامب
نیاز  نظیر را درآن سال بین مھاجرین تقسیم کرد، بنابراین از جای دادن انصار بی

 شدند.

ِيَن آَمُنوا ِمْن َ�ْعُد وََهاَجُروا وََجاَهُدوا َمَعُ�مْ ﴿  .]٧٥[األنفال:  ﴾َوا�َّ
، و بعد از شما ھجرت کردند، و ھمراه با شما در راه خدا اند هو آنانکه ایمان آورد

 جھاد کردند.
منظور کسانی ھستند که بعد از سابقین اولین ایمان آورده و ھجرت کرده و جھاد 

َبُعوُهْم �ِإِْحَسانٍ ﴿ نمودند، و این قسمت از آیه به آنچه در آیه اول آمده یعنی: ِيَن ا�َّ  ﴾َوا�َّ
به و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را « .]١٠٠[التوبة: 

کند، و با توجه به اینکه بعد از فتح مکه ھجرت تمام گردید،  . اشاره می»خوبی پیمودند
نشین  و اعراب بادیهھا  آن اند و فرزندان پس آیه کسانی را که در فتح مکه مسلمان شده

ِيَن ﴿ستاید. و مفھوم آن با  اند نمی و کسانی را که بعد از فتح مکه مسلمان شده َوا�َّ
کنند که اصحاب  گردد، پس این سه آیه ثابت می ھماھنگ می ﴾ْم �ِإِْحَسانٍ ا�ََّبُعوهُ 

 ). ١/٣٥٤مغنی اللبیب ( -١
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باشند، نه  افرادی عادل وافرادی غیر عادل میھا  آن ھمانند تابعین ھستند و در میان
 اید:  اند.... تا اینکه گفته اند و نه ھمه آنان فاسق عادلھا  آن ھمه

أکید کرده که مؤمن ھستند، ولی در اینجا خداوند مھاجرین و انصار را ستوده و ت
اند را  پیروی کردهھا  آن فقط پیشگامان مھاجرین و انصار و کسانی را که به نیکویی از

ستوده است. و اگر دلیلی بر عدم پیروی وجود داشته باشد، یا ما در این شک کنیم که 
اند تو پیروی نکرده است، پس آیه در موردی که شک ھست نمیھا  آن فرد به خوبی از

دلیلی برای عدالت باشد، پس اگر شرط موضوع (یعنی احسان) مورد تردید باشد به 
شود؛ چون موضوع حکم  اند حکم نمی کسانی که ستوده شده ۀداخل شدن فرد در دایر

ثابت نیست، چنان که در علم اصول بیان شده است، بله. اگر پیروی ھمراه با نیکویی 
 شود).  باشد آیه آن را شامل می

 می گویم: در اینجا چند چیز قابل تأمل است: 
اند...) آیا صدھا  اید: (منظور از انصار کسانی اند که پناه داده اینکه، شما گفته اول:

ی حدیث و شرح حال راویان آمده است؛ آیا شما ھا کتابھایشان در  نفر از انصار که نام
نقصی نیست، و ھا  آن ایمانمؤمن ھستند و فاسق نیستند و در ھا  این قبول دارید که

ھمچون برادران مھاجرشان مورد قبول است، یا ھا  آن عادل ھستند و شھادت و روایات
داده است باید مقید ھا  این اینکه از دیدگاه شما گواھی که خداوند عزوجل در مورد

خیانت کردند و ھا  آن گویید (که باشد به اینکه (کسانی که تغییر ندادند) و سپس می
ھا  آن م را یاری نکردند) پس باید خداوند عزوجل به صورت مقید به مؤمن بودناما

 داد! أستغفر الله.  گواھی می
اید: (منظور کسانی ھستند که ایمان آورده و ھجرت کرد و  در توضیح آیه گفته دوم:

که افرادی ایمان آورده و  کنید میاند بعد از سابقین اولین) آیا شما اقرار  جھاد نموده
اند، و وعده الھی اطالق با  اند و بر ایمانشان ثابت قدم مانده ھجرت نموده و جھاد کرده

 اند؟!  کسانی ھستند که تغییر نداده و تبدیل نکردهھا  آن قید مقید شود که
کنم در  نمی اند، گمان ھای مؤمنان آمده ھمه نصوص شرعی که در ستایش گروه
ی را جز ھیچکسوصیت ستایش  ۀعقید مذھب شما بدون تأویل و قید باشند، چون

اید که باید با آیات دیگری مقید شوند،  ... بنابراین شما ادعا کرده.پذیرد چھار نفر نمی
 داند تا شیعه به او تذکر دھند! أستغفر الله. گویا خداوند عزوجل نمی

اند و  اید: (پس آیه کسانی را که در فتح مکه مسلمان شده شما گفته سوم:
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اند را  نشین و کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شده و اعراب بادیه فرزندانشان
 ستاید).  نمی

شود  را شامل میھا  آن اند آیا آیه کسانی که قبل از فتح مکه مسلمان شده گویم: می
 عادل ھستند؟! ھا  آن که کنید میو شما اعتراف 

اند و اختالف در  اختالف با شما در مورد کسانی نیست که از فتح مکه مسلمان شده
نیست، بلکه اختالف ما با شما در مورد بزرگان ھمچون ابوبکر و ھا  آن مورد فرزندان

اند است، و اما کسانی  بودهھا  آن مبشره و برگزیدگانی که با ۀعمر و عثمان، و دیگر عشر
 تر از اینھاست؟  آسانھا  آن اند مشکل آمدهھا  آن که بعد از

اند از دیدگاه شیعه مقبول  ای که در آن اصحاب ستوده شده و اگر فکر کنیم ھیچ آیه
 شود و مشروط ھستند.  نیست، و بلکه ھمه تأویل می

گر چه شیعه با عبارات پیچیده و  –شود  وقتی گواھی قرآن در حقیقت پذیرفته نمی
د آن مردود و ھمچنین سنت، مور –کنند  کلمات دو پھلو تظاھر به پذیرفتن آن می

است، و حتی اگر صحیح باشد مفید یقین نیست؛ مگر آن که وصیت دروغین را ثابت 
 شود؟  نمایند، پس از کجا حقیقت شناخته می

ھای ما را  از خداوند سپاسگزاریم که ما را به راه و روش درست راھنمایی کرد و قلب
 پاک و سالم قرار داد.

پذیرند، و ھر  می ، ھرچه با آن موافق باشداین عقیده اصل و قاعده قرار گرفته است
 گردد حتی اگر کالم خدای عزوجل باشد.  کنند یا تأویل می می چه با آن مخالف باشد رد

ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا ﴿ فرماید: اید: (آیه سوم: خداوند متعال می شما گفته -١٠١ إِنَّ ا�َّ
�ُْفِسِهْم ِ� 

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ْوِ�َاُء وََجاَهُدوا بِأ

َ
ولَ�َِك َ�ْعُضُهْم أ

ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ َسبِيِل ا�َّ

 .]٧٢[األنفال:  ﴾َ�ْعٍض 
اند و با جان و مال خود در راه  اند و مھاجرت کرده بیگمان کسانی که ایمان آورده«

ان اند برخی از آنان یار اند و یاری نموده اند و کسانی که پناه داده خدا جھاد نموده
 ».برخی دیگرند

ِيَن آَوْوا ﴿ فرماید: تا اینکه می ِ َوا�َّ ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ َوا�َّ
ا  لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  ولَ�َِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ

ُ
وا أ   .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤َونََ�ُ

اند و  اند و در راه خدا جھاد نموده مھاجرت کردهبیگمان کسانی که ایمان آورده و «
اند حقیقتا مؤمن و با ایمانند و برای آنان  اند و یاری کرده ھمچنین کسانی که پناه داده
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 ».آمرزش و روزی شایسته است
تر ما  حشر آمده است و پیش ۀای است که در سور گویم: مفھوم آیه نزدیک به آیه می

ستاید، نه ھمه را،  نماید و می گروھی از اصحاب را توصیف میبه آن پرداختیم، و این آیه 
 کند.  ھایی از آیه توجه کنید که آنچه را ما گفتیم روشن می و اینک به قسمت

﴿ ِ �ُْفِسِهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ  .]٧٢[األنفال:  ﴾إِنَّ ا�َّ

ی را که ھجرت ھرکسن نخستین ھستند نه اینکه به طور مطلق منظور پیشگاما
کرده و جھاد نموده است شامل شود، چون ھجرت را در گروه سوم بیان کرده است، و 

ایست بر اینکه منظور کسانی ھستند که در ھجرت سبقت گرفته نه به طور  این قرینه
 ی که ھجرت کرده است). ھرکسمطلق 
 قابل تأمل است:  گویم: در اینجا چند چیز می
اند  : اینکه، خداوند عزوجل کسانی را که ھجرت کرده و در راه خدا جھاد نمودهاول

مؤمن حقیقی نامیده است،  -پس شرط ھجرت و جھاد این است که در راه او باشند  –
 کنند از نظر شما چه کسانی ھستند؟!  انطباق پیدا میھا  آن کسانی که این صفات بر

اند و قیدی ذکر نکرده است، آیا  سپس خداوند کسانی را که ذکر کرده که جای داده
 توانید برای آن قید و شرط ذکر کنید؟!  شما می

 و آیا کسی از منافقین بوده که فرد مھاجری را جای داده باشد؟! 
اند در این  کند که ھمه کسانی که جای داده آیه بدون قید آمده، و این تأکید می

و وعده داخل ھستند. مگر اینکه شما بخواھید چیزی را به خدا یادآوری کنید وصف 
اند پس  که آن را فراموش کرده است، و آن اینکه منافقانی نیز مھاجران را جای داده

 کرد. أستغفر الله.  می باید قید را ذکر
اید: (منظور کسانی ھستند که در ھجرت از دیگران سبقت  : اینکه، شما گفتهدوم

 ی که ھجرت کرده است). ھرکسرفته نه گ
 سبحان الله! کجا در اینجا قید سابقین آمده است؟!  گویم: می

ی ایمان آورده و ھجرت کرده و در ھرکسخداوند عزوجل به طور مطلق فرموده که 
راه خدا جھاد کرده است، حقیقتًا مؤمن است. و خداوند عزوجل بندگانش را بھتر 

را که  ھرکسدھد و  را که بخواھد وعده می ھرکساست؛  شناسد، و او صاحب فضل می
 تواند به حکم او اعتراض کند.  ی نمیھیچکسکند،  بخواھد تھدید می

کند و گاھی به خاطر حکمتی مطلق  گاھی خداوند بخاطر حکمتی مقید می
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آورد، پس وقتی مقید کرد مطلق نیست و اگر در حق شخصی یا گروھی حکمی را  می
 .. و ادب در برابر خدا ھمین است. .ذکر کرد قید و شرطی نیست بدون قید و شرط

نباید ما تصوری ایجاد کنیم که آن را معیار و مقیاسی برای بررسی احکام خدا قرار 
طلبید که  دھیم، و در پرتو آن ھمه آیات الھی را تفسیر کنیم، و وقتی این مقیاس می

طلبید که بدون قید و شرط  گاه میقید و شرطی بیاوریم ما قید و شرط بیاوریم و ھر 
ھا و عقاید خود  اسقرآن را تابع مقی اینگونهآیه را تفسیر کنیم آن را مطلق قرار دھیم، و 

 دھیم: قرار می

ْن يَُ�وَن لَُهُم اْ�َِ�َةُ ِمْن ﴿
َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوُ�ُ أ َوَما َ�َن لُِمْؤِمٍن َوَ� ُمْؤِمَنٍة إَِذا قََ� ا�َّ

ْمرِهِمْ 
َ
ھیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری « .]٣٦[األحزاب:  ﴾أ

 ».کرده باشند اختیاری از خود در آن ندارند

َ� �َْسَتوِي ِمنُْ�ْم َمْن ﴿ فرماید: چھارم: خداوند متعال می ۀاید: (آی شما گفته -١٠٢
 
َ
ولَ�َِك أ

ُ
�َْفَق ِمْن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل  أ

َ
�َْفُقوا ِمْن َ�ْعُد َوقَاتَلُوا  َوُ�ًّ �

َ
ِيَن � ْ�َظُم َدرََجًة ِمَن ا�َّ

ُ اْ�ُْسَ�   .]١٠[الحدید:  ﴾وََعَد ا�َّ
اند (با  اند و جنگیده ه کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) (از اموال خود) بخشید«

تر از درجه و مقام دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و بر
اند، اما به ھر حال  اند و جنگیده کسانی است که بعد (از فتح مکه) بذل و بخشش نموده

 ».دھد پاداش نیکو می ۀخداوند به ھمه وعد
ستاید که قبل از فتح مکه ایمان  اید: این آیه کریمه کسانی را می شما گفته -٦

اند، و برای اعالی کلمه خدا  اند و اموال خود را در راه خدا خرج کرده آورده
رسد، و این  نمیھا  آن آید به مقام ی که بعد از ایشان میھرکساند، و  جنگیده

 شھادت بزرگی از سوی خداوند است. 
گروه داللت  ھردوشما این است که آیه بر برابر بودن  ۀبر این گفت مالحظات ما

 ۀکند که خداوند به ھمه وعد کند، و در این شکی نیست، چنان که آیه داللت می نمی
با اعمال ھا  آن الھی مشروط به این است که خاتمه ۀپاداش نیک داده است، اما وعد

پاداش نیک  ۀح انجام دھند وعدنیک باشد، چون خداوند به ھمه کسانی که عمل صال
 داده است اما به شرط اینکه تا آخر بر ھمان عمل باقی باشد. 

اند، خداوند  کند که افرادی از مؤمنان بعد از مدتی به عقب برگشته و قرآن داللت می
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�ْ ﴿ فرماید: می
َ
ِي آتَيَْناهُ آيَاتَِنا فَا�َْسلََخ ِمنَْها فَ�  ا�َّ

َ
يَْطاُن فََ�َن ِمَن َواتُْل َعلَيِْهْم َ�َبأ َبَعُه الشَّ

 .]١٧٥[األعراف:  ﴾١٧٥الَْغاوِ�نَ 
گاھی از) آیات «( ای پیغمبر)! برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او (علم و آ

گمراھان  ۀبیرون رفت و شیطان بر او دست یافت و از زمرھا  آن خود را دادیم اما او از
 ».گردید

که به او علم آیات داده شد، اما او از دستور آن  دھد آیه از سرنوشت کسی خبر می
پاداش نیک داده است از این مرد که در  ۀبیرون رفت، پس کسی که خداوند به او وعد

ای داده بود و در آخر زندگی  علم و عمل به جایی رسیده بود که خداوند به او معجزه
العمل «ده به نام پایش لغزید بھتر و افضل نیست. و بخاری در صحیح خود بابی آور

سپس روایتی که در این باب آمده است را مطالعه کنید، خداوند به ما خاتمه  »بالخواتیم
 ]. ۷/۲۱۲ح بخاری ینیک بدھد. [صح

 در اینجا چند نکته قابل تأمل است: 
مخاطب قرار داده است، و ھا  آن کریمه گروه خاصی را با ذکر صفات ۀ: اینکه، آیاول

آنان را به بھشت وعده داده است. و این خطاب به گروه مشخص است و افرادی را 
شود و  خطاب کرده که دارای صفاتی ھستند که دارندگان آن به بھشت وعده داده می

 میرند.  کنند و بر آن می که آنان بر ایمان زندگی می ھاست آنای به  این مژده
لق بیایند و گروه مشخصی را مورد خطاب قرار ندھند؛ در این اما وقتی آیات مط

آیات کسی مستحق وعده است که ھمواره بر صفت و حالتی باشد که خداوند به 
این  ۀدارندگان آن وعده پاداش داده است، پس وقتی خداوند عزوجل فرمود: ای دارند

و عمر و عثمان و علی دھم، و این امر در مورد ابوبکر  پاداش نیک می ۀصفت، به تو وعد
 گوید: نه ای پروردگار! باید آید و می و دیگر سابقین تحقق یافته است، سپس شیعه می

ادبی و پیشی گرفتن بر خداست. خداوند  ھمواره بر ایمان باقی بمانند!! این بیھا  این

ُموا َ�ْ�َ يََدِي ﴿ فرماید: متعال می ِيَن آَمُنوا َ� ُ�َقّدِ َها ا�َّ ُّ�
َ
َ  إِنَّ يَا � ِ َورَُسوِ�ِ  َوا�َُّقوا ا�َّ ا�َّ

َ َسِميٌع َعلِيمٌ   .]١[الحجرات:  ﴾١ا�َّ
اید بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی  ای کسانی که ایمان آورده«

گاه می  ».باشد مکنید و از خدا بترسید چرا که خدا شنوای آ
دھد یا نه، پس  داند که این فرد به استقامت ادامه می داند و نمی گویا خدا غیب نمی
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 خداوند حالتی چون ما دارد، بنابراین باید قید و شرط آورده شود! 
بدون شک این ذھنیت و طرز تفکر ذھنیتی است که در سلول تاریکی زندانی است 

اد پا بگذارد، و ھستی را آن گونه کند که به دنیای آز و زمانی حقایق ھستی را درک می
بیند  که ھست ببیند، و ھر چند حقایق راست و آشکار باشند این ذھنیت آن را نمی

چون از نور حقیقت دور است، حقیقتی که افراد راستینی از پیروان این مذھب آن را 
عالمه آیة الله با خدا راست گفتند و خداوند آنان را پذیرفت، چون ھا  آن اند، درک کرده

 ابوالفضل برقعی و برادرانش، ھمانگونه که در این مبحث روشن ساختیم. 
دھد، و شیعه  کند و آنان را به بھشت وعده می خداوند گروھی مشخص را خطاب می

نمایند و ھر  ھای الھی را تصحیح می دھند که گفته امامیه خود را در جایی قرار می
 نمایند!  حیح میکنند و ھر خطابی را تص مطلقی را مقید می

دھد، باید آنچه خدا وعده داده  پس وقتی خداوند گروه مشخصی را مخاطب قرار می
گاه و دانا داده است.   است تحقق یابد چون این وعده را خداوند آ

مطلقی بدھد تردیدی نیست که مقید به تحقق آن  ۀاما وقتی خداوند عزوجل وعد

َ�َمْن تَبَِع ُهَداَي َفَ� َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ﴿ ید:فرما است. به عنوان مثال خداوند متعال می
 .]٣٨[البقرة:  ﴾٣٨ُهْم َ�َْزنُونَ 

 ».ی از رھنمود من پیروی کند پس غم و اندوھی بر آنان نیستھرکس«
 الھی مشروط به برقرار ماندن بر این صفت است.  ۀاین وعد گویم: می

ِيَن آَمنُ ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ْصَحاُب اْ�َنَِّة  َوا�َّ
َ
ولَ�َِك أ

ُ
اِ�َاِت أ وا وََعِملُوا الصَّ

ونَ   .]٨٢[البقرة:  ﴾٨٢ُهْم �ِيَها َخاِ�ُ
اند ایشان اھل بھشت ھستند و  اند و کار شایسته انجام داده کسانی که ایمان آورده«

 ».مانند در آن جاودانه می
 این وعده مشروط به این صفت است.  گوییم: می

ام، شایسته مسلمان  اما وقتی خداوند به گروھی گفت به شما وعده بھشت داده
 نیست که بگوید: باید قید احسان باشد، چون این سخن جسارت به خداست. 

الھی به پاداش نیک مشروط به خاتمه نیک  ۀاید: (وعد بنابراین، اینکه شما گفته
؛ در کنید میتصحیح  است) شایسته نیست؛ چون در واقع شما خطاب خداوندی را

صورتی که خداوند افراد مشخصی را مخاطب قرار داده و افراد نامشخصی را با 
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 اوصافشان مخاطب قرار نداده است. 
کند که مردان مؤمنی به عقب  اید: (قرآن داللت می اینکه، شما گفتهدوم 
ین قول از اید). این فاسدترین قول است، و دورتر ای ذکر کرده .. سپس آیه.اند بازگشته

 از چند جھت: پردازیم.  ایست که ما به آن می معنی آیه
را به طور مشخص وعده داده است، ھا  آن ای که در مورد اصحاب است خود آیه -۱

و صفتی که خداوند ذکر کرده در افراد مشخص که به بھشت مژده داده 
 کند.  اند نمود پیدا می شده

به شخص او وعده بھشت نداده  کسی که به عقب باز گشته است قبًال خداوند -۲
 شد.  داد، وعده الھی متحقق می بود، و اگر خداوند به او وعده بھشت می

شما در دیگر آیات استفاده کنیم و آن را از معنای آن بیرون کنیم  ۀاگر از قاعد -۳
ی از اصحاب وعده نداده و ھیچ یک از ھیچکسو معتقد باشیم که خداوند به 

در معرض ارتداد قرار دارند؛ با اینکه آیات ھا  آن ھمهآنان را نستوده است و 
نمایند و احادیث ھم مطابق با مفھوم  داللت میھا  آن قرآنی بر نجات و ایمان

اند، اگر از قاعده  اند وارد شده آیاتی که اھل بدر و اھل بیعت رضوان را ستوده
فقان شما پیروی کنیم در مورد ھمه اصحاب باید شک کنیم و کافران و منا

 توانند در ایمان ھمه اصحاب شک کنند.  می
ای برای ورود ھر طعنه زننده (به  و این یکی از اسبابی است که مذھب شیعه را دروازه

کنیم، ولی مذھب  دین) و زندیقی قرار داده است، گرچه ما شیعه را به این توصیف نمی
 شیعه این قابلیت را دارد. 

بخاری آمده که (العمل بالخواتیم) باید گفت:  استدالل شما از حدیثی که در سوم:
اند، اما کسانی که  شھادت ندادهھا  آن این در مورد کسانی است که قرآن و سنت برای

اند قطعًا در این باب داخل  شھادت دادهھا  آن قرآن و سنت یا یکی از آن دو برای
 نیستند. 

قت برای شما روشن و اگر شما به دور از تأثیر مذھب در مسئله فکر کنید حقی
شود. با تضرع و زاری از خداوند بخواھید که ما و شما را در موارد اختالفی به حق  می

 نماید.  با خدا راست بگوید خداوند با او راست می ھرکسھدایت نماید، زیرا 

ِيَن ﴿ فرماید: (آیه پنجم: (خداوند متعال می -١٠٣ ْخرُِجوا ِمْن لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ
ُ
أ

ولَ�َِك ُهُم 
ُ
َ َورَُسوَ�ُ  أ وَن ا�َّ ِ َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ

َ
دِيَارِهِْم َوأ
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ادِقُونَ  يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ�  ٨الصَّ اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ  َوا�َّ
ْ�ُفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصٌة  

َ
وتُوا َوُ�ْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
ِيَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٩َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ َوا�َّ

ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخوَ  يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ انَِنا ا�َّ
 .]١٠-٨[الحشر:  ﴾١٠إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ 

ھمچنین غنائم از آِن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواھند و خدا و  ل خدا و خوشنودی او را میاند آن کسانی که فض بیرون رانده شده

دھند اینان راستانند. آنان که پیش از آمدن مھاجرین خانه و  پیغمبرش را یاری می
کاشانه را آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست 

ی اند و در درون احساس و رغبت نیاز دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده می
کنند به چیزھایی که به مھاجران داده شده است و ایشان را بر خود ترجیح  نمی
دھند ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود  می

نگاھداری و مصون و محفوظ گردند ایشان قطعًا رستگارند. کسانی که پس از مھاجرین 
! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن از گویند: پروردگارا آیند می و انصار به دنیا می

ھایمان جای مده،  ای نسبت به مؤمنان در دل اند بیامرز و کینه ما پیشی گرفته
 ».پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی

ستایند، بلکه گروھی از  این آیات سه گانه ھمچون آیات گذشته ھمه اصحاب را نمی
شوند به شرطی که از صفات ذیل  ستوده میھا  آن از مھاجرین فقرایستایند،  آنان را می

 برخوردار باشند: 
 اند.  أ) کسانی که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده

 جویند.  ب) فضل و رضامندی خدا را می
 کنند.  ج) خدا و پیامبرش را یاری می

ن او را ستوده است، و از آن ی از مھاجرین که دارای این صفات باشد قرآھرکسپس 
ترین صفت شان این است که از سرزمین و اموال خود رانده شده باشند،  جا که برجسته

 اند.  پس منظور کسانی ھستند که قبل از واقعه بدر ھجرت کرده
 باشند:  شوند که دارای صفات ذیل می و از انصار کسانی ستوده می

اند و ایمان را در دل خود استوار  ردهأ) کسانی که خانه و کاشانه را آماده ک
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اند و با این کسانی که به نفاق متھم  اند، یعنی به خدا و پیامبرش ایمان آورده داشته
 شدند.  اند بیرون می اند یا واقعًا منافق بوده شده

دارند، و در درون  اند دوست می ب) کسانی را که به سوی آنان ھجرت کرده
 ند به چیزھائی که به مھاجران داده شده است. کن احساس و رغبت نیازی نمی

دھند ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. و از  ج) و ایشان را بر خود ترجیح می
بر خودشان ھا  آن جای دادن مھاجران و ترجیح دادنھا  آن آن جا که بارزترین صفات

مبر و مھاجران را به پیامبر ایمان آوردند و پیاھا  آن است، پس منظور از آن این است که
جنگ بدر  ۀکند که قبل از واقع جای دادند، پس این مفھوم بر کسانی صدق پیدا می

 پناه داده و ایمان آورده است؛ چون بعد از آن به جای دادن نیازی نبوده است). 
 در اینجا چند چیز قابل تأمل است. 

خوردار باشد یا نه؟ و اگر : اینکه، آیا از مھاجرین کسی بوده که از این صفات بر اول
چه کسانی ھستند؟ و آیا ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر ھا  آن بگوییم: بوده است. پس

ھستند یا نه؟ اگر ھا  این بزرگان اصحاب ھمچون سعد بن ابی وقاص و زبیر و طلحه از
 بگویید: بله؛ دلیل شما چیست؟ و اگر بگویید: نه؛ دلیل شما چیست؟ آیا قرآن به عنوان

 وصیت عرضه کنید؟!  ۀدلیل برای شما کافی است یا باید قرآن را بر عقید
الھی که  ۀاند پس گفت : اینکه، اگر این بزرگان از آن افراد ستوده شده بودهدوم

اِدقُونَ ﴿ فرماید: می ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
تحقق یافته است، و این ستایش و ھا  آن در مورد ﴾٨أ

تا آن که خداوند عزوجل را مالقات نمایند؛ چون خداوند ھا  آن تمجید ثابتی است برای
ستاید؛ مگر اینکه شما معتقد باشید که  کند نمی داند که او تغییر می کسی را که می

به شرط آن که تغییر «داند و بگویید: باید شرط و قیدی باشد که  خداوند غیب را نمی
! کنید میھا کرده جبران . پس شما با این کار آنچه را که خدا گذاشته و ر»نکنند

 أستغفر الله 

َ َوُ�ونُوا َمَع ﴿ فرماید: سوم: اینکه، خداوند متعال می ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ادِ�ِ�َ   .]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩الصَّ
 ».ای مؤمنان، از خدا بترسید و با راستان باشید«

ھا  آن نیست باھا  آن با ھرکسدھد که  در اینجا خداوند به ھمه اصحاب فرمان می
 باشد. 

را ھا  آن خبر داده که مھاجرین اولین صادق و راستگو ھستندھا  آن به أخداوند
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باشند؛ و این تأکیدی است برای آن ھا  آن فرمان داده که باھا  آن بشناسید، سپس به
 ی خواھند کرد. که اصحاب بر حق و صداقت زندگ

بیرون نبوده ھا  آن زندگی کرده و ازھا  آن و با ھاست آناز  سو علی بن ابی طالب
 است. 

 الھی به اینکه ۀانصاری که مھاجرین را جای و پناه دادند، آیا حکم و وعد چھارم:
 رستگارند در مورد آنان تحقق یافته است؟ ھا  آن

تحقق یافته ھا  آن ت به طور کامل درو آیا از آنان افرادی بوده است که این صفا
 باشد؟ 

چه کسانی ھستند؟ و آیا حکم به قید و شرطی نیاز دارد ھا  آن اگر بگویید: بله؛ پس
 یا نه؟ 

توان  آیا شناخت و تشخیص انصار از منافقین ممکن است یا نه؟ و یا می پنجم:
ممکن ھا  آن بعضی از آن منافقان را مشخص کرد؟ اگر شما بگویید: تشخیص بعضی از

 توانید نام ببرید؟  را میھا  آن است، چه کسانی از
صادق و رستگار باقی ماندند. یا به علت ھا  این صآیا بعد از وفات پیامبر  ششم:

 تغییر کردند؟!  »وصیت«عدم اجرای 
تغییر ھا  آن دانست که گردد، چون خداوند نمی و آن وقت ستایش الھی نقض می

 .کنند!! أستغفر الله می
توانید دین را بشناسید؟! قرآن  اعتماد نداشته باشید آیا میھا  آن وقتی شما به ھفتم:

اند؟! فکر کنید که احادیثی در فضایل  نقل کردهھا  آن اند و سنت را نوشتهھا  آن را
روایت نشده، بلکه در اثبات ایمان او نیز احادیثی روایت نشده است؛ شما  سعلی

 ؟! کنید می را ثابت سعلی  ه فضایل و ایمانچگونه به جز از طریق صحاب
اند و  گسترش دادهھا  آن اعتماد نداشته باشیم، آیا دینی کهھا  آن وقتی ما به ھشتم:

اند؛ دین حق است یا دین  آن را رسانیده و بندگان را با آن ھدایت کرده ھا سرزمینبه 
ھا  این آن به دستیی که ایشان فتح کردند و اھالی ھا سرزمینباطلی است؟! و آیا 

 اند شھرھای اسالمی ھستند یا نه؟!  مسلمان شده
 -اید: (استدالل از این آیه بر این که قرآن ھمه اصحاب از اول تا آخر  شما گفته -١٠٤

خبر بودن از مفاد و مفھوم  ستاید بی می را -که تعدادشان شاید از صد ھزار بیشتر است
ی ھا ویژگیکه دارای ھا  آن انصار و تابعین آیات است، و ستایش گروھی از مھاجرین و
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اند و  مشخص ھستند کجا، و ستایش شدن کسانی که در فتح مکه مسلمان شده
اند و متھمان به  نشینان و فرزندان کسانی که در فتح مکه و بعد از آن مسلمان شده بادیه

 نفاق کجا)؟! 
 گویم: در اینجا چند چیز قابل تأمل است:  می
توبه دو گروه را نام برده است: پیشگامان نخستین از مھاجرین و  ۀور: اینکه، ساول

 اند.  پیروی کردهھا  آن انصار، و کسانی که به خوبی از
 حشر سه گروه را نام برده است: مھاجرین و انصار، و پیروان.  ۀو سور

 و در سوره انفال سه گروه را نام برده است: مھاجرین، و انصار و مھاجرین دیگر. 
 حشر به ھمدیگر نزدیک است.  ۀتوبه و آیات سور ۀداللت و مفاھیم آیات سور پس

کنند که مھاجرین دو گروه ھستند، و این داللت  می انفال تأکید ۀو آیات سور
 کند که ھجرت دوبار انجام شده است.  می

تعداد امت اسالمی امروز بیش از یک میلیارد نفر است که شیعه از این تعداد بخش 
شمارند یا گمراه  دھند.. و این گروه اندک ھمه اصحاب را کافر می را تشکیل میاندکی 

اند،  این وصیت موھوم و خیالی را اجرا نکردهھا  آن دانند به جز چھار نفر؛ چون ھمه می
 اند.  بنابراین این گروه اندک به گمراھی ھمه اصحاب حکم کرده

اند، و معتقدند  در پیش گرفتهو از طرفی، ھمه امت تعظیم و بزرگداشت اصحاب را 
اند، مگر آن که دلیل قاطعی بر خالف آن وجود  مؤمن و بر دین ثابت قدم بودهھا  آن که

داشته باشد، گرچه امت معتقدند که اصحاب ھمه در یک سطح نیستند بلکه درجات و 
 متفاوتند. به نظر شما از این دو گروه کدام یک صادق و راستگوست؟! ھا  آن سطوح
حشر ھمه امت را شامل  ۀکنند که آیات سور : اینکه، مفسرین تأکید میدوم

پیروی ھا  آن شود؛ چون مسلمان یا مھاجر ھست یا انصار، یا کسی که به خوبی از می
ھای  نمایند، چون دل اند، و اھل سنت معتقدند که آیات بر این سه گروه داللت می کرده

 باشد. بله، برخی از علما پیروان اک میاھل سنت نسبت به ھمه امت از اول تا آخر پ
اند (تابعین) را منحصر به یک مرحله زمانی  پیروی کردهھا  آن را که به خوبی ازھا  آن
 ماند و آنچه اکثریت از آن برداشت کرده راجح است.  دانند، اما رأی اکثریت باقی می می

ر فتح مکه و : اینکه، اختالف اھل سنت با شیعه در مورد کسانی نیست که دسوم
اند  نشینان و افرادی که به نفاق متھم بوده اند و در مورد بادیه بعد از آن مسلمان شده

اند، پس کجا در  سه گروھی است که در آیات ذکر شده ۀنیست، و بلکه در مورد ھم
اند، و ابوبکر و عمر و  ھا به طور مشخص تأیید شده ی شیعه یکی از این گروهھا کتاب
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 شوند؟!  برادرانشان به طرز مشخص نامیده میعثمان و دیگر 
اید گرچه بخشی از اختالف است؛ اما این  اختالفی که شما به آن اشاره کرده

امت قرار داده  ۀای مخالف با ھم اختالف نسبت به اختالف بزرگی که شیعه را فرقه
 اندک و ناچیز است. 

و فرزندانشان و  اند کسانی که در فتح مکه و بعد از آن مسلمان شده چھارم:
ھا  آن نشینان اگر ایمانشان و اخالقشان درست باشد، مانعی برای عادل قرار دادن بادیه

اند از  مخلص باشند و نیکوکار باشند، اینکه دیر مسلمان شدهھا  آن وجود ندارد. اگر
 فضل محروم نخواھند بود. 

را ھا  آن ل سنتباشند؛ و اھ کسانی که به نفاق متھم ھستند از صحابه نمی پنجم:
نامند، و منافق و مؤمن برای کسی پوشیده نیستند جز برای کسی که  صحابه نمی

ھای امت مسلمان یک منافق مؤمن خوانده شده  جاھل یا مغرض باشد، و کجا در دیوان
 است؟! 

 ترین ادعاست.  دھد زشت این ادعا که آیات متھمان به نفاق را عادل قرار می
اید که  مرا ذکر کرده ۀگردیم... سپس این گفت به سخن شما بر میاید: ( شما گفته -١٠٥

که آنان را ھا  آن ام: آیا به این تقسیم زیبای مؤمنان به مھاجرین و انصار و پیروان گفته
اید، جایگاه  متنفر نیستند، توجه کردهھا  آن کنند و از دارند و برایشان دعا می دوست می

 ؟ و جایگاه اھل سنت کجاست؟). امامیه در این تقسیم کجاست ۀشیع
، و حال آن که درست این است که بگویید: »مھاجرین«اید: (گفتید:  سپس گفته

ِيَن ﴿ :را چنین توصیف نموده کهھا  آن ، چون خداوند»مھاجرین اول و پیشگام« ا�َّ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِمْ 

ُ
 .]٤٠[الحج:  ﴾أ

 اند؟  پس کجا در این آیه مھاجرین به طور مطلق ذکر شده
اید: (انصار) و حال آن که درست این است که گفته شود: سابقین  و اینکه شما گفته

ِيَن َ�َبوَُّءوا ﴿ نماید که: توصیف می اینگونهرا ھا  آن اولین از انصار؛ چون خداوند متعال َوا�َّ
يَماَن ِمْن َ�بْلِهِ  اَر َواْ�ِ  .]٩[الحشر:  ﴾مْ ا�َّ

مھاجرین را جای ندادند، بلکه بعد از آن که بنی نظیر بیرون رانده ھا  و ھمه انصاری
از انصار که بعد از این واقعه ایمان آورده است از  ھرکسشدند جای دادن پایان یافت، پس 
دعا  را دوست دارند و بر ایشانھا  آن پیروانی که«اید:  تهمدلول آیه بیرون است. و شما گف

ِيَن َجاُءوا ِمْن ﴿ آن که درست این است که:و حال » دمتنفر نیستنھا  آن کنند و از می َوا�َّ



 ٢٤٣  سپاس و تذکر

گویند:  آیند می و کسانی که بعد از آنان می« .]١٠[الحشر:  ﴾َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا
 »).پروردگارا! ما را بیامرز

 در پاسخ باید بگویم که در اینجا نکاتی قابل تأمل است: 
: اینکه، وقتی من به این اشاره نمودم که آیات قرآن امت را به سه گروه تقسیم اول

کند: مھاجرین و انصار و پیروان آنھا، شما این تقسیم را با اضافه کردن شرایط  می
 ھا) و پیشگامان انصار.  اید: (مھاجرین پیشگام و اولین اید و گفته تصحیح کرده

توانید برای ما این مھاجرین  تصحیح شما اشکال ندارد، ولی آیا شما می گویم: می
 پیشگام و انصار پیشگام را نام ببرید؟! 

تواند به فضل این سابقین و پیشگامان اعتراف کند  ای نمی در حقیقت ھیچ شیعه
مامیه در دل پیروانش جایی شیعه ا ۀمگر آن که از روی تقیه چنین نماید؛ چون عقید

اعتراف ھا  آن گذارد، و اگر شیعه به فضایل برای شناختن فضایل بزرگان امت باقی نمی
 گردد.  شان مختل می کنند عقیده 

اھل  ۀبا عقید –اند  رفتهھا  آن یعنی امامیه و کسانی که به سوی -شیعه  ۀعقید
سنت متضاد است و امکان ندارد که جمع شوند. پس اختالف اساسی است و فرعی 

دانند  نیست. آن طور که بعضی از شیعه یا بعضی از نویسندگانی که حقیقت را نمی
 کوشند تا اختالف را فرعی نشان دھند.  می

ند و دار را دوست میھا  آن ام: (پیروانی که اید که گفته مرا ذکر کرده ۀگفت دوم:
اید و حال آن که درست این است که (کسانی که  کنند) سپس گفته برایشان دعا می

 گویند: پروردگارا! ما را بیامرز).  آیند می میھا  آن بعد از
این عجیب اصالح و تصحیحی است! آیا امکان دارد که کسی معتقد باشد  گویم: می

را دوست ھا  آن و حال آن که برادر او ھستند و برایشان دعای مغفرت نمایدھا  آن که
 دارد؟!  نمی

ھای شیعه از دوست داشتن بزرگان امت که دین  آیا این دلیلی نیست برای اینکه دل
را فتح کردند تھی و محروم است؛ چون  ھا سرزمینرا یاری کرده و آن را نقل نمودند و 

 ؟! ھاست آنوصیت به دنبال  ۀدر ھر جایی عقید
اند و خانواده  اند و پیامبر را حمایت نموده که دین را یاری کردهآیا ما نباید کسانی را 

اند تا ما و پدران ما مسلمان شویم و  اند و سبب شده و دوستان را در راه دین ترک گفته
را دوست ھا  این اند دوست بداریم؟! اگر ما از دین پاسداری نموده و آن را به ما رسانیده
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انی از افراد امت مستحق ھستند که دوست داشته نداشته باشیم؛ به نظر شما چه کس
 شوند؟! 

قرطبی اثری از ابی یعلی روایت کرده که در آخر آن گفته است: (مھاجری باش. 
توانی، پس  یابم، پس انصاری باش، اگر نمی را نمیھا  آن توانم، و کسی از اگر بگویی: نمی

نان را دوست بدار و برایشان توانی آ کارھایی ھمچون کارھای آنان انجام بده، اگر نمی
  .١طلب آموزش کن ھمان طور که خداوند فرمان داده است)

برای صحابه دعای  ھرکسگوید: (آیه دلیلی است برای اینکه  و سمرقندی می
ای در دل نداشته باشد او در جمع  کینهھا  آن رحمت و مغفرت کند و نسبت به

به  ھرکسرسد. و  صحاب به او میای دارد، و پاداشی ھمچون پاداش ا مسلمین بھره
دعای رحمت نکند و یا در دلش نسبت به آنان ھا  آن اصحاب ناسزا بگوید و یا برای

 . ٢ای ندارد) ای داشته باشد در مسملین بھره کینه
اید: شما در  اید و گفته اید، سپس سخن مرا آورده ای گفته دار و زننده سخن نیش -١٠٦

اید: جایگاه امامیه در اینجا کجاست؟ و جایگاه اھل  ذکر کردهذیل سخنتان این دو جمله را 
دانید که این دو گروه در این آیه داخل نیستند، پس  (شما می سنت در اینجا کجاست؟

دو گروه متضاد و ھا  آن گروه بیانگر این است که ھردوجاست، و مقایسه  سؤال بی
مانند دو ھا  آن دارند، ومتفاوت ھستند که در ھیچ اصلی از اصول با ھم مشارکت ن

دارد. شیعه، ھمان مسلمین  ۀباشند که ھر یک ایدئولوژی ویژ اردوگاه شرق و غرب می
اند، و اھل سنت ھمان  اول ھستند که وصیت پیامبر را در مورد اھل بیتش اجرا کرده

اند و وصیت آن حضرت را در  مسلمین اولی ھستند که با وصیت پیامبر مخالفت کرده
گروه دو شاخه ھستند  ھردوو اھل بیتش اجرا نکردند، و قطع نظر از این، مورد علی 

 ای شان یکی است).  که ریشه
 در پاسخ باید بگویم که چند چیز در اینجا قابل تأمل است: 

 : اینکه، ادعای شما که این دو گروه در آیه داخل نیستند مردود است. اول

ِيَن َجاُءوا ِمْن ﴿ گوید: قرطبی می  .]١٠[الحشر:  ﴾َ�ْعِدهِمْ َوا�َّ

 ). ١٨/٣١تفسیر قرطبی ( -١
 ). ٣/٤٢٢تفسیر سمرقندی ( -٢
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 . ١آیند یعنی تابعین و ھمه مسلمانانی که تا روز قیامت می
اند، کسانی  گوید: (آنانی که به خوبی راه اصحاب را در پیش گرفته و ابن کثیر می

کنند و در پنھانی و آشکارا  و اوصاف زیبایشان پیروی میھا  آن ھستند که از آثار نیکوی
گوید: (امام مالک چه استنباط زیبایی از این آیه  نمایند). تا اینکه می میبرایشان دعا 

ای  گوید در غنیمت بھره گوید: رافضی که به اصحاب ناسزا می کریمه کرده است او می
 . ٢ندارد)

 . ٣شوند) مؤمنان می ۀگوید: (بدان که این آیات شامل ھم و رازی می
: منظور تابعین و کسانی دیگر ھستند که تا اند گوید: (جمھور علما گفته و ثعالبی می
 . ٤آیند) روز قیامت می

کسانی ھستند که بعد از مھاجرین و انصار ھا  آن گوید: (یعنی تابعین، و می و بغوی
که در قلبش نسبت به یکی از  ھرکسگوید: (پس  آیند...). تا اینکه می تا روز قیامت می

ان دعای رحمت نکند، او از کسانی نیست ای داشته باشد، و برای ھمه آن صحابه کینه
 . ٥که در این آیه مراد خداوند ھستند)

آیند، کسانی  میھا  آن اند که منظور از کسانی بعد از و بعضی از مفسرین گفته
آیند، اما نظر جمھور بر خالف این است، و  میھا  آن ھستند که در عصر پیامبر بعد از

 نظر جمھور صحیح است. 
ھا  آن گروه با یکدیگر بیانگر این است که ھردواید: (مقایسه  ما گفته: اینکه، شدوم

 دو گروه متضادند). 
که  »وصیت ۀخراف«بله، امکان ندارد که این دو گروه با توجه به تصدیق  گویم: می

کند به ھم برسند، و آنان که این وصیت (این خرافه) را  دین را از اساس ریشه کن می
 اند.  روغین و نادرست آن را محکم کردهاند با احادیث د ساخته

 ی ما آمده صحیح نیستند. ھا کتابکه در  »وصیت«احادیث 

 ). ١٨/٣١قرطبی ( -١
 ). ٨/٩٨تفسیر ابن کثیر ( -٢
 ). ٢٩/٥١٠تفسیر الرازی ( -٣
 سورة حشر.  –تفسیر الثعالبی  -٤
 سورة حشر.  –تفسیر البغوی  -٥
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اند، باید گفت: ھمه راویان  ی شما آمدهھا کتابو اما احادیثی که در این مورد در 
اید افراد ناشناخته و  بنا کردهھا  آن عقیده و تاریخ که شما مذھبتان را براساس روایات

مجھولی ھستند، چنان که سید محمد صدر به این اعتراف کرده است و آیت الله برقعی 
 اند.  و دیگران بر آن تأکید کرده

بینیم که خلفای چھارگانه با برادری و  و اما از نظر تاریخ صحابه، اگر نگاه کنیم می
 اند.  محبت زندگی کرده

داریم به موضوع نگاه کنیم  سجه به شناختی که ما از علیو ھمچنین اگر با تو
شناسیم: او بزدل نیست و به  می اینگونهشود، ما علی را  دروغ بودن وصیت آشکار می

کند؛ که از آشکار گفتن حق بترسد، مواقعی  خیانت نمی صپروردگارش و به پیامبر 
د باید آن را آشکارا بو طلبید که او اعالم کند و اگر وصیتی می فراھم شده که می

از چنین وصیتی خبر  سگفت، اما او اعالم نکرد، و این دلیلی است برای اینکه علی می
 نداشته است. 

، و با ایجاد آن امت را دچار اند هخداوند کسانی را که این وصیت ساخته و پرداخت
 اند به سزای اعمالشان برساند!  تفرقه کرده

ن مسلمین اول ھستند که وصیت پیامبر را در اید: (شیعه ھما : اینکه گفتهسوم
مورد اھل بیتش رعایت کردند) درست نیست. اگر وصیتی به معنای امامت وجود 

کنند و از اجرای   داشت چگونه حدود ده ھزار صحابی اتفاق کردند که آن را پنھان  می
دیان خود را آن امتناع ورزند، و حال آن که آنان اسالم خود را آشکارا اعالم کردند، و ا

 رھا کرده و به دین اسالم گرویدند؟! 
 شد؟!  میھا  آن در مقابل ترک وصیت چه منفعت دینی یا دنیوی عاید

ابوبکر زندگی را با فقر و زھد و جھاد برای یاری کردن دین گذراند، و اصحاب 
نمودند؛ و حال  و فرمانشان را اجرا می کردند میپیرامون او جمع بودند و از او اطاعت 

اش بیشتر از افراد  آن که او پیامبری نبود، و فرد ثروتمندی ھم نبود، و نه افراد قبیله
 نماید؟!  کند و دین را ھمچنان یاری می علی بود. پس چرا او وصیت را اجرا نمی ۀقبیل

نند؟! آیا ھمه ک چرا ده ھزار صحابی در مقابل عدم اجرای وصیت سکوت اختیار می
 اند؟!  افراد شروری ھستند؟! آیا ھمه بزدل بوده

 نبوده است؟! ھا  آن آیا یک جوانمرد در میان
 متنفر و بیزار بودند؟!  سآیا ھمه از علی
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کند که عمر جانشین او باشد، ابوبکر پیامبر نیست و  وصیت می سسپس ابوبکر
 صشما قبًال از فرمان پیامبر  ۀکنند و حال آن که به گفت مردم وصیت او را اجرا می

گوید: ای ابوبکر، تو را ھمین  کند و نمی ی اعتراض نمیھیچکساند، و  سرپیچی کرده
 بس است که امامت را غصب نمودی، اکنون آن را برای کسی دیگر غصب نکن؟! 

اعتراضی  ھیچکسکند، و  سپس عمر در امر خالفت برای شش نفر وصیت می
تواند کسی را مجازات کند اما  ر زخمی شده است و نمیکند، و حال آن که عم نمی

پذیرد که جزو نامزدھای خالفت باشد  وصیت را آشکارا اعالم نکرد. و علی می ھیچکس
 کند؟!  و اعتراض نمی

او گذاشته شده است،  ۀآیا این امت مسلمانی است که مسئولیت حفظ دین بر شان
 ھمدیگر گمراھی و ضاللت را به ارث افراد آن بر گمراھی بوده و از ۀدر حالیکه ھم

 برند آن ھم دسته جمعی و به اتفاق؟! پناه بر خدا! می
میراث خود را مطالبه نکرد و آشکارا موضع خود را بیان نکرد؟  -ل-آیا فاطمه 

تر و بزرگتر بوده  شود که دنیا نزد او از دینش مھم آیا در مورد فاطمه گمان برده می
شود که امامت  گردد، و از این خشمگین نمی مگین میاست، که به خاطر دنیا خش

  ؟!-اگر امامتی وجود داشته باشد -غصب شده است 
 ماند و پیروی آنان نموده، پشت سر می بنگرید که در کنار صحابه سسپس به علی

آورد،  دھد، دخترانش را به ازدواج آنان در می مشاوره میھا  آن گزارد، و به می نمازھا  آن
ھای آنان  کند، فرزندانش را به نام اند ازدواج می در جنگ اسیر کردهھا  آن زنانی کهو با 

کند در حالی که  توان گفت که او ھمه این کارھا را می کند. آیا می نامگذاری می
 گذارد؟!  ای آن را برای دیگری به جای می بیند باطلی وجود دارد و ھر خلیفه می

 بزرگی است!! بار الھا! تو پاکی، این بھتان 
 اید: (اھل سنت ھمان مسلمین صدر اسالم ھستند، ولی : اینکه، شما گفتهچھارم

با وصیت پیامبر مخالفت کردند و وصیت پیامبر را در مورد علی و اھل بیتش اجرا ھا  آن
 نکردند). 

اگر منظور شما از وصیت امامت است، باید بگوییم که این وصیت از نظر ما  گویم: می
 و در حقیقت وجود خارجی ندارد.  دروغ است

 دارند و فضیلت و اگر منظور شما این است که اھل سنت اھل بیت را دوست نمی
را قبول ندارند، باید گفت که این ادعای باطلی است. اھل سنت اصحاب ھا  آن



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٢٤٨

به پیامبر ایمان آورده و با او ھمراھی ھا  آن دارند چون را گرامی می صپیامبر
مقام  صبه برکت صحبت آن حضرت  شل سنت معتقدند که اصحاباند، و اھ کرده

دارند؟! کجا یکی از  واالیی دارند، سپس چطور اھل سنت اھل بیت پیامبر را گرامی نمی
 اید که نسبت به اھل بیت توھین کرده باشد؟!  اھل سنت را دیده

اھل سنت با محبت خداوند عزوجل و پیامبرش و با دوست داشتن صالحین اھل 
کنند، و ھر  جویند، و در ھر نمازی برای ھمه اھل بیت دعا می ت به خدا تقرب میبی

 نمازی که در آن برای اھل بیت دعا نشده باشد در صحت آن اختالف است. 
کنند، این گناھی است  و اگر فردی یا افرادی یافت شوند که به اھل بیت توھین می

چنین افرادی از ھزاران و صدھا شوند، و  که بر گردن کسانی است که مرتکب آن می
ھایشان سرشار از ذکر فضایل اھل بیت و دعای نیکی برای  ھزار اھل سنت که دل

گویند:  یشان از روی عقیده و ایمان، نه از روی تقیه میھا کتاب، و در ھمه ھاست آن
 کنند.  خداوند از اھل بیت راضی باد، نمایندگی نمی

ھایی ھستند که کسانی از اصحاب  اند فتنه دادهاما اتفاقاتی که در صدر اسالم رخ 
امامت  ۀاند. و اگر شیعه براساس عقید اند قصد آن را نداشته که در آن مشارکت داشته

ھا ھمان موضع اھل سنت  در مورد این فتنهھا  آن موضع کردند میحزب گرایی ن
 بود.  می

 راضی نیستند. و اتفاقات فردی افتاده است که جمھور صحابه و اھل سنت از آن 
شود که  گردد، و ثابت می اید: (تا اینجا مفاد و مفاھیم آیات روشن می شما گفته -١٠٧

سرمویی با آن مخالفت ندارند، و امامیه نسبت به ھیچ مرد و زن صحابی  ۀامامیه به انداز
 چون تابعین ھستند). ھا  آن گویند: کینه ندارند؛ ولی به عدالت ھمه معتقد نیستند، و می

اند و با وصیت  خیانت کرده ش(تا وقتی شیعه معتقدند که اصحابگویم:  می
و با شمشیر و اموالشان او را  کردند میھایشان را فدای ایشان  جانھا  آن که صپیامبر
و ھیچ اھل و مالی را  کردند میو در ھیچ فرمانی از او سر پیچی ن کردند مییاری 

توان قبول کرد. سپس  اند این ادعا را نمی هداشتند، مخالفت ورزید برایشان مقدم نمی
کنند و فضیلت آن حضرت را فراموش  فرمان او را اطاعت نمیھا  آن شما ۀبه گفت

را به سبب پیامبر از کفر نجات داد و از ھا  آن کنند و حال آن که خداوند عزوجل می
 گمراھی بیرون آورد. 

پذیرد و در دلی  ن را نمیاین خیال عجیب و غریبی است؛ عقل سلیم و قلب پاک آ
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 گیرد؟!  باشد جای نمیھا  آن که معتقد به عدالت
کردید. و اگر  را قبول میھا  آن بودید روایات اگر شما به عدالت صحابه معتقد می

 پاشد.  را قبول کنید عقاید شما از ھم فرو میھا  آن روایات
 صد: پیامبر گوی (از ابو سعید خدری روایت است که می اید: شما گفته -١٠٨

کوه احد طال انفاق  ۀاز شما به انداز ھرکسفرمود: (به اصحاب من ناسزا نگویید، اگر 
) و صحیح مسلم ۳۶۷۳ح بخاری (یرسد). [صح  و نصف آن نمیھا  آن مد ۀکند به انداز

۲۵۴۱ .[ 
گویند، و  ترین دلیل برای این است که اصحاب به یکدیگر ناسزا می این حدیث واضح
 خالد را از ناسزا گفتن به عبدالرحمان بن عوف نھی کرد، و صبه خاطر این، پیامبر 

ترین دلیل برای این است که ھمه اصحاب به  از صحابه بودند، و این روشن ھردوھا  آن
 طور عام و کلی عادل نیستند. 

گوید: (سوگند به خدا  سعد بن عباده سردار خزرج خطاب به سعد بن معاذ می و
دروغ گفتی! و اسید بن حضیر پسر عموی سعد بن معاذ خطاب به سعد بن عباده 

 ۀح بخاری تفسیر سوریکشیم، تو منافق ھستی). [صح گوید: سوگند به خدا او را می می
 نور]. 

فرق گذاشت، ھا  آن ن صحابه و نقد زندگیاما مھم این است که باید بین ناسزا گفت
نقد است، فحش و ناسزا گفتن بر  ۀاسلوب و شیوه فحش و ناسزا غیر از اسلوب و شیو

باشد. اما انتقاد براساس  آمده از تعصب است، و نتیجه کینه و دشمنی و ھوا پرستی می
وی ھای درست و معیارھای سالمی استوار است، و طالبان حقیقت به آن ر و پایه

 آورند).  می
 گویم: چند نکته در اینجا قابل تأمل است.  در پاسخ می

اند، و با پذیرفتن اسالم تبدیل به فرشته  بشر و انسان بوده ش: اینکه، اصحاباول
اند، و بشریت و انسان بودن از پیامبران ھم جدا نشده است، چه برسد به دیگران،  نشده

َوَدَخَل الَْمِديَنَة َ�َ ِحِ� َ�ْفلٍَة ِمْن ﴿ گوید: می ÷خداوند عزوجل در مورد موسی
ِي ِمْن  ْهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَْ�ِ َ�ْقَتتَِ�ِن َهَذا ِمْن ِشيَعتِهِ وََهَذا ِمْن َعُدّوِهِ  فَاْسَتَغاثَُه ا�َّ

َ
أ

ِي ِمْن َعُدّوِهِ َفَوَ�َزهُ ُموَ� َ�َقَ� َعلَيْهِ  قَاَل  يَْطاِن  إِنَُّه ِشيَعتِهِ َ�َ ا�َّ َهَذا ِمْن َ�َمِل الشَّ
 .]١٥[القصص:  ﴾١٥َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِ�ٌ 
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موسی بدون اینکه اھالی شھر مطلع شوند وارد آن جا گردید. در شھر دید که دو 
او و دیگری از دشمنان او است. فردی که از قبیله او  ۀجنگند که یکی از قبیل مرد می

بود از موسی کمک خواست (و موسی کمکش کرد) و  بود، علیه کسی که از دشمنانش
مشتی بدو زد و او را کشت. موسی گفت: این از عمل شیطان بود واقعًا او دشمن 

 آشکاری است.  ۀکنند گمراه
آن را  یا پیامبرش أزد که خداوند سر میھا  آن ھم اشتباھاتی گاھی از شاصحاب
 کرد.  تصحیح می

یه عدالت عموم اصحاب است؛ پذیرفته نیست. ھمان اما این ادعا که این دلیلی بر عل
به خاطر خطایی که از او سر زد و به آن اعتراف  ÷طور که از مقام و جایگاه موسی

 ھیچکسگردد؛ صحابی نیز ھمین طور است. و  کرد که از عمل شیطان است کم نمی
ل زند، چون سر نزدن خطا یعنی عصمت، و اھ نگفته است که از صحابی خطا سر نمی

 معصومند.  شگویند که اصحاب سنت نمی
شود، و  نقل میھا  آن سر زده ھمین است که از بعضی ازھا  آن و ھمه کاری که از
 ھا و فضایل آنان اندک و ناچیز است.  این کار در مقابل نیکی

اید: (مھم این است که بین ناسزا گفتن به صحابه و بین نقد  : اینکه، شما گفتهدوم
باید فرق گذاشت...) این فقط یک تئوری است و در واقعیت وجود ھا  آن کردن زندگی

 خارجی ندارد. 
اند، و  اند و از اجرای آن امتناع ورزیده این ادعا که اصحاب به وصیت خیانت کرده

اند، بزرگترین  ھمه اصحاب به جز چھار نفر با ھم توطئه کرده و وصیت را پنھان کرده
 ناسزا و دشنام است. 

گر به کسی ناسزا بگویید، این یک کار فردی است که ضرر بزرگی از آن بر شما ا
آید. اما وقتی انسانی را متھم کنید که در دین خیانت کرده و از فرمان پیامبر  نمی

 ترین نوع ناسزاگویی و دشنام است.  سرپیچی کرده است؛ این سخت
 دھد.  اید حقیقت را تغییر نمی و این عباراتی که شما آورده

 آن نقض تمام دین است.  ۀاند نتیج موضعی که شیعه در مورد اصحاب اتخاذ کرده
ورزی و ھواپرستی  تعصب و بر آمده از دشمنی و کینه ۀ(زائیدھا  آن چون این موضع

 اید.  است). چنان که شما این امور را از عوامل فحش و ناسزاگویی ذکر کرده
کند که فرمود:  روایت می صپیامبر  از س(عبدالله بن مسعوداید:  شما گفته -١٠٩
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کنند، سپس آنان که بعد از  بھترین مردم کسانی ھستند که در قرن من زندگی می
) و ۲۶۵۳ح بخاری (ی..). [صح.آیند میھا  آن آیند و سپس کسانی که بعد از ایشان می

 )]. ۲۵۳۳صحیح مسلم (
یت کرده باشد؛ با این حدیث اگر سند آن صحیح ھم باشد، و امام بخاری آن را روا

واقعیت ملموس و محسوس تاریخ صحابه و تابعین مخالف است، ما تاریخ صحابه را 
داریم که گفته است: (سپس آنان که بعد  نگریم. و نگاه خود را به این معطوف می نمی

توانیم عصر  باشند، آیا ما می آنان می ۀھا در زمر آیند) یعنی تابعین، که اموی از ایشان می
گناه  ھا زمین را با خون افراد بی ھا را خیر القرون بنامیم؟! و حال آن که اموی اموی

را در کربال در حالی که تشنه بود به قتل رسانیدند و  صپیامبر ۀرنگین کردند، و نو
 فرزندان و یارانش را سر بریدند، و حرمت کعبه را ھتک کردند)؟! 

 گویم: چند چیز قابل تأمل است:  در پاسخ می

اند که  روایت کرده صاینکه، حدیث مذکور را شش نفر از اصحاب پیامبر : اول
، و عمرو بن ٣، و عمران بن حصین٢، و نعمان بن بشیر١عبارتند از عبدالله بن مسعود

 . ٦، و عایشه٥جعدة بن ھبیرة، و ٤شراحبیل
پس حدیث را فقط یک صحابی و یک محدث روایت نکرده است. و اگر آن را فقط 

کرد و سند آن صحیح بود برای پذیرفتن آن کافی  یک صحابی یا یک محدث روایت می
اند و اصحاب صحاح  بود، پس چگونه در حالی که آن را گروھی از اصحاب روایت کرده

 اند؟!  آن را روایت کرده
ای که مخالفان اھل حق به  کند که شیوه ع به وضوح داللت می: اینکه، این موضدوم

ھای علمی  کنند ھواپرستی است نه شیوه علمی که براساس پایه اساس آن حکم می

) ٧١٠٨)، و ابن حبان (٢٣٥٣)، و ابن ماجه (٤١٢٨)، و احمد (٦٤٢٤)، و مسلم (٢٦٠٠بخاری ( -١
 . -اإلحسان –

 ).٦٦١٣)، و ابن حبان (١٨٠٠٧احمد ( -٢
 ). ٢٢٥٥)، و ترمذی (١٩٤٤٥)، و احمد (٧/٣٤٨بخاری ( -٣
 ). ٢٨١٥١ابن حبان ( -٤
 ). ١/١٤٨ابن حمید ( -٥
 ). ٢٢٢٥مسلم ( -٦
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استوار باشد، و بلکه فقط اوھام و خیاالتی ھستند که با حقایق منافات دارند، تا اینکه با 
م که برای اثبات عقاید باطل از بینی پیروی از اوھام حقایق را ملغی کنند. گاھی می

کنند، و احادیث صحیح را به خاطر نفھمیدن درست آن، یا  احادیث ضعیف استدالل می
 کنند.  به علت مخالف بودن آن با عقاید شان رد می

اگر کسی بدور از عقائد و باورھای به ارث برده شده به معنای حدیث توجه  سوم:
 ردد. نه این، بلکه اگر در این مورد حدیثیگ می کند، درست بودن آن برایش ثابت

 بود. می آمد حال امت بر این منوال نمی
اساس خیری ھستند که ما در آن زندگی به  -قطع نظر از مدت قرن -سه قرن اول 

 کنیم.  سر می
شد، آنگاه  اسالم در حالی ظھور یافت که غریب و ناشناخته بود و با آن مبارزه می

یروی کردند، جان و مال و سرزمین خود را فدای این دین گروھی از مردم از آن پ
 کردند. 

را یاری نمودند، و شریعت را به  صسپس در راه این دین جھاد کردند، و پیامبر 
دوش گرفتند و دین را پخش نموده و گسترش دادند و به جھاد رفتند و دنیا را فتح 

 کردند. 
این نسل اول، یعنی نسل صحابه بود که تا پایان قرن اول ادامه داشتند. و علما و 

و  کردند میعابدان و فرماندھان و شھدا و صالحان و لشکریان حقی که شھرھا را فتح 
ھا به وجود آمدند،  آموختند در این قرن رساندند و شریعت را به مردم می دین را می

ھای درسی که علما در آن علوم شرعی را  دند، و حلقهمساجد با حضور مؤمنان آباد بو
 در ھر کجا تشکیل شده بود. و این بود حالت ملت مسلمان.  کردند میتدریس 

ھایی پدید آمد که صفای این خیر را مکدر نموده و از آن  بله، در بعد سیاسی فتنه
ھا پدید  ن قرنکاست؛ اما خیر را کامًال از بین نبرد، و ھر خیری که در امت بعد از آ

ھا و کارھای خیر را  این نیکی ھرکسآمده از ھمان قرون به ما رسیده است. بنابراین، 
انجام  ۀانجام دھد به کسانی که از آن پاسداری کرده و آن را نقل کرده به انداز

مسلمان شده است به آنان ھم ھا  آن ۀکه بوسیل ھرکسرسد، و  دھندگان آن پاداش می
 رسد.  او پاداش می ۀبه انداز

باشند. قرن اول از دو قرن دیگر سودمندتر  این سه قرن اول اساس و بنیاد امت می
 تر بوده است، پس از آن خیر رو به کاھش آمد.  و با برکت
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اید  ھا بخشی از امت ھستند نه تمام امت، و امت از مفھومی که شما بیان کرده اموی
 تر است.  بزرگتر و وسیع

اند، اما به خاطر بعضی از  ی که افتاده است تردیدی نیست که شر بودهاما اتفاقات
 توان خیر بزرگی که در امت بوده است را انکار کرد.  شرھا نمی

گوید: (باید کالم را به مؤمنان خاص کرد، یعنی منظور این است که  سندی می
و بھتر بودن آیند بھتر ھستند،  میھا  آن از کسانی که بعد از صمؤمنان زمان پیامبر

قرن صحابه به معنی این نیست که ھر فرد بھتر باشد، بلکه اغلب و اکثریت بھتر 
اند از کسانی که بعد  بود ھمه کسانی که در زمان تابعین بوده ھستند، و اگر این طور می

بودند، در صورتی که حجاج ستمگر در زمان تابعین بوده است،  اند بھتر می آمدهھا  آن از
 . ١نظیر باشد) در ستمگری بیو شاید او 

آیند  پس منظور این نیست که اھل ھر قرنی از ھمه کسانی که در قرن بعدی می
بھتر ھستند، بلکه منظور عموم اھل آن قرن است، و ھمچنین به معنی منتفی بودن 

 شر نیست. 
 عجیب و غریبی است:  ۀچھارم: اینکه، شیوه و منھج شیعه شیو

رخ داده است که در برابر ھا  آن طر اشتباھاتی که در عصرآنھا ھمه اصحاب را به خا
دانند به جز تعداد  باشند غیر عادل می ای نمی ذره ۀھای آنان به انداز دریای نیکی

 اندکی.
عدالت آنان را ھا  آن بخاطر اشتباھاتی که از بعضی از امھات المؤمنین سرزده،

 کاھند.  مخدوش و از فضایل آنان می
ھمه خیر و خوبی ھا  آن اھاتی که گروھی از امت مرتکب آن گردیدهو به خاطر اشتب

 دانند.  که در امت ھست را فاسد می
بیند؛ پاک است خداوند که  ھا و عیوب چیزی دیگری را نمی عینک شیعه جز بدی

 ھایش را گوناگون آفریده است، و آنان در عقل و خرد متفاوت نموده است! آفریده
نشیند، در صورتی که چاھھای کثیفی ھم ھست؛ اما  می زنبور عسل فقط روی گلھا

 زنبور عسل تمیز و با شرافت است؛ ای کاش، ما زنبور عسل بودیم.
اتفاق افتاده است، و افراد  صپیامبر  ۀھایی قبل از کشته شدن نو فتنه پنجم:

 ). ٢٣٥٣شرح سنن ابن ماجه ( -١
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اند، اما حکم نشده که آن  کشته شده ساند قبل از حسین زیادی که دارای فضل بوده
 بدترین قرن است.قرن 

بدترین عصر  صکشته شد، و عصر پیامبر  س، عمویش حمزهصدر دوران پیامبر 
 نبود. 

 کشته شد و عصر او بدترین عصر نبود.  سعمر
 کشته شد و عصر او بدترین عصر نبود. سعثمان

 کشته شد و عصر او بدترین عصر نبود.  سعلی
بزرگی بوده است، اما میدان خیر برای امت باقی است،  ۀکشته شدن این افراد واقع

گردد،  شود. تمام خیر امت به این عصرھا بر می و به خاطر جنایت اشخاصی ملغی نمی
 شود؟ شود و شر بزرگنمایی می پس چگونه خیر به فراموشی سپرده می

شود که درک و طرز تفکر شما درست نیست و قضاوت شما  و با این، روشن می
 نیست.صحیح 

جنابت بزرگی است، و لعنت خدا بر کسی باد که  صپیامبر  ۀ: اینکه، قتل نوششم
 آن را انجام داده و به آن راضی بوده است.

ی که حسین را به قتل رسانده، یا در کشتن او ھرکسگوید: (و اما  می /ابن تیمیه
مردم بر او  ھمکاری نموده، یا به کشتن او راضی بوده است؛ لعنت خدا و مالئکه و ھمه

 کند). باد، و خداوند از او ھیچ چیزی را قبول نمی
ورزد گفته است:  در مورد کسی که نسبت به اھل بیت بغض و کینه می /و او

(لعنت خدا و مالئکه و ھمه مردم بر او باد، خداوند ھیچ چیزی را از او قبول 
 .١کند) نمی

 چگونه خواھند بود.اند  اند یا آزار داده را کشتهھا  آن پس کسانی که
بود، چنان جنایات ھا  آن (حجاج که ساخته و پرداخته دستاید:  ) شما گفته١١٠

کند، در این مورد زیاد  زشتی را مرتکب شد که پیشانی انسانیت با ذکر آن عرق می
کند این  زنم، و تاریخ بھترین گواه بر دروغ بودن این روایت است و بیان می حرف نمی

اند تا دامن دستگاه حکومت اموی را از جنایاتی که  ای حدیث ساختهھ روایت را دالل

 ).٤٨٨-٤/٤٨٧فتاوی ابن تیمیه ( -١
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 اند پاک نمایند.  مرتکب شده
و در این مورد توضیحی که ابوالمعالی جوینی پیرامون این حدیث داده است کافی 

 گوید: است او می
کند این است که قرنی که  از جمله اموری که بر باطل بودن این حدیث داللت می

آمده است بدترین قرن زمان است، و آن قرنی بود  صپنجاه سال بعد از وفات پیامبر 
که در آن حسین کشته شد، و به مدینه حمله شد، و مکه محاصره گردید، و کعبه را در 

نوشیدند و  ت تکیه زده بودند شراب میھم شکستند، و خلفایی که در منصب نبو
شدند، چنان که یزید بن معاویه و یزید بن عاتکه و ولید ابن یزید چنین  مرتکب فساد می

، و در این قرن خونھای پاکی ریخته شدند، و مسلمین کشته شدند، و زنان به کردند می
و دستھایشان اسارت گرفته شدند، و فرزندان مھاجرین و انصار به بردگی گرفته شدند 

گذاری شدند، و این امور در دوران خالفت  ھا عالمت ھای رومی ھمچون دست
 عبدالملک و امارت حجاج اتفاق افتادند).

 گویم: در اینجا مطالبی قابل تأمل است: در پاسخ می
اید که تاریخ بھترین گواه بر دروغ بودن این روایت است،  : اینکه، شما ادعا کردهاول

 آن است. که صحیح برعکس
دوم: متھم کردن شما علمای امت و معتمدین آن را به این که به خاطر پاک کردن 

اند، ادعای مردود و بدون دلیلی است، و  کرده دامن دستگاه حکومتی حدیث درست می
ھیچ مسلمانی نیست که با زدن  ۀکند، و شایست منھج و شیوه علمی آن را رد می

 خطر قدم بگذارد.اتھامات بدون دلیل در این راه پر
ی آنچه را که با عقل و عقیده او ھم آھنگ ھرکسو اگر این دروازه گشوده شود 

ی که در دیانت نقص داشته باشد یا دینی ھرکسکند، و  نیست با چنین ادعایی رد می
تواند به مخالف خود چنین چیزھایی بگوید، و ما به این پایبند ھستیم  نداشته باشد می

 اختالفی را در چھارچوب قواعد علمی بررسی کنیم.که ھر مسئله مورد 
 دھیم.  ما قبل از قضاوت، راویان روایت را مورد بررسی قرار می

ای ھستند، و حدیث از طرق متعددی روایت  راویان این حدیث افراد ثقه و برجسته
بعد از  ھا کتابترین  شده است، پس از کجا قضاوت شما در مورد حدیثی که صحیح

اند درست است، روایتی که ھمه راویان آن ثقه و حافظ ھستند، کجا  کرده  تقرآن روای
 شود! فقط با یک نگاه غیر دقیق رد می
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این حدیث تقریبًا از ده نفر از صحابه روایت شده است، بخاری و مسلم از دو نفر از 
ویان اند، و ما فقط به را اند، و بقیه روایات در مسانید و سنن آمده صحابه روایت کرده
 کنیم. صحیحین اشاره می

از عبدالله بن مسعود است و مدار آن بر ابراھیم بن یزید نخعی است، که  روایت اول:
گوید: (ابراھیم بن یزید نخعی مردی صالح فقیه و  اند، عجلی می علما او را ستوده

تکلف بود، او در حالی مرد که از ترس حجاج خودش را پنھان کرده  پرھیزگار و بی
گوید؟! و استاد  دروغ میھا  آن کند به نفع ، آیا کسی که با حجاج دشمنی می١بود)

کند عبیده سلمانی است که او یکی از افرادی است که از  نخعی که وی از او روایت می
ترین  اند: (صحیح کند، و ابن مدینی و فالس گفته روایت می سعلی بن ابی طالب

 . ٢علی است)سندھا روایت محمدبن سیرین از عبیده از 
این حدیث را از ابراھیم بن یزید نخعی چھار نفر از افراد ثقه که از رجال صحیحین 

دروغ ھا  این ؛ آیا٣اند ھستند به نامھای شیبان و اعمش و منصور و ابن عون روایت کرده
 گویند؟! می

اند: زھَدم  : از عمران بن حصین است که دو نفر از او آن را روایت کردهروایت دوم
ب و ھالل بن یساف، و از این دو، ابوجمره و اعمش آن را روایت کرده اند و از  بن مضرِّ

 .٤این دو، شعبه بن حجاج آن را روایت کرده است...
دھند و حال آن از بزرگان محدثین  دروغ نسبت می صبه پیامبر ھا  این آیا

 باشند؟! بار خدایا! تو پاکی، این بھتان بزرگی است!! می
اھل سنت مملو از مذمت دروغ و فاسق قرار دادن دروغگو و رد روایات او ی ھا کتاب
 ھستند.

 پس چگونه ممکن است که دروغ بگویند؟
شد، چون اھل سنت روایت  گفتند روایاتشان رد می دروغ میھا  این و اگر

 کنند. واضح است و تقیه نمیھا  آن کنند، و شیوه و منھج دروغگویان را قبول نمی

 ).١/٣٧٨تھذیب الکمال ( -١
 ).٤/١١٢تھذیب التھذیب ( -٢
 ). ٦٤٢٧، ٦٤٢٤، ٦٤٢٢)، و مسلم (٦٢٨٢،٦٥١٠، ٦٢٨١، ٢٦٠٠بخاری ( -٣
 ).٦٤٢٧) و مسلم (٦٢٨١بخاری ( -٤
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وقتی جوینی منظور حدیث را نفھمیده است دھھا نفر از محدثین  : اینکه،سوم
اند، و مخالفت یک نفر با جمھور علما اعتباری ندارد و حقیقت را  برجسته آن را فھمیده

دھد. و اگر ھر نظر شاذی ترجیح داده شود برای امت چیزی از دینش باقی  تغییر نمی
 ماند. نمی

آورند، و  کرده و به اقوال شاذ روی می شیعه اقوال علمای برجسته امت را رھا
گیرند. این  ای را که مخالف در پیش گرفته و یا ضعف آن را در نظر نمی صحت شیوه

 ضعیفی است.  ۀشیوه و منھج شیو
: اینکه، ادعاھایی که جوینی کرده است ھمه اخبار تاریخی ھستند که اگر چھارم

ثابت باشد خیر بزرگی که در امت  دقت و بررسی شود ثابت نیستند، و اگر بخشی از آن
 شود. ھست به خاطر فساد یک نفر و یا انحرافش نادیده گرفته نمی

ھای بسیار  پنجم: ھمانطور که اشاره شد، پیش آمدن برخی موارد شر و بدی، نیکی
، جھاد در راه ھا سرزمینچیند. روایت دین، فتح  نمی زیاد و خیر بزرگ را از این امت بر

 ۀاند، آیا ھم ندگان و شھدا و صالحان که چندین برابر افراد شرور بودهخدا، عبادت کن
اند نادیده گرفته  باید به خاطر شر و فسادی که افراد اندکی مرتکب آن شدهھا  این

 شوند؟!
بینید که پنجاه  ی تاریخ تأمل و تدبر کنید میھا کتاباید: (وقتی شما در  ) شما گفته١١١

ساِل دوم کامًال شر بوده و در آن خیری نیست، در سران و امیران آن ھم خیری نبوده 
است، و مردم بیشتر شبیه فرماندھان و سران خود ھستند، و قرن پنجاه سال است، پس 

 )].۱۲-۲۰/۳[شرح ابن أبی الحدید (این حدیث چگونه درست است؟!) 
بیند، و در کنار آن  ی تاریخ دقت کند این حوادث را میھا کتابدر  ھرکس گویم: می

کند، چیزھایی ھمچون علما، عابدان و  اعمال فاضل و خوبی را ھم مشاھده می
 مجاھدان در راه خدا. 

 و در این مدت، ھنوز افرادی از صحابه و اھل بیت باقی بودند. 
ر آن وجود نداشت، پس این دین که اھل بود و ھیچ خیری د اگر این دوران شر می

آن را فرا گرفتند و ھا  آن اند، چگونه به ما رسیده است، این دوران آن را حفاظت کرده
فرا گرفتند؟! پس چطور ھا  آن آن را به دیگران آموختند، و مردم قرن بعدی آن را از

 شود که در این قرن خیری نبوده است؟! گفته می
 م و قضاوت، قضاوتی شتابزده است!تردیدی نیست که این حک

حرکت علمی و دینی غیر از حرکت سیاسی است، ممکن است سیاست فاسد شود و 
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خیر در امت باقی بماند. بنابراین، نباید برای ھمه امت از خالل قشر سیاسی حکم کرد. 
بلکه، حتی در طبقه سیاسی ھم شر ھست ھم خیر و خوبی وجود دارد، با وجود 

وجود داشته است، اما جھاد در این عصرھا ادامه یافته است، و باید ھا  نآ فسادی که در
 با دادگری و انصاف حکم شود.

 .]١٥٢[األنعام:  ﴾�َذا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا﴿ فرماید: خداوند متعال می
 ».ھرگاه که سخن گفتید انصاف کنید«

�َّ َ�ْعِدلُواَوَ� َ�ْرَِمنَُّ�ْم َشَنآُن قَْوٍ� َ�َ ﴿ فرماید: و می
َ
 .]٨[المائدة:  ﴾�

 ».و دشمنی قومی نباید شما را بر آن دارد که دادگری نکنید«
 و توضیحات بیشتر در این مورد قبًال گذشت. 
کنیم، و برخی از مطالب  اند اضافه می برخی از آیات را که در فضل اصحاب آمده

 دھیم: گذشته را مورد تحلیل و بررسی قرار می
ر پایان سخن از صحابه برخی از آیات را به این بحث اضافه کنیم که بر جا دارد که د

نمایند، و برخی از مطالب گذشته را بیشتر توضیح دھیم، و در  فضیلت آنان داللت می
این امر ما بر فھم مستقیم که به ذھن ھر عالم و طالب علمی که ذھنش از ھر آنچه که 

 کنیم. می ند، تکیهک نماید خالی است خطور می آن را فاسد می

ًة َوَسًطا ِ�َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۱ مَّ
ُ
َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾ا�َّاِس َوَ�ُ�وَن الرَُّسوُل َعلَيُْ�ْم َشِهيًدا
شما  ایم تا گواھان بر مردم باشید و پیامبر بر و اینگونه شما را امتی میانه قرار داده«

 ».گواه خواھد بود
... و زھیر بن ابی سلمی در .گوید: (وسط در کالم عرب یعنی برگزیده طبری می
 گوید:  مورد وسط می

 .١)بمعظم إذا نزلت إحدی الليايل مهم =كهم وسط يرضی األنام بح(
شوند وقتی که امر  راضی میھا  آن ھا برگزیدگانی ھستند که مردم به قضاوت آن

 تد.بزرگی اتفاق اف

ًة َوَسًطا﴿ گوید: و ثعالبی می مَّ
ُ
ایم،  یعنی: شما را امت عادلی قرار داده  ﴾َجَعلَْناُ�ْم أ

 ).٢/٥تفسیر طبری ( -١
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رساند، و وسط  روایت شده است، و عبارات مفسرین ھمین را می صاین از پیامبر خدا 
 . ١یعنی برگزیده و بھترین....)

گویند: فالن اوسط قومه  می ھا عربگوید: (وسط: یعنی عدل... و  و سمرقندی می
 . ٢...)ھاست آنترین  ترین و درستکارترین و عادل یعنی برگزیده

اند، یعنی ھمه وسط را به برگزیده و عادل  و مفسرین ھمه بر این معنی اجماع کرده
 اند.  تفسیر کرده

 .٣و رازی در اثبات این دو معنا به تفصیل بحث کرده است
ستاید که این امت را امتی برگزیده و عادل قرار  میخداوند این امت را  گویم: می

اند، آیا این نسل مؤمن در این داخل است یا  بوده شداده است، و مخاطب نسل صحابه
شان، ھمچون: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعدبن  نه؟ و به خصوص افراد برگزیده

 ھستند یا نه؟ ابی وقاص و زبیر بن عوام.... و دیگر بزرگان صحابه در آن داخل
امت موافق  ۀاین افراد ھستند، پس شما با بقی ۀدر زمرھا  آن اگر شما بگویید:

 امت وسط نیستند دلیل شما چیست؟! ۀدر زمرھا  آن ھستید، و اگر بگویید: نه،
اند که به حق  اند و علی را نگذاشته تغییر دادهھا  آن اگر بگویید: دلیل این است که

 خود برسد.
اند  مانع رسیدن او به حقش گشتهھا  آن دلیل اینکه علی حقی داشته وگویم:  می

 چیست؟! 
 اگر بگویید: دلیل آن امامت است.

 گویم: این حق را چه کسی روایت کرده است؟ می
 اند! اگر بگویید: خود اصحاب روایت کرده

 اند که چیزی در مورد علی وصیت نشده است. روایت کردهھا  آن گوییم: می
 این حق را روایت کرده است. سید: علیاگر بگوی

اش  روایت کرده است که حقی ندارد، و او با دیگر برادران صحابی سگوییم: علی می
 فرقی ندارد.

 ).١٤٣قره آیه (تفسیر سوره ب -تفسیر ثعالبی -١
 ).١/٩٩تفسیر سمرقندی ( -٢
 ).٤/٨٣التفسیر الکبیر ( -٣

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٢٦٠

اند از نظر سند از روایاتی که ادعای امامت  و روایاتی که در ابطال وصیت روایت شده
 ترند. کنند صحیح  او را می

زیستند بر وجود چیزی از این ادعاھا  در آن می و عالوه از این، وضعیتی که اصحاب
کند، و قبًال در چند جا این مطالب بیان شد، و ھمچنین در آینده نیز  داللت نمی

 توضیح داده خواھد شد.
برگزیده و عادل ھستند، و از طرفی ھا  آن ستاید که و چگونه خداوند این امت را می

 باشند؟! اولین افراد امت فاسق و ظالم می
زیستند، و در راه ایمان خود به انواع  در زمان نزول قرآن میھا  آن حال آنکهو 

مصایب گرفتار شدند، و آنان زندگی را با زھد و دوری از دنیا و جھاد در راه خدا سپری 
ھای دنیا کشته  به دور از وطن و سرزمین خود در گوشهھا  آن نمودند، و ھزاران نفر از

 خواستند؟! د کدام دنیا را میبا این جھاھا  آن شدند، پس
آیا معقول است که این تعداد زیاد که ھزاران نفر بودند در مدح و ستایش الھی 

 ای نداشته باشند؟! بھره
ستاید و در  آیا این متھم کردن خداوند عزوجل نیست به اینکه او تعداد زیادی را می

خورند و  را میھا  آن ریبکند؟! و مردم ف واقع فقط ستایش بر چھار نفر انطباق پیدا می
 ۀپذیرند و حال آن که به گفت دھند و روایاتشان را می آنان را گرامی و عادل قرار می

 در حقیقت چنین نیستند؟!ھا  آن شما
در آن که صالحیت شامل  ھیچکسآیا امت در این برھه از تاریخ از میان رفت، و 

ةٍ ﴿ شدن در آیه مَّ
ُ
نماند. چون ظلمی شد، یا اینکه خیر در کنار باشد باقی  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 آن شر وجود داشت؟!
ای در سلسله خوب بودن این امت است که تا قیامت از بین  و ادامه یافتن خیر حلقه

 نخواھد رفت؟!

رَْسلَْنا �ِيُ�ْم رَُسوً� ِمنُْ�ْم َ�تْلُو َعلَيُْ�ْم آيَاتَِنا ﴿ فرماید: خداوند می -۲
َ
َكَما أ

ُ�َعّلُِمُ�ُم الِْكَتاَب َواْ�ِْكَمَة َوُ�َعّلُِمُ�ْم َما لَْم تَُ�ونُوا َوُ�َزّ�ِيُ�ْم وَ 
 .]١٥١[البقرة:  ﴾١٥١َ�ْعلَُمونَ 

و ھمچنین پیغمبری را از خودتان در میانتان برانگیختیم که آیات ما را بر شما «
شما آموزد و به  دارد و به شما کتاب و حکمت را می خواند و شما را پاکیزه می فرو می
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 ».توانستید آن را بیاموزید دھد که نمی چیزی یاد می
 کند: این آیه چند چیز را بیان می

دارد که در رأس آن نسلی  اینکه خداوند منت خویش را بر این امت بیان می اول:
است که مخاطب این قرار گرفته است که (پیامبری از خودتان... آیات قرآن.... شما را 

 آموزد...). ما میدارد و به ش پاکیزه می
ھا  آن کنم که عاقلی گمان برد که مخاطبین در این منتی که خداوند بر فکر نمی

 نھاده است داخل نیستند.
نھاده است این است که پیامبر ھا  آن ھایی که خداوند بر اینکه یکی از منت دوم:

کیزه و پاک پاھا  آن گرداند. آیا این نعمت تحقق یافته و پیامبر را پاک میھا  آن صخدا
 کرده است یا خیر؟!

ھای اخالقی و کارھای  را از زشتیھا  آن یعنی »ویزکیھم«گوید: ( ابن کثیر می
 . ١گرداند...) جاھلیت پاک می

 اند حتی منافقین؟ اند پاک شده اگر بگویند: آیا ھمه کسانی که با او بوده
اند و در میان امت  بوده صگوییم: مخاطب مؤمنانی ھستند که با آنحضرت  می

اولین ھا  این شوند، پس شناخته می صمعروفند و به عنوان اصحاب و یاران پیامبر 
 باشند. کسانی ھستند که در خطاب الھی داخل می

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۳
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ».اید آفریده شده ھا انسانه سود شما بھترین امتی ھستید که ب«
ھمه مفسرین بر این اجماع دارند که این ستایش الھی بر امت شامل اصحاب 

اند. بعضی  گردد اختالف کرده شود، و در مورد اینکه آیا شامل بقیه است ھم می می
از مکه به مدینه ھجرت  ص اند: منظور آیه کسانی ھستند که ھمراه پیامبر گفته
 .٢اند... کرده

 .٣اند: منظور ھمه امت است و برخی از مفسرین گفته
 رود. و اقوال مفسرین از این دو مفھوم تقریبًا بیرون نمی

 ).١/٣٣٥التفسیر ( -١
 ).١١/٢٩تفسیر الطبری ( -٢
 )١١/٢٩تفسیر الطبری ( -٣
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امت را. به ظاھر نسل اول  ۀپس خداوند یا اصحاب مھاجر را ستوده است، یا ھم
یاوران دین و راویان آن ھا  آن بیشتر و کاملتری دارد، چون ۀامت از این ستایش بھر

ند، و آن طور که اسباب صالح و پرھیزگاری برای آنان فراھم بوده است، برای باش می
را ستوده ھا  آن دیگران به آن اندازه فراھم نبوده است. خداوند امت را خطاب نموده و

است. آیا معقول است که خداوند امت را خطاب نموده و بستاید و این خطاب فقط 
 یا کافرند یا مرتد، و یا ظالم و فاسق ھستند؟!! باشد؟! و بقیهھا  آن شامل چھار نفر از

 بار خدایا! تو پاکی، این تھمت بزرگی است!!

�َْفَق ِمْن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل  ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۴
َ
َ� �َْسَتوِي ِمنُْ�ْم َمْن �
�َْفُقوا ِمْن َ�ْعُد َوقَاتَلُ 

َ
ِيَن � ْ�َظُم َدرََجًة ِمَن ا�َّ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُ اْ�ُْسَ�  أ وا  َوُ�ًّ وََعَد ا�َّ

ُ بَِما َ�ْعَمُلوَن َخبِ�ٌ   .]١٠[الحدید:  ﴾١٠َوا�َّ
اند و (در  کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) از اموال خود (در راه خدا) بخشیده«

اند (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و  راه خدا) جنگیده
اند و  ر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح (مکه) بذل و بخشش نمودهبرت

گاه از ھر آن  اند، اما به ھر حال، خداوند به ھمه وعده پاداش نیکو می جنگیده دھد و او آ
 ».کنید میچیزی است که 

کند که کسانی که قبل از فتح مکه در  گوید: (بدان که آیه بر این داللت می رازی می
اند؛ درجه و  اند و با دشمنان خدا جنگیده خدا انفاق و بذل و بخشش نمودهراه 

مقامشان فراتر و برتر از مقام کسانی است که این دو کار را بعد از فتح مکه انجام 
 اند). داده

گروه وعده پاداش نیکو، یعنی بھشت را داده  ھردوگوید: (و خداوند به  تا اینکه می
 .١است، اما مقامشان متفاوت است)

دارد که در راه خدا  را بیان می شآیه به صراحت فضیلت کسانی از اصحاب گویم: می
یا قبل از صلح  -اند و اموال خود را برای یاری کردن دین خدا قبل از فتح مکه  جنگیده
دارد که بعد از فتح مکه  فضیلت کسانی را بیان می اند، و ھمچنین خرج کرده -حدیبیه

 گروه و عده پاداش نیکو که بھشت است داده است.  ھردواند، و به  چنین کرده

 ).٢٩/٢٢٠التفسیر الکبیر ( -١
                                           



 ٢٦٣  سپاس و تذکر

الھی به گروه بزرگی داده شده یا فقط به چھار نفر داده شده است؟! آیا  ۀآیا این وعد
 ابوبکر و عمر و عثمان در این داخل ھستند یا نه؟!

 داخل ھستند، پس مفھوم آیه ھمین است.ھا  آن بله، اگر گفته شود:
الھی  ۀدراین وعدھا  آن و اگر گفته شود: نه، دلیلش چیست؟ باز اگر کسی بگوید: نه

 ، پاسخ چیست؟سشامل ھستند و نه علی
 . ھاست آن ۀاگر گفته شود: از حدیث دلیل داریم که علی از زمر

 نیز داخل ھستند.ھا  این کند که طور حدیث داللت می شود: ھمین گفته می

ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۵ لََقْد رَِ�َ ا�َّ
ثَاَ�ُهْم َ�تًْحا َقرِ�ًبا

َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو� نَْزَل السَّ

َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهْم فَ�  ﴾١٨الشَّ

 .]١٨[الفتح: 
مؤمنان راضی گردید ھمان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خدا خداوند از «

ھایشان نھفته بود لذا اطمینان خاطری به  دانست آنچه را که در درون دل می
 ».ھایشان داد و فتح نزدیکی را پاداششان کرد دل

این بیعت ذکر شده است. و تعداد کسانی  ۀی حدیث و تفسیر واقعھا کتابدر بیشتر 
این بیعت حضور داشتند در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله چنین بیان که در 

 صگوید: (ما در روز حدیبیه ھزار و چھار صد نفر بودیم و با پیامبر  اند، او می شده
 .١بیعت کردیم)

دھد که از مؤمنانی که در زیر درخت با  گوید: (خداوند متعال خبر می و ابن کثیر می
 .٢اضی و خوشنود است)اند ر بیعت کرده ص پیامبر

دھد که او تعالی از این مؤمنان راضی است، و به اقتضای  خداوند در اینجا خبر می
راضی است، و ھرگاه خداوند ھا  آن اند و خداوند از مؤمن بودهھا  آن شود که این ثابت می

ناراضی و ناخشنود ھا  آن عز و جل از شخصی یا قومی راضی و خوشنود باشد، از
بر ایمان ھا  آن چون رضامندی خداوند عزوجل از آنان دلیلی است بر اینکه گردد؛ نمی

 مانند. خود باقی می

 ).١٤٨٣صحیح مسلم ( -١
 ).٧/٣٤٢تفسیر ابن کثیر ( -٢
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مؤمن بودند؟ ھا  آن پس آیا ھمه این کسانی که بیعت کردند مؤمن ھستند؟ یا بیشتر
 اند؟ و دلیل چیست؟ مؤمن بودهھا  آن یا تعداد اندکی از

دھد که تأکید است بر اینکه  قرار میرا با این کلمات مخاطب ھا  آن و چگونه خداوند
 راضی است، و منظور از آن چھار نفر است؟!ھا  آن ۀخداوند از ھم

ِ  لَْو يُِطيُعُ�ْم ِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۶ نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ا�َّ
َ
َواْعلَُموا أ

َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ  ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
يَماَن َوَز�ََّنُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َكثٍِ� ِمَن اْ�

اِشُدونَ  ولَ�َِك ُهُم الرَّ
ُ
هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَياَن  أ َفْضً� ِمَن  ٧َوَ�رَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ َونِْعَمًة  َوا�َّ  .]٨-٧[الحجرات:  ﴾٨ا�َّ
یاری از کارھا از شما بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است و ھرگاه در بس«

اطاعت کند به مشقت خواھید افتاد، اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته است 
ھایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند  و آن را در دل

جلوه داده است، فقط آنان راھیابند و بس. این لطف و نعمتی از سوی خدا است، 
گاھی فراوان و فرزانگی بیشمار استخداو  ».ند دارای آ

دارد که ایمان را در نظرتان گرامی  خداوند منت خویش را بر اصحابه بیان می
 ھایتان آراسته است. داشته است و آن را در دل

 الھی برای نسل صحابه تحقق یافته است؟  ۀآیا این گفت
د عدالت و دینشان متھم در مورھا  آن اگر تحقق یافته است، آیا درست است که

 صبه زودی تغییر خواھند داد و از فرمان پیامبر ھا  آن شوند، و بر این باور باشیم که
 سرپیچی خواھند کرد؟!

و اگر بگویید: آنچه خداوند فرمود در مورد اصحاب تحقق نیافته است، شما به 
دھد که انجام نشده  که خداوند خبر از منت و لطفی می کنید میخداوند اعتراض 

 است!!
 دھد که حقیقت ندارد؟! آیا خداوند خبر از لطف و بخششی می

به زودی ھا  آن دانید که ام با اینکه می گوید که به لطف و منت نھاده میھا  آن و یا به
 شوند؟! از لطف و نعمت الھی جدا می

انعام کرده و نعمت خداوند تحقق ھا  آن ل بهدھیم که خداوند عزوج ما گواھی می
پاک و نیکو ھا  آن اند و با آن نعمت زندگی کرده و بر آن مردهھا  آن یافته است و
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 در بھشت ملحق بگرداند.ھا  آن راضی باد و ما را بهھا  آن ھستند... خداوند از

ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۷ َها ا�َّ ُّ�
َ
دَّ ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ يَا �

ٍ� َ�َ الَْ�فِرِ�َن  ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤِمنَِ� أ

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َوُ�ِحبُّونَُه أ ِ� ا�َّ

ْ
فََسوَْف يَأ

 َ ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن � ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ٍِ�  َذلَِك َفْضُل ا�َّ َشاُء  ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ
ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ

ی از شما از دین خود بازگردد خداوند جمعیتی را خواھد آورد ھرکسای مؤمنان! «
دارند. نسبت به مؤمنان نرم  دارد و آنان ھم خدا را دوست می که خداوند دوستشان می

کنند (و به  دا جھاد میو فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه خ
دھند،  ای ھراسی به خود راه نمی کننده ایستند) و از سرزنش ھیچ سرزنش تالش می

بخشد، و خداوند دارای  که بخواھد می ھرکساین ھم فضل خدا است، خداوند آن را به 
گاه است  ».فضل فراوان و آ

 در اینجا چند چیز قابل تأمل است:
شرطیه و جواب آن آمده است، یعنی ھرگاه شرط یافت شود  ۀ: اینکه در آیه جملاول

 جواب آن قطعًا یافت خواھد شد.
مرتد شدند، سپس خداوند عزوجل  ھا عرببسیاری از  صبعد از وفات پیامبر

را برای مقابله با این ارتداد برانگیخت، و او و برادرانش از بزرگان صحابه به پا  سابوبکر
 به دین بازگرداندند.ھا  آن د تا آن کهخاستند، و با مرتدین جنگیدن

طور است، و به حقیقت اعتراف کنند،  اگر شیعه بگویند: ارتداد پیش آمده، و ھمین
 اند. اعتراف کرده سبه فضل ابوبکر صدیق

و اگر انکار کنند شایسته مناظره نیستند؛ چون وقتی طرف مخالف امور بدیھی را 
 ندارد.انکار کند شایستگی گفتگو و مناظره را 

 اند. و اگر بگویند: ابوبکر و برادرانش مرتد شده
گوییم: خداوند وعده داده است، و شرط گذاشته است که وقتی ارتداد پیش  می

کنند، پس چه کسانی با  آید قطعًا افرادی خواھند آمد که با مرتدین جھاد می می
 اند؟! جنگیده سصدیق

ت کند و بیندیشد، این صفات را و اخالق او دق سصدیق ۀدر سیر ھرکس: اینکه دوم
ھای کفر از  بیند، او با برادران مؤمن خود مھربان بود و حکومت به طور کامل در او می
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، و با وجود اینکه کردند میترسیدند و او لشکریانی را فرستاد که در راه خدا جھاد  او می
در آن سستی مسلمین در آن وقت کم بودند او از جنگیدن با ارتداد اھمال نورزید و 

 نکرد.
تحقق یافتند،  ش: اینکه، این صفات در لشکر صدیق و لشکر عمر و لشکر عثمانسوم

 بودند.ھا  آن و بعضی از کسانی که بعد از آن در کنار او جنگیدند با سو علی
 سو این اخالق در زمان خلفای سه گانه رایج بود، سپس برخی از آن در زمان علی

 ویم که بطور کلی از بین رفت.ناپدید گشت، البته اگر نگ
کسی  سچون آیه آمدن این افراد را مشروط به ارتداد کرده است، و در دوران علی

 ای بدون اینکه بخواھد پیش آمد. مرتد نشد، و فقط فتنه
پس شاھد این است که این وعده تحقق یافت، و نعمت خداوند بر صدیق و 

 نماید. را تأکید میھا  آن عدالت برادرانش تمام گردید، و این فضیلت و ایمان و
اند، و سپس  کنند که اصحاب مرتد شده بسیاری از شیعه امامیه ادعا می چھارم:

است،   نجنگیدهھا  آن گویند: علی به خاطر حفظ وحدت مسلمین تقیه کرده و با می
نجنگید؟! چون ارتدادی ھا  آن با سبا مرتدین جنگید و علی سپس چرا ابوبکر صدیق

 نبود.
سابق شما بھتر نبود که او  ۀبا معاویه جنگید؟! آیا طبق قاعد سچرا بعد از آن علی و

 به خاطر حفظ وحدت مسلمین جنگ نکند؟!
 آیا به خاطر این جنگ مسلمین متفرق نشدند؟!

 آیا خون مسلمین ریخته نشد؟!
او در اینجا برای این جنگید که او امام منتخب بود، و نجنگیدن او در آن جا به 

طر آن بود که وی امام منصوصی نبود، و ھرگز او اینطور نبوده است که به خاطر خا
 امامت منتخبی بجنگد و به خاطر امامتی که از سوی خدا برای نص آمده است نجنگد!!

اِ�َاِت ﴿ فرماید: خداوند متعال می -۸ ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم  رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ�

ْمًنا  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� 
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخْوفِِهْم أ ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ ا�َّ

 .]٥٥[النور:  ﴾َشيًْئا
اند وعده  اند و کارھای شایسته انجام داده به کسانی از شما که ایمان آوردهخداوند «
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دھد که آنان را قطعًا جایگزین در زمین خواھد کرد ھمان گونه که پیشینیان را  می
پسندد حتمًا  جایگزین قبل از خود کرده است، ھمچنین آیین ایشان را که برای آنان می

خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل  پابرجا و برقرار خواھد ساخت و نیز
 گردانند).  پرستند و چیزی را انبازم نمی سازد، مرا می می

 تامالتی در آیه:
را جایگزین ھا  آن اینکه خداوند به اصحاب مؤمن و صالح وعده داده است کهاول: 

 پیشینیان و وارث فرماندھی و حکومت ایشان در زمین خواھد کرد...
تحقق یافتن این وعده را مشروط به ایمان و عمل صالح کرده است، آیا و خداوند 

 الھی تحقق یافته است؟ ۀاین وعد
یابد، و اگر این  یعنی، وقتی ایمان و عمل صالح یافت شوند این وعده تحقق می

 ھا تحقق یافتند پس ایمان و عمل صالح وجود دارد. وعده
 : اینکه، آیا این وعده تحقق یافته است؟دوم

را ھا  آن تردیدی نیست که خداوند عزوجل اصحاب را در زمین جایگزین کرد و دین
پابرجا و استوار کرد، و صحابه در زمان خلفای راشدین زندگی را با امنیت و آرامش 

 را فتح کرد. ھا سرزمینھا  آن ۀگذراندند و خداوند بوسیل
اند؛ چون اگر در این  و این دلیلی است برای اینکه ایمان و عمل صالح تحقق یافته

اند،  وعده امت مخاطب باشند پس صحابه اولین کسانی ھستند که مخاطب قرار گرفته
پس  -رساند  آن طور که ظاھر نص ھمین را می -و اگر خطاب مخصوص صحابه باشد 

 به اصحاب وعده داده شده است.
 در ایمانگواھی بر ایمان آنان است، و امت ھا  آن تحقق یافتن وعده به دست سوم:

شکی ندارند مگر کسانی که گمراه و بدعت گذارند، و اگر امت به بالی بیمار دالن ھا  آن
 دفاع کنیم.ھا  آن شد الزم نبود که ما از ایمان و دارندگان عقاید فاسد گرفتار نمی

: اینکه، این آیه از دالیل اعجاز در اخبار قرآن کریم است، که خداوند از به چھارم
این امت خبر داده است، و ھمان طور که خداوند خبر داد، واقع شد، و قدرت رسیدن 

 این از اخبار غیب است.
و جانشین ایشان است، و احادیث صحیح و  صوصی پیامبر ساید: (علی ) گفته١١٢

ی اھل ھا کتابکنند). سپس احادیثی از  روایات ثابت از صحابه بر این موضوع داللت می
 اید. سنت ذکر کرده
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 پاسخ:
: اینکه چطور شما از روایات صحابه که از دیدگاه شما گمراه و فاسق ھستند و اول

، در صورتی که کنید میاند استدالل  مرتد شده یا فاسق گشته صبعد از وفات پیامبر 
 دانید؟! شما روایات فاسقان و کافران را حجت نمی

ت یافت، حال ی شما دسھا کتابتوان به روایات صحیحی از  : اینکه، چگونه میدوم
 آن که راویان آن افراد ناشناخته و ضعیفی ھستند.

اید که نزد اھل سنت معتبر نیستند؛  یی روایت کردهھا کتاب: اینکه، شما از سوم
اید که  چون احادیث ضعیف و موضوع زیادی در آن روایت شده است، و شما ادعا کرده

 احادیث صحیحی ھستند.
اید، بعضی از  عساکر و فضایل صحابه روایت کردهشما از معجم طبرانی و تاریخ ابن 

در درجه سوم، و بعضی در درجه چھارم قرار دارند، و ترک کردن  ھا کتاباین 
ی درجه سه و ھا کتابیی که در درجه اول یا دوم قرار دارند و روی آوردن به ھا کتاب

 چھار از نظر علما زشت است.
دیث دارای طبقات و جایگاه ی حھا کتابگوید: ( محدث ولی الله دھلوی می
 ی حدیث را دانست).ھا کتابمتفاوتی ھستند، پس باید طبقات 

 از نظر صحت و شھرت بر چھار طبقه ھستند...) ھا کتابگوید: (و این  سپس می
 گوید: تا اینکه می

منحصر در سه کتاب است که عبارتند از: موطأ و صحیح بخاری و  طبقه اول:(
 ...صحیح مسلم

نسائی... و تقریبًا مسند احمد  ۀ.. (سنن ابوداود و جامع ترمذی و گزید.طبقه دوم:
 بن حنبل ھم در این طبقه قرار دارد).

قبل از بخاری و مسلم و در  -مسانید و مصنفات و جوامعی ھستند که  طبقه سوم:
احادیث صحیح و حسن و  ھا کتاباند که این  تصنیف شده -ھا  آن و بعد ازھا  آن زمان

 اند...). معروف و شاذ و منکر و درست و نادرست را جمع کردهضعیف و 
 ی خطیب و أبونعیم... و ابن عساکر ھستند. ھا کتاب(... ...و طبقه چھارم:

 ...).و طبقه پنجم
سوم  ۀگوید: (از طبق ی حدیث میھا کتابولی الله دھلوی بعد از ذکر طبقات 

شود مگر افراد  استفاده نمیی حدیث برای عمل به آن و استناد به آن ھا کتاب
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شوند.  گوید: بله. گاھی اوقات متابعات و شواھد از آن گرفته می دانشمند... تا اینکه می
 شود. استدالل نمیھا  آن اما از

چھارم، پرداختن به جمع آوری آن و استنباط از آن  ۀگوید: (و اما طبق سپس می
ر حقیقت بدعت گذاران از قبیل نگری و تکلف از متأخرین است، و د نوعی تعمق و ژرف

توانند شواھدی برای  می ھا کتابرافضه و معتزله و دیگران با کمترین نگاه به این 
درست  ھا کتابمذاھب خود بیاورند، پس در مناقشات حدیثی علما، استدالل از این 

 .١نیست)
مورد بحث کنیم و  را ذکر میھا  آن اید که ما ) شما پنج حدیث در مورد وصیت آورده١١٣
 دھیم: قرار می

اید که طبرانی از سلمان روایت کرده که گفت: گفتم: (ای پیامبر  گفته حدیث اول:
خدا! ھر پیامبری وصی داشته است، وصی شما کیست؟ تا اینکه فرمود: وصی من و 

دھد و  ام را انجام می گذارم و وعده رازدار من و بھترین کسی که بعد از خود به جا می
 .٣)٢کند علی بن ابی طالب است ادا میَدینم را 

 تامالتی در مورد این حدیث:
 : اینکه طبرانی بعد از ذکر این حدیث گفته است:اول

اش وصیت کرده است نه به خالفت، و  . یعنی او را به خانواده»وصی من«(و گفت : 
گذارم یعنی بھترین فرد اھل  اینکه فرمود: بھترین کسی که پس از خود به جای می

 یتش). یعنی اینکه منظور این نبوده که به طور مطلق از ھمه بھتر است. ب
: اینکه، ھیثمی نیز قول طبرانی را ذکر کرده است، و شما نه در روایت طبرانی دوم

 اید!! اید و نه توضیح ھیثمی را بیان نموده آن را ذکر کرده
الله قرار دارد که گوید: (و در اسناد این حدیث ناصح بن عبد : اینکه، ھیثمی میسوم

دانید. سپس  اید و حال آن که معنی متروک را می متروک است). شما این را نگفته
 کنند)!!! اید که (احادیث صحیح نبوی بر آن داللت می گفته

 اقوال علما در مورد راوی حدیث، ناصح بن عبدالله. چھارم:

 ). ١٣٥-١/١٣٣الحجة البالغة ( -١
نجا تا پایان یاز ا ینمودم، ول می اشاره اید هردکر که شما ذک ینجا در متن به مراجعیتوجه: تا ا -٢

 آورم. می بحث، مراجع را در پاورقی
 ). ٩/١١٣)، مجمع الزوائد (٦/٢٢١المعجم الکبیر ( -٣
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ید: (متروک گو گوید: (منکر الحدیث است)، و فالس می بخاری در مورد او می
، پس چطور شما ١گوید: (چیزی نیست و اعتباری ندارد) است)، و ابن معین می

 گویید حدیث صحیح است، و یکی از راویان آن چنین وضعیتی دارد؟! می
 . ٢گوید: (حدیث منکری است) ذھبی در مورد این حدیث می پنجم:

یز نیست که بنابراین، حدیث باطل است و صحیح نیست، و برای ھیچ مسلمانی جا
 از چنین حدیثی برای دین یا دنیای خود استدالل کند.

اید: احمد بن حنبل از انس بن مالک  از انس بن مالک است. شما گفته حدیث دوم:
کند که گفت: (وصی و وارث من علی بن ابی طالب  روایت می صو او از رسول خدا

 . ٣کند) ام را وفا می نماید و وعده است، َدینم را ادا می
 پاسخ:

اید  امام احمد آنگونه که شما گفته »الفضائل«: اینکه من این حدیث را در اول
نیافتم، و فقط آنچه در آن بود حدیث سابق بود که با ھمان کلمات روایت شده بود، 

 اید، دو حدیث نیستند. پس آن طور که شما گفته
م: پیامبر کند که گفت: (به سلمان گفت امام احمد از انس بن مالک روایت می

را در مورد وصی او بپرس، آنگاه سلمان گفت: ای رسول خدا! وصی تو  صخدا
کیست؟ گفت: ای سلمان! وصی موسی چه کسی بوده است؟ گفت: یوشع. گفت: وصی 

 من... )تا آخر آن.
معقول نیست که او پیامبر را از وصی او بپرسد و پیامبر به او بگوید، سپس دوباره او 

 بپرسد. اگر حدیث صحیح باشد. صاز پیامبر 
اینکه، حدیث را مطر بن میمون اسکاف روایت کرده است، بخاری و نسائی و  دوم:

 .٤اند: (منکر الحدیث است) ابوحاتم و ساجی در مورد او گفته
کند، از انس  گوید: (او از افراد معتمد احادیث دروغین روایت می و ابن حبان می

کند، روایت کردن از او جایز  و غیره روایت می احادیث دروغینی در فضیلت علی

 ). ٤/٢٤٠میزان االعتدال ( -١
 ).٤/٢٤٠میزان االعتدال ( -٢
 ).١٠٥٢، ح ٦١٥/  ٢فضائل الصحابة ( -٣
 ). ٤/١٢٧یزان االعتدال (م -٤
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 .١نیست)
اند؛ و ابن جوزی آن را در الموضوعات  علما این حدیث را موضوع قرار داده سوم:

) آورده است، و ذھبی بعد از آن که دو حدیث از مطر مذکور آورده که یکی ۱/۳۷۴(
 . ٢موضوع و ساختگی ھستند) ھردوھمین حدیث است، گفته است: (

تحقیق شده  الصحابة بعداز شناخت سند حدیث که شما در کتاب فضائل ارم:چھ
اید، آیا درست است که بگویید: (احادیث صحیح نبوی) و از آن برای  متوجه آن شده

شود و امت را دچار  ای استدالل کنید که منجر به طعنه زدن به اصحاب می عقیده
 نماید؟!  تفرقه می

روایت کرده  صاید: ابن عساکر از بریده، و او از پیامبر  شما گفته حدیث سوم:
 . ٣است که فرمود: (ھر پیامبری یک وصی و وارث دارد، و علی وصی و وارث من است)

ی تاریخ صالحیت این را دارند که مرجعی برای اثبات عقاید ھا کتاب: اینکه آیا اول
 باشند؟! 

گوید: (اگر این حدیث  از ذکر این حدیث می اینکه مولف کتاب (المناقب) بعددوم: 
روایت کرده است،  سشود که معاذ صحیح باشد، و ارث قرار دادن بر مفھومی حمل می

برم؟ فرمود: آنچه  می ! چه ارثی از توصگفت: ای پیامبر خدا سگوید: علی او می
 . ٤باشد برند، کتاب خدا و سنت پیامبرش می پیامبران از یکدیگر به ارث می

س احادیث دیگری در تفسیر وصیت آورده و پس از آن گفته است: (احادیث سپ
اند که خداوند  اند و گفته صحیحی که در نفی وارث قرار دادن و وصی قرار دادن آمده

چیزی غیر از آنچه درکتاب خدا آمده مقرر نکرده است، و در صحیفه مطالبی ھا  آن برای
 .٥..).در مورد شتران و عقل

یا خودش یا  سی صحیح آمده که علیھا کتابو آنچه او به آن اشاره کرده است در 
در جواب پرسشگری که از او پرسید که آیا غیر از آنچه در کتاب خدا آمده چیزی از 

 ). ٣/٥المجروحین ( -١
 ). ٤/١٢٧میزان االعتدال ( -٢
 ).٨٥، ٤٢)، المناقب، خوارزمی (ص ٤٢/٣٩٢تاریخ دمشق ( -٣
 این حدیث را در ھیچ منبعی از منابع حدیث به جز از الذخائر نیافتم. -٤
 ). ١٣٢ -١٣١القربی (ص  یمناقب ذو یذخائر العقبی ف -٥
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وحی با شما ھست؟ گفت: (نه، سوگند به خداوندی که دانه را شکافت و جان را آفرید 
دھد، و آنچه در  در مورد قرآن خداوند به کسی میاز آن خبر ندارم بجز فھم و درکی که 

 این صحیفه آمده است).
 گفتم: در صحیفه چه ھست؟

 گفت: (عقل، و آزاد کردن اسیر، و اینکه ھیچ مسلمانی به خاطر کافر کشته نشود).
بن یزید تیمی از پدرش و  ٢این را از او روایت کرده است. و ابراھیم ١ابوجحیفه

آن را از او روایت  ٤و طارق بن شھاب ٣یت کرده است، و ابوالطفیلپدرش از او آن را روا
 اند... کرده

 اند. آن روایت کرده ٦و ابوحسان ٥و حارث بن سوید
 کنند. و کلمات ھمه روایات بر مفھومی که در حدیث آمده تأکید می

کند،  و این حدیث صحیح ھر ادعایی را که در برخی از روایات باطل آمده تکذیب می
اند و به روایات سیاه و تاریک  یب است که افرادی این روایات صحیح را ترک کردهو عج

 اند!  که یا دروغ و یا ضعیف ھستند روی آورده
اید ابن جوزی آن را از موضوعات قرار داده  : اینکه، حدیثی که شما ذکر کردهسوم

 . ٧است
ه که: روایت کرد باید: (طبرانی از حسن بن علی : شما گفتهحدیث چھارم

او حمد و ستایش خدا را گفت، و  (حسن بن علی بن ابی طالب خطبه ایراد نمود
 .٨را به عنوان خاتم اوصیا و وصی خاتم االنبیاء یاد کرد) سعلی

ھیثمی آن را روایت کرده است و در مورد آن توضیح داده است، و احمد با اختصار 
طرق و روایات بزار و طبرانی  زیاد آن را روایت کرده است، و اسناد احمد و بعضی از

 ).٢٣٥٨)، و دارمی (١٤١١)، و ترمذی (٦١٦)، و احمد (٣٢٨١)، و مسلم (٢٩٨٠بخاری ( -١
 ). ٢٠٣٦)، و ابوداود (٢١٤٧)، و ترمذی (١٠٤٠)، و احمد (٣٧٤٩)، و مسلم (١٨٤٩بخاری ( -٢
 ). ٦٤٩٠)، و ابن حبان (١٣١٩)، و احمد (٥٠٨٢مسلم ( -٣
 ). ٩٦٥احمد ( -٤
 ).١٣١٠احمد ( -٥
 ). ٩٦٢احمد ( -٦
 ) ١/٣٧٦الموضوعات ( -٧
 ). ٢/٣٣٦المعجم األوسط ( -٨
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 .٢ھستند، و ابونعیم نزدیک به این از انس روایت کرده است ١حسن

 : تأمالتی بر این روایت
: اینکه، این حدیث را با این کلمات فقط طبرانی به تنھایی در االوسط روایت اول

 کرده است، و غیر از او کسی دیگر با این کلمات آن را روایت نکرده است، و ھمه
(خاتم اوصیا و وصی خاتم  ۀاید روایت را بدون ذکر کلم منابعی که شما ذکر کرده

 توانند این روایت را تقویت کرده باشند. اند، پس طرق مذکور نمی االنبیاء) آورده
شریک بن عبدالله  ٣: اینکه، روایات دیگر از علت خالی نیستند، در روایت احمددوم

گوید: پدرم ده ھزار مسئله از جابر  ه در مورد او میقرار دارد، و پسر شریک بن عبدالل
 جعفی داشت، و ده ھزار روایت غریب و ناشناخته داشت.

گوید: حدیث شریک اعتباری ندارد، و علما در مورد او سخن زیادی  و ابن مبارک می
 . ٦الحال است دیگر در آن عمروبن حبشی قرار دارد که مجھول ٥. و روایت٤دارند

) قرار دارد، ابن معین در مورد عمرةدر سند این روایت (سالم بن ابی : اینکه، سوم
گوید: استدالل از حدیث او جایز  گوید: حدیث او اعتباری ندارد. و ابن حبان می او می
 .٨گوید: حدیث او واھی و پوچ است . و ابن جوزی می٧نیست

احادیثی : اینکه، پس این حدیث صحیح نیست، و در قضایای دین به چنین چھارم
 استدالل کردن درست نیست.

 صاید: طبرانی از علی بن علی ھاللی، و او از پیامبر خدا شما گفته حدیث پنجم:
و نزد  گفت: (و وصی من بھترین اوصیا است، -ل-کند که به فاطمه  روایت می

 ).٩/١٤٦مجمع الزوائد ( -١
 ). ٤٢/٣٨٦)، تاریخ دمشق (٤٢)، المناقب، خوارزمی (ص ١/٦٣حلیة األولیاء ( -٢
 ). ١/١١٩مسند أحمد ( -٣
 ). ٢/٢٧٠میزان االعتدال ( -٤
 ). ١/١١٩المسند ( -٥
 ). ٥/١٧٣ثقات ابن حبان ( -٦
 ). ٢/١٧٣تدال (میزان االع -٧
 ). ٦/١٨٠اکمال تھذیب الکمال ( -٨
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 . ١خداوند شوھرت از ھمه کس پسندیده تر است)
االوسط روایت کرده است، و در سند آن گوید: طبرانی آن را در الکبیر و  ھیثمی می

گوید: (منکر الحدیث است، و به سبب این  ھیثم بن حبیب است، ابوحاتم در مورد او می
 .٢حدیث متھم شده است)

گوید: (و اما ھیثم بن  و در مورد حدیثی دیگر که در سند آن ھیثم قرار دارد می
جز ذھبی که او را به خاطر ام که عدالت او را مخدوش بداند ب حبیب، کسی را ندیده

 . ٣حدیثی که روایت کرده متھم کرده است، و ابن حبان او را ثقه دانسته است)
با ثقه قرار دادن  -که ذھبی از او پیروی کرده است -پس مخدوش کردن ابوحاتم 

گوید: (ھرگاه در مورد کسی  ابن حبان منافات دارد؛ چون ذھبی در مورد ابوحاتم می
اند، اگر  شما توقف کنید تا ببینید که دیگران درباره او چه گفته گفت: حجت نیست،

کسی دیگر او را ثقه قرار داده بود شما براساس مخدوش قرار دادن ابوحاتم حکم 
 . ٤گیر است) نکنید، او در مورد راویان سخت

 در اینجا چند چیز قابل تأمل است:
یی که در شرح حال ھا کتاب: اینکه (علی بن علی) که در حدیث ذکر شده در اول

 اند وجود ندارد. راویان نوشته شده
ی رجال وجود ھا کتاب: اینکه شیخ طبرانی (محمد بن زریق بن جامع) در دوم
 ندارد. 

: اینکه صحابی بودن علی بن ھالل ثابت نیست، و ھیچ دلیل صحیحی که سوم
، و این حدیث بیانگر این باشد که او صحابی بوده وجود ندارد به جز ھمین حدیث

 چنان که گفته خواھد شد: صحیح نیست. 
این حدیث را طبرانی با سند خودش از ھیثم بن حبیب، از سفیان بن  چھارم:

 عیینه از علی بن علی ھاللی... تا آخرش، روایت کرده است.

 ). ٤٢/١٣٠)، تاریخ دمشق (٣/٥٧)، المعجم الکبیر (٦/٣٢٧المعجم األوسط ( -١
 ). ٩/١٦٦الزوائد ( مجمع -٢
 ).٣/١٩٠الزوائد ( مجمع -٣
) چنین گفته ٤٤١الباری (ص  )، و ھمچنین ابن حجر در مقدمه فتح ١٣/٢٦٠سیر أعالم النبالء ( -٤

 است.
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گوید: (ھیثم  می ذھبی در مورد این راوی که از سفیان بن عیینه روایت کرده است
ان بن عیینه روایت باطلی را در مورد مھدی روایت کرده که با آن بن حبیب از سفی
 متھم شده است).

گوید: (روایت ھیثم بن حبیب از عکرمه و حکم بن عتبه، و از او  باز ھم ذھبی می
 شعبه و ابوعوانه و گروھی دیگر، ابوحاتم او را ثقه قرار داده است). 

فرق گذاشته است ھا  آن اساتیدو ابن حجر قول ذھبی را که بین دو نفر با ذکر 
 درست قرار داده، و بر آن تأکید کرده است.

ی روز عرفه روزه ھرکساینکه، ھیثمی بعد از ذکر حدیث ابن عباس که: (پنجم: 
گوید: (طبرانی آن را در الصغیر  شود....) می شصت سال از گناھان او می ۀبگیرد کفار

روایت کرده است، و در سند آن ھیثم بن حبیب است که از سالم الطویل روایت 
کند و سالم ضعیف است، اما ھیثم بن حبیب را کسی جز ذھبی ضعیف قرار نداده  می

قرار داده است، و ابن حبان او  است، ذھبی او را به خاطر حدیثی که روایت کرده متھم
 را ثقه قرار داده است).

دچار وھم و اشتباه شده است، چون ھیثم که در این  /در اینجا ھیثمی گویم: می
 حدیث آمده متأخر است، یعنی بعد از ھیثم سابق بوده است.

ھیثم سابق از سفیان بن عیینه از علی بن علی ھاللی و او از پدرش و او از 
سه شخص قرار دارد، پس او قبل از  صکند، و بین او و پیامبر  ایت میرو صپیامبر

ھیثم بن حبیبی قرار دارد که حدیث روزه را روایت کرده است، و آنچه ذھبی گفته در 
 مورد ھیثم گذشته است، نه ھیثم دوم. 

به ھمان ھا  آن بنابراین، وقتی ذھبی شرح حال این دو نفر را بیان کرده بین
 ذشت فرق گذاشته است.ای که گ شیوه

و ابن حبان ھیثم سابق و اولی را در کتابش ذکر نکرده است، بلکه او فقط ھیثم 
 . ١دوم را ذکر نموده است

اینکه، ھیثم بن حبیبی که ابن حبان در کتابش او را ذکر کرده است در  ششم:
د، و ابن نامن الحال می مورد او جرح یا تعدیلی بیان نکرده است، و این را علما مجھول

کند، ولی وقتی فردی  را جرح نکرده ذکر میھا  آن یھیچکسحبان ھمه کسانی را که 

 ). ٤/٣٦٨الثقات ( -١
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 را ذکر کرد و در مورد او چیزی نگفت به معنی این نیست که او را ثقه دانسته است.
پس اگر ابن حبان اسم یک راوی را در کتابش (الثقات) ذکر کند به معنی این 

در  /ن که تصریح کند که او ثقه است، چون اونیست که آن راوی ثقه است مگر آ
گوید و راوی نزد او ثقه نیست، و  آورد و چیزی در موردش نمی کتابش اسم راوی را می

 کنیم: ھایی در این مورد ذکر می اینک نمونه
اسحاق بن ابی یحیی الکعبی: در کتاب الثقات او را نام برده و در مورد او  -۱

گوید: استدالل از او، و روایت  روحین میچیزی نگفته است، و در کتاب مج
 کردن از او جایز نیست.

اسماعیل بن محمد بن حجاده یمامی که در کتاب الثقات در مورد او چیزی  -۲
گوید: اگر به تنھایی روایت  نگفته است، و در کتاب المجروحین در مورد او می

 کند حجت نیست. 
توان از سکوت  ست، بنابراین، نمیو اینگونه در مورد گروھی از راویان چنین کرده ا

او استناد کرد، بلکه حتی اگر او به تنھایی فردی را ثقه قرار داده باشد باید در مورد آن 
 در ثقه قرار دادن متساھل است.  /فرد بررسی و پژوھش شود، چون او

آید...) برای شما روشن شد که در  اید: (تعارض پیش می اینکه شما گفته ھفتم:
دچار اشتباه شده و گمان برده است که  /د و تعارضی نیست، و ھیثمیاینجا تضا

اند دو ھیثم  ھیثم بن حبیب فقط اسم یک نفر است، با اینکه ذھبی و ابن حجر گفته
بن حبیب بوده است، و ابن حبان در کتابش فقط ھیثم بن حبیب ثقه را ذکر کرده 

شوند. و اینگونه  اده میاست، و این دو نفر از طریق شیوخ و اساتیدشان تشخیص د
روشن گردید که در اینجا تضاد و تعارضی وجود ندارد؛ چون فردی که ثقه قرار داده 

 شده است غیر از کسی است که جرح شده است.
این احادیثی که صحیح نیستند و ما برای ھیچ مسلمانی جایز  گویم: و در پایان می

گر ما بخواھیم از چنین روایاتی که در دانیم که از آن در امور دین استدالل کند، ا نمی
اند استدالل کنیم، به نظر شما  ی ما در مورد ابوبکر و دیگر خلفا آمدهھا کتاب
 توانیم چنین روایاتی پیدا کنیم؟ بله. نمی

ھایی  گویی ی ما ھستند به یک دھم مبالغات و گزافهھا کتابگرچه روایاتی که در 
 رسند. نمیاند  که در روایات شما آمده

اید: (ضعیف قرار دادن حدیثی بدون دلیل پذیرفته نیست، چنان که  ) شما گفته١١٤
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شود مگر آن که توضیح داده شود، یعنی سببی که به  گوید: جرح پذیرفته نمی نووی می
علت آن راوی جرح شده بیان شود، چون مردم در مورد اسبابی که به علت آن فرد فاسق 

اختالف دارند، و شاید کسی که او را فاسق دانسته، بنابه اعتقاد خودش شود  قرار داده می
. و چیز نزدیک به این، از ابن قدامه نقل شده است، ابن حجر بعد از ذکر اینکه ١بوده است

گوید: این جرحی است که توضیح  دارقطنی یزید بن ابی مریم را ضعیف قرار داده است می
گفت:  گوید: از قاضی ابوالطیب شنیدم که می ب می. خطی٢داده نشده پس پذیرفته نیست

از نظر ما ھمین درست گویم:  جرح پذیرفته نیست مگر آن که توضیح داده شود... می
است و ائمه از حفاظ حدیث و نقادان آن از قبیل... بخاری و مسلم... نظرشان ھمین 

 .٣است
 پاسخ:

دیگر فقط مختص اھل  ایھ : اینکه علم حدیث علمی است که از میان ھمه فرقهاول
ھایی دارند که فقط با یک نگاه  ھا و تخریج در این مورد موشکافیھا  آن سنت است، و

 شوند. عادی درک نمی
اید: (ضعیف قرار دادن بدون دلیل مورد قبول نیست) و نسبت  اینکه شما گفته

ی گوید، بلکه نوو دادن این قول به نووی نوعی شتابزدگی است. نووی این را نمی
گوید، ولی وقتی شما در کالم او تأمل کنید. نووی اقوال علما را در  برعکس آن را می

اید،  مورد این مسئله ذکر کرده که از جمله آن، یکی قولی است که شما ذکر کرده
 سپس نووی غیر از این را ترجیح داده است.

 گوید: (آیا ذکر سبب و علت جرح شرط است یا نه؟ می /نووی
 اند: ف کردهدر این اختال

شافعی و بسیاری دیگر بر این باورند که ذکر سبب جرح شرط است، چون ممکن 
شود، چون اسباب  است او فرد را به سببی مجروح قرار دھد که با آن مخدوش نمی

 جرح پوشیده و علما در آن اختالف دارند.
 اند که شرط نیست. و قاضی ابوبکر باقالنی و گروھی دیگر گفته

داند برای او ذکر آن شرط  اند: کسی که اسباب جرح را می گر گفتهو گروھی دی

 ). ١٠/١٨١)، و مانند آن در شرح مسلم (٢٠/١٣٦المجموع ( -١
 ). ٤٥٣مقدمه فتح الباری ( -٢
 ). ١٣٥ة (ص یالکفایة فی علم الروا -٣
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گوید: (اگر  داند برای او شرط است...). تا اینکه می نیست، و کسی که اسباب آن را نمی
جرح و تعدیل تعارض داشته باشند، طبق قول مختار محققین و جمھور جرح مقدم 

 است. 
 اشد یا کمتر.کنندگان بیشتر ب کند تعداد تعدیل و فرق نمی

اما صحیح قول اول کنندگان بیشتر باشند تعدیل مقدم است،  شده: اگر تعدیل و گفته

 .١کننده آن را ندانسته است) کننده از چیزی اطالع یافته است که تعدیل است، چون جرح
 اند که عدالت اینکه، محققین ذکر علت جرح را در مورد کسانی واجب دانستهدوم: 

بنابراین، جرح چنین افرادی پذیرفته نیست مگر آن که توضیح داده ثابت است، ھا  آن
 . چون-بخاری و مسلم -مثل راویان شیخین  -یعنی علت جرح بیان شود -شود 

اند و از ضعفا و مجروحین در  در راویان (احادیث خود) خیلی دقت کردهھا  آن
 . ٢با غیر از آن اند، مگر در متابعات و شواھد یا ھمراه صحیحین شان روایت نکرده

پذیرفته نیست مگر آن که ھا  این راویان صحیحین نزد جمھور عادل ھستند، و جرح
اید ھمین است، او  توضیح داده شود، و منظور ابن حجر از آنچه گفته و شما ذکر کرده

ی که صاحب کتاب صحیح از او روایت کرده است به ھرکسگفته است: (باید دانست که 
آن راوی از دیدگاه او عادل بوده و حفظش درست بوده و غفلت معنی این است که 

نداشته است... بنابراین، اگر کسی دیگر راوی کتاب صحیح را جرح کند طعنه و 
اش  جویی جویی او در مقابل تعدیل این امام قرار دارد، بنابراین جرح و عیب عیب

 .٣نماید...) خدوش میپذیرفته نیست مگر آن که سببی را ذکر کند که عدالت راوی را م
و اما اگر راوی مجھول باشد و عدالت او ثابت نباشد، جرح او به طور مطلق پذیرفته 

گوید: (اگر فردی که مورد طعنه و جرح قرار گرفته است تعدیل  است. ابن حجر می
جویی او به صورت اجمالی بدون بیان شدن سبب پذیرفته  نشده باشد، جرح و عیب
 .٤داند) او را جرح کند که می است به شرطی که کسی

ای ھستند که در  و اما کسانی که قولشان در مورد جرح و تعدیل پذیرفته است ائمه

 ). ١/٢٣٩صحیح مسلم ( -١
 ). ٢/٧٠٨علل الترمذی و شرح آن، ابن رجب ( -٢
 ). ٣٨٤مقدمه الفتح (ص  -٣
 ). ١٨٠النظر (ص  نزھة -٤
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گاھی دارند و به شناخت  ھا گواھی داده شده است.  از این موضوعھا  آن این مورد آ
اند باید بدون ذکر اسباب  گوید: (اما سخن ائمه که به این کار پرداخته ابن کثیر می

گاه ھستیم که را میھا  آن پذیرفته شود، چون ما شناخت و اطالع این ھا  آن دانیم و آ
گاه و خیرخواه ھستند...) موضوع را به عھده گرفته  .١اند و منصف و متدین و آ

ی که به بینش و دقت او ھرکسو قبل از او ابن اثیر این را بیان کرده و گفته است: (
 . ٢طور مطلق کسی را جرح کند...)اعتماد شده است کافی است که به 

ھا، ابن الطیب بر این تأکید نموده و آن را از جمھور نقل کرده و گفته  و قبل از آن
جویی کرد که  است: (جمھور علما بر این ھستند که ھرگاه کسی فردی را جرح و عیب

گاھی دار جرح را نمی  ند برداند باید این توضیح داده شود، و علمایی که در این مورد آ
 واجب نیست که توضیح دھند).ھا  آن

کننده عالمی  و خطیب بغدادی این را پسندیده و گفته است: (به نظر ما، اگر جرح
 . ٣باشد نیاز به توضیح سبب جرح نیست)

اند، و جرح  ھا بر این اساس نوشته شده ی رجال و شرح حالھا کتابو  گویم: می
 د. ان علمای متخصص را بدون ذکر سبب پذیرفته

 و این مذھب محققین علمای حدیث است.
 اید در آن نوعی شتابزدگی است.  : اینکه، آنچه به ابن حجر نسبت دادهسوم

گوید که متعلق به صحیح  ابن حجر در این کتاب بزرگش در مورد قضایایی سخن می
کردید  گوید، و اگر شما در پژوھش دقت می بخاری ھستند و به طور مطلق سخن نمی

 دادید. خواھید به او نسبت نمی را برای اثبات آنچه می این قول
اید، و این صفحه با فصل نھم  ) مقدمه نقل کرده۴۵۳شما این سخن را از صفحه (

شود ارتباط دارد، و عنوان این فصل از این قرار  ) آغاز می۳۸۴مقدمه که از صفحه (
اند، و  جویی شده عیباست: (در بیان افرادی از راویان این کتاب (صحیح بخاری) که 

اسامی این افراد به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است، و در این فصل به ھر اعتراضی 
روایت نموده، یا در متابعات ھا  آن جواب داده شده است، و بیان افرادی که در اصول از

 ). ٩٧الباعث الحثیث (ص  -١
 ). ١/١٢٧جامع األصول ( -٢
 ).١٧٨ة (ص یفاکال -٣
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 روایت کرده است).ھا  آن و استشھادات از
که روایت بخاری از ھر راوی به  سپس ابن حجر بیان این مطلب را آغاز کرده است

معنی عادل قرار دادن اوست، و اعتراف جمھور علما به نامگذاری آن به صحیح، یعنی 
گوید: (و وقتی اگر ببینیم که کسی در یکی  آن تعدیل در نھایت قوت است. تا اینکه می

ار جویی و طعنه در مقابل تعدیل این امام قر از راویان طعنه زده است، پس این عیب
دارد، بنابراین، پذیرفته نیست مگر که علت طعنه و جرح را بیان کند و سببی بیان 

 .١کند...) دارد که عدالت این راوی را مخدوش می
پس بحث به طور خاص در مورد راویان بخاری است، و عبارتی که شما از ابن حجر 

دارد، او در مورد  میاید که منظور او را بیان  اید بخشی از آن را حذف کرده نقل کرده
راوی مذکور گفته است: (یزید بن مریم دمشقی را ائمه و ابن معین و دحیم و ابوزرعه 

گویم: این  اند؛ دارقطنی گفته است: او اینگونه نیست؛ می و ابوحاتم ثقه قرار داده
جویی و جرح توضیح داده نشده است، بنابراین پذیرفته نیست، و از او در صحیح  عیب

 . ٢قط یک حدیث روایت شده است)بخاری ف
کند که این راوی را که از راویان صحیح است،  ابن حجر دارقطنی را رد می

ای کلی وضع  جویی و جرح کرده است، و منظور ابن حجر این نیست که قاعده عیب
 کند، و بلکه این فقط قاعده در مورد رجال صحیح است.

ویان صحیح است که با توجه به اینکه شود که راوی مذکور از را و با این، روشن می
اند. این خودش  را روایت کرده و علما صحیح بخاری را قبول کردهھا  آن بخاری حدیث

باالترین سطح ثقه دانستن است و چنین راوی جرح و طعنه در مورد او اعتبار ندارد 
 مگر آن توضیح داده شده باشد.

کلمه ھا  آن ل لغت به تواتر ثابت شده کهاید: (از صحابه و اھ ) گفته٣٨) شما در (ص ١١٥
تر بیان شد که در این  اند، چنان که پیش کرده اطالق می سرا بر علی بن ابی طالب »وصی«

انصاری و  ٤اند، و ھمچنین از ابوایوب روایت کرده ٣زمینه طبرانی و غیره از سلمان فارسی

 ). ١/٣٨٤مقدمه فتح الباری ( -١
 ). ٤٥٣ -١/٣٨٤مقدمه فتح الباری ( -٢
 ).٦١٥/ ٢)، فضائل الصحابة (١١٣/ ٩)، مجمع الزوائد (٢٢١/  ٦ر (یبکالمعجم ال -٣
 ).٨/٢٥٣الزوائد ( ع)، مجم٤/١٧١المعجم الکبیر ( -٤
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 روایت شده است). ١از علی مکی ھاللی
 پاسخ:

تر حدیث سلمان و علی ھاللی را بیان کردیم و عدم صحت این دو  اینکه، پیش اول:
حدیث روشن گردید، و علی مکی ھاللی (او علی ھاللی است) فرد مجھول و ناشناسی 

 است!!
 باشد؟! نمی : چه فایده از آوردن این ھمه احادیث که صحیح و درستدوم

حدیثی است که از : اینکه، حدیث ابوایوب را طبرانی روایت کرده است، و آن سوم
گوید: (حدثنا  اند. طبرانی می شیعه از یکدیگر روایت کرده غالةاول تا آخر آن را ضعفا و 

أحمد بن محمد بن عباس قنطری، ثنا حرب بن الحسن الطحان، حدثنا حسین بن 
بن ربعی، عن أبی أیوب  عبایةالحسن األشقر، حدثنا قیس بن الربیع، عن األعمش، عن 

 األنصاری...).
 راویان حدیث:

استاد و شیخ طبرانی، احمد بن محمد قنطری: در کتاب رجال شرح حالی برای او 
 ذکر نشده است، پس او خودش و حالتش نامشخص است!! 

 . ٢گوید: (حدیث او اعتباری ندارد) و حرب بن الحسن الطحان: ازدی در مورد او می
قابل تأمل است)، و گوید: (او  و در مورد حسین بن الحسن األشقر، بخاری می

گوید:  گوید: (منکر الحدیث است). و ابومعمر ھذلی می ابوزرعه در مورد او می
 .٣(دروغگوست)

اند، و  و در سند این حدیث قیس بن الربیع آمده که ناقدان در مورد او اختالف کرده
 اند، و احمد و بخاری و ابن حبان وعفان و ابن نمیر بیشترشان او را ضعیف قرار داده

کرد، و در حدیث او چیزھایی را  اند که او پسری داشت که به او تلقین می اتفاق کرده
 .٤گذاشت که در آن نبودند می

و  غالةگوید: ( از  بن ربعی است که ذھبی در مورد او می عبایةو در سند آن، 

 ). ٣/٥٧الکبیر ( المعجم -١
 ). ١/٤٦٩المیزان ( -٢
 ). ١/٥٣١المیزان ( -٣
 ). ٣٩٦-٣/٣٩٣المیزان ( -٤
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 .١ھای شیعه است) افراطی
د ھمه ضعیف ھستند. کنن و اینگونه، راویان این حدیث که آن را از یکدیگر نقل می

آن به خدا تقرب جسته  ۀای دارند؟! آیا دینی که بوسیل پس چنین احادیثی چه فایده
 گردد؟! شود بر پایه چنین احادیثی بنا می می

روایت کرده است که او به گروھی که  ÷اید: (و خوارزمی از علی ) شما گفته١١٦
و  صدم! من برادر پیامبر خدافرستاده بود گفت: ای مر ÷را به سوی علیھا  آن معاویه

، و در دلیلی و ٣ای که به اھل مصر نوشت چنین گفت . و ھمچنین در نامه٢وصی او ھستم)

ای که بعد از بازگشت از صفین  ، و در خطبه٤حجتی که علیه خوارج آورد ھمین را گفت
 . ٥ایراد کرد ھمین را گفت)

 پاسخ:
اید، و چنان  را تکرار کرده ھردواما اید،  اینکه شما به دو مرجع استناد کرده اول:

البالغه) و  اید که گویا چھار مرجع ھستند، این روایات در دو مرجع (نھج نشان داده
 اند. (تاریخ الیعقوبی) آمده

: اینکه تاریخ یعقوبی مرجعی است که وضعیت بھتری از تاریخ دمشق و تاریخ دوم
رسد،  طبری ندارد، و تاریخ یعقوبی از نظر مورد اعتماد بودن به آن دو تای دیگر نمی

بلکه مملو از سخنان باطل و دروغ است، و در مسایل تاریخی اعتماد کردن و استناد به 
 ه قضایای عقیدتی؟! جایز نیست، چه برسد ب ھا کتاباین 

توان بعنوان کتاب تاریخ استناد کرد، و نه بعنوان کتابی در  نمی نھج البالغة: از سوم
ادبیات؛ چرا که ھیچ سند و اساسی ندارد. و نزد ما کتابی است ساختگی، که یک شاعر 
آن را تألیف نموده است. تکّلف و آرایش ادبی در آن واضح و روشن است. بسیاری از 

ی اصیل و قدیمی ھا عربکه بر اساس  سبالغت و فصاحت علی ۀای آن برازندعبارتھ
توان مسائل عقیدتی را از آن استنباط کرد، و  می گفت، نیست. حال چگونه می سخن

 ). ٢/٣٨٧المیزان ( -١
 ).٢/١٩٣تاریخ الیعقوبی ( -٢
 ).٦/٧١شرح الحدیدی ( -٣
 ).٢/١٩٣تاریخ الیعقوبی ( -٤
 ). ١/١٣٨البالغة، ابن أبی الحدید ( )، شرح نھج٢البالغة خطبه ( نھج -٥
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 یا ثابت نمود؟!
ھـ ق)  ۱۴۰۶البالغه (چاپ سال  ای که برای نھج استاد عبدالسالم ھارون در مقدمه

روز، دو تردید در مورد این کتاب داشتیم، یکی اینکه، گوید: (ما تا دی نوشته است، می
مؤلف کتاب کیست؟ آیا شریف الرضی است یا برادرش مرتضی است؟...). تا اینکه 

آیند که  بندی و ساختار کلماتی بسیاری از جوانب آن چنین به نظر می گوید: (قافیه می
دقت شده و چنان  اند: چنان در توصیف باشند. و گفته برخالف معمول عصر نبوی می

انگیز تصویر ارائه شده که چنین روشی در آثار اسالمی صدر اول شناخته نشده  شگفت
ھای بسیاری در این کتاب است که بعد از  و معروف نبوده است، و ھمان طور که واژه

ھا و اصطالحاتی ھمچون  اند، واژه شیوع علوم حکمت در میان مردم متداول گردیده
گردد  گوید: و چیز دیگری که باعث شک در آن می .. تا اینکه می..»کیف«و  »األین«

این نصوص و عبارت، در آغاز کتاب یا در البالی آن چیزی از  ۀاین است که گردآورند
 منابعی که آن را تصدیق کنند ذکر نکرده است).

گوید:  و محقق کتاب دکتر صبری ابراھیم السید بعد از بررسی کتاب و متون آن می
 کتاب شامل پنج نوع از نصوص و متون است:(این 
 نصوصی که نسبت دادن آن به علی ثابت است. -۱
 اند. نصوصی که شیعه به تنھایی روایت کرده -۲
 کسی آن را روایت نکرده است. نصوصی که ھیچ -۳
 نصوصی که به دالیل خاصی در صحت نسبت دادن آن شک و تردید است. -۴
 نصوصی که نسبت آن به دیگران ثابت است. -۵

ا وجود ھمه این، محقق نتوانسته است که آن را تأیید کند مگر به استناد از و ب
 ی قابل اعتمادی نیستند.ھا کتاباصًال ھا  این ی ادب و تاریخ، وھا کتاب

ی تاریخ و ادب جایز ھا کتابگرفتن دین خود را از  -بحمدالله –و ما اھل سنت 
 دھیم. قرار نمیدانیم، و در قضایای مورد اختالف آن را داور  نمی

ی ادب ھا کتابالبالغه ھستند با نصوصی که در  سپس محقق نصوصی را که در نھج
 اند مقایسه کرده است و به امر عجیبی دست یافته است. و تاریخ آمده

اند بعضی از پنج خط بیشتر نیستند اما  ی ادب و تاریخ آمدهھا کتابنصوصی که در 
 یکصد و پنجاه سطر ھستند!البالغه  ھمان نصوص و عبارات در نھج

البالغه تا (وال وقت معدود) از العقدالفرید ابن  او ثابت کرده است که خطبه اول نھج
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البالغه بیش از صد و  عبدربه گرفته شده، و این در آنجا فقط پنج خط است، و در نھج
البالغه دارند  ھایی که نصوص این کتاب با نھج پنجاه سطر است سپس به بیان تفاوت

 .١رداخته استپ
البالغه، آیا صالحیت دارد که در دین از آن استناد شود؟! و بلکه آیا  این است نھج

 صالحیت دارد که در تاریخ و ادب مورد استناد قرار بگیرد؟!
و ابن اثیر و طبری از امام  ٢ ÷اید: (حاکم و ھیثمی از امام حسن ) شما گفته١١٧

 . ٣اند روایت کرده ÷حسین
، و خوارزمی از ابن مردویه، و او از ام ٤بن حصیب بن عبدالله بریدةز و ابن عساکر ا

، و یعقوبی از ٧، و ابونعیم از انس بن مالک٦، و کنجی شافعی از ابوسعید خدری٥سلمه

از عمر بن خطاب، و  ١٠، و قندوزی٩، و خوارزمی از عمروبن عاص٨مالک بن حارث األشتر
 اند). روایت کرده ١١مسعودی از ابن عباس

 اید. اید و بلکه بعد از بیان روایت سابق این مراجع را بر شمرده شما نصی را ذکر نکرده
 پاسخ:

طوری ھستند که جایز نیست  -به جز اولی -اینکه، ھمه این مراجع تاریخی  اول:
 کنم شما این را ندانسته باشید. مسلمان در دینش از آن استناد کند، و فکر نمی

کند، و کسی که به دنبال حق است باید  حق تبدیل نمی زیاد آوردن باطل آن را به
 ای تجدید نظر کند.  در چنین شیوه

 ).٦٥ -١البالغة، مقدمة المحقق ( نھج -١
 ) از طبرانی و غیره.٩/١٤٦)، مجمع الزوائد (٣/١٧٢المستدرک ( -٢
 ).٤/٣٢٢)، تاریخ الطبری (٣/٢٨٧الکامل ( -٣
 ). ٤٢/٣٩٢تاریخ دمشق ( -٤
 ). ١٤٧مناقب الخوارزمی ( -٥
 ). ٢٩٥)، الفصول المھمة (ص ٥٠١البیان (ص  -٦
 ). ٤٢/٣٨٦)، تاریخ دمشق (٤٢)، المناقب، خوارزمی (ص ١/٦٣حلیة األولیاء ( -٧
 ). ٢/١٧٨تاریخ الیعقوبی ( -٨
 ).١٩٩مناقب الخوارزمی (ص  -٩

 ).٢/٧٥ینابیع المودة ( -١٠
 ). ٣/٨مروج الذھب ( -١١
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ی تاریخ مملو از سخنان باطل ھستند، و اگر ما بخواھیم در مقابل ھمین ھا کتاب
کنده از تناقضات است، اما ما در دین استدالل  کار شما را انجام دھیم می توانیم، تاریخ آ

دانیم، و دین ما برای ما  ادب و احادیث ضعیف را جایز نمیی تاریخ و ھا کتاباز 
 گرانبھاتر از این است. 

کنیم  ای ھستیم، دلیلی که صحیح باشد آن را قبول می ما دارای منھج و شیوه
کنیم ھر چند مطابق با میل ما  گرچه برخالف میل ما باشد، و از ضعیف استدالل نمی

ی حدیث ھا کتابھایی که در غیر از  و داستانباشد. بنابراین، به احادیث و روایات 
 ی سنن و روایات ھمه احادیث را در بر دارند.ھا کتابشود، و  اند توجه نمی آمده

کنم، چون خواندن آن و رد کردن آن  بنابراین، من به این روایات تاریخی توجه نمی
ات قضایای ی اھل سنت که در اثبھا کتابضایع کردن وقت است، و اگر به ھر کتابی از 

را در فھرست مراجع مورد استناد  ھا کتاباند نگاه کنید این  عقیدتی تالیف شده
 نخواھید دید، مگر آن که به صورت ثانوی آمده باشند.

ی معتبر اھل سنت ھمانند صحیحین که مورد اعتماد ھا کتابشما چرا از یکی از 
اند  سی آن پرداختهاھل سنت ھستند و راویان آن را قبول دارند و به شرح و برر

ھای دروغین و  آورید که سرشار از داستان یی روی میھا کتاب، و به کنید میاستدالل ن
 روایات باطل ھستند؟!

 آیا شیوه و منھج محققین ھمین است؟! 
استاد گرامی! موضع، موضع پیروز و مغلوب نیست، بلکه موضع حق یا باطل، و بھشت 

 یا جھنم است.
است که شما در روایت از ایشان  سروز قیامت علی بن ابی طالبطرف دعوای شما در 

 اید. دقت نکرده

اید که  است که شما به مراجعی استناد کرده صبلکه طرف دعوای شما پیامبر خدا

 اند که ایشان آن را نگفته است. نسبت داده صسخنانی را به پیامبر
که شما برای اثبات دین او ترسم که طرف دعوای شما پروردگار جھانیان باشد  بلکه می

 اید. در پذیرفتن روایات ضعیف یا دروغین تساھل کرده
: اینکه حدیث حسن و حسین به معنی ھمان حدیث حسن است که اندکی قبل دوم

 در مورد آن توضیح داده شد، و گفته شد که صحیح نیست. 
 ۀدھید، ما طبق شیو : اینکه، احادیثی که شما به مراجع حدیث نسبت میسوم

دھند سطح و  علمی که علمای اھل سنت برحسب آن روایات را مورد بررسی قرار می
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کنیم. و روایات تاریخی صالحیت این را ندارند که در امور  درجه آن را بیان می
اعتقادی از آن استدالل شود، چون این منابع و این روایات قابل اعتماد نیستند، و این 

 قبول ماست. شیوه و روش علمی در ھر حال مورد
 . ١اند) اید: (و ھمین طور ذھبی و ابن حجر از جابر جعفی روایت کرده شما گفته -١١٨

گوید: ابن عیینه  کند که می و از مزی باید تعجب کرد که از سعید بن منصور روایت می
دانم از آن چیزی را روایت کنم، او  ام که جایز نمی گفت: از جابر شصت حدیث شنیده

گوید: حداقل این است که حدیث او قابل  اوصیا به من گفت.... تا اینکه می گوید: وصی می
استناد و استدالل نیست، مگر اینکه آنچه او روایت کرده افراد ثقه نیز روایت کرده 

گویم: منظور او از اینکه باید افراد ثقه در روایت با او مشارکت داشته باشند  . می٢باشند
چون (حریز بن عثمان حمصی) از رجال بخاری و سنن چیست؟ آیا منظورش افرادی ھم

کند که او ثقه است،  است، کسی که مزی از احمد بن حنبل در مورد او روایت می ٣اربعه
ثقه است، ثقه است، و در شام فردی در روایت از او بھتر نیست، و ھمچنین از یحیی بن 

ی که این فرد صبح و شام ، در صورت٤کند که او ثقه است معین و مدنی و عجلی روایت می
گوید: او ھفتاد بار  کرد، چنان که ابن حبان در مورد او می علی بن ابی طالب را لعنت می

فرستاد، او را در مورد  کرد و ھفتاد بار در شامگاه بر علی لعنت می صبح علی را لعنت می
 . ٥ کرد!!!) این کارش پرسیدند؟ گفت: او (علی) سرھای پدران و نیاکان مرا از تنشان جدا

 پاسخ:
: اینکه، جابر جعفی در ابتدا فرد درستی بود، سپس تغییر کرد و آنچه او را اول

اند، از جمله  تغییر داد یا اختالط و یا دیوانگی بود، به خاطر این علما او را تکذیب کرده
علمایی که او را تکذیب کرده برخی عبارتند از: ابوحنیفه و سفیان و لیث بن ابی سلیم 

 و زائده و یحیی بن معین و جوزجانی.
گفت: علی به دنیا  گوید: (او سبأیی و از یاران عبدالله بن سبأ بود و می ابن حبان می

 . ٦گردد) باز می

 ). ٢/٤٣ب ()، تھذیب التھذی١/٣٨٣میزان االعتدال ( -١
 ). ٤/٤٧٠تھذیب الکمال ( -٢
 ). ٢/٢٠٧تھذیب التھذیب ( -٣
 ).٥٧٦، ٥٧٣، ٥٧٢/ ٥تھذیب الکمال ( -٤
 ).١/٢٦٨المجروحین ( -٥
 ). ٣٨٤-١/٣٧٩میزان االعتدال ( -٦
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ھایی از او نقل کرده که در  امامی در کتابش مجمع الرجال داستان ۀو قھبانی شیع
ابوعبدالله محمد بن محمد گوید: (او دیوانه شد، و شیخ ما  آن ادعای غیب است و می

سرود که نشانگر اختالط بودند، و اینجا جای ذکرش  اشعار زیادی می /بن نعمان
 نیست). 

 ی زیادی از او نام برده و در پایان آن گفته است: (موضوع و دروغ است).ھا کتابو 
و داستانی از عروه بن موسی روایت کرده که گفت: با ابو مریم نشسته بودم و جابر 

 پیش او بود، ابو مریم بلند شد و یک کوزه آب از چاه مبارک بن عکرمه آورد. ھم
نیاز  جابر به او گفت: وای بر تو ای ابامریم! به یاد دارم که از این آب خود را بی

 نوشیدی. دانستی، و از اینجا از آب فرات می می
 کنم).  را مالمت نمیھا  آن ابومریم به او گفت: اگر مردم ما را دروغگو بنامند

و در ابتدای بیان شرح حال او از عبدالحمید بن ابی العالء روایت کرده که گفت: 
 اند، من نزد (وقتی ولید کشته شد وارد مسجد شدم ناگھان دیدم که مردم جمع شده

گوید: وصی اوصیا و وارث  ای ابریشمی بر سر دارد و می آمدم، دیدم که او عمامهھا  آن
به من گفت، آنگاه مردم گفتند: جابر دیوانه شده  ÷ان، محمد بن علیعلم پیامبر

 . ١است، جابر دیوانه شده است)
ی شیعه در مورد جابر به ھمان صورتی که در ھا کتاباین شرح حالی است که در 

اند که او  ی اھل سنت آمده ذکر شده است، و او را اینگونه توصیف کردهھا کتاب
دیوانه است، پس اگر اھل سنت روایات او را معتبر  دروغگو و دارای اختالط و

 تواند باشد؟!  میھا  آن اند چه سرزنشی متوجه ندانسته
مخالف است، اما ھا  آن : اینکه اھل سنت وقتی ببینند که راوی در مذھب بادوم

به خاطر این ھا  آن کنند، و گوید از او روایت می راستگوست، یا در این روایت راست می
 اند که دروغگوست.  جعفی روایت نکرده از جابر

اند، چون شیعیان گذشته به  روایت کرده اند هھا نفر که متصف به تشیع بود اما از ده
این بود که ھا  آن گفتند، و بلکه فقط مذھب کس از اصحاب ناسزا نمی شیخین و به ھیچ

 گفتند. ، و دروغ نمیکردند میمقدم  سرا برعثمان سعلی

 ). ٢/١٢مجمع الرجال ( -١
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 (رافضه) نامیده شدند، سه بعدھا به سبب ترک کردن زید بن علیای ک و اما فرقه
کنند، و  ورزند، و آنان را به ارتداد و فسق متھم می با بزرگان امت دشمنی میھا  این

براساس تقیه استوار است؛ ھا  آن ۀدانند؛ چون عقید دروغ گفتن را جایز و حالل می
بعد از آنکه به ثقه بودن یک رافضی بنابراین، خیلی کم از روافض روایت شده است، و 

 اند. اعتماد شده از او روایت کرده
اند، و از  اند روایت کرده و شیخین از بیش از شصت نفر که متصف به تشیع بوده

 اند که برخی عبارتند از: اند روایت کرده گروه زیادی که رافضی بوده
 ).۴أبان بن تغلب ربعی (م:  -۱

ای کامل است، اما راستگوست، پس ما صداقت  شیعه گوید: (او ذھبی در مورد او می
 . ١باشد) پذیریم و بدعتش به گردن خودش می او را می

 احمد بن مفضل قرشی (م د س). -۲
 . ٢گوید: (او از سران شیعه بود، و راستگوست) او می ۀابوحاتم دربار

 ). ۴جعفر بن سلیمان ضبعی (م:  -۳
روایت کرده است که او ابوبکر و گوید: (ثقه است)، و ذھبی از او  ابن معین می

 . ٣داشت را دوست نمی لعمر
 خالد بن مخلد قطوانی [خ م ت س ق]. -۴

گوید: (او اھل تشیع بود، حدیث او منکر و غیر قابل قبول است، و در  ابن سعد می
. یعنی او احادیثی ٤اند) کند، و به خاطر ضرورت از او روایت نوشته تشیع افراط می

 اند، یا به خاطر علو سند.  گران روایت نکردهکند که دی روایت می
 عبدالملک بن أعین کوفی [ع]. -۵

 گوید: (شیعه است، راستگوست).  ابوحاتم می
 گوید: (رافضی است). سفیان می

 ). ١/٥المیزان ( -١
 ). ١/١٥٧المیزان ( -٢
 ). ١/٤١٠المیزان ( -٣
 ). ١/٦٤٠الطبقات الکبری ( -٤
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 . ١گوید: (ثقه است) و عجلی می
 محمدبن ُفَضیل بن غزوان [ع]. -۶

 . ٢ن بود)ای آتشی گوید: (شیعه گوید: (ثقه است). و ابوداود می ابن معین می
ھا شماری از راویان شیعه ھستند که به تشیع و غلو و رافضی بودن توصیف  این

اند، و وقتی که  ذکر کردهھا  آن و مسلم یا یکی از را بخاریھا  آن احادیثاند، که  شده
ھا  آن ثابت شده اعتقاد بد این افراد شیخین را از ذکر روایاتھا  آن صداقت و راستگویی

 باز نداشته است. 
اند، به خاطر آن است که راستگو بودن آن  ھا روایت کرده و اگر از برخی از ناصبی

ھا  آن مثالی کسانی است که در مورد ھا آن ناصبی برایشان ثابت گردیده است، مثال
شیعه یا روافض ھستند و مذاھب زشتی دارند، اما وقتی ثابت شده ھا  آن گفته شده که

ھا به معنی این  و از رافضیھا  این اند. و روایت از روایت کردهھا  آن ند ازکه راستگو ھست
 گویند. نیست که عقایدشان درست است، و ھمچنین امامیه نیز ھمین را می

: اینکه، در مورد شرح حال حریز بن عثمان سه مطلب در مورد موضع او در سوم
 ذکر شده است: سبرابر علی

 نسبت داد. سن آن را به علیتوا می مواردی از آن است که -۱
 دانند. می و مواردی است که او از آن بیزار است، و دیگران نیز او را از آن بدور -۲
 توبه کرده است. سو اینکه او از ناسزا گفتن به علی -۳

و گرایش ما به این سمت است که این مرد از اتھام ناسزا گفتن به علی پاک است و 
 یا توبه کرده است.

گوید: (حدیث او حسن است و آنچه در مورد او گفته شده: صحت آن  میابوحاتم 
 برایم ثابت نگردیده است).

گفت: وای بر  گوید: (از حریز بن عثمان شنیدم که به مردی می و علی بن عیاش می
گویم، سوگند به  ای که به علی ناسزا می تو! آیا از خدا نترسیدی که از من حکایت کرده

 ام). گویم و او را ناسزا نگفته ا نمیخدا من به او ناسز
گوید: حریز به مردی  گوید: (و ابویمان می می -کند می که از او روایت -و بخاری 

 ). ٢/٦٧٧المیزان ( -١
 ). ٤/٩المیزان ( -٢
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 . ١)- سیعنی علی - کرد سپس او را ترک کرد توھین می
کرده است، مطلبی  را لعنت می ساید که او صبح و شام علی آنچه شما گفته چھارم:

 ٢است که ابن حبان بدون سند آن را ذکر کرده است، و چنین چیزی باید اساسی
 آن حکم شود. ۀداشته باشد که بر پای

و ھمچنین محمد بن فضیل بن غزوان [ع] مثل ھمین است که صاحبان  پنجم:
 اند. ی ششگانه از او روایت کردهھا کتاب

روایت حدیث دقیق و درست بود اما از عثمان رویگردان  گوید: (او در دارقطنی می
 . ٣بود)

 باند، و حال آن که عثمان و علی و با وجود این، بخاری از او حدیث روایت کرده
 اند. دو خلیفه راشد بوده

او را تأیید  ۀعقیدھا  آن پس آیا روایت شیخین از این راوی، به معنای این است که
 اند؟ کرده

 معاذالله!
شیوه و روش محدثین این است که اگر فرد صادق و راستگو باشد و در ظاھر بلکه 

اند، و این به معنای تأیید مذھب آن فرد نیست. پس  دروغگو نباشد از او روایت کرده
ھرگاه فردی احادیثی روایت کرد که کسی دیگر آن را روایت نکرده است و یا حدیث او 

روی گرداند و به خاطر اشتباه راوی و مشخص  کرد، نباید از آن طرق دیگر را تقویت می
 شدن صداقت او حق حدیث ضایع گردد.

گوید و در آن آمده است:  گذار سخن می ابن حجر به تفصیل در مورد روایت بدعت
(پس باید مصلحت به دست آوردن آن حدیث و نشر آن سنت بر مصلحت اھانت به 

 . ٤گذار و خاموش کردن بدعتش مقدم باشد) بدعت
ما دارای شیوه و قاعده ھستیم، و وقتی برای ما راستگو بودن راوی ثابت م: شش

ای آتشین  کنیم، گرچه آن فرد از خوارج یا ناصبی یا شیعه شود ما از او روایت را نقل می

 ). ٥/٥٦٨تھذیب الکمال ( -١
 ). ١/٢٦٨المجروحین ( -٢
 ) ٤/٩المیزان ( -٣
 ). ١/٣٨٥مقدمة الفتح ( -٤
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 باشد.
 روش و شیوه شیعه امامیه چیست؟

ث گوید: (حدی که یک شیعه امامی است می (مقياس اهلداية يف علم الدراية)صاحب 
صحیح ھمان است که سند آن به معصوم متصل شود، و یک فرد عادل شیعه از فرد 

 . ١ھمچون خودش آن را روایت کرده باشد)
 پس انصاف کجاست؟! قطع نظر از تحقق و عدم تحقق این شرط در احادیث امامیه.

عالمه شما ابن مطھر تأکید کرده است که: (معیوب بودن دین فرد باعث این  ھفتم:
، پس چرا چیزی برای شما جایز است و برای ٢ود که حدیث او معیوب گردد)ش نمی

 دیگران جایز نیست؟! 
 اند شک دارم. با اینکه من در اینکه شیعه این قاعده را اجرا کرده

اید: (یا منظور از افراد ثقه کسانی ھمچون ابراھیم بن یعقوب جوزجانی  شما گفته -١١٩
شود، و از راویان ابوداود و  جرح و تعدیل شمرده میاست که از نظر اھل سنت از ائمه 

اید که احمد بن حنبل او را مورد اکرام قرار داده  ترمذی و نسائی است... سپس بیان کرده
 ساید که گفته است: او از علی اند، و قول ابن حبان را ذکر کرده و علما او را ثقه قرار داده

 رویگردان بود...).
 گویم: در پاسخ می

اید در اصل  اینکه، این راوی از راویان شیخین نیست، و آنچه شما ذکر کرده :اول
 کتاب (تھذیب الکمال) وجود ندارد.

اما ابن حبان بدون سند این مطلب را روایت کرده است، و سخن غیر موثق چنان 
 که چند بار گفتیم معتبر نیست. 

راست ھا  آن ما وقتیاند، ا : اینکه، چنین چیزھایی را راویان شیعه ھم گفتهدوم
ھستند که به عثمان ناسزا ھا  آن ایم، و برخی از روایت کردهھا  آن اند ما از گفته

، چون -درست باشدھا  آن گویند و شیخین را دوست ندارند ـ اگر چنین چیزی از می
ھا استاد و شاگرد دارند و بدعتشان ھمان  دهھا  آن ثابت نشده است وھا  آن دروغی از
 خودشان است. ۀبه ذمھا  آن ًال گفته شد: بدعتطور که قب

اید که گفته است: (خالد قسری ـ یکی از  ) شما از ابوالفرج اصفھانی نقل کرده١٢٠

 ). ٢٣(ص  -١
 ).١٣٧رجال الحلی (ص  -٢
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فرمانداران بنی امیه ـ از یکی خواست که سیره بنویسد، نویسنده گفت: به مطالبی در 
نه، مگر آن که او را  خورم آیا آن را بیان کنم؟ گفت: مورد سیره علی بن ابی طالب بر می

گوید: او در دینش متھم بود و  ای که می ابن خلکان را آورده ۀدر قعر جھنم ببینی. و گفت
 . ١ای ساخته بود) اش برای مادرش کنیسه در خانه

اگر دوست نداشتم که شبھاتی را که در ذھن شما جای گرفته گویم:  در پاسخ می
شما نیست که روایات  ۀکردم، شایست گردانی می بیرون کنم، از چنین سخنی روی

تاریخی که سند ندارند را انتخاب کنید تا از آن علیه حیثیت و عقاید مردم استدالل 
 دارم. کنید، این شیوه ایست که خودم و شما را از آن برحذر می

کتاب األغانی؟!! شما که استاد دانشگاه ھستید و راه و روش به دیگران یاد داده و 
، آیا شایسته است که تا این حد خودتان را کوچک کرده کنید مینمایی یک نسل را راھ

 و پایین بیایید؟! به خدا سوگند من به خاطر چنین رویکردی متأسفم.
دھد، و علما  تان نسبت می یا به ائمه صی حدیث شما که به پیامبر ھا کتابوقتی 

اند،  اند، و با سند آن را ذکر کرده به آن اھتمام ورزیده، و تألیفاتی در مورد آن نوشته
و  کنید میھای تاریخی چه فکر  دروغ و تحریف در آن وجود دارد، پس در مورد داستان

 چه انتظاری دارید؟! 
و راویان بخاری و ابوداود و نسائی است،  اید: (عمران بن حطان از رجال ) شما گفته١٢١

در میان ھواپرستان حدیث «گوید:  . و ابوداود می»او بصری و ثقه است«گوید:  عجلی می
سپس این عمران و غیره را نام برده است... ». ھیچ گروھی صحیح از حدیث خوارج نیست

او ابن ملجم را  با اینکه عقیلی تصریح کرده که عمران بن حطان از خوارج بوده است، و
 ستاید...). می

 پاسخ:
: اینکه مذھب اھل سنت این است که حق را اگر کافر یا فاسقی ھم گفته باشد اول

 شود، و قرآن کریم بر این تأکید کرده است. ترک کرده نمی

قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إَِذا َدَخلُوا ﴿ کند که گفت: خداوند متعال از بلقیس یمن حکایت می
ذِلَّةً 

َ
ْهلَِها أ

َ
َة أ ِعزَّ

َ
فَْسُدوَها وََجَعلُوا أ

َ
 .]٣٤[النمل:  ﴾قَْرَ�ًة أ
کنند و افراد با عزت آن  و گفت پادشاھان وقتی وارد شھری شوند آن را خراب می«

 ). ٢١/٢٥األغانی ( -١
                                           



 ٢٩٣  سپاس و تذکر

 .»گردانند را خوار می
گوید.  گوید: این سخن حقی است که یک زن کافر آن را می می بابن عباس

 .]٣٤[النمل:  ﴾٣٤َوَ�َذلَِك َ�ْفَعلُونَ ﴿ فرماید: سخنان بلقیس) میخداوند متعال (بعد از 
 . ١ھمین گونه استھا  آن (آری) کار

ِيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُ�ْم فَاِسٌق بِنََبٍإ ﴿ گوید: و خداوند در مورد فاسق می َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْن تُِصيُبوا قَوًْما ِ�ََهاَلٍة َ�ُتْصبُِحوا 
َ
 .]٦[الحجرات:  ﴾٦َ�َ َما َ�َعلُْتْم نَادِِم�َ َ�َتبَيَُّنوا أ

ای مومنان! اگر فرد فاسقی برای شما خبری آورد در مورد آن تحقیق کنید تا از «
 ».اید پشیمان شوید روی نادانی به قومی آسیب نرسانید و آنگاه بر آنچه کرده

 خداوند به تحقیق و بازجویی امر نمود، و نگفته خبر او را ترک کنید. 
مرتکب گناه کبیره ھا  آن : اینکه، برای علما راستگویی خوارج ثابت شده است،دوم

اند  ھا ھم روایت کرده اند، و از رافضی روایت کردهھا  آن ، ازبنابرایننامند، و  را کافر می
نامند، حتی از جعفر  می »تقیه«دانند و آن را  ھا دروغ را دیانت می در حالی که رافضی

تقیه نکند دین  ھرکساند که او گفت: (ُنه دھم دین در تقیه است، و  هصادق روایت کرد
 ندارد).

اند که او از پدرش روایت کرده که گفت: (سوگند به خدا که ھیچ  و از او روایت کرده
 .٢تر باشد) چیزی در روی زمین وجود ندارد که برای من از تقیه دوست داشتنی

دروغ نگوید  ھرکسدروغ است، و  پس چگونه کسی معتقد است که ُنه دھم دین
 ۀدین ندارد، مورد اعتماد است؟ و کسی که معتقد است که دروغ کفر است و یا از دایر

 گیرد؟!  کند، مورد اعتماد قرار نمی ایمان انسان را خارج می
گوید: (عمران بن حطان  اما در مورد روایت عمران بن حطان، قتاده در مورد او می

 . ٣شد) نمیدر حدیث متھم 
گوید: (او یکی از عابدان بود) این بیان حالت اوست نه  و ابن کثیر در مورد او می

 ستودن او.

 ). ٦/٢٠٣تفسیر ابن کثیر ( -١
 ة.ی) باب التق٢٢١-٢/٢١٧(الکافی  -٢
 ).٣٢٢/ ٢٢تھذیب الکمال ( -٣

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٢٩٤

ھا گروھی از افراد ثقه و مورد اعتماد اھل سنت  اید: (این اینکه شما گفته سوم:
 زیادی دارند!). ھای اند و نمونه روایت کردهھا  آن ھستند که صحاح سته از

 پاسخ:
ھا  آن اش برای ی که صداقت و راستگوییھرکساھل سنت حدیث را از  : اینکهاول

 کنند گرچه آن فرد اھل بدعت باشد. ثابت شده باشد روایت می
راویان روایت صحیح از نظر راست بودن روایت از معتمدترین راویان  دوم:

دارای درجات ھا  آن شود ولی باشند، به خصوص روایتی که در صحاح ذکر می می
 ی ھستند.متفاوت

شود مگر آن که راویان آن ثقه  ی سنن پذیرفته نمیھا کتابروایت راویان  سوم:
باشند، و اینطور نیست که ھر روایتی که در سنن آمده مورد قبول باشد، و علما شرح 

اند؛ تا کسانی که روایتشان مقبول است از کسانی که روایتشان  حال آنان را بیان کرده
 ند.پذیرفته نیست مشخص گرد

بیان ھا  آن : اینکه، راویان حدیث نزد ما شناخته شده و معروفند، و شرح حالچھارم
 شده است؛ اما در مورد راویان حدیث امامیه چطور؟

پرھیزگار و نیکوکارند؟ به سخنان ھا  این شناخته شده ھستند؟ آیاھا  آن آیا
گوید: (شیعه  گوش دھید که او در مورد چھار کتاب صحیح امامیه به ما می /آلوسی

من ال   ، فقهايفكال«یشان چھار تا ھستند: ھا کتابترین  اند که صحیح امامیه ادعا کرده

 ھا کتاباند که این  ادعا کردهھا  آن ، آنچه»حيرضه الفقيه، التهذيب، واالستبصار...
 ھا کتابون در اسناد احادیث روایت شده در این صحیح ھستند ادعای باطلی است؛ چ

 ھشام و صاحب الطاق. ھردوافرادی ھستند که معتقدند خدا جسم است، مثل 
احول،  ھردوو برخی از این راویان، ھمچون: زراره بن اعین، و بکیر بن اعین، و 

دانسته  اند که خداوند در ازل نمی سلیمان جعفری، و محمد بن مسلم و غیره، گفته
باشند، ھمچون: ابن مھران  افراد فاسد المذھب می ھا کتاباست. و برخی از راویان این 

سازند ھمچون: جعفر  کنند و می و ابن بکیر و گروه دیگری، و برخی حدیث جعل می
 قزاز، و ابن عیاش.

ضعفا ھا  آن و برخی دروغگو ھستند، ھمچون: محمد بن عیسی. و بسیاری از



 ٢٩٥  سپاس و تذکر

ای ھستند که این طیف اکثریت  الحال و ناشناخته مجھولھستند. و بسیاری افراد 
 . ١باشند) می

شان یکدیگر را تکذیب  ھای پردازد که این راویان در روایت سپس به این می
کنند. و آیت الله العظمی برقعی نیز این را گفته است، و ھمچنین سید محمد صدر  می
 ای ھستند.  و ناشناختهگوید که راویان عقاید و تاریخ شیعه افراد مجھول  می

 . ٢تر بیان شد که جعفر صادق گروھی از شاگردانش را تکذیب کرد و پیش
توان کسی را ثقه و مورد اعتماد قرار داد و از  اید: (چگونه می گفته ٤١شما در ص  -١٢٢

باشند روایت  او در صحاح که مالک در سنت پیامبر ھستند و محور استنباط احکام می
 کند؟) ابی طالب را لعنت میکرد که علی بن 

 گفتم: پاسخ از چند جھت:

یک گناه کبیره است، و  س: اینکه لعنت فرستادن بر علی بن ابی طالباول
ی که پیامبر به نیکویی و ھرکسھمچنین لعنت فرستادن بر ابوبکر و عمر و عثمان و بر 

 و بھشتی بودن آنان گواھی داده است از گناھان کبیره است.ھا  آن فضل
از لعنت ھا  آن کافر قرار دادن یکی از این اصحاب، یا کافر قرار دادن ھمه دوم:

باشد، کافر قرار دادن ھمه آنان به جز افراد اندکی،  فرستادن بر آنان گناه بزرگتری می
 شود. کفر است، چون این کار منجر به باطل قرار دادن اسالم می

گذار اگر دروغگو نباشد  اسق یا بدعتقبًال چندین بار گفتیم که علما از فرد ف سوم:
اند یا به بدعت  کنند؛ چون اگر ھمه کسانی که فاسق یا گمراه قرار داده شده روایت می
قبول نشود، مردم از بسیاری از احادیث ھا  آن اند با وجود راستگویی روایت متھم شده
ست بود آن گردند. و خداوند گفته است در روایت فاسق تحقیق کنید اگر در محروم می

را بپذیرید. و خداوند عزوجل وقتی سخن پادشاه کافر سبا را ذکر کرده آن را تصدیق 
 کرده است، چون او راست گفته است.

ای الھی است و حق را حتی از کافر قبول  پس شیوه و اسلوب اھل سنت شیوه
کنند،  کنند و حق را به خاطر اختالف عقیدتی و غیره ھمچون شیعیان رد نمی می

علمی تحقیق شده در دانشگاه  ۀ)، رسال٢١٤-٢١٣العذاب علی من سبَّ األصحاب (ص  صب -١
 اسالمی (مدینه منوره).

 ).١٤٤(ص  -٢

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٢٩٦

دھند و ھدفشان مخالفت با اوست. چنان  نان که شیعه قول مخالف را باطل قرار میچ
 اند آمده است. شود که از اھل بیت نقل شده که در روایاتی که ادعا می

ای پرسید، برای ابوعبدالله  کلینی به ابوعبدالله نسبت داده که فردی از او مسئله
شگر گفت: (آنچه مخالفت با عامه صورت درست آن مسئله مشخص نبود. او به آن پرس

، با اینکه ما یقین داریم که نسبت دادن چنین روایتی به ھیچ ١باشد راه درست است)
 یک از اھل بیت صحت ندارد. 

ی که در مورد او گفته شده که ناسزا گفته است، ھرکسآن طور نیست که  چھارم:
رد حریز بن عثمان گفته تر آنچه در مو درست باشد و او این کار را کرده باشد، پیش

 اند هکرد. و گفت شده بود نقل شد، و نیز بیان شد که او از این کار خودش را تبرئه می
 که او توبه کرده بود.

اند که گفته شده به عثمان ناسزا  شما دیدید که علما از کسانی روایت کرده پنجم:
 اند علما از راستگو بوده داشتند، وقتی این افراد گفتند و ابوبکر و عمر را دوست نمی می
 اند، و ما گفتیم که قرآن بر ھمین شیوه تأکید کرده است.  روایت کردهھا  آن

 به معنی راضی بودن از کارشان نیست.ھا  آن اینکه روایت از ششم:
این اجتھادی است در مورد روایت، و علمای اھل سنت در این مورد اختالف  ھفتم:

پذیرند، و برخی اگر راست باشند آن  کنند و نمی را رد می دارند. برخی روایات این افراد
 کنند. را قبول می
اگر نسبت دادن این عمل به او  -این یک نفر است که ناسزا گفته است  ھشتم:

نسبت ھا  آن ، و اگر کسانی از راویان اھل سنت که ناسزاگویی به-صحت داشته باشد
اندک و کم است، اما چقدر از علما و داده شده شمرده شوند خواھی دید که تعدادشان 

عابدان و راویان شما ھستند که ابوبکر و عمر و عثمان و بزرگان صحابه را لعنت 
 نامند؟!  کنند و ابوبکر و عمر را دو بت قریش می می

 آیا این کار به نظر شما جایز است؟! 
بفرست، و دو مامقانی این دعا را آورده است: (بار خدایا، بر محمد و آل محمد درود 

 . ٢بت قریش و دو طاغوت آن و دو دخترشان را لعنت کن)

 ).٦٧/ ١الکافی ( -١
 ). ١٠٧تنقیح المقال (ص  -٢

                                           



 ٢٩٧  سپاس و تذکر

گوید:  و دکتر علی سالوس از عالم معاصر شیعه، حسن موسوی نقل کرده که او می
ی معتبر به صراحت ذکر شده است، و امام خمینی بعد ھا کتاب(این دعایی است که در 

 . ١گفت) از نماز صبح ھر روز آن را می
تر ذکر شد که  است که شما علم را از چنین افرادی فرا بگیرید؟! پیشپس آیا جایز 

بایست به مردم نرسانده  کند که ایشان دین را آنگونه که می را متھم می صخمینی پیامبر
 است! به نظر شما جرم چه کسی بزرگتر است؟! 

 ساید که از کشته شدن علی آیا کسی از علمای اھل سنت و عوامشان را دیده نھم:
 اند؟ را جشن گرفته سشادمان باشد؟ و آیا روز کشته شدن علی

ستاید و آیا کسانی از شما  را می سی شما روایاتی نیست که قاتل عمرھا کتابآیا در 
آرامگاه و قبری درست  سگیرند؟! شما برای قاتل عمر روز شھادت عمر را جشن نمی

  ٢شود!! ز آن مجوسی زیارت میاید و برای آن گنبد بزرگی ساخته اید و تا به امرو کرده
خوب است به شرطی که تعمیم ھا  آن دوست داشتن بعضی از اصحاب و حمایت از

شدند، ما به ھمه اصحاب احترام  شد و ھمه اصحاب گرامی داشته می داده می
 گذاریم. فرق نمیھا  آن گذاریم و میان می

به علی  ھرکساید که فرموده است: ( روایت کرده صشما حدیثی از پیامبر -١٢٣
ناسزا بگوید به من ناسزا گفته است). و این حدیث را به احمد و مستدرک (حاکم) نسبت 

 . ٣اید داده
 در اینجا دو چیز قابل تأمل است:

ای است؛ تا  و به ھر یک از صحابه گناه کبیره س: اینکه ناسزا گفتن به علیاول
ھا  آن و یا به ھمهھا  آن رشان ناسزا گفته نشود و اگر به بیشتروقتی که ھمه یا بیشت

 ناسزا گفته شود این کفر است.
گوید: (حدیث او  در سند این حدیث، ابوعبدالله جدلی قرار دارد، ابن سعد می دوم:

او صیغه این دعا را از کتابی به زبان اردو  )، و١١٣٤مع اإلثنی عشریة فی األصول والفروع (ص  -١
نقل کرده است که از فتواھای رھبران معاصر شیعیان از جمله خمینی گرفته » تحفه عوام«بنام 

 شده است.
اند، و آن را  باشد درست کرده می سدر شھر کاشان آرامگاھی برای ابولؤلؤ مجوسی که قاتل عمر -٢

 کنند. (مترجم).  زیارت می
 ). ٣/١٢١)، المستدرک (٥/١٣٣)، السنن الکبری، نسائی (٦/٣٢٣د (المسن -٣
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توزی است، او  گوید: (شیعه کینه ضعیف است، او در تشیع سرسخت بود). و ذھبی می
 . ٢و احمد او را ثقه دانسته است)، ١پرچمدار مختار بود

و نیز در سند این حدیث ابواسحاق سبیعی عمروبن عبدالله ھست، او ثقه است، اما 
یعنی عن «مدلس بوده است، و بخصوص که او در اینجا روایت را با اسلوب عنعنه 

گوید: او مدلس  می روایت کرده است، آورده است: (عن ابی عبد الله). ابن حبان »فالن
 کند. می د. و طبری نیز این حکم را تأیید و تأکیدبو

گیرد، از آن جمله است: راوی کسی را که  می ھای مختلفی انجام تدلیس بصورت
روایت از او گرفته است، بدلیل ضعیف بودن او و یا مشکلی دیگر در سندش ذکر نکرده، 

 »عن«آورد، و در اینجا از لفظ  می به طور مستقیم نام شخصی که در سند باالتر است را
گوید که از او شنیده است، چرا که او  نمی کند. البته صراحتا ھم می یا مانند آن استفاده

در حقیقت حدیثش را از او نشنیده است. در حالت وجود این نوع تدلیس، حدیث و 
 شود. نمی روایت مورد نظر پذیرفته

: (گروھی از اھل کوفه بودند که گوید و جوزجانی در مورد ابی اسحاق سبیعی می
را ھا  آن پسندیدند... مردم به خاطر راستگویی شان، احادیث مردم مذاھب آنان را نمی

اند در آن توقف نمودند که  اند، و وقتی حدیثی را به صورت مرسل روایت کرده فرا گرفته
اخته مبادا صحیح نباشد، اما ابواسحاق از گروھی روایت کرده است که معروف و شن

روایت کرده ھا  آن حدیثی جز آنچه ابواسحاق ازھا  آن شده نیستند، و نزد اھل علم از
 . ٣شود گوید: روایات وقتی شناخته نشوند در آن توقف می وجود ندارد....). سپس می

روایت کرده که گفت: آیا  -یعنی ام سلمه -اید: (و آنچه طبرانی از او  شما گفته -١٢٤
 شود؟  ن شما در مأل عام ناسزا گفته میدر میا صپیامبر خدا

شود؟ ام سلمه گفت: آیا مگر علی  ناسزا گفته می صگفتم: سبحان الله! کجا پیامبر
او را  صدھم که پیامبر شوند، من گواھی می بن ابی طالب و دوستداران او ناسزا گفته نمی

 . ٤داشت) دوست می
 پاسخ:

 ). ٩٠-٣/١کرده است. تاریخ طبری ( مختار بن عبید، که متھم شده که ادعای نبوت می -١
 ). ٤/٥٤٤المیزان ( -٢
 ). ١٠/٢٠٧إکمال التھذیب ( -٣
 ).٤٤٤/ ١٢علی (یأبو )، و٣٢٣/ ٢٣( -٢)، ٢/٢١( -١طبرانی در معاجم الثالثة روایت کرده است.  -٤
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کنند، و در این  کلمات آن فرق می: اینکه این ھمان حدیث سابق است، و فقط اول
شوند)، تردیدی نیست که  حدیث آمده است که: (علی و دوستدارانش ناسزا گفته می

ی به او با این لفظ ناسزا بگوید و بداند ھرکسداشت، پس  علی را دوست می صپیامبر 
قرار داند در پرتگاه ھالکت  داشته است کافر است، و اگر نمی که پیامبر او را دوست می

دارد و مانند کسی است که به یک صحابی دیگر ھمچون ابوبکر و عمر و غیره ناسزا 
 گفته باشد.

 کند. در سند طبرانی (سدی از ابی عبدالله جدلی) روایت می دوم:
السدی دو نفر ھستند، یکی سدی بزرگ که اسمش اسماعیل بن عبدالرحمان است 

وچک که او محمد بن مروان است، و ، و دیگرش سدی ک١باشد که از راویان مسلم می
شود (یعنی اعتبار ندارد)). و ابوحاتم  گوید: (حدیث او نوشته نمی بخاری در مورد او می

گوید: (او  گوید: (حدیث او متروک است). و صالح بن محمد بغدادی حافظ می می
کنند و اسمی را نام  . و در بسیاری مواقع راویان تدلیس می٢کرد) حدیث جعل می

 برند که احتمال این و آن را دارد. می
ی صحیح و ثابت بسیاری است که ھا روایت ساینکه، در مورد دوستی علی سوم:

 نیاز به این روایت نیست. ھمانطور که در صفحات آینده شاھد آن خواھیم بود.
 . ٣اید: (و آنچه ابن عبدربه از ام سلمه روایت کرده است...) شما گفته -۱۲۵

ی ادبی مرجع دین نیستند چنان که ھا کتابمان حدیث است. : این ھگویم می
 ایم. چندین بار متذکر شده

تواند داشته  سخن ابن کثیر چه ارزشی میھا  این اید: (بعد از ھمه شما گفته -١٢٦
، آیا این جرح »اسانید ضعیفی ھستند که حجت نیستندھا  این ھمه«گوید:  باشد که می

؟ که چون مفسر (با ذکر دلیل) نیست مردود است. ای غیر مفسر(بدون ذکر دلیل) نیست
  کرد که کدام یک از راویان ضعیف است که روایت به سبب او ضعیف کاش! او مشخص می

 قرار گرفته است؟!)
 پاسخ: 

 ). ٣/١٣٢التھذیب ( -١
 ). ٢٦/٣٩٢التھذیب ( -٢
 العقد الفرید. -٣
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 کند. را روشن می /: اینکه، آنچه در گذشته گفتم صحت سخن ابن کثیراول
و بلکه در چنین مواردی  در اینجا بحث جرح مفسر و غیره مطرح نیست، دوم:

شود که راوی ضعیف کدام است که روایت به سبب او ضعیف قرار داده شده  گفته می
شود  ایست بعد از ضعیف قرار دادن، به این صورت که گفته می است؟ و جرح مرحله

شود: عیب او چیست؟ آنگاه گفته  علت و اشکال حدیث فالنی است، آنگاه گفته می
 روک یا دروغگو است.شود: ضعیف یا مت می

 سبعد از این ابن کثیر حدیث صحیحی از مسلم آورده که در آن از علی سوم:
با من  صروایت شده که گفت: (سوگند به کسی که دانه را شکافت و جان داد پیامبر 

دارد، و کسی جز منافق با تو  عھد کرده است که کسی جز مؤمن تو را دوست نمی
گوید: (این حدیثی که ما ذکر کردیم دراین مورد  ورزد). و سپس می دشمنی نمی

 صحیح است).
اند ذکر  این است شیوه و روش اھل سنت که فضایلی را که در احادیث صحیح آمده

نمایند، حتی اگر این احادیث نادرست  یح نیستند رد میکنند، و احادیثی را که صح می
و غیرصحیح در مورد کسی آمده باشند که اھل سنت مقام او را از دیگران برتر 

به فضایلی نیاز ندارند که صحت آن ثابت نیست، چون به  شدانند؛ بنابراین، اصحاب می
 روایات صحیح وجود دارد. ھا  آن اندازه کافی در فضائل

 ؟! کنید میوقتی شما دانستید که این روایت ضعیف است، آیا آن را رد  چھارم:
چون وقتی جویای علت تضعیف آن ھستید گویا اگر ضعف آن ثابت شود آن را رد 

اید یا ضعیف یا دروغ ھستند،  بینید که بیشتر احادیثی که شما ذکر کرده . و میکنید می
 برید؟ امیدوارم. ن استفاده میآیا ثبوت این مطالب برای شما مفید است و از آ

کسی را ھا  آن اید: (فرق علی بن ابی طالب با ابوبکر و عمر چیست؟ که شما گفته -١٢٧
اند، و کسی را که به ابوبکر و عمر ناسزا  ناسزا گفته است ثقه قرار داده ÷که به علی

چنان که  اند که چنین افرادی باید کشته شوند، اند، و فتوا داده گوید کافر شمرده می
خوانم. به او  به ابوبکر ناسزا بگوید کافر است من بر او نماز نمی ھرکسگوید: ( فریابی می

گوید: ال اله اال الله؟ گفت: او را دست نزنید با  کنی و حال آن که او می گفتند: با او چه می
 پوشانید). چوب او را بلند کنید تا اینکه او را در گورش با خاک می

 پاسخ:
خواھم که قلب شما را برای پذیرفتن حق بگشاید و  ینکه، از خداوند می: ااول

چشمان دلتان را روشن کند، و به ما و شما حق را نشان بدھد، و به ھمه ما پیروی از 
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 حق را ارزانی نماید.
سخن شما مرا به یاد مثالی انداخت که در مورد شبھاتی که کفار مطرح  دوم:

گفتم که چگونه به این شبھات پاسخ  میھا  آن دم، و بهز کنند برای دانشجویان می می
 کند. شود... البته طبیعی است که این با آن فرق می داده می

 زنم تا پاسخ بھتر در ذھن شما جای بگیرد: بنابراین، قبل از پاسخ به سوال مثالی می
ھایش  مردی تصمیم گرفت که پاھایش را به سمت آسمان بلند کند و روی دست

برود و خواست که به یکی از شھرھا به دیدار دوستش برود، دوستش در فرودگاه به راه 
ھایش دارد از ھواپیما پایین  استقبال او رفت، ناگھان دید که دوستش روی دست

 آید! می
ھایش پایین آمد به دوستش گفت: برادرم، چرا  به محض اینکه از ھواپیما روی دست
ھایش به سوی اتوبوس آمد که سوار شود  تشما وارونه ھستی؟ سپس وقتی با دس

گفت: چرا اتوبوس وارونه است؟ سپس وقتی سوار اتوبوس شد گفت: چرا مردم وارونه 
ھستند؟ و وقتی درختان فرودگاه را دید گفت: چرا درختان وارونه ھستند؟! و ھمین 

 ھای او جواب سوال ۀطور در مورد ھمه چیز... اگر دوست این فرد بکوشد که به ھم
شوند؛ چون ھمه چیز از دیدگاه دوست او چپ و وارونه  ھا تمام نمی دھد قطعًا سوال

 ھستند.
پس راه حل چیست؟ راه حل این است که دوستش را قانع کند که ھر چه او 

بیند راست و درست ھستند و خود او وارونه است، و راه حل این است که او روی  می
 درست ببیند. پاھایش بایستد تا ھمه چیز را راست و 

 ۀبنابراین، پس ای دوست عزیز راه حل با شماست که باید منھج و روش اثبات عقید
ھای سالم و درست قرار دھید تا ببینید که چگونه به  خود را اصالح کنید و آن را بر پایه
 شود. می اذن خداوند ھمه چیز درست دیده

  را گرامی سعلی آید که اھل سنت : اینکه، از سخن شما اینگونه بر میسوم
اند که به او ناسزا گفته است پس او را  از کسی روایت کردهھا  آن دارند و وقتی نمی

 دوست ندارند.
 در این مورد قبًال بحث شد.

است، و  صرا دوست نداریم و حال آن که او از اھل بیت پیامبر  سچگونه ما علی
و اھل بیت ایشان از  صامبر شود مگر اینکه برای پی ما معتقدیم که نماز ما کامل نمی
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، و آل عباس، و آل عقیل، و آل حمزه، صقبیل امھات المؤمنین، و فرزندان آنحضرت 
داریم باورتان  و آل علی دعا کنیم. اگر شما بر این باور ھستید که ما او را دوست نمی

 باشد، و فقط دلیل آن شبھات است.  اشتباه است، و اندیشه بدون دلیلی می
اند، این  گفته ناسزا می سامیه به علی اید که برخی از بنی شما بیان کرده اما اینکه

اند بیزاریم، و این  کردهھا  آن کند، ما از آنچه از اھل سنت نمایندگی نمیھا  آن کار
 کنیم. عقیده ماست و تقیه نمی

اید، و ھر یکی در مورد حکم  شما عبارات مختلفی از چند نفر نقل کرده چھارم:
اید که  گوید سخنی گفته است، اما شما چنان نشان داده کسی که به صحابه ناسزا می

ای نیست؛  ، و این کار در پژوھش علمی کار شایستهکنید میگویا سخن یک نفر را نقل 
اند:  گوید اختالف کرده حاب ناسزا میکسی که به اص ۀچون علما در حکم کردن دربار

دھند خواه ابوبکر را ناسزا بگوید خواه علی را، و  برخی چنین فردی را کافر قرار می
کند که به علی ناسزا بگوید یا به  شمارند و فرق نمی بعضی چنین کسی را فاسق می

 ابوبکر.
بکر ناسزا ولی شایسته نیست که شما قول کسی را بیاورید که کسی را که به ابو

به  ھرکسگوید:  دھد، و در کنار آن قول کسی دیگر را بیاورید که می بگوید کافر قرار می
علی یا ابوبکر ناسزا بگوید فاسق است، و سپس سخن کسی را که ناسزا گوینده علی را 

 شمارد مقایسه کنید. ابوبکر را کافر می ۀفاسق قرار داده با سخن کسی که ناسزا گویند
صحابه ذکر  ھردوصاف بر این است که سخن ھمان شخص در مورد عدالت و ان

 باشد. می شود، تنھا بدین صورت مقایسه، منصفانه
 :ھای مختلفی ھست در مورد حکم ناسزا گفتن به صحابه دیدگاه پنجم:

کند، مثل  گویند: ناسزا گفتن به یکی از صحابه انسان را کافر نمی برخی از علما می
را ناسزا بگوید، چنین فردی کافر  سا ناسزا بگوید یا علیر ساینکه کسی ابوبکر

شود، و این دسته از  شود و کشته نمی شود و بلکه فاسق است، و شالق زده می نمی
 دانند. علما ناسزا گفتن به یک صحابی را گناه کبیره می

شود، و مجازات آن این  و برخی از علما نظرشان این است که چنین فردی کافر می
 کنیم: و اینک به اختصار این مطلب را بررسی میکشته شود.  است که

 شود و بلکه باید ادب شود. گویند: ناسزا گوینده کافر قرار داده نمی اول: کسانی که می
اللکائی با سند خودش روایت کرده است که: امام احمد را در مورد فردی  -۱
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ت: (به نظر من گوید او گف ناسزا می صپرسیدند که به یکی از اصحاب پیامبر 
 . ١باید زده شود و تنبیه گردد)

پس امام احمد به کشتن کسی که به یکی از صحابه ناسزا گفته است فتوا نداده 
است، و فقط به زدن او فتوا داده است و اگر از دیدگاه او چنین فردی کافر بود او به 

 داد. کشتن آن فتوا می
فحش و ناسزا  صی که به اصحاب پیامبر ھرکسگوید: ( اسحاق بن راھویه می -۲

 شود). بگوید مجازات و زندانی می
ای که اصطخری از امام احمد روایت کرده آمده است که او در آن  و در رساله -۳

ابوبکر است، و بعد از ابوبکر عمر، و  صگفت: (بھترین فرد امت بعد از پیامبر 
و گروھی در مورد علی و  -بعداز عمر، عثمان، و بعد از عثمان، علی قرار دارد 

 خلفای راشدین راھیافته ھستند).ھا  این و -اند  عثمان توقف کرده
کس حق  از ھمه مردم بھترند، ھیچ صسپس بعد از این چھار نفر، اصحاب پیامبر 

را ھا  آن ھای آنان چیزی را ذکر کند، و جایز نیست که کسی فردی از ندارد از بدی
 . ٢این کار را بکند باید مجازات و ادب شود...) رکسھجویی قرار دھد، و  مورد عیب

، و اسحاق بن راھویه روایت شده است، و قول ٣و مثل این از عمر بن عبدالعزیز -۴
 . ٥گوید مالک ھمین است، و ابن منذر ھم ھمین را می ٤مشھور مذھب

یش، بحثی در حکم ناسزا گفتن به اصحاب ھا کتابو قاضی ابویعلی در یکی از  -۵
 صگوید: (ناسزا گفتن به اصحاب پیامبر  است که در آغاز آن می را آورده

 . ٦براساس قرآن و سنت حرام است)، سپس دالئل را آورده است
علی یا عثمان، یا  صی فردی از صحابه پیامبر ھرکسگوید: ( و سحنون می -۶

 ). ٢٣٨٦شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة (ح  -١
 ). ٥٦٨الصارم المسلول (ص  -٢
 ). ٢٣٨٣شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة (ح  -٣
 ). ٣٠٨/ ٢الشفاء ( -٤
 ). ٢/٢٦٩الصارم المسلول ( -٥
 ).٥٧١الصارم المسلول (ص  -٦
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 . ١شود) کسی دیگر را کافر قرار دھد، زده می
است: (ناسزا گفتن به ابوبکر و عمر از از مغیره و ابی اسحاق ھمدانی روایت  -۷

 . ٢گناھان کبیره است)
بینی کسی را که به یکی از صحابه ناسزا  پس این مذھب و دیدگاه ھمان طور که می

 گوید کافر قرار نداده است.  می
 اند که ناسزا گوینده به صحابه کافر است، و باید کشته شود. دوم: کسانی که گفته

کند که به او گفته شد: (اگر فردی را نزد تو  یت میروا ساللکائی از ابوذر -۱
زنم.  کنی؟ گفت: گردنش را می گوید، چکار می ناسزا می سبیاورند که به ابوبکر

 . ٣زنم) گفتند: اگر به عمر ناسزا بگوید ؟ گفت: گردنش را می
گوید: ابوبکر و عمر و  و از سحنون روایت شده که او در مورد کسی که می -۲

اند؛ گفته است: چنین فردی باید کشته شود،  مراه و کافر بودهعثمان و علی گ
را دشنام و ناسزا گوید، به سختی ھا  آن و کسی که یکی دیگر از صحابه غیر از

 . ٤گیرد می مورد مجازات قرار
ھایی از اصحاب ما خوارج را که معتقد به برائت از  گوید: (و گروه ابن تیمیه می -۳

اند، و ھمچنین به کافر بودن رافضیان  قرار دادهعلی و عثمان ھستند را کافر 
صحابه را کافر و فاسق ھا  آن دھند و می صحابه را دشنام ۀمعتقدند که ھم
 . ٥دھند) می شمرده، و دشنام

را که از خلفای راشدین اظھار بیزاری  ھرکساین بود مذھب و دیدگاه کسانی که 
 دھند.  را کافر بشمارد، کافر قرار میھا  آن کند یا

 اند:  سوم: مذھب کسانی که در این مورد تفصیالتی ذکر کرده
گوید اختالف شده است،  گوید: (در مورد کسی که به صحابی ناسزا می ابن حجر می
شود، و از بعضی  گوید: نظر جمھور این است که چنین فردی تعزیر می قاضی عیاض می

 ). ٢/٣٠٩الشفاء ( -١
 ) ٢٣٨٨، ٢٣٨٧شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ( -٢
 ) ٢٣٧٨شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة (ح  -٣
  ٢/٣٠٩الشفاء  -٤
  ٥٧٠الصارم المسلول ص  -٥
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 شود. که چنین فردی کشته می ھا نقل شده از مالکی
اند،  این حکم را مخصوص شیخین و حسن و حسین دانستهھا  و بعضی از شافعی

قاضی حسین در این مورد دو علت را ذکر کرده است، و سبکی این نظر را در مورد 
به  صدھد که پیامبر  گوید، و یا کسی را کافر قرار می کسی که به شیخین ناسزا می

را ذکر کرده یا او را به بھشت مژده داده است و به تواتر در حدیث صراحت ایمان او 
را ھا  آن گوید یا ثابت شده است، قوی دانسته است، زیرا او وقتی به این افراد ناسزا می

 . ١کند) را تکذیب می صشمارد در حقیقت پیامبر  کافر می
 سبین علی ھا بخشی از تصریحات اھل سنت در این مورد بود، پس کجا در آن این

 و دیگر صحابه فرق گذاشته شده است؟
ھا را با ھم مقایسه کنید، از ھر مذھب و مسلکی  سپس اگر خواستید برخی از سخن

یک سخن را نگیرید تا آن را با سخنی از مسلکی دیگر مقایسه کنید، تا اسلوب تان 
 عادالنه و منصفانه باشد. خداوند شما را توفیق خیر دھد. 

ی که خداوند او را ھرکسدادگری اھل سنت در روش و منھج برای انصاف و  ششم:
 شود. توفیق عطا فرموده و دلش باز کرده است روشن و متجلی می

کنم، ابن  ای از آنچه ابن الوزیر به آن گواھی داده را ذکر می در اینجا من گوشه
سخن  گوید و برای الوزیر یکی از بزرگان مذھب زیدی است، او سخن علمی مفیدی می

 کند.  استدالل میھا  آن خود از کالم اھل سنت و منھج
با بیان اینکه اھل سنت دارای قاعده و روش و انصاف ھستند و از روی  /او

 گوید:  گویند، می ھواپرستی و تعصب سخن نمی
کنند، مثل اثری که از  را روایت می ھاست آن(ھفتم: دالیلی که برخالف مذھب 

عایشه در نفی رؤیت روایت شده است.... و مثل احادیث و فضایلی که بر برتر قرار 
 اند.  این احادیث را روایت کردهھا  آن کنند که داللت می سدادن امیرالمؤمنین علی

را نام برده و گفته است که جز خدیجه  ÷ذھبی در کتابش (طبقات القراء) علی
توان ھمه فضائل علی را بیان کرد،  کس قبل از علی اسالم نیاورده، و در اینجا نمی چھی

آوری نمود. و ابن حجر این مطلب را که علی بعد از خدیجه اولین  او قرآن را جمع

 ). ٢٤٩/ ١٠)، تحفة األحوذی (١٦/٣٢٦)، شرح النووی لصحیح مسلم (٧/٣٦فتح الباری ( -١
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اند رد  مسلمان است را صحیح قرار داده، و کسانی را که در این مورد مخالفت کرده
 کرده است.

آوری  وفات یافت، در حالی که قرآن کامًال جمع سوبکرسپس بیان کرده که اب
 نگردیده بود و ھمچنین عمر...).

گوید: (اگر اھل سنت اھل دروغ بودند، از آن جا که ابوبکر و عمر  سپس ابن وزیر می
گفتند، و یا این مطلب را به صورت مجمل  دروغ میھا  آن دھند به نفع را برتر قرار می

پرداختند، و این نظایر زیادی دارد که اگر ھمه آن را  ن نمیگذاشتند و به آ باقی می
 بگویم باید کتاب مستقلی تألیف شود.

شود ضعیف  شان را که در فروع از آن استدالل می  ھشتم: اھل سنت احادیث ائمه
به (بدر المنیر) و (خالصه آن) و  ھرکس. -اگر ضعیف باشند  -دھند،  قرار می

احادیثی که شافعی از آن استدالل کرده بنگرد؛ به انصاف (اإلرشاد) و (التلخیص) در 
برد، شاید حدود یک چھارم دالیل او  متعصب نیستند پی میھا  آن اھل سنت و به اینکه

 منتسب به شافعی ھستند. ھا  آن اند. و این در صورتی است که را ضعیف قرار داده
کتاب احادیث  و ھمچنین محدثین مذھب حنفی اینطور ھستند، و در این مورد

 ھا نیز اینگونه ھستند. ھدایه را دارند. و مالکی
دھم: احادیثی که دال بر برتری ابوبکر و عمر ھستند را اگر ضعیف باشند ضعیف 

و پس از آن  -کند  سپس او احادیث زیادی در فضائل ابوبکر ذکر می -دھند.  قرار می
کند که  اند. و بیان می ادهگوید: اھل سنت این احادیث را آورده و ضعیف قرار د می

اند و برخی از راویان شیعه را  راویانی از اھل سنت را خود اھل سنت ضعیف قرار داده
گوید: (و برعکس این، اگر افراد ثقه حدیثی را روایت کرده  اند، سپس می ثقه قرار داده

 شمارند). منافات دارد آن را صحیح میھا  آن باشند که با مذھب
گوید که احمد بن حنبل سلیمان بن قرم را  می -یعنی ذھبی -او گوید: ( سپس می

را از ھا  آن ثقه قرار داده است، با اینکه او شیعه غالی و افراطی بود، پس غلو او در تشیع
 ثقه قرار دادنش و از ذکر روایت کسی که او را ثقه قرار داده است باز نداشته است.

د، و او از سلیمان بن ارقم خیلی بھتر گوید: احادیث او حسن ھستن و ابن عدی می
گویم (ابن وزیر): ابن ارقم شیعه نبوده است، یعنی ابن عدی در حفظ و ضبط  است. می

با شیعه آنان را از ھا  آن فردی شیعی را بر فردی سنی ترجیح داده است. و مخالفت
 بیان حقیقت باز نداشته است. 
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اند، و  قت و سخن واقعی را گفتهحقیھا  آن ی جرح و تعدیلھا کتابیازدھم: در 
دوستان و خویشان مثل نوح بن ابی مریم و ابن ابی داود و پدر ھا  آن اند، مداھنت نکرده

  در مورد ضعیف بودن فردی سخنھا  آن اند، بلکه علی بن مدینی را ضعیف قرار داده
مام اعظم دارند و او شایسته تعظیم است؛ آری، فردی چون ا اند که او را بزرگ می گفته

اند، و در  را برخی از ائمه جرح و تعدیل از نظر حفظ ضعیف قرار داده /ابوحنیفه
ھا پادشاھان و  اند، با اینکه در آن زمان یشان به صراحت این را ذکر کردهھا کتاب

 اند.  این کار را کردهھا  آن اند، اما فرمانروایان در مصر و شام حنفی بوده
غالی را عادل قرار  ھای افراطی و ن از رافضیدوازدھم: اھل سنت دشمنانشا

اند و در  گفته می اند، و چقدر راویانی در صحیحین ھستند که به صحابه ناسزا داده
ی آنان ھا کتابنام برده شدند، و این در ھا  آن اند، چنان که بعضی از رفض افراط کرده

کنند، و تصریح  ذکر می راھا  آن ی خود مذھبھا کتابدانند، و در  نقل شده و این را می
 کنند که او ثقه و حجت است و در حدیث مورد اعتماد است. می

 ھای انصاف است. و رعایت انصاف در مورد دشمن از رساترین نشانه
 اند... و اھل بیت را روایت کرده سامیه فضائل علی در زمان بنیھا  آن سیزدھم:

بنی امیه آمده را روایت و فرزندان  ١چھاردھم: احادیثی که در نکوھش معاویه
ھای آنان ذکر شده است، و احادیث دروغینی را که در  و تاریخ ھا کتاباند، و در  کرده

 . ٢اند که صحیح نیستند) فضیلت او روایت شده را بیان کرده
بینید؟! یک شیعه زیدی که  ھای انصاف را نزد اھل سنت می آیا دالیل و نشانه

مایی کرده و او به توفیق خداوند از خالل دالیل و خداوند او را به شناخت حق راھن
شواھدی که برخی را بیان کرده به انصاف اھل سنت پی برده است و به آن گواھی 

 داده است؟!
ھمواره به دنبال ھا  آن و حال آن که -اھل سنت  ۀپس آیا ممکن است که شیو

 ؟! اینگونه باشد که میان اصحاب فرق بگذارند -حقیقت و درستی ھستند
 -ی از علما و اھل دین که جمھور ھرکسگوید: ( ابن تیمیه با تأکید بر این مفھوم می

 اند، با اینکه صحت ندارند. این احادیث بدون در نظر گرفتن صحت آن روایت شده -١
ی شیعه زیدی است که از اھل سنت دفاع ھا کتاب) از بزرگترین ٤٠٠-٢/٣٧٧العواصم والقواصم ( -٢

 کند. می
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دروغ را گرچه با اھداف و ھا  آن داند که را تجربه کرده می -یعنی اھل سنت
پسندند، چه بسیار احادیثی که در فضیلت خلفای  ھای آنان موافق باشد نمی خواسته

آن از اسانید شیعه بھتر است، و افرادی ھمچون ابی  ثالثه و غیره روایت شده که اسانید
کنند، اما  نعیم و ثعلبی و ابوبکر النقاش و اھوازی و ابن عساکر و امثال ایشان روایت می

اند! بلکه ھرگاه راوی مجھول و ناشناخته  علمای حدیث ھیچ چیزی از آن را قبول نکرده
 .١کنند...) در روایت او توقف میھا  آن باشد

ارم آنچه ذکر شد برای روشن شدن مسأله ای که در آن دچار وھم و گمان امیدو
 شده بودید، کافی باشد. 

اید: (آیا علی بن ابی طالب از صحابه نبوده است تا فتوای ابوزرعه  شما گفته -١٢٨
را مورد  صھرگاه کسی را دیدی که یکی از اصحاب محمد«شامل او بشود که بگوید: 

ھا  آن به ھرکس«گوید:  . و سرخسی می٢»دھد بدان که او زندیق است جویی قرار می عیب
طعنه بزند ملحد است، و اسالم را دور انداخته است، عالج او اگر توبه نکند شمشیر 

ای برای قتل شیعه باشد؟ ابن اثیر  اند تا فقط وسیله این فتوا را دادهھا  آن ، یا اینکه»است
گوید: و در این سال، شیعیان در ھمه شھرھای آفریقا کشته  ھـ) می٤٠٧ث سال (در حواد

شدند، و علت آن، متھم شدن شیعه به دشنام و ناسزاگویی به شیخین قرار داده شده 
 است).

 پاسخ: 

 ۀصحابی بزرگواری است، و او چھارمین خلیف ساینکه، علی بن ابی طالباول: 
 گذار گمراه است.  ند بدعتاین را انکار ک ھرکسراشد است، و 

ی را ھرکسگوید: (آنچه امام احمد به آن تصریح کرده این است که او  ابن تیمیه می
گذار قرار داده است، و  کند بدعت که در مورد (حقانیت) خالفت علی توقف می

تر است، و به  اش گمراه گوید: او (توقف کننده در مورد خالفت علی) از االغ خانه می
ی از ھیچکسترک گفتن او فرمان داده، و از ازدواج با او نھی کرده است. و امام احمد و 

تر بوده  ندارند که علی در زمان خودش از ھمه به حق اولیحدیث در این تردیدی  ۀائم
 است.

و مشخص نکردن آن، راه را برای این باز ھا  آن پس درست قرار دادن یکی از
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گذارد که گفته شود: غیر از علی کسی دیگر به حق نزدیکتر بوده است، و این را جز  می
بگوید گرچه تأویل کند گوید، و اگر کسی این را  اھل بدعت و فرد گمراه کسی نمی

 تعصب اوست...). به راستی که انصاف چقدر زیباست!! ۀنشان
این فتوای عالمی است که در مورد کسی فتوا داده که به اصحاب طعنه  دوم:

زند زندیق قرار داده است، آیا او در مورد  ی را که به اصحاب طعنه میھرکسزند، و او  می
که  کنید میکند، که شما ادعا  این حکم می زند برخالف طعنه می سکسی که به علی

 او در حکم کردن برابری نکرده است؟!
خطیب قول ابوزرعه را در مورد کسی که اصحاب را با ادعای خیانت به  سوم:

کند نقل کرده است، چون طعنه به اصحاب به معنی ابطال  جویی می عیب »وصیت«
طعنه  ۀی که نتیجھرکسکرده است.  دین است، شاید ابوزرعه از این نظر به مسئله نگاه

 او ابطال دین باشد او زندیق است، چه سنی باشد چه شیعه.
حق است، و قرآن حق است، و این  صگوید: (... چون پیامبر  بعد از این می /او

ھایی که به اصحاب طعنه  اند، و آن قران و سنت را اصحاب رسول خدا برای ما آورده
ما را مجروح و مخدوش کنند تا کتاب و سنت را باطل قرار خواھند گواھان  زنند می می

 . ١اند) زندیقھا  آن سزاوارتر است وھا  آن دھند، و جرح و نقص به
اما اگر علت طعنه زدن امری دنیوی یا دشنام و ناسزایی شخصی باشد، تردیدی 

ا رسد. و شاید اصحاب قول اول ھمین ر نیست که این فقط گناه است؛ اما به کفر نمی
بین کسانی که اصحاب را کافر  /، و به خاطر این، مالکاند همورد مالحظه قرار داد

فحش ھا  آن اند و بین کسانی که به را گمراه شمردهھا  آن اند و بین کسانی که قرار داده
گویند فرق گذاشته است، و  اند آنطور که مردم به یکدیگر فحش و ناسزا می و ناسزا گفته

شود، و اگر فحش و  اند؛ کشته می ید اصحاب کافر و گمراه بودهگوید: (اگر بگو می
 . ٢گردد) بگوید؛ به شدت تنبیه و شکنجه میھا  آن ناسزایی دیگر غیر از این به

ناسزا  صاین بود اجتھادات علما در حکم کسی که به یکی از اصحاب پیامبر 
یکی در مورد کسی باشد گوید، و در اینجا یک فتوا، یا دو فتوا از یک عالم نیست که  می
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گوید.  گوید، و دیگری در مورد کسی باشد که به علی ناسزا می که به ابوبکر ناسزا می
گاه و منصف باشید.  پس آ

ای برای کشتن  اند تا وسیله اید: (یا اینکه این فتوا را داده اینکه، شما گفته چھارم:
 شیعیان باشد...).

 اند؟! ھای مختلفی داده شده اند یا در دوران هاین فتواھا در آفریقا داده شد گویم: می
آید که  از آن چنین بر می -اگر صحت داشته باشد -اما آنچه در آفریقا اتفاق افتاده 

را تحمل ھا  آن اند، و مردم تکفیر را کافر قرار داده ص شیعه آشکارا اصحاب پیامبر
موارد ھا  این اند، و از دهفتوا داھا  آن اند؛ چون عمال به کشتن را کشتهھا  آن نکرده و

ھای شیعی، ھمچون: آل بویه و صفویه و غیره رخ داده  بسیار بزرگتر در دوران دولت
 است؟

گوید فتوا بدھد و  اگر عالمی به کشتن کسی که به شیخین دشنام و ناسزا می پنجم:
د، شو  گوید فتوا ندھد؛ فتوای او غلط قرار داده می به کشتن کسی که به علی ناسزا می

به قتل چنین ھا  آن اما اگر از علما در مورد ناسزا گفتن به شیخین پرسیده شده و
اند، و در  فتوا به کشتن این فرد دادهھا  آن اند و یا این اتفاق رخ داده، و فردی فتوا داده

پرسیده نشده و اتفاقی رخ نداده که نیاز به فتوایی ھا  آن مورد ناسزا گفتن به علی از
 کالی دارد؟!باشد، چه اش

بودند که ھا  آن شیخین بر امت از دیگران لطف و فضل بیشتری دارند، ششم:
لشکریان اسالم  ۀمرتدین را به دین بازگرداندند، و جھان را فتح کردند و اسالم را بوسیل

کند، و  پخش و منتشر کردند. پس طعنه زدن به این دو، اعتماد به دین را سلب می
اند ھمین امر را مورد مالحظه قرار  حکم خاصی کردهھا  آن شاید کسانی که در مورد

این نبوده که میان اصحاب فرق بگذارند، گرچه ما معتقدیم ھا  آن اند، و منظور از داده
ناسزا بگوید  - شابوبکر و عمر و عثمان و علی -به ھر یک از بزرگان صحابه  ھرکسکه 

 کند، و حکم آن یکی است. فرق نمی
اید که گفته است: (علی بن ابی طالب روی منبرھای شرق و  قل کردهاز حموی ن -١٢٩

 . ١شد) غرب و منبرھای حرمین مکه و مدینه ناسزا گفته می

سخن حموی مانند دیگر روایات تاریخی موثق نیست، و او مرجع و منبعی گویم:  می
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عید گوید ذکر نکرده است، گرچه ما رخ دادن حاالت نادر و شاذی را ب برای آنچه می
شھرھا این کار انجام شود این دروغ است، و در تاریخ  ۀدانیم، اما اینکه در ھم نمی

ھای زیادی آمده است، و اگر ما تاریخ را تصدیق کنیم ھمه زندگی ما به خرافات  دروغ
 تبدیل خواھد شد. 

 کند، با وجودی که او احیانا ادعا ھایی روایت می و ھمین نویسنده خرافات و دروغ
 کند...  می که صحت و درستی روایاتش را بررسی کند می

القرنین  او در سخن از یأجوج و مأجوج بعد از بیان شکایت ھمسایگانشان به ذی
 چیست؟ گفتند: ھر سال دریا دو ماھی به سویھا  آن گوید: (ذوالقرنین گفت: غذای می
 است...)!!پرتاب میکند، که سر ھر ماھی تا دم آن، فاصله ده روز یا بیشتر ھا  آن

سپس او صفات یاجوج و ماجوج را بیان کرده است، که در آن آمده است: (ھر یک 
به جای ناخن چنگال دارند، و ھا  آن نصف یک مرد چھارشانه است، ۀاز آنھا، به انداز

ھای درندگان دارند، تمام بدنشان از مو  ھا و نیش ھایی ھمچون دندان ھا و نیش دندان
ھا را به عنوان  یکی دو گوش بزرگ دارد که یکی از گوش پوشانده شده است، و ھر

ھا  آن پوشاند، و ھر مرد و زنی از کند و با دیگری خودش را می زیرانداز استفاده می
 داند...)!! زمان مردنش را می

گفته است: ھا  آن ای ھستند که کافی در مورد مثل ائمهھا  این ماشاءالله: گویم: می
جز با اختیار خودشان ھا  آن میرند و دانند که چه زمانی می می(باب در اینکه ائمه 

 میرند)!! نمی
دھد، اژدھای بزرگی است که از دریا  ادامه میھا  آن سپس حموی به ذکر خوراک

آید و آن را به  خورد، سپس ابری می آید، و ھمه چھارپایان خشکی را می بیرون می
ین اژدھا ھمه موجودات او را خورده است، زند، چون ا برد، دریا فریاد می سوی دریا می

برد، آن اژدھا در ابر است و دم آن روی درختان و  آید و آن را با خود می آنگاه ابر می
ھا  زند و ساختمان ھا را با دمش می ھای بلند قرار دارد، و درختان و ساختمان ساختمان

ند، ابر آن را از صحرای ک کند، و درختان را از ریشه می شکند و منھدم می را در ھم می
ھای شھر انطاکیه را در ھم  برد که با دمش دوازده برج از برج انطاکیه با خود می

 . ١... ).شکست، و آنگاه آن را دور انداخت
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و ادعا کرده است که او در حلب بوده، و در آن وقت خبری نزدیک به این واقع شده 
 . ١یام ما چیز عجیبی رخ داد...)گوید: (در این ناحیه در ا است، و در اول آن می

و ھا  این کند، آیا ھای تاریخی است که حموی آن را بیان می ای از دروغ این نمونه
 ؟! کنید میشد را تصدیق  آنچه او گفته که علی در شرق و غرب و در حرمین لعنت می

ی تاریخ و ادب و آنچه در مورد شھرھا ھا کتابو این تأکیدی است بر این مطلب که 
 اند صالحیت ندارند که در قضایای دین مرجع قرار بگیرند. نوشته شده

اند: در ایام بنی امیه بیش از  اید: (زمخشری و حافظ سیوطی گفته ) شما گفته١٣٠
شد، و معاویه این سنت را  ھفتاد ھزار منبر بود که روی آن علی بن ابی طالب لعنت می

اید که از سیوطی  ابن عقیل را نام برده افية)كال(النصائح گذاشته بود). و کتاب ھا  آن برای

 نقل کرده است.
 پاسخ از چند جھت:

: اینکه، ذکر این تعداد مسجد ادعایی است که بطالن آن آشکار است، چون در اول
آن زمان امکان ندارد که این تعداد مسجد باشد. چه کسی در آن زمان این مساجد را 

 شمرده است؟!
ی ھا کتابیی که سند ندارند و بیشتر به ھا کتاباعتماد کردن به چنین  دوم:

ی عقاید، و متھم کردن مردم براساس آن از بزرگترین ھا کتابمانند تا  موعظه می
 اسباب انحراف عقاید مخالفان اھل سنت است.

کند  : ابن عقیل فرد ناشناخته ایست و به ظاھر شیعه است، و در آنچه نقل میسوم
وان به او اعتماد کرد. بنابراین، او مشخص نکرده که از چه منبعی این سخن را ت نمی

کند که سیوطی از علمای قرن نھم است، و  نقل کرده است، و او از سیوطی نقل می
تقریبًا ھشتصد سال با دولت اموی فاصله دارد، و پذیرفتن قول او بدون روایت صحیح، 

 مردود است.
کنیم: از  می آن محاکمه ۀکه خود و دیگران را در سایو این اسلوبی است چھارم: 

کنیم، و داستانی تاریخی را که سند ندارد  ھای تاریخی فاقد سند استدالل نمی داستان
قبولی است، و ھمچنین به  ۀپذیریم، و البته صحت و درستی آن شرط و الزم نمی

 عقیدتی استداللاحادیث و روایات غیر مستند، و یا غیر دقیق و نادرست در مسائل 
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 کنیم. نمی
اگر ما به این شیوه و منھج پایبند باشیم بسیاری از اختالف ما با مخالفین از بین 

 روند. می
حدیثی در فضیلت ناسزا گفتن به علی بن  صاید: (آیا معاویه از پیامبر ) شما گفته١٣١

نکه به گفت: چه چیز تو را منع کرد از ای شنیده است که او به سعد می ÷ابی طالب
اما در آنچه ابن عساکر و ابن کثیر  .١اباتراب ناسزا بگویی؟ این در صحیح مسلم آمده است

ات کردی و مرا روی  اند آمده است که سعد به معاویه گفت: مرا وارد خانه روایت کرده
. و در کالم ابن ابی شیبه ٢تخت خود نشاندی، سپس شروع به ناسزا گفتن به او کردی

ه سعد پیش او آمد و علی را ذکر کردند، معاویه به او ناسزا گفت، آنگاه آمده است: آنگا
 . ٣سعد خشمگین شد

از ناسزا گفتن به اصحابش به طور عام و نھی  صآیا ما باید بگوییم که: نھی پیامبر
آنحضرت از ناسزا گفتن به علی به طور خاص، مختص کسانی است که مخاطب پیامبر 

 اند؟). نبوده
 پاسخ:

اینکه در حدیث دلیلی نیست که نشانگر این باشد که او به ناسزا گفتن به : اول
 فرمان داده است، بلکه او فقط پرسید که سبب عدم ناسزا گفتن چیست؟ سعلی

نشست که به  اند: یا اینکه به معاویه خبر رسیده بود که سعد با کسانی می علما گفته
یا اینکه منظور این است که چرا شما گفتند، و سعد به او ناسزا نگفت،  علی ناسزا می

رای و اجتھاد علی را آشکار نکردی و برای مردم بیان نداشتی که رای و اجتھاد ما 
 . ٤درست است و او اشتباه کرده است

و دلیلی وجود ندارد که معاویه او را به ناسزا گفتن فرمان داده باشد، یا از او 
 را کافر قرار دھد.  خواسته باشد که بر علی لعنت بفرستد یا او

گردد، و کلمات  شود و در چند کتاب بیان می : اینکه وقتی حدیثی ذکر میدوم
رود که دو بار  یعنی این احتمال نمی -کنند، و منبع آن یکی است  حدیث فرق می

 ). ٧/١٢٠صحیح مسلم ( -١
 ). ٧/٣٧٦ة (یة والنھای) البدا٤٢/١١٩تاریخ دمشق ( -٢
 ). ٧/٤٩٦المصنف ( -٣
 ). ٢٤٠٤نووی، شرح مسلم (ح  -٤

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣١٤

، درست نیست که ھمه کلمات آن -گفته شود، مثل این حدیث سعد بن ابی و قاص
اند ترک شوند و به کلماتی روی  ریق صحیح روایت شدهتصدیق شوند و کلماتی که در ط

اند، بلکه کلماتی که از طریق  آورده شود که از طریق ضعیف یا حسن روایت شده
 اند مقدم ھستند. صحیح روایت شده

این حدیث با کلمات سابق در صحیح مسلم ذکر شده است، و با کلمات دیگری ھم 
رده، ولی مصدر حدیث را ذکر نکرده است، اما روایت شده که یکی از آن را ابن کثیر آو

باشد ولی  سند آن را ذکر کرده که در سند آن محمد بن اسحاق است که ثقه می
 است، و در اینجا به صورت عن فالن (از فالنی) روایت کرده است. ١مدلس

است که یحیی بن معین در  ٢اما روایت ابن ابی شیبه در آن عبدالرحمان بن سابط
. و او در اینجا از سعد ٣گوید: (او از سعد بن ابی و قاص نشنیده است) یمورد او م
فرد مجھول و نامشخصی ھست و به این دلیل ھا  آن کند؛ بنابراین، میان روایت می

 روایت ضعیف است.
: اینکه، این یک صحابی است که در مورد صحابی دیگری سخن گفته یا به او سوم

از  ساند؛ گرچه علی ار و شرافت صحبت دست یازیدهبه افتخ ھردوناسزا گفته است، و 
معاویه و پدرش برتر و افضل است، ولی معاویه ھم از فضیلت صحابی بودن برخوردار 
است؛ اگر معاویه به علی توھین کرده یا به او ناسزا گفته است تردیدی نیست که او 

کنیم او بدون  نمی گردد، و ما فکر گناھکار است، و اگر توبه نکرده عقاب متوجه او می
توبه به لقای خداوندی رفته باشد، و در شرح حال او بیان شده که او ھمیشه امیدوار 

 بود که خداوند بر او رحم کند و او را بیامرزد.
اتفاق افتاده دخالت ھا  آن اھل سنت این است که در آنچه میان ۀبنابراین، منھج و شیو

ادی در این مورد آمده است، گرچه اھل سنت کنند؛ چون روایات متناقض و جعلی زی نمی
 در فضیلت متفاوتند. ھا  آن نمایند، و قبول دارند که اقرار میھا  آن به فضیلت ھر یک از

را در حضور معاویه و طرفدارانش  س: اینکه سعد خشمگین شد و فضائل علیچھارم
بیان کرد، و ھیچ اذیت و آزاری به او نرساندند، و این تأکیدی است بر اینکه فضائل 

 ). ١٥/١٤٢تھذیب الکمال ( -١
 ).٣٢٠٧٨المصنف (ح  -٢
 ). ١٠/٣٥٠تھذیب الکمال ( -٣

                                           



 ٣١٥  سپاس و تذکر

 اند. شده کنند در عصر اموی آشکارا بیان می برخالف آنچه مخالفین ادعا می سعلی
د را به قتل رسان ÷اید: (قاتالن عثمان با کسی که علی بن ابی طالب شما گفته -١٣٢

قاتالن عثمان فاسق یا ملعون! محارب و کسانی «گوید:  چه فرقی دارند که ابن حزم می

گوید:  . و ابن تیمیه در مورد قاتالن عثمان می١»اند که خون حرامی را عمًال ریختند

. و ابن کثیر در مورد قاتالن عثمان ٢»اند... گروھی شورشی و مفسد فی االرض بوده«
. ولی قاتل علی مجتھد بوده ٣»و دھاتی و از ھر نوع مردم بودند ادب افرادی بی«گوید:  می

کس از امت در این اختالفی ندارد  ھیچ«گوید:  و تأویل کرده است، چنان که ابن حزم می
کرد کارش  را از روی تأویل اجتھاد کشت، و فکر می سکه عبدالرحمان بن ملجم علی

 ».درست است
 پاسخ:

ذکر  سو ابن کثیر را در مورد قاتالن عثمان : اینکه شما سخن ابن تیمیهاول
اید، مقایسه زمانی  اند بیان نکرده در مورد قاتل علی گفتهھا  آن اید و آنچه را که کرده

 قضیه ذکر کنید. ھردودرست و کامل است که شما سخن عالم را در مورد 
ه فقط این ستایند، بلک را قبول ندارند و او را نمی سابن تیمیه و ابن کثیر قاتل علی

گویند که او فرد عابدی بوده است، و احادیثی که در مورد خوارج آمده را ذکر  را می
نماید که: (ما عبادت خود را در  خوارج را اینگونه توصیف می صکنند، پیامبر  می

اندک و ناچیز ھا  آن دانیم و نماز خود را در مقایسه با نماز ناچیز میھا  آن مقابل عبادت
و گمراھی شان ھا  آن نیست بلکه بیان حالتھا  آن کنیم...). این ستایش میاحساس 

 برند. ای نمی است که با وجود عبادت از آن بھره
، آیا ھاست آنیکی از  سحالت خوارج را بیان فرموده است و قاتل علی صپیامبر 

 را ستوده است؟! سقاتل علی صگویید که پیامبر  شما می
حزم منظورش ستایش قاتل نیست، بلکه او فقط ھمان چیزی : اینکه، قول ابن دوم

کند که ابن تیمیه بعدھا بر آن تأکید کرده است، او در پاسخ به ابن مطھر  را بیان می
گوید: (پاسخ: آنچه در  کند، چنین می را ذکر می سحلی وقتی بخشی از فضائل علی

 ).٤/١٦١الفصل ( -١
 ). ٢٠٦-٣/١٨٩منھاج السنة ( -٢
 ).١٧٦/ ٧ة (یة والنھایالبدا -٣
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او شھادت داده که  به ایمان صآمده است نشانگر این است که پیامبر  سفضائل علی
را دوست دارد و مؤمنان باید او را  صاو در ظاھر و باطن مؤمن است، و خدا و پیامبر 

ھا که معتقدند او ھمانند خوارج کافر و فاسق  دوست بدارند، و این ردی است بر ناصبی
و  کردند میبوده است، خوارج که از دین دور بودند و بیش از ھمه مردم عبادت 

حقیر و ناچیز ھا  آن مورد آنان گفت: (شما نماز خود را در مقایسه با نمازدر  صپیامبر
ھا  آن ھا، و تالوت خود را در برابر تالوت دانید، و روزه خود را در مقابل روزه آن می

شدند که  گذرد، چنان از اسالم جدا می ھای آنان نمی شمارید، قرآن از حنجره حقیر می
بنابراین، یکی از خوارج به نام عبدالرحمان بن ملجم  شود). کمان رھا می ۀتیر از چل

 . ١را به قتل رسانید) سمرادی با اینکه از عابدترین مردم بود علی
را ھا  آن با وجود عبادت از دین دور ھستند، آیا اوھا  آن ابن تیمیه بیان کرده که

گوید که علی  گوید: (مانند خوارج که از دین دور ھستند) و می ستوده است با اینکه می
 را یکی از مارقین و دور شوندگان از دین به قتل رسانید؟! 

 اید:  را نام برده ھا کتابشما شماری از  سوم:
و الجوھر   ٥، و مغنی المحتاج٤، و المجموع٣، و مختصر المزنی٢(األم شافعی

اید، و شاید اشاره به این  را نام برده ھا کتاب). شما بعداز ذکر کالم ابن حزم این ٦النقی
چنین توصیف شده که او یکی از عابدان  ھا کتابدر این  ساید که قاتل علی نموده

 گمراه بود، و این ھمان سخنی است که توضیح داده شد. 
توان شک  د نمیو اھل بیت او را دوست دارن سدر اینکه اھل سنت علی چھارم:

گوییم که ما او را دوست و  ی خود آشکارا میھا کتابکنیم و در  کرد، ما تقیه نمی
داریم و ھمچنین اھل بیت را ؛ اما دوست داشتن ما طبق موازین شرعی  گرامی می

 برد. را از جایگاھش فراتر نمی ساست که علی

 ). ٤٧-٤٦(/٥منھاج السنة  -١
 ).٤/٢٢٩االم ( -٢
 ).٢٥٦مختصرالمزنی (ص  -٣
 ).١٩/١٩٧المجموع ( -٤
 ).٤/١٢٤(مغنی المحتاج  -٥
 ).٨/٥٨الجوھر النقی ( -٦
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نی است که ایمان بلکه او از اولین کسا -به نظر شما با اینکه او مؤمن است، 
و داماد اوست، و پدر  ص و پسر عموی پیامبر -، اگر اولین شخص نباشداند هآورد

نماید، و  حسن و حسین است و دارای فضایلی است که او را از بسیاری از مردم برتر می
 داریم. در طول حیاتش جھاد کرده است، چرا ما او را دوست نمی صدر کنار پیامبر 

دارند، و حال آن که  به نظر شما به چه دلیل و اسباب اھل سنت او را دوست نمی
اھل سنت به ھیچ چیزی معتقد نیستند که علی با آن مخالف بوده باشد، آنگونه که 

 ؟!کنید میشما در مورد خلفای ثالثه که برادران علی ھستند ادعا 
ی در دل شما از بزرگان ادعای وصیت که گذشتگان شما آن را به وجود آوردند تنفر

 غلو و افراط کنید! سامت ایجاد کرده است، و سبب شده تا در مورد علی
 ÷اید: (کار به جایی رسیده بود که ناسزا گفتن به علی بن ابی طالب ) شما گفته١٣٣

قرار گرفته بود، چنان که ابن عساکر از علی بن حسین ھا  آن قوام و رمز پایداری حکومت
ه گفت: مروان بن حکم گفت: در بین مردمان کسی نبود که از یار ما چون کند ک روایت می

گوید: گفتم: پس  کرد، می نمی یار شما دفاع کند، یعنی کسی چون علی از عثمان دفاع
 . ١شود) گویید؟! گفت: کار جز با این درست نمی چرا او را روی منبر ناسزا می

 پاسخ:
ھایی بحث شده است، و  ادی از چنین استداللموارد زی ۀ: اینکه قبل از این درباراول

ی تاریخی مرجع مورد اعتمادی در اثبات یا نفی روایات ھا کتابایم که  ما تأکید کرده
ی حدیث آمده است، پس در مورد تاریخ چه ھا کتابھای زیادی در  نیستند، وقتی دروغ

مملو از  ، به خصوص کتاب تاریخ دمشق که تقریبًا ھشتاد جلد است وکنید میفکر 
کنده از روایات دروغین می باشد، و مولف  روایاتی است که صحت ندارند، بلکه آ

خواھد استدالل کند قبل از استدالل  آورد تا کسی که می روایت را با سند می /کتاب
 اید؟!  روایت را تحقیق کند. آیا شما سند روایت را تحقیق کرده

آمده کار مؤلفان آن  ھا کتابو ما به طور قطعی باور نداریم که ھمه آنچه در این 
 مورد اعتمادی به ما برسد. ۀاست، مگر آنکه نسخ

اتفاق افتادن مورد یا مواردی از این کارھای حرام غیر ممکن نیست، انسان  دوم:
 باشند. تأیید میستمکار و نادان است، و به معنی این نیست که این موارد مورد قبول و 

 ). ٤٢/٤٣٨تاریخ مدینة دمشق ( -١
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که افراد بزرگتر و افضلتر از  -و ھنوز ھم ھستند -اند  و بسیاری از شیعیان بوده
آن حضرت، و  ھای ، و پدرزنصخلفای پیامبر ھا  آن کنند، را لعنت می سعلی

اند، و مردم گروه گروه در دوران  دامادھایش، و کسانی که در آن زمان دنیا را فتح کرده
ی متأخرین شیعه با ھا کتابکنند، و بسیاری از  اند، لعنت می گرویده آنان به اسالم می
 شوند که برخی عبارتند از:  به صراحت یا با توریه آغاز میھا  آن لعنت فرستادن بر

ھـ) در مقدمه کتاب (مستدرک الوسائل) بعد از  ۱۳۲۰محدث نوری امامی (متوفای 
د که بدترین افراد در میان طوایف گوید: (... و لعنت خدا بر دشمنانشان با آغاز می

  ١ھا ھستند) امت
ھـ) در مقدمه کتابش  ۹۴۰یو سید شرف الدین حسینی استرآبادی امامی (متوفا

گوید: (وقتی من بخشی از آیات قرآن و تفسیر آن را دیدم  می (تأويل اآليات الظاهرة)
ه در بسیاری که ستایش اھل بیت و دوستانشان، و مذمت دشمنانشان را در بر دارد ک

 . ٢ی تفسیر آمده است...)ھا کتاباز 
و در زمان دو دولت شیعی، آل بویه و صفویه، خلفا روی منبرھا و در بازارھا لعنت 

 . ٣نوشته شده بود ھا آن شدند، و روی درھای مساجد لعن و نفرین بر می
مورد به خاطر آن، به این موارد اشاره کردم تا بدانید که شیعه به یک یا چند 

 دھند. کنند و حال آن که خودشان کارھای بزرگتری از آن انجام می اعتراض می
 و تاریخ مملو از ذکر حوادثی است که برخی صحیح ھستند و برخی صحیح نیستند. 

جایز نیست،  ساید: پس فرا گرفتن علم از غیر او اید: (اینکه شما گفته شما گفته -١٣٤
و رسیده، دین نیست). سپس در رد این سخن من پس ھمه دینی که از طریق غیر از ا

فرماید: علی  است که می صگوییم: اول اینکه این نص کالم پیامبر اید: (ما می گفته
خواھد باید از آن وارد شود. چنانکه طبرانی با اسناد  علم می ھرکسعلم است،  ۀدرواز

ن شھر علم فرمود: (م صخودش از ابن عباس روایت کرده است که گفت: پیامبر خدا
، و حاکم با ٤خواھد از در آن وارد شود) علم می ھرکسآن است، پس  ۀھستم و علی درواز

١/٦٠( -١ .( 
١/٢١( -٢ .( 
 ). ٢١٣-١١/٢١٢ة (یالبدا -٣
 ). ٣/٨١)، تاریخ بغداد (٤/٢٢)، أسد الغابة (١١/٥٥المعجم الکبیر ( -٤
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. و ھمچنین در کنز العمال آمده و ١چند طریق آن را روایت کرده و صحیح قرار داده است
 . ٢گفته شده که صحیح است)

 پاسخ:
رار داریم، اسالمی که اسالم ناب ق ۀگوییم که ما در دایر اینکه خدا را سپاس میاول: 

ترین روایات آن را ھر نسلی از  کنیم، و با صحیح ما به نصوص و روایات آن افتخار می
گیریم، انسانی که (به اسالم ناب) توفیق یافته است، وقتی به نصوص  دیگری فرا می

ی بزرگ اسالمی که علمای حدیث آن را تدوین کرده و در قالب آن اصول و ھا کتاب
ی مخالفین نگاه کند، ھا کتاباند بنگرد، و سپس به  ا حفاظت کردهفروع دین ر

ھایش را به آسمان بلند کند و خالق و پروردگارش را شکر  تواند جز اینکه دست نمی
شود،  بگوید که دل و قلب او را از خالل نصوصی که در آن عظمت این دین مشاھده می

 بر این دین گشوده است.
توانند به طور مستقل  نمیھا  آن کنم، را مالمت نمی : اینکه، من عوام شیعهدوم

دینشان را فرا بگیرند، و روایات آن را بررسی نمایند، بلکه کسی قابل سرزنش است که 
دِر علم به روی او باز است و به امکانات بررسی و تحقیق دسترسی دارد، اما باز ھم بر 

نماید، و ھمچنان به  می ی مورد اعتماد و صریح و واضح اصرارھا کتابترک کردن 
 دھد! خود ادامه می ۀدنبال کردن روایات ضعیف و موضوع برای تأیید و حمایت عقید

 کنیم: قبل از بیان رتبه حدیث به معنی آن نگاه می سوم:
ایشان  ۀو ھم بعد از وفاتش درواز صھم در دوران حیات پیامبر  سآیا علی -۱

 باشد؟ ان میای به سوی ایش است؟ یا بعد از وفاتش دروازه
بعد از وفات پیامبر دروازه اوست، پس علی  سدر حدیث به این اشاره نشده که علی

 و بعد از وفات او دروازه است.  صدر حیات پیامبر 
داد  خود به صورت مستقیم مردم را تعلیم می صاگر چنین است پس چرا پیامبر 

 و حال آن که علی موجود بود؟!
، تا علی به مردم بیاموزد؛ چون معنی دروازه به علی نیاموخت صچرا پیامبر 

 اش! توان رسید مگر از دروازه ھمین است، یعنی به شھر نمی

 ).١٢٧ -١٢٦/ ٣المستدرک ( -١
 ). ١٣/١٤٩کنزالعمال ( -٢
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آموختند، و  فرستاد که به مردم دین را می ھایی را می فرستاده صو چرا پیامبر 
 به او اکتفا نکرد؟!  صعلی موجود بود و پیامبر 

گوییم: کلمات با  دروازه است، می صبعد از وفات پیامبر  ساگر بگوییم: علی -۲
کنیم که ھمین مفھوم مراد است.  این معنی ھمخوانی ندارند، ولی فرض می

ایم که به این اشاره  کسی از صحابه نشنیده ما از ھیچ صبعد از وفات پیامبر 
فرا  سکرده باشد، یا بگوید: بایستید و توقف کنید تا علم و دانش را از علی

طور که اصحاب  داد ھمان مانند دیگر صحابه بود، فتوا می سبگیریم، بلکه علی
 اعتراض نکرد.ھا  آن دادند، و او به در حضور و غیاب او فتوا می

ای به دین خداست؛  مبلغ باشد؛ این طعنه صاگر فقط یک نفر از سوی پیامبر  -۳
چون احتمال دارد آن یک نفر در نقل دین یا فھم آن مرتکب اشتباه شود و 

کس  اصًال ثبوتی ندارد که گفته شود او معصوم است، ما از ھیچ ادعای عصمت
 ایم که رأی علی را با این ادعا که او معصوم است مقدم کند. از صحابه نشنیده

رساند  گیرد آیا آن را به مردم می اگر علی دروازه است، آنچه کسی از او فرا می -۴
 فرستد یا نه؟! می افرادی را به دنیا برای رساندن دین سیا نه؟! و آیا علی

 باید معصوم باشند یا نه؟!ھا  این و آیا
با ھا  آن ھایش از سوی او دین را برسانند، پس پس وقتی که جایز است که فرستاده

 اند چه فرقی دارند؟!  رسانده  می دین را به مردم صکسانی که بعد از وفات پیامبر 
باب و دِر دیگری  دروازه قفل شده است؛ چون در حدیث، سبعد از وفات علی -۵

غیر از او ذکر نشده است، و این یعنی اینکه تبلیغ و رساندن توقف گردیده 
 است.

 شھری که درھای زیادی دارد بزرگتر است یا شھری که یک در دارد؟!  -۶
 اید که فقط یک در داشته باشد؟! آیا شھر بزرگی را دیده

نایب او در  کنید میای که شما ادعا  فرض کنید که علی دروازه است، و ائمه -۷
و  -اند  طبق قول صحیح سپری شده و رفتهھا  این رسانیدن علم ھستند، خوب

و ھیچ معصومی باقی  -یا طبق ادعای شما امام کودک پنھان شده است!!
 گردد؟!  نمانده که دین را برساند. آیا رساندن دین متوقف می

 اگر بگویید: بله. این مصیبت بزرگی است.
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رسانند؛ پس چه فرقی است بین اینکه علماء  و اگر بگویید: نه، بلکه علما دین را می
به ما برسانند، و بین اینکه علما بعد از حسن  صاز صحابه و ایشان از پیامبر اکرم 
 عسکری دین را به مردم برسانند؟!

 شود پس نیازی به او نیست. وقتی دین بدون امام فھمیده می چھارم:
شود، پس امام شما اآلن کجاست؟! آیا دین را بدون او  امام فھمیده نمی و اگر بدون

 اید؟! فھمیده
گویید به امامی نیاز ھست باطل  اگر بگویید: بله. پس شما این ادعایتان را که می

 . کنید می
و اگر بگویید: نه، پس شما اکنون گمراه ھستید؛ چون شما خدا را براساس جھالت 

 !!کنید میعبادت 
امت بر  ۀما معتقدیم که کتاب و سنت برای شناخت دین کافی ھستند، و ھماما 

کنند، و خداوند از ما خواسته است که قرآن و سنت و روش پیامبر  نمی گمراھی اتفاق
را بیاموزیم، اگر چنانچه ما در راه بررسی و تحقیق به حقیقت دست یافتیم  صاکرم 

 رسیم.  می یقت نرسیدیم به یک پاداشبرای ما دو پاداش است، و اگر چنانچه به حق
 .از خداوند به خاطر اینکه نعمت ھدایت به ما ارزانی داشته است سپاسگزاریم

نظر شما در مورد علم دینی که تمام جھان اسالم را فرا گرفته و به دنیای پنجم: 
 کفر رسیده، و از طریق علی گسترش نیافته، چیست؟ آیا این علم را قبول دارید یا نه؟!

 شھر به دنیا نرسیده است؟! ۀچون این علم از طریق درواز
 اند.  و اھل سنت پخش و گسترش داده شعلم دینی را در جھان صحابه

اگر بگویید: که این علم دینی و شرعی است، پس شما به درھای دیگری علم ھم 
قرآن و اید، چون  اید. و اگر بگویید: نه. پس شما دین را باطل قرار داده اعتراف کرده

 اند. سنت را کسی جز صحابه نقل نکرده
از دو طریق روایت کرده است:  -که او شیعه است -این حدیث را حاکم  ششم:

طریق اول این است که آن را از ابی الصلت روایت نموده، و سپس گفته است: این 
 گوید: أبوالصلت ثقه و مورد اند، سپس می حدیثی صحیح است که شیخین آن را نیاورده

گویم: نه، بلکه این حدیث  گوید: (می کند و می اعتماد است، ذھبی قول حاکم را رد می
 موضوع است، و ابوالصلت نه ثقه است و نه مورد اطمینان).

اند و گروھی او را  می گویم: گروھی از علمای جرح و تعدیل ابوالصلت را متھم کرده
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 اند. ضعیف قرار داده
 روایت کرده است).گوید: (احادیث منکری  احمد می

 و راه درست منحرف شده بود). گوید: (او از حق جوزجانی می
گوید: (او احادیث منکری در فضائل اھل بیت روایت کرده است، و از  ابن عدی می
 باشد).  اساس متھم می

گوید: (او رافضی خبیث و پلیدی بود). و حدیثی در مورد ایمان از او  و دارقطنی می
 گفته است: (او متھم است که این حدیث را جعل کرده است). روایت کرده و سپس

 ضعیف است). ھا  آن کند، و نزد گوید: (احادیث منکری را بیان می و می
 گوید: (از دیدگاه من راستگو نیست، و ضعیف است). و ابوحاتم می

 پسندم). کنم، و او را نمی گوید: (من از او حدیث روایت نمی ابوزرعه می
گوید: (یک سگ علوی از تمام بنی  دارقطنی نقل کرده که ابوالصلت می و برقانی از

امیه بھتر است، گفته شد: عثمان ھم از بنی امیه است؟ گفت: عثمان ھم از 
 !).ھاست آن

 آیا عثمان از صحابه نیست؟!
اما از یحیی بن معین سخنان مختلفی از او در این مورد نقل شده است، ظاھرًا او 

والصلت این احادیث را روایت کرده است، و در مورد این حدیث دانست که اب نمی
گوید:  . و شیخ آلبانی در مورد این حدیث می١گوید: (این حدیث اعتباری ندارد) می

 . ٢(موضوع است)
: آن را از ابوالحسین و طریق دومی که حاکم این حدیث را از آن روایت کرده است

سین بن فھم، و او از محمد بن یحیی محمد بن احمد بن تمیم قنطری، و او از ح
الضریس، و او از محمد بن جعفر، و او از ابومعاویه، و او از اعمش، و او از مجاھد و... 

 روایت کرده است.
گوید: (برای ما گفته شده که  استاد حاکم، قنطری است: ابن حجر در مورد او می

 یت کرده است.. و حاکم از او احادیث زیادی روا٣در حدیث سست بوده است)

 ).١١/١٠تھذیب الکمال ( -١
 ). ٢٩٥٥فة (ح یث الضعیسلسلة األحاد -٢
 ). ٥/٤٩لسان المیزان ( -٣
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گوید که حاکم درباره او  و حسین بن فھم در سند این حدیث است، ذھبی می
، اما قول حاکم در اینجا ١گوید گوید: (قوی نیست)، و ھمچنین دار قطنی چنین می می

 فرق کرده و او گفته است: (ثقه و مورد اطمینان و حافظ است).
گوید:  س است، و در اینجا میو حدیث از ھمه طرق از اعمش روایت شده و او مدل

 ..)، و نگفته که او برایش حدیث گفته است، و این اشکال دیگری است. .(از
ی از افراد ثقه این حدیث را از ابومعاویه روایت نکرده ھیچکسگوید: ( و بغدادی می

 . ٢اند) است. فقط ابوالصلت آن را روایت کرده و او را دروغگو قرار داده
 تفصیل در مورد این حدیث و بطالن آن سخن رانده است. به  /و شیخ آلبانی

کوشد تا تشیع خود را تقویت کند، و او برای این حدیث شاھدی از یک  و حاکم می
دروغگو ذکر کرده، سپس این طرق و روایات را تصحیح کرده است، ذھبی با رد او گفته 

ز دیگر احادیث باطل است: (از حاکم و جرأت او در صحیح قرار دادن این و امثال آن ا
کنم. و این احمد دجال و دروغگوست)، منظورش احمد بن عبدالله بن یزید  تعجب می

 . ٣حرانی است
این بود حدیث (من شھر علم ھستم و علی...) که نه از نظر سند صحت دارد و نه 

 از نظر متن!! 
آنچه را تو برای امت «به علی که:  صاید: (و ھمچنین سخن پیامبر شما گفته -١٣٥

. حاکم از انس بن مالک آن را روایت »نمایی کنند بیان می که بعد از من در آن اختالف می
گوید: این حدیث مطابق با شرط شیخین صحیح است، اما شیخین آن را  کرده و سپس می

 . ٤اند) نیاورده
 پاسخ: 
اینکه ذھبی با رد کردن تصحیح حاکم گفته است: (بلکه، من معتقدم این اول: 

 . ٥گوید: دروغگوست) حدیث را ضرار ساخته است، ابن معین درباره او می

 ). ٢/٣٢٦پیشین ( -١
 ). ٧/١٧٢تاریخ بغداد ( -٢
 ). ٣/١٢٧حاشیة المستدرک ( -٣
 ). ٣/١٢٢المستدرک ( -٤
 ). ١/١٢٢( کالمستدر -٥
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در سند حدیث ضرار بن صرد ابوالنعیم الطحان قرار دارد، بخاری در مورد او 
گوید: (از جمله کسانی است که به  گوید: (متروک الحدیث است). و ابن عدی می می

قرار داده است. و ساجی  باشند). و یحیی بن معین او را دروغگو تشیع منسوب می
گوید: (ضعیف است و اھل تشیع  گوید: (احادیث منکری دارد). و ابن قانع می می

 . ١است)
: اینکه، مستدرک باالترین مرجعی است که شما در استدالل دستتان به آن دوم

اید رد و  کنم وقتی که حدیث را نقل کرده رسد، و مولف آن شیعه است، و فکر می می
اید! آیا دیدن توضیح ذھبی شما را بر آن  را بر آنچه حاکم گفته است دیده توضیح ذھبی

 نداشت که در این مورد صحت استدالل خود را بازبینی کنید؟! 
 خبریست؟!  ۀآیا این امر و دستور است یا جمل سوم:

بیان نکرده است، چون شما  -طبق مذھب شما -اگر فرمان و دستور است، پس او 
شما با این رکن مخالفت  ۀاو از سوی خدا امام است، و صحابه به گفت که کنید میادعا 
اطاعت  ص از فرمان پیامبر ستوضیح نداد! پس علیھا  آن اند، و علی برای کرده

 نکرده است.
 و اگر خبری است، این خبر اتفاق نیافتاده است، و این طعنه به نبوت است! 

تا روز قیامت ادامه دارند، و علی وفات یافته است،  ص: اینکه، امت پیامبر چھارم
 کند؟! میرد چگونه برای ھمه امت اختالفات را حل می پس وقتی او می

کند که  دھد، آیا چیزی را بیان می علی چه چیز را برای امت توضیح می پنجم:
 صکند که پیامبر به او و دیگر صحابه رسانیده است؟ یا چیزی را بیان می صپیامبر 

 آن را از صحابه پنھان کرده است؟!

ُذٌن َواِ�َيةٌ ﴿ اید: (آیه شما گفته -١٣٦
ُ
در مورد اوست، چنان  ،]١٢[الحاقة:  ﴾١٢َوتَعَِيَها أ

 . ٢اند) که طبری و سیوطی و قرطبی و غیره گفته
 پاسخ از چند جھت:

روایت کرده  ص: اینکه، این حدیث مرسل است، و مکحول آن را از پیامبر اول

 ).٦٤/ ٣ب (یب التھذیتھذ -١
 ). ٦/٢٦٠) الدر المنثور (٢٦٩٥٥ح  ٦٩) (٢٩جامع البیان ( -٢
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 باشد. است، پس حدیث متصل نیست و صحیح نمی ١و مکحول تابعیاست، 
: اینکه، قرآن را خداوند برای بشریت نازل کرده، و در آن وعده و وعید داده دوم

ھای گذشته و حالل و حرام و دیگر مضامین قرآنی را بیان  است، و در آن اخبار امت
 ھای علی بشنوند؟! را گوشھا  آن کرده است تا فقط

 سبحان الله العظیم! 
قرآن در  ۀآید که ھم شیعه چنین بر می ۀآیا قبال برایتان بیان نداشتم که از عقید

 ، و به خاطر او و پیروانش نازل شده است؟ سمورد علی
و دشمنانشان نازل ھا  آن اند که قرآن در مورد شان نقل کرده بلکه، روایاتی از ائمه

کند که گفت: (ای محمد! ھرگاه  فر روایت میشده است. عیاشی در تفسیرش از ابوجع
کند پس آن ما ھستیم،  شنیدی که خداوند کسی از این امت را به خوبی و نیکی یاد می

 . ٢کند پس آن دشمن ماست) و ھرگاه شنیدی که قومی را به بدی یاد می
تفسیر عیاشی و تفسیر قمی و تفسیر عسکری را بررسی کند، چیزھای  ھرکس

 ! بیند عجیبی می
این  ۀدربار صگوید: (پیامبر خدا  ھـ) در اول تفسیرش می ۲۶۰عسکری (متوفای 

ُدورِ َوُهًدى ﴿ آیه که: َها ا�َّاُس قَْد َجاَءتُْ�ْم َموِْعَظٌة ِمْن َرّ�ُِ�ْم وَِشَفاٌء لَِما ِ� الصُّ ُّ�
َ
يَا �

ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی « .]٥٧[یونس:  ﴾٥٧َورَْ�ٌَة لِلُْمْؤِمنِ�َ 
و درمانی برای چیزھائی که در سینه است و ھدایت و رحمت برای مؤمنان، آمده 

 ».است

: یعنی: توفیق خداوند برای دوست داشتن محمد و خاندان پاکش و ﴾َورَْ�َةٌ ﴿
 . ٣دشمنی ورزیدن با دشمنان شان)

 این مفھوم...، و این پیشتر بیان شد.و در بقیه تفسیرش تأکیدی است بر 
اند؛ و در این امر،  آن را درک کرده سھای علی در این شکی نیست که گوشسوم: 

آیند مشارکت  تا روز قیامت میھا  آن برادران مھاجر و انصارش و مؤمنانی که بعد از

 ). ٦/٢٦٠)، الدر المنثور (٢٦٩٥٥ح  ٦٩) (٢٦جامع البیان ( -١
 ). ١/١٣التفسیر ( -٢
 ). ١/١٦التفسیر ( -٣

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٢٦

 دارند. 
اند این نشانگر صحت آن  اگر مفسرین این روایت را در تفاسیرشان ذکر کرده چھارم:

اند، مفسرین در مورد ھر  کند که مفسرین آن را قبول کرده نیست، و بر این داللت نمی
 کنند. ای ھمه اقوال، حتی اگر ضعیف باشند را بیان می آیه

يَ (اند:  گفته این مفسرین ۀآورند، و ھم قول راجح را در اول میھا  آن اما اعِ : یعنی ة)وَ
 حفظ کننده یا شنونده و... و امثال آن.

يَ (گوید:  طبری بعد از ذکر آیه می اعِ یعنی: آنچه را از خداوند شنیده فھمیده و  ة)وَ
اند را ذکر کرده  درک کرده است). و اسامی کسانی از صحابه و تابعین که ھمین را گفته

 . ١است

يَ (گوید:  و قرطبی می اعِ ا أُذُنٌ وَ يَهَ عِ تَ  شنود و حفظ می یعنی: گوش فراگیر و شنوا، )ةوَ
 . ٢کند، گوشی که ھر آنچه از جانب خداوند آید آن را ضبط کرده و فرا میگیرد) می

گوید: یعنی حفظ کننده و گوش دھنده. و  گوید: (ابن عباس می و ابن کثیر می

يَ (گوید:  قتاده می اعِ نٌ وَ اند؛ و بنابراین، آنچه  اند فھمیده ا از خدا شنیدهیعنی آنچه ر )ةأُذُ
 . ٣اند برایشان سودمند گردیده است...) از قرآن شنیده

 کنند.  ھای مؤمن درک و حفظ می و اینگونه ھمه گوش
 بگرداند.ھا  آن خواھم که مرا و شما را از از خداوند می

روایت کرده است که گفت:  ساید: (و دوم اینکه: بخاری از عمر شما گفته -١٣٧
ما در قضاوت علی است)، و تردیدی نیست که برتر بودن   ترین ما ابی است، و برترین (قاری

 کند).  او از ھمه مردم در قضاوت بر گستردگی علم او داللت می
 پاسخ:

کند که خلفا یکدیگر را  : اینکه، این روایت صحیح است، و بر این داللت میاول
 ساند، و نشانگر این است که اھل سنت فضائل علی ند و منصف بودها داشته دوست می
اش در مورد او بیان کرده  ھایی که برادر صحابی کنند، و ھمچنین ستایش را نقل می

 ). ٢٩/٥٠التفسیر ( -١
  ).١٨/٢٦٢التفسیر ( -٢
 ).٢٢٥/ ٨التفسیر ( -٣

                                           



 ٣٢٧  سپاس و تذکر

آنان راضی باد. و ھمچنین این روایت بر این  ۀکنند، خداوند از ھم است را روایت می
ادعای ظلم و دشمنی آنگونه که  کند که میان صحابه چیزی به نام وصیت و داللت می
ستاید،  گویند وجود نداشته است؛ چون اگر کسی دشمن کسی باشد او را نمی شیعه می

 کند. و فضیلت او را بیان نمی
دارای فضل و علم بوده است،  سکنیم که علی : اینکه، ما این را انکار نمیدوم

اش را با  که او زندگی توان گفت که او علم و دانش نداشته است و حال آن چگونه می
 گذرانده است. صپیامبر 

شود، این ادعای عجیب و  اید که علم جز از او فرا گرفته نمی اما آنچه شما ادعا کرده
 غریبی است، و در این حدیث چیزی نیست که بر این مطلب داللت کند.

 کند، که برخی عبارتند از: چند چیز را ثابت می سروایت عمر سوم:
بھتر از ھمه قضاوت بین  سب افراد قاضی بوده است، ولی علیدر میان اصحا -۱

دانست، و این یک فضیلت است؛ اما به معنی اثبات علم از ھمه  دو طرف را می
جھات برای او نیست، و بلکه فقط اعتراف به پیشی گرفتن او از دیگران در این 

 سبن کعبترین صحابه نیست، و بلکه أبی  زمینه است؛ و با وجود این، او قاری
از او در قرائت قرآن برتری دارد، و این ھمچنین یک تخصص است، و به معنی 

 این نیست که صحابه قرائت قرآن بلد نیستند.
ترین ما ابی است، معنایش یا این است که او بیشتر  گفت: (قاری سو اینکه عمر -۲

قرائت  از ھمه ما قرآن را حفظ دارد، یا اینکه به معنی این است که او از ھمه ما
کند که  داند، و ھر کدام که مراد باشد این را ثابت می و تجوید قرآن را بھتر می

کند که علی  تر بوده است، پس بر این داللت می ابی دراین امر از علی برجسته
 تر نبوده است. از ھر جھت از ھمه اصحاب عالم

صحابه  ی ازھیچکسگوید:  اید: (چنان که سعید بن المسیب می شما گفته -١٣٨
گوید: (نه دھم علم  . ابن عباس می١گفت که از من بپرسید، به جز علی بن ابی طالب نمی

مشارکت ھا  آن به علی داده شده بود، و سوگند به خدا که در یک دھم دیگر ھم با
گوید: (ھرگاه چیزی از علی برای ما ثابت شده باشد به کسی  . و ابن عباس می٢داشت)

 ). ٢/٦٤٦فضائل الصحابة ( -١
 ). ١/٥٢)، تفسیر الثعالبی (٤/٢٢( أسد الغابة -٢

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٢٨

 . ١آوریم) نمیدیگر غیر از او روی 
 پاسخ:

] با تحقیق وصی الله حواله )۲/۶۴۶[کتاب فضائل الصحابة (: اینکه، شما به اول
ھا در جایش نیافتم، احادیث این  اید، و این حواله را نیز چون بسیاری از حواله داده

گذاری  اند، و صفحات آن نیز از اول تا آخر شماره گذاری شده کتاب از اول تا آخر شماره
 اند. شده

 ) در جلد اول در فضائل ابوبکر و عمر است.۶۴۶شماره حدیث (
اید، و این  ) ھمچنین در جلد اول است، و شما جلد دوم را ذکر کرده۶۴۶و ص (

 صفحه نیز در فضائل ابوبکر و عمر است.
تولیدات شرکت (العریس) با عنوان  ) ازCDیک حلقه (ولی من این حواله را در 

 یافتم. الرشيف)(مكتبة احلديث 
: اینکه، حدیث را امام احمد روایت نکرده است، و بلکه پسرش آن را افزوده دوم

گوید:  کند و می است. و او آن را از عثمان بن ابی شیبه از یحیی بن سعید روایت می
گوید که راوی کیست؟  کنم او از سعید روایت کرده است، و به طور دقیق نمی فکر می

 ر روایت را مخدوش میکند.و چنین چیزی اعتبا
و برادرش ابوبکر بن ابی شیبه آن را روایت کرده، و سعید بن مسیب را نام نبرده 

برده است، پس حدیث منقطع است، و  ٢است، و روایت را فقط تا یحیی بن سعید
اید و  حدیث منقطع ضعیف است. شما قول ابن عباس را به صورت تکراری ذکر کرده

در قرن ھفتم تألیف شده است، و  أسد الغابةو االستیعاب است!  أسد الغابةمصدر آن 
 االستیعاب در قرن پنجم تألیف گردیده، پس سند کجاست؟!

کنند، گرچه  اھل سنت مسائل دینی خود را از چنین مراجعی اثبات نمی چھارم:
د؟ منابع معتبری ھستنھا  این برند، اما اینکه آیا گاھی بعد از صحت دلیل، آن را نام می

مملو از روایاتی ھستند برای خلفای ثالثه ھمان طور که برای علی  ھا کتابنه، این 
تر از این است که برای اثبات آن به  معروفھا  آن اند و فضائل روایاتی ذکر کرده

 ی تاریخ یا روایات مقطوع و یا ضعیف و موضوع مراجعه شود.ھا کتاب

 ). ١/٣١٧)، تھذیب األسماء واللغات (٣/١١٠٤االستیعاب ( -١
 ). ٦/٢٢٧المصنف ( -٢
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که از ھمه منابعی که شما ذکر  -: اینکه، ابن عباس حدیثی در صحیحین پنجم
آن چیست؟!  ۀاز علی روایت کرده است نظر شما دربار -باشند تر می اید صحیح کرده

گرفتند  گوید: (عمر را در تابوت گذاشتند، مردم او را در آغوش می می بابن عباس
ستودند، و قبل از آن که بلند کرده شود بر او نماز  و او را می کردند میو برایش دعا 

ام را گرفت نگاه کردم  خواندند، و من ھم در میانشان بودم، مردی که از پشت شانه می
ی نیست که ھیچکسدیدم که علی است، او گفت: رحمت خدا بر عمر باد و گفت: 

دوست داشته باشم با عملی ھمچون عمل او با خدا روبرو شوم جز عمر، سوگند به خدا 
 صدھد، چون بسیار از پیامبر  یارت قرار میگمانم این است که خداوند تو را با دو 

گفت: من و ابوبکر و عمر آمدیم، من و ابوبکر و عمر وارد شدیم، من و  شنیدم که می می
 . ١ابوبکر و عمر بیرون رفتیم، و امیدوارم که خداوند تو را با آن دو تا قرار دھد)

ی ھمچون عمل نظر شما در مورد این گواھی چیست که او آرزویی جز اینکه با عمل
 عمر به مالقات خدا برود ندارد؟! و عمل تابع علم است.

گویید: علی تقیه کرده است؟! ھرگز نه! یا اینکه حدیث ضعیفی که از ابن  یا اینکه می
پذیرید و حدیث صحیحی  خواھید موافق است می عباس روایت شده را چون با آنچه می

 ؟! کنید میخواھید نیست را ترک  که موافق با آنچه می
کسی از صحابه جرأت نکرده که بگوید: از من   اید: (و سوم: اینکه ھیچ شما گفته -١٣٩

کند: حاکم از عامر بن  ، چنان که حاکم روایت می÷بپرسید، به جر علی بن ابی طالب
شنیدم که بلند شد و گفت: (از من بپرسید قبل  سکند که گفت: از علی وائله روایت می

ت بدھید و ھرگز بعد از من از فردی چون من نخواھید پرسید...). این از آن که مرا از دس
گفت:  کسی از صحابه نمی گوید: ھیچ . و سعید بن مسیب می٢حدیثی صحیح و عالی است

 . ٣از من بپرسید، به جز علی بن ابی طالب)
 پاسخ:

اید، و  ابن عباس را دوبار تکرار کرده ۀاید، گفت ھا را تکرار کرده : اینکه شما گفتهاول
اید، و تکرار یک گفته دوبار در یک  قول سعید بن مسیب را نیز دو بار تکرار نموده

 ).٦١٤٠)، و مسلم (٣٦٠٣بخاری ( -١
 ). ٢/٣٥٣المستدرک ( -٢
 ). ٢/٦٤٦فضائل الصحابة، احمد بن حنبل ( -٣
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 صفحه جای اعتراض دارد.
اید من آن را نیافتم،  دوم: اینکه، روایت عامر بن وائله که آن را به حاکم نسبت داده

ر عطا) در صفحه مذکور از آن خبری نه در چاپ اصل و نه در چاپ (مصطفی عبدالقاد
ابراھیم است، و در این جلد فضائل ھیچ  ۀ) در مورد تفسیر سور۲جلد  ۳۸۳بود؛ و (ص 

یک از صحابی بیان نشده است، نه علی و نه کسی دیگر، و فضائل فقط در جلد سوم 
 اند، و من نتوانستم آن را در کتاب پیدا کنم. بیان شده

کند که او از  ر واقعًا آن را گفته باشد بر این داللت نمیاگ س: اینکه، گفته علیسوم
تر بوده  تر است، بلکه او از کسانی در عصر او باقی مانده بودند عالم ھمه صحابه عالم

 تر بوده است. است، و تردیدی نیست که او در عصر خالفت خودش از ھمه عالم
برند، و امام آنچه را  رث میکه ائمه علم را از یکدیگر به ا کنید میشما ادعا  چھارم:

اند  ای بعد از علی بوده که ائمه کنید میداند، و ادعا  شود می که شده و آنچه را که می
اند؛ پس، اگر بعد از وفات علی ائمه آنچه را که  که علم و دانش او را از او به ارث برده

از من دانستند، حدیث دروغ است؛ چون علی گفت: ( مردم به آن نیاز داشتند می
بپرسید قبل از آن که مرا از دست بدھید، و ھرگز بعد از من ھمچون من نخواھید 

داند و  کند که در دین مسائلی ھست که فقط او آن را می پرسید)، پس این داللت می
دانند،  نمیھا  آن داند، پس ائمه بعد از او کجا ھستند؟! اگر کسی غیر از او آن را نمی
 ای ندارد؟ فایدهھا  آن کنند و امامت پس برای امت کفایت نمی

طور که ما معتقدیم  در حقیقت ھمان کنید میگرچه امامت دروغینی که ادعا 
 ای به بار نیاورده است، ولی ما بر حسب مذھب شما آن را مطرح کردیم. فایده

نباشد به  ١اید: (و چھارم اینکه: عمر از مشکلی که در آن ابوالحسن شما گفته -١٤٠

 .٢شد) گفت: اگر علی نبود عمر ھالک می می برد و می خدا پناه
 پاسخ:
اینکه، این اثر را ابن سعد روایت کرده است، و در سند آن مؤمل بن اسماعیل اول: 

گوید: (ابن معین او را ثقه دانسته است، و بخاری گفته است: منکر  ھست، ابن حجر می

 ). ٢/٣٣٩)، الطبقات الکبری (٧/٣٣٧تھذیب التھذیب ( -١
 ).١٦٢/ ١ث (یل مختلف الحدیتأو -٢
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 . ١الحدیث است)
از پسرش عبیدالله روایت شده که گفت: و مثل ھمین روایت از ابن عباس  دوم:

گفت: ای اباالعباس!  آمد به ابن عباس می (ھرگاه قضایای مشکلی برای عمر پیش می
توانی این قضیه و امثال آن را حل کنی،  قضیه مشکلی برای ما پیش آمده است، تو می

بود  گرفت). و در آن آمده است: (وقتی مسئله پیچیده می سپس رای او را می
 . ٢خواند) ی را جز او فرا نمیکسھیچ

از خداوند  س: اینکه، اگر این روایت صحیح باشد بر شدت خوف و ترس عمرسوم
ای که حکم شرعی برایش در مورد آن روشن  کند که او در قضیه عزوجل داللت می

دھد  توان گفت که چنین کسی به خود جرأت می کند، آیا می نیست داوری و حکم نمی
ای که حکم  خیانت کند؟! کسی که در یک مسئله صت پیامبر خدا که در مورد وصی

خواند  نماید و کسی را فرا می کند و به این اعتراف می برای او واضح نیست حکم نمی
شود که او از حقی جلوگیری کند  کند، در مورد او گمان برده نمی که به او اعتماد می

 که خداوند آن را مشروع و مقرر کرده است.
خواند به معنی اعتراف به فضیلت  آیا وقتی او علی را برای حل قضیه فرا می چھارم:

کند، سپس  علی نیست؟ پس چگونه در جلوی مردم در مورد خالفت با او اختالف می
 خواند تا در مورد یکی از قضایای جزئی دین حکم نماید؟!  او را فرا می

و دوستی وجود نداشته  چیزی جز محبتھا  آن کند که میان این داللت می پنجم:
 اند. کرده اند که با ھمدیگر ھمکاری می است، و آن دو برادر بوده

گیری و سپس در مورد  چرا علی نگفت که امامت را از من به زور می ششم:
 پرسی؟ اگر وصیتی وجود داشت!  ای جزئی از من می قضیه

در فتوا با او  کند و امامی را که امامت را غصب کرده کمک می سچگونه علی ھفتم:
نماید و حال آن که او به گفته شما حاکم ظالمی است و فرامین او نباید  مشارکت می
 اجرا شوند؟!

گوید: پرسیدن بزرگان صحابه از او (علی)  اید: (و پنجم اینکه: نووی می شما گفته -١٤١

 ). ٧/٤٧٢لسان المیزان ( -١
 ). ٢/٩٧٣فضائل الصحابة ( -٢
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 . ١است)به فتواھا و اقوال او در جاھای زیادی و در مسائل مشکل معروف ھا  آن ۀو مراجع
 پاسخ:

ابوبکر و سپس بعد  ص ترین مردم بعد از پیامبر خدا گوید: (عالم می /ابن تیمیه
اند که بر این اجماع است که ابوبکر از ھمه صحابه  از او عمر است، و بسیاری گفته

 تر بوده است، و دالئل این مطلب در جای آن به تفصیل بیان شده است.  عالم
 داد.  کرد و فتوا نمی قضاوت نمی صور پیامبر در حض سکسی جز ابوبکر ھیچ

 داد. گردید ابوبکر آن را توضیح می و ھر چیزی که برای مردم در دین مشتبه می
 . ٢شک کردند و ابوبکر آن را بیان کرد ص مردم در مورد وفات پیامبر 

 . ٣آن را توضیح داد سدچار تردید شدند و ابوبکر صدر محل دفن پیامبر 
 . ٤جنگیدن با منکرین زکات شک کردند و ابوبکر آن را بیان کردو در مورد 

ُ آِمنِ�َ ﴿ و آیه را برایشان توضیح  .]٢٧[الفتح:  ﴾َ�َْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد اْ�ََراَم إِْن َشاَء ا�َّ
 . ٥داد

ای را اختیار داده که از دنیا و آخرت یکی را  و وقتی پیامبر فرمود که خداوند بنده
را توضیح داد، و در آن اختالف  »کالله«. و ٦، ابوبکر آن را توضیح دادانتخاب کند

 . ٧نکردند
، چنان که در سنن از علی روایت شده که کردند میو علی و دیگران از ابوبکر روایت 

کرد، و  مند می شنیدم خداوند مرا از آن بھره حدیثی را می صگفت: (ھرگاه از پیامبر 
دادم، وقتی برایم سوگند  گفت او را سوگند می ھرگاه کسی دیگر برایم حدیثی می

کردم، و ابوبکر برایم حدیث گفت و راست گفت، او گفت که  خورد او را تصدیق می می
وضو بگیرد و دو فرمود: (ھر مسلمانی مرتکب گناھی شود و سپس  صپیامبر خدا 

 ب األسماء واللغات.یتھذ -١
 ). ٣٥٨٧بخاری (ح  -٢
 ). ٥٤٥مالک، موطأ (ح  -٣
 ). ٩٠)، و مسلم (ح ٧١٢١بخاری ( -٤
 ).٤٧٢١بخاری (ح  -٥
 ). ٤٦١بخاری ( -٦
 ). ٢٩٧١دارمی ( -٧

                                           



 ٣٣٣  سپاس و تذکر

 . ١آمرزد)  رکعت نماز بگذارد و از خداوند طلب آمرزش نماید خداوند او را می
و از ابوبکر فتوایی ثبت نشده که با نصی مخالف بوده باشد، و از علی و عمر و 
دیگران فتاوای زیادی ھست که با نصوص مخالف ھستند، و شافعی کتابی در 

وری کرده است، و محمد بن نصر مروزی در این آ ھای علی و ابن مسعود جمع مخالفت
 مورد کتاب بزرگی تألیف کرده است).

تر است  اند بر این اجماع شده که ابوبکر از علی عالم و ابن تیمیه کسانی را که گفته
در قضایای بزرگ و مھم با  صنام برده است، چرا چنین نباشد و حال آن که پیامبر 

مشورت ھا  آن ان که در مورد اسیران بدر و امثال آن ازکرد، چن ابوبکر و عمر مشورت می
داد،  گوید: (و از ابن عباس ثابت است که او به کتاب خدا فتوا می خواست... سپس می

داد اگر در سنت آن  فتوا می ص یافت به سنت پیامبر خدا اگر در قرآن مسئله را نمی
فته عثمان و علی فتوا داد، و طبق گ یافت به قول ابوبکر و عمر فتوا می را نمی

 . ٢داد) نمی
 ۀابوبکر را به عنوان امیر حج مقرر کرد و بعد از او علی را فرستاد تا سور ص پیامبر

برائت را بخواند و نقض پیمان با قریش را اعالم کند، و علی تحت فرماندھی ابوبکر قرار 
 داشت.

ھمراه تعدادی از  نقل شده که گفت: (ابوبکر مرا به سدر روایت صحیح از ابوھریره
اعالم کنندگان در روز قربانی فرستاد تا در منی اعالم کنیم که بعد از این سال ھیچ 
مشرکی به حج نیاید و ھیچ فرد لختی کعبه را طواف نکند)، حمید بن عبدالرحمان 

علی را پشت سر خودش سوار کرد، و به او فرمان داد  صگوید: سپس رسول خدا  می
گوید: علی ھم ھمراه ما در میان اھل منی در روز عید  ، ابوھریره میکه اعالم برائت کند
 . ٣قربان اعالم کرد...

، و عمر و عثمان و علی و ٤پیش نماز مردم شد صو ابوبکر در زمان حیات پیامبر 

)، و ١٥٤-١/١٥٣)، و احمد در المسند (١/٤٤٦)، و ابن ماجه (٤/٢٩٦)، ترمذی (٢/١١٤(ابوداود  -١
 احمد شاکر آن را صحیح قرار داده است.

 ). ٥١٢ -٧/٥٠٠منھاج السنة ( -٢
 ). ١٦٠٢بخاری (ح  -٣
 ).٤٢٠)، و مسلم (ح ٦٧٨(ح  یبخار -٤

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٣٤

تر  کند که او از ھمه صحابه عالم دیگر بزرگان صحابه موجود بودند، پس این داللت می
ھیچ وقت کسی را که علم و فضیلت او از دیگران کمتر  صبوده است، چون پیامبر 

 داد.  باشد به امامت در نماز فرمان نمی
 و موارد زیاد دیگری ھم ھست.

اید: (و ششم: اینکه، آنچه در مورد عدم آگاھی اصحاب و بزرگانشان  شما گفته -١٤٢
ی ھیچکسشان به دیگران، و عدم مراجعه علی به   اند و مراجعه در مورد احکام ذکر کرده

کنند که بسیاری از  بینیم که اعتراف می ھا را می آن«گوید:  از آنان، چنان که ابن حزم می

ھایی از عدم آگاھی بعضی از صحابه از  . سپس نمونه١»سیده است...نرھا  آن احادیث به
 اید. بعضی احادیث را ذکر کرده

 پاسخ از چند جھت:

را پیش نماز مردم کرد، پس  سابوبکر صتر گفتیم که پیامبر  اینکه، پیشاول: 
ابوبکر را پسندید که در بزرگترین جا جانشین او باشد؛ این بر آن  صوقتی پیامبر 

او را بیشتر از ھمه  صتر بوده است، و پیامبر  کند که او از ھمه اصحاب عالم می داللت
این کار را از روی تقیه  صداشته است؛ مگر اینکه شما بگویید که پیامبر  دوست می

 کرده است!! أستغفر الله.
کسی از صحابه  اید که او گفته است که ھیچ : اینکه، شما از ابن حزم نقل کردهدوم

اید که  دانسته است... و ادعا کرده نبوده مگر آن که بعضی از احادیث یا احکام را نمی
 ی از صحابه مراجعه نکرده است...ھیچکسعلی به 
گوید:  ابن حزم میاید!  اید یا غفلت ورزیده دانم آیا به عمد مرتکب اشتباه شده نمی

 مثل بقیه صحابه است. سعلی
کند که  است که اعتراف می -رضوان الله علیه -گوید: (این علی  ابن حزم می

داند،  کنند که او آن را نمی برای او روایت می صبسیاری از صحابه احادیثی از پیامبر 
 . ٢داد...) نمیداد بجز ابوبکر که علی او را سوگند  را سوگند میھا  آن و او

ھمه ھا  آن ی ازھیچکس -بدون استثناء -کند که صحابه  پس ابن حزم تأکید می

 ). ١٤٥ -١٤٢/ ٢اإلحکام ( -١
مطلب در جلد اول است نه  کنند، د که صفحه و جلد فرق میبینی )، و می١٥٤-١/١٥٣اإلحکام ( -٢

 کند!! در جلد دوم و صفحه ھم فرق می
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تر از این با رد سخن شیعه  واضح» الِفَصل«اند. بلکه در کتابش  احادیث را حفظ نداشته
گویند. علم  گوید: (دروغ می تر بوده است). می گویند: (علی از ھمه صحابه عالم که می

شود، یکی کثرت روایات و فتاوای او، و دوم:  از این دو چیز مشخص میصحابی با یکی 
ھای زیادی استفاده کنند. چرا که غیر قابل تصور  از او در مسئولیت صاینکه پیامبر 

جاھلی را مسئولیت دھد، و این بزرگترین دلیل بر علم و  صاست که پیامبر خدا 
 گستردگی آن است. 

در دوران بیماریش امامت در  صدیدیم که پیامبر ما در این مورد نگاه کردیم و 
نماز را به عھده ابوبکرسپرد، و بزرگان صحابه ھمچون علی و عمر و ابن مسعود و ابی و 

 /، سپس او١ابوبکر را بر ھمه ترجیح داد...) صدیگران حضور داشتند، و پیامبر 
د که سخن ابن کند. پس روشن ش برای این پاسخ خود دالیل عقلی و نقلی را بیان می

 اید!!  حزم بر خالف چیزی است که شما گفته
ھا، علمای منصف در این تردیدی ندارند که  اید: (قطع نظر از ھمه این شما گفته -١٤٣

تربیت یافت، و  صعلی بن ابی طالب اولین کسی بود که اسالم آورد، و در دامان پیامبر
قبل از بعثت در آغوش ایشان زندگی کرد، و آنحضرت او را پرورش داد و علی ھمچنان با 
پیامبر باقی بود تا اینکه پیامبر وفات یافت؛ علی نه در حضر و نه در سفر از او جدا نشد، و 

به جز  ھا جنگپسر عموی پیامبر و شوھر دخترش فاطمه سرور زنان جھان بود، و در ھمه 
 تبوک حضور داشت).

 پاسخ:

، اما اند هاست که مسلمان شد یاناولین کساز  ستردیدی نیست که علی ،اینکه :اول
 اقوال را در این مورد بیان کرده و ۀصخال /او به طور مطلق اولین نیست، ابن صالح

، اند هگوید: (سلف در مورد اینکه اولین کسی که مسلمان شد کیست اختالف کرد می
است، این از ابن عباس و حسان بن ثابت  قیصد ست: اولین مسلمان ابوبکرگفته شده ا

 و ابراھیم نخعی و دیگران روایت شده است.
و گفته شده که اولین مسلمان علی است، این از زید بن ارقم و ابوذر و مقداد و 

گوید: در اینکه علی اولین مسلمان  می و حاکم ابوعبدالله .دیگران روایت شده است
و  .اند هاختالفی سراغ ندارم. اما این قول حاکم را نپذیرفت خیتواراست در میان اصحاب 

 ). ٤/١٣٦الفصل ( -١
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اولین کسی که مسلمان شد زید بن حارثه بود. معمر چنین چیزی از زھری  :گفته شده
ز و گفته شده که اولین مسلمان خدیجه است. این از چند طریق ا .نقل کرده است

زھری روایت شده است، وقتاده و محمدبن اسحاق بن یسار و گروھی نظرشان ھمین 
علما بر این اتفاق  :گوید می و ثعلبی مفسر ،و از ابن عباس نیز روایت شده است ،است

و اختالف علما در این است که بعد از  ،دارند که اولین کسی که اسالم آورد خدیجه بود
 است. او اولین مسلمان چه کسی بوده

و اولین  ،و بھتر آن است که گفته شود، اولین مسلمان از مردان آزاد ابوبکر بود
و از زنان اولین مسلمان خدیجه و از  ،مسلمان از میان کودکان یا نوجوانان علی بود

 .١)و الله اعلم .موالی زید بن حارثه و از بردگان اولین مسلمان بالل بود
علی در روزی که مسلمان شد مختلف ھستند، روایات در مورد سن  ،اینکه :دوم

و از ابن  ،که او پانزده یا شانزده ساله بود شده و گفته ،گفته شده که او ده ساله بود
عباس روایت شده که عمر علی در روز بدر بیست سال بود، ذھبی بعد از این میگوید: 

داشت،  (این تصریحی است به این که علی وقتی مسلمان شد کمتر از ده سال سن
بلکه تصریحی است به اینکه او در ھفت سالگی یا ھشت سالگی اسالم آورده است و 

 .٢قول عروه ھمین است
 پس علی قبل از رسیدن به سن تکلیف اسالم آورده است. 

از آن سن داشت، پس او در  ٣وقتی مسلمان شد چھل سال یا بیشتر ساما ابوبکر
بیند که  را بررسی کند می صپیامبر  ۀسیر ھرکسسن تکلیف مسلمان شده است، و 

بوده است، و  ساسالم آوردن ابوبکر برای اسالم و مسلمین سودمندتر از اسالم علی
به اسالم و مسلمین فایده و سود بخشیده است؛ اما ھا  آن تای ھردوخداوند بوسیله 

و ابوبکر بیشتر از ھمه مردم با مال «فرمود:  صصدیق سودمندتر بوده است. پیامبر 
  .٤»اش به من احسان کرده است ھمراھی

 ).٢٧٠-٢٦٩مقدمة ابن الصالح (ص  -١
) ذکر کرده است، و ھمچنین ابن سعد آن را آورده و اضافه کرده که او ٣/١١١این اقوال را حاکم ( -٢

 ).٣/٢١نه ساله بوده است. الطبقات (
 ). ٢١٣-٣/١٩٢طبقات ابن سعد ( -٣
 ). ٢٣٨٢)، و مسلم (٧/١٠بخاری ( -٤
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کرد، و اولین کسی بود که به سوی خدا دعوت  ابوبکر با دست و زبانش جھاد می
داد، و اولین کسی بعد از پیامبر بود که مورد اذیت و آزاد قرار گرفت، و اولین کسی بود 

ھمراه  ص، و او تنھا کسی بود که در ھجرت با پیامبر ١دفاع کرد صکه از پیامبر 
 بود.

دانستند، و  داشتند، و جایگاه و جھاد آنان را می را گرامی می بو قریش او و عمر
، ٢کسی نپرسید جز از رسول خدا و از ابوبکر و عمر در روز جنگ احد ابوسفیان از ھیچ

دانست که  دانست، و می می صچون ابوسفیان جایگاه ابوبکر و عمر را پیش پیامبر 
دو نفر مایه قوت اسالم ھستند؛ بنابراین، در مورد کسانی دیگر این  صبعد از پیامبر 

 غیر از این سه نفر سوال نکرد...
 . ٤، و به ھمراه او شش نفر دیگر را آزاد کرد٣ابوبکر بالل را خرید و آزادش کرد

گوید: (اولین مرد آزادی که مسلمان شد ابوبکر صدیق بود، و اسالم  ابن کثیر می
تر ذکر شدند مفیدتر بود، چون او یکی از افراد  وردن کسانی که پیشآوردن او از اسالم آ

داد، و  آمد و ثروتمند بود، و او به اسالم دعوت می بزرگ و رئیسی در قریش به شمار می
 . ٥کرد) او فردی دوست داشتنی بود، مال خود را در اطاعت از خدا به پیامبر خرج می

ای درمکه نداشت، جز  وقتی مسلمان شد کوچک بود و نقش برجسته ساما علی
در رختخواب آنحضرت خوابید، و تردیدی نیست که  صاینکه در شب ھجرت پیامبر 

این نقش بزرگی است، اما عمل دیگری برای او ذکر نشده است، شاید به خاطر این بوده 
 سرا یاری کند و او ص که سن علی کم بوده است، و او مالی نداشت که با آن پیامبر

 فقیر بود.
در مرحله مکی بر اسالم و  سشود که فضل و لطف صدیق با این، روشن می

 مسلمین واضح بوده است. 

 ). ٣٦٧٨بخاری ( -١
 ). ٤٠٤٣بخاری ( -٢
 ). ٧/٩٩بخاری ( -٣
)، و آن را صحیح قرار داده و ذھبی نیز موافق با ٣/٢٨٤)، الحاکم (١٢/١٠بة (یش یمصنف ابن أب -٤

 او چنین کرده است.
 ). ٣/٢٦ة (یالبدا -٥
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در مکه بود با ایشان ھمراه و  صدر زمانی که پیامبر  سگوید: (علی ابن کثیر می
ندگی اش بود، و چون پدرش فقیر بود در دوران حیات پدرش با پیامبر ز در خانه

 . ١کرد) می
شیخ بزرگی بود که در میان قومش جایگاه مھمی داشت، و به خاطر  ساما ابوبکر

 این توانست به اسالم خدمت کند.
کند که گفت: (وقتی ابوبکر مسلمان شد و  ابن کثیر از محمد بن اسحاق روایت می

داشتند و  اسالم خود را آشکار کرد به سوی خدا فرا خواند، ابوبکر را قومش دوست می
 دانست.  او بھتر از ھمه نسب قریش و خیر و شر آن را می

او مرد تاجری بود و دارای اخالقی نیکو بود، و مردان قومش به خاطر علم و تجارت 
آمدند. او افراد مورد اعتماد قومش را که نزد او  و خوبی مجالست با او نزد او می

دانم افراد ذیل  ا جایی که من میداد، و به دست او ت آمدند به اسالم دعوت می می
اند: زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحه بن عبیدالله، سعدبن ابی وقاص  مسلمان شده

ھمراه ھا  آن رفتند و ابوبکر با ص نزد رسول خداھا  آن .،شو عبدالرحمان بن عوف
از اسالم  راھا  آن عرضه کرد، و برایشان قرآن خواند وھا  آن اسالم را به صبود، پیامبر 

گاه کرد، و آنگاه آنان ایمان آوردند. این ھشت نفر از پیشگامان و سابقین در اسالم  آ
سوی خدا آمده بود ایمان  را تصدیق کردند و به آنچه از صبودند که پیامبر خدا 

 . ٢آوردند)
و نزدیک بودنش به  ص و ارتباط او با پیامبر سو بعد از ھجرت، سبقت ابوبکر

 آن حضرت به ایشان امری است غیرقابل انکار.  ۀعالق، و صپیامبر 
زمام خالفت را به عھده گرفت و مسلمین از او اطاعت  صسپس بعد از پیامبر 

کس جرأت مخالفت با او را نداشت، چون ھمه به  کردند، و کار را به او سپردند، و ھیچ
د و دین را گسترش ، او دنیا را فتح کرکردند میگذاشتند و او را تعظیم  او احترام می

 داد. 
، امت اختالف کردند و ھمه بر او اتفاق نکردند، بلکه حتی ساما در مورد علی

 ).٣٣٥/ ٧ة (یة والنھایالبدا -١
 ). ٣/٢٩ة (یالبدا -٢
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کسانی که با او بودند از او به گونه ای شایسته اطاعت نکردند؛ به خاطر این، جھاد در 
 راه خدا متوقف شد، و جنگ بعد از آن که با کفار بود بین خود مسلمین در گرفت.

تر بوده  در این مورد گناھی ندارد، و او به حق نزدیک سنیست که علیتردیدی 
است، بلکه او کامًال برحق بود؛ ولی مدار سخن بر این است که بر دست ھر یکی از این 

 دو امام چه چیزھایی بوقوع پیوست.
 روشن شو از اینجا یک گوشه از فضل و برتری ابوبکر بر علی و سایر صحابه

و از او فرمان  کردند میرا تعظیم  سر این بود که اصحاب ابوبکرشود. و به خاط می
 .کردند میبردند و به فضل و برتری او اعتراف  می

به جز تبوک حضور داشته است).  ھا جنگاید: (در ھمه  : اینکه، شما گفتهسوم
شرکت داشته است و در غزوه تبوک  ھا جنگدر ھمه  سدرست است، و ابوبکر صدیق

 نزدیکتر بود.  ھا جنگبرابرند، اما ابوبکر در این ھا  آن است، پس ھم حضور داشته
قبل از جنگ بدر با مردم مشورت کرد، اولین کسی که حرف زد  صپیامبر 

کند  بلند نشد، پس این داللت می سسخن گفت، و علی سبود، سپس عمر سابوبکر
 که ابوبکر از آن دو نزدیکتر بوده است.

گوید: (این اسناد  روایت کرده است، و ابن کثیر می ١حدیث رایزنی را امام احمد
 . ٢ثالثی صحیحی است)

دعا  صدر عریش بود، و پیامبر  صو در اثنای جنگ، ابوبکر ھمراه پیامبر 
جز صدیق به ایشان نزدیک  ھیچکسخواند تا اینکه چادرش افتاد،  کرد و خدا را می می

حضرت گذاشت، و گفت: (ای پیامبر نشد، او آمد و چادر پیامبر را دوباره روی دوش آن
ای کافی است، او آنچه را  ای و زاری نموده خدا! ھمین اندازه که از پروردگارت خواسته

 . ٣کند) که به تو وعده داده است محقق می
 عمر مشورت کرد، و غیر از در مورد اسرا با ابوبکر و صو بعد از جنگ، پیامبر 

 ).٤/٢٦المسند ( -١
 ). ٣/٢٦٣ة (یالبدا -٢
 ). ١٧٦٣صحیح مسلم (ح  -٣
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 . ١با کس دیگری مشورت نکردھا  آن
نزدیک  صبیشتر به پیامبر  ساز علی سایست در مورد اینکه ابوبکر نمونه این

کرد و با کسی مشورت  ھیچ وقت کسی را به خود نزدیک نمی صبوده است، و پیامبر 
 دانست. کرد مگر آنکه کفایت و فضل او را می نمی

 آوریم، و ی صحیح و مصادر صحیح اصلی دلیل میھا کتابگوییم از  ما برای آنچه می
ھا و  بریم، با اینکه ده ی تاریخ و ادب و امثال آن که صحت ندارند پناه نمیھا کتاببه 

ذکر شده است، ولی صحیح نیستند؛ بنابراین،  ھا کتابصدھا روایت در فضائل او در این 
پسندیم، نه  دانیم، و ما استدالل از روایت ضعیف را نمی ما استدالل از آن را جایز نمی
 نماییم. کنیم و نه علیه دیگران از آن استدالل می به نفع خود از آن استدالل می

ھا  هحق و درست است؛ ولی چه کسی در این صحن ھا جنگدر  سپس حضور علی
؟ بشد، علی یا ابوبکر می شد و به رأی او عمل  نزدیکتر بود و با او مشورت می
شد و با استدالل از دالیل ضعیف یا  غلو و افراط نمی سسوگند به خدا، اگر در مورد علی

شد که به دیگر برادران صحابی او توھین ھستند،  موضوع در مورد او ادعاھایی باطل نمی
 دادیم. ارائه نمی ای را ما چنین مقایسه

 -کرد  حفظ می صدر ھر روز یک حدیث از پیامبر ساید: (و اگر علی ) شما گفته١٤٤
، و او بیش از یک سوم قرن با او زیسته است؛ آنچه او باید -و علی ھوشیار و زیرک بود

شدند)، سپس کالم ابی ریه را که به ھمین  کرد بیش از دوازده ھزار حدیث می روایت می
 اید. کر کردهمعناست ذ

 گفتم: پاسخ از چند جھت:

از برگزیدگان صحابه بوده است، اما در مورد  ساینکه، تردیدی نیست که علی اول:
ھای صحابه در ذکاوت و ھوش برای ما چیزی نقل نشده است، و این ادعا نیاز به  رتبه

پسندد  تواند در مورد ھر چه دوست دارد و ھر چه نمی ی میھرکسدلیل دارد و 
 عاھایی مطرح کند؛ اما ادعایی اعتبار دارد که با دلیل ثابت شود.اد

اش برای دین  : اینکه، فضل صحابی بر دیگر صحابه با قوت ایمان و خیرخواھیدوم
 گردد، و قوت حافظه در فضل و دین شرط نیست. ثابت می
مشارکت دارند، و  ساینکه، بزرگان صحابه در پیشی گرفتن به اسالم با علی سوم:

 ). ١٧٦٣صحیح مسلم ( -١
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روایت ھا  آن چند ماه یا یک سال یا دو سال بوده است، و آنچهھا  آن فاصله اسالم او با
اند که به  از ده نفری بودهھا  آن رسد، و روایت کرده است نمی ساند به آنچه علی کرده

 اند. بھشت مژده داده شده
ی ھا کتاببه آنچه در کند، و با توجه  شود بر این داللت می آنچه اینک ارائه می

 گردد:  گانه آمده آمار زیر ارائه می شش
 ) حدیث.۷۲عثمان بن عفان (

 ) حدیث.۳۱زبیر بن عوام (
 ) حدیث.۱۲۱سعد بن ابی وقاص (

 ) حدیث.۲۰بالل (
 ) حدیث.۱۳۸زید بن ارقم (

) ۳۳۲گانه روایت شده است ( ی ششھا کتابو احادیثی که از علی بن ابی طالب در 
 د.حدیث ھستن

را عمدًا حذف ھا  این به نظر شما علت چیست؟! آیا علمای اھل سنت روایات
 کند مانع شود؟!  و کسی که از او روایت می ستواند میان علی اند؟! و آیا کسی می کرده

 دو احتمال دارد:ھا  این سبب قلت روایات چھارم:
 .کردند میفعالیت ن صأ) این صحابه در زمینه روایت از پیامبر 

 اند. اند، ولی اھل سنت عمدا آن را حذف نموده روایت کردهھا  آن یا اینکهب) 
 گویا احتمال اول در مورد اندک بودن مرویات بسیاری از صحابه صادق است.

 اند، روایات اند و خود را مشغول آن نکرده به امر روایت نپرداختهھا  آن از آنجا که
 اندک است.ھا  آن

و دیگر برادرانش که روایاتشان کم ھستند ھمین است.  سما در مورد علی ۀو عقید
 دھیم: اما در مورد احتمال دوم ما تأملی کوتاه ارائه می

ھزاران دوستدار و طرفدار داشت که در مدینه و حجاز و مصر و عراق و  سعلی
ھا  این ۀ: آیا ھماند هکسانی اند که از ایشان شنیدھا  آن ماوراءالنھر پراکنده بودند، و

 توانند این روایات را پنھان کنند؟!  می
کند؛ چون این سخنی است که  کند خودش را تحقیر می کسی که چنین فکری می

عمدیست، مگر اینکه بگویید: ھمه  ۀکند و یا نشانگر مغالط بر کمبود عقل داللت می
این  -نعوذبالله -صحابه از علی متنفر بودند: مھاجرین و انصار و ھمه قبایل عرب، 



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٤٢

ای که خداوند آفریده است شیطان  پوچ؛ چون پلیدترین آفریده نھایت بیاست  سخنی
توان معتقد  ای از دوستداران شیطان خالی نیست، پس چگونه می است، اما ھیچ جامعه

اند؟! بار خدایا!  اند بر دشمنی با او اتفاق کرده بود که ھمه کسانی که در عصر علی بوده
 بریم. ناه میاز محبتی که توھین است به تو پ

آیا ثابت شده است که یکی از حکام بنی امیه یا دیگران از روایت کردن از  پنجم:
 کرده است؟! منع می سعلی

ھای سرزمین  توانست منع کند و حال آنکه ھزاران نفر از علما در گوشه آیا می
 اند و برده اسالمی پراکنده بودند؟! شما که اسالف و گذشتگانتان در ترس به سر می

اید، پس چگونه شما با اینکه تحت  ھا ھزار حدیث روایت کرده اند ده تحت تعقیب بوده
اید این ھمه حدیث را روایت کنید، و علمای اھل سنت بدون  اید توانسته تعقیب بوده

اند، یا  اند؟! مگر اینکه شما بگویید: اصحاب روایت نکرده ممانعت و تعقیب روایت نکرده
اند؟! و بعد از  را روایت نکرده ساند و تابعین احادیث علی ردهبگویید: اصحاب روایت ک

 توانید این را ثابت کنید؟! ھا تا برسد به عصر تألیف حدیث که نمی تابعین بعدی
اند، و مسلمین نسل  اند را دیگر صحابه روایت نکرده آیا روایاتی که در فضائل او آمده

ین روایات پیش روی مخالف علی بیان اند، و ا به نسل آن را به یکدیگر منتقل نکرده
شد و او نتوانست از روایت آن منع کند، یا آن را انکار کند و یا راوی آن را مجازات  می

تر حدیث سعد بن ابی و قاص را در فضائل علی ذکر کردیم که او در پاسخ  نماید، پیش
 .به سوال معاویه از او که چرا به علی ناسزا نگفته است آن را بیان کرد

 سعد حدیث را روایت کرد و معاویه آن را شنید، و مسلم آن را روایت کرده است.
 است! سترین احادیث در مدح و ستایش علی و این از قوی

 داشت!  و این دلیلی است بر اینکه سعد علی را دوست می
 کرد! و معاویه از روایت فضائل و یا احادیث او منع نمی

اھل سنت چیزی از احادیث یا از فضائل او را پنھان و دلیلی است بر اینکه علمای 
 کنند! نمی

دارد که احتمال حذف شدن چیزی از روایات یا فضایل او احتمال  و این بیان می
 باطلی است.

 ما در میان دو چیز قرار داریم:  ششم:
 اعتماد نکنیم.ھا  آن یا باید به صحابه و راویان اھل سنت اعتماد کنیم، و یا اینکه به 
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اعتماد ھا  آن را تصدیق کنیم. و اگر بهھا  آن اعتماد کنیم باید روایاتھا  آن اگر به
قانع نشویم ھا  آن توان قانع شد. و وقتی ما به روایات نمیھا  آن نکنیم به روایات

توانیم  توانیم چیزی از دین را بفھمیم، نه عقاید دینی را، نه شعائر آن را، و نه می نمی
احادیث دروغینی ھا  آن ثابت کنیم؛ چون اطمینان نداریم شایدایمان صحابه را 

کند را پنھان  داللت میھا  آن اند، و احادیثی که بر نفاق و یکدیگر را ستوده اند هآورد
 اند! کرده

بریم! و با  گردد به تو پناه می بار الھا! از این مذھب زشت که منجر به ابطال دین می
ترین وسیله برای ابطال دین است؛ و  عه آسانشی ۀشود که عقید این، روشن می

خواھد دین را تخریب کند مذھب شیعه دِر مناسبی برای ورود  ی که میھرکسبنابراین، 
 اوست.

ھا، تردیدی نیست که علمای منصفی  اید: (قطع نظر از ھمه این شما گفته -١٤٥
تربیت  صبرگوید: اولین کسی که مسلمان شد و در دامان پیام ھمچون ابوریه که می

 یافت...). تا آخر آنچه آورده در معنای سخن پیشین شما. 
 گفتم: پاسخ از چند جھت:

 تر بیان شد. کافی در مورد مسئله پیش ۀبه اندازاول: 
دانم انصاف او چیست؟! آیا به  اید، و من نمی اینکه، شما ابوریه را منصف نامیده دوم:

استناد کرده ھا  آن امت انصاف است؟! بیشتر منابعی که او به ۀپاخاستن او علیه عقید
ی جرجی زیدان ھا کتابیی ھمچون ھا کتاباند،  یی ھستند که کفار نوشتهھا کتاب

گلد زیھر... و  العقیدة والشریعةمستشرقین و کتاب  دائرة المعارف االسالمیةمسیحی و 
 . ١ه است؟!امثال آن، چنان که دکتر مصطفی سباعی در مورد او گفت

شیعه را تأیید کند منصف است، ھر چند که در واقع  ۀی که عقیدھرکسیا اینکه 
 منحرف و گمراه باشد؟! 

ام: (اھل سنت  ھایتان گفته اید که در پاسخ به پرسش سخن مرا ذکر کرده -١٤٦
معتقدند که امامت امری است مربوط به شورا، و امت حق دارد کسی را که شایسته آن 

انتخاب کند تا براساس قرآن و سنت بر امت حکمفرمایی نماید و اختالف سلیقه و بیند  می
ای و اقوالی از علما را در مورد  سپس شما این سخن مرا رد کرده فھم اشکالی ندارد)،

 آن دو قول است: ۀاید که خالص خالفت آورده

 ). ٢٠-١٩(ص  یع اإلسالمیالتشر یانتھا فکالسنة وم -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٤٤

 شود. اول: اینکه، امامت جز با رأی جمھور اھل حل و عقد منعقد نمی
 اینکه، اگر یکی از اھل حل و عقد آن را منعقد نماید جایز است. دوم:

از اھل سنت ھستند؟! پس صاحبان بصیرت عبرت ھا  این اید: (آیا سپس شما گفته
 بیاموزید).

 گفتم: پاسخ از چند جھت:
 دانم منظور شما از اعتراض و انکار چیست! اینکه نمی اول:

 ام مخالف ھستند؟!  آیا این اقوال با آنچه من گفته
و امت حق دارد گردد  ام: امامت امری است که با توافق و شورا منعقد می من گفته

 بیند انتخاب کند). که کسی را که شایسته آن می
 کنند.  ام تأیید می و این اقوال آنچه را که من گفته

اعتراض نشد و امام قدرت داشت و ا ھ آن ھر گاه اھل حل و عقد بیعت کردند و به
اند که بیعت  کسی از علمای امت نگفته توانست بیعت بگیرد؛ درست است، و ھیچ می

 شود که قدرتی ندارد. کسی اجرا می
امامت یک مسئولیت است، وقتی امام قدرت نداشته باشد چگونه امام نامیده 

با توافق کسانی که  -اھل سنتیعنی  -ھا  آن گوید: (امامت نزد شود؟! ابن تیمیه می می
شود مگر آن که قدرتمندان با او  شود، و فرد امام نمی قدرت آن را دارند محقق می

توافق نمایند، کسانی که وقتی از او اطاعت نمایند مقصود و ھدف امامت محقق 
 . ١شود) گردد، زیرا مقصود از امامت با قدرت محقق می می

کنند امامت با نص  ام که ادعا می قابل شیعه گفتهام در م : اینکه آنچه من گفتهدوم
شود، و منظورم این نیست که باید ھمه امت در یک جا گرد ھم آیند تا امامی  ثابت می

ی از علمای اھل سنت چنین چیزی نگفته است. ولی اھل ھیچکسرا انتخاب کنند، و 
توافق محقق  گویند که امامت امری است که با شورا و می -یا اغلب اھل سنت -سنت 

اند و  شود اختالف کرده شود، سپس در اینکه با توافق چه کسانی امامت منعقد می می
اند،  تواند برای خودش جانشینی تعیین کند نیز اختالف کرده در مورد اینکه آیا امام می

و اختالفاتی از این قبیل در این مورد ھست، اما کسی در میان اھل سنت وجود ندارد 
 شود. امام از سوی خدا تعیین می که ادعا کند

 ). ١/٦٩٩مختصر منھاج السنة ( -١
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به امامت صدیق تصریح کرده است، و  صولی بعضی بر این باور ھستند که پیامبر 
 دھد. دالیل صحیحی که وجود دارد این را راجح قرار می

فرد مشخصی را تعیین نکرده است، گرچه اشارات زیادی  ص : اینکه، پیامبرسوم
ن این بود که به او فرمان داد که پیش نماز به امامت صدیق کرده است که مھمترین آ

مردم شود و ھمه پشت سر او نماز خواندند، و این از بزرگترین دالیلی است که نشانگر 
تصریح نکرد و کار را  صاین است که او را برای خالفت تعیین کرده است؛ اما پیامبر 

جز ابوبکر ھا  آن دانست که به یقین می صبه شورا واگذار نمود، و شاید آنحضرت 
 آمد. وحی می صکنند؛ چون برای پیامبر  کسی را انتخاب نمی

روایت کرده است که فرمود: (خواستم کسی را به دنبال  صاز پیامبر  لعایشه
ابوبکر و پسرش بفرستم، و به او بسپارم تا گویندگان چیزی نگویند، و امیدواران امیدی 

 . ١..).نکنند
دانست؛ بنابراین،  بیم داشت، و او غیب نمی از متفرق شدن امت ساما ابوبکر

دانست که بھترین  مصلحت امت را در این دید که امام بعد از خود را تعیین کند، و می
و برترین فرد امت و سزاوارترین فرد آن به خالفت بعد از او عمر است؛ از این رو او را 

 تعیین کرد.
خالفت را دارند؛ بنابراین، نظرش این بود که آن شش نفر ھمه شایستگی  سو عمر

 قرار داد. ھا  آن امر خالفت را در
ھای دیگر ھم جایز ھستند، و خالفت جز با  اصل در خالفت شورا است، و صورت

گردد؛ چون اگر  گردد، پس قضیه به شورا بر می موافقت اھل حل و عقد منعقد نمی
 اعلم. شود. والله اھل حل و عقد آن انتخاب را قبول نکنند تنفیذ نمی

امت حق  بود و اید: (و دوم: اینکه، اگر امامت امری وابسته به شورا می شما گفته -١٤٧
بیند انتخاب کند، پس چرا ابوبکر چنین نکرد و کار را  ی را که شایسته آن میھرکسداشت 

به امت نسپرد، و عمر بن خطاب را تعیین کرد با اینکه اصحاب به او اعتراض کردند؛ چنان 
بی شیبه روایت کرده است که: وقتی مرگ ابوبکر فرا رسید کسی را به دنبال عمر که ابن ا

کنی،  فرستاد تا او را جانشین خود کند، مردم گفتند: فرد تندخو و درشتی را خلیفه ما می
گردد، پس به پروردگارت چه پاسخ  و اگر او حاکم ما شود درشت خوتر و تندخوتر می

 ). ٥٥٣٨بخاری (ح  -١
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ای؟ ابوبکر گفت: آیا از پروردگارم مرا  یفه ما نمودهدھی و حال آن که عمر را خل می
ام، سپس کسی  کردهھا  آن ات را خلیفه گویم: بار خدایا! بھترین بنده ترسانید؟ به او می می

 . ١کنم...) را به دنبال عمر فرستاد و گفت: تو را وصیتی می
 پاسخ:

گفتیم که او از  تر شناخت، پیش می را بھتر صاز ما پیامبر  ساینکه، ابوبکر اول:
شناخت، و او  می نزدیکتر بود، و ایشان و دینشان را بھتر صاصحاب به پیامبر  ۀھم
دانست که امکان این کار وجود دارد، و تعیین جانشین جایز است و از آن منع  می

به خاطر  ھیچکس، یعنی کردند مینشده است، و اصحاب اصل تعیین جانشین را تأیید 
 گویند اجماع. شین اعتراض نکرد و این را میاصل مسئله تعیین جان

اید که بعضی از صحابه اعتراض کردند، برای انعقاد  : اینکه، شما ادعا کردهدوم
امامت شرط نیست که ھمه افراد جامعه راضی باشند، و وقتی اھل حل و عقد که با 

علی  گردد راضی شدند کافی است، و کسانی که به امامت امام، امام میھا  آن تأیید
راضی نبودند چندین برابر بیشتر از ناراضیان امامت عمر ھستند و این در نزد اھل 

 شود. نمی سسنت باعث نقض امامت علی
اند که نشانگر این است  : اینکه، ابن ابی شیبه و ابن عساکر روایاتی ذکر کردهسوم
راضی بوده است، و اگر رضایت ھمه  سبه فرمانروایی و خالفت عمر سکه علی

شد. ابن ابی شیبه با سند  بود پذیرفتن امامت عمر عیبی برای علی شمرده می رط ش
وقتی بیمار شد سرش را به سوی مردم بیرون  سخودش روایت کرده است: (ابوبکر

ام آیا شما راضی ھستید؟ مردم بلند  کرد و گفت: ای مردم! من کسی را خلیفه کرده
شویم مگر آن که  شد و گفت: راضی نمی شدند و گفتند: راضی ھستیم، آنگاه علی بلند

 . ٢عمر بن خطاب باشد، آن وقت عمر بن خطاب شد)
ھای جایز نزد مسلمین بود، وھرگاه  یکی از شیوه س: اینکه، این کار ابوبکرچھارم

آید جایز است که او جانشینی تعیین  امام بیم آن را داشت که فتنه یا اختالفی پیش می
 کند.

شود: یکی با انتخاب اھل حل و  امت از دو جھت منعقد میگوید: (ام ماوردی می

 ). ٨/٥٧٤المصنف ( -١
 ھای دیگری نیز در این رابطه آورده است. ). و روایت٣٥/ ٤٧)، و ابن عساکر (٣٢٠٢٠المصنف ( -٢
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 . ١عقد و دوم: با تعیین امام قبلی)
 ٧٦٣طور امام محمد بن مفلح مقدسی حنبلی (متوفای  (و ھمین اید: ) شما گفته١٤٨
را به عنوان جانشین خود تعیین کرد به معیقیب  سعمر سگوید: وقتی ابوبکر ھـ) می

اند  گویند؟ گفت: گروھی او را نپسندیده دوسی گفت: مردم در مورد جانشینی عمر چه می
اند بیشترند یا کسانی که  اند. گفت: آیا کسانی که او را نپسندیده و گروھی او را پسندیده

  .٢پسندند... او را نمیاند؟ گفت: نه، بلکه کسانی بیشترند که  او را پسندیده
 دانست که بیشتر مردم از این کار او راضی نیستند، چگونه آن را به ابوبکر با اینکه می

خواھند برای زمامداری  را که می ھرکسرا آزاد نگذاشت تا ھا  آن تحمیل کرد وھا  آن
حکومت انتخاب کنند؟ بھتر آن بود که به احساسات و خواسته اکثریت مسلمین پاسخ 

داد مگر بعد از جلب رضایتشان و اتفاق آنان  قرار نمیھا  آن داد، و کسی را حاکم بت میمث
 کرد). بر آن فرد، یا اینکه براساس قاعده شورا باید با اھل حل و عقد مشوره می

 پاسخ:
اینکه، قبال گذشت که مردم از تعیین او راضی بودند، و علی نیز راضی بود و  اول:

 ت که در کتابی آمده که در قرن دوم تألیف شده است.این روایت با سندی اس
اید مولف آن در قرن ھشتم و بدون سند آن را ذکر کرده  و روایتی که شما ذکر کرده

 است به نظر شما کدام یک باید مقدم باشد؟!
گاھتر بود، و  صخلیفه پیامبر خدا  ساینکه صدیق دوم: از دیگران به دین خدا آ

ھا حدیث او را تأیید کرده است،  در ده صشد، پیامبر  اقتدا میبه او  صبعد از پیامبر 
 داشتند. و دوست می کردند میو اصحاب او را تعظیم 

کنند که او در سپردن خالفت به  : اینکه روایاتی آمده است که بر این تأکید میسوم
 مشورت کرده است. سعمر

که ابوبکر وقتی به بستر اند  ابن سعد و طبری و غیره با اسانید متعددی روایت کرده
بیماری افتاد عبدالرحمان بن عوف را فرا خواند و به او گفت: در مورد عمر بن خطاب 

دانی.  پرسی که خودت آن را بھتر می به من بگو. عبدالرحمان گفت: تو مرا از چیزی می
دانم. عبدالرحمان گفت: سوگند به خدا او بھترین کسی  ابوبکر گفت: گرچه بھتر می

 که مورد نظر شماست.است 

 ). ٣٣األحکام السلطانیة (ص  -١
 . ٣٣اآلداب الشرعیة ص  -٢
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سپس عثمان بن عفان را فرا خواند و گفت: در مورد عمر به من بگو. عثمان گفت: 
گاه گاھترم (می تو از ھمه ما به او آ خواھم نظر  تر ھستی. گفت: با اینکه از شما به او آ

 شما را بدانم).
ر دانم این است که درون او بھتر از ظاھ عثمان گفت: آنچه من در مورد او می

ی مانند او وجود ندارد. ابوبکر گفت: خداوند بر تو رحم ھیچکساوست، و در میان ما 
 رفتم. کردم از تو فراتر نمی نماید، سوگند به خدا اگر او را ترک می

 و با سعید بن زید ابااالعور و اسید بن حضیر و دیگر مھاجرین و انصار مشورت کرد.
شود  ی آنچه سبب رضامندی (خدا) میاسید گفت: او بعد از تو بھترین است، برا

گردد، آنچه  شود ناخشنود می گردد، و بر آنچه سبب ناخشنودی (خدا) می راضی می
کسی در به دست  نماید، و ھیچ نماید بھتر از آن چیزی است که اظھار می پنھان می

 تر نیست. گرفتن این امر از او قوی
د ابوبکر رفته و با او به خلوت بعضی از اصحاب شنیدند که عبدالرحمان و عثمان نز

به او گفت: به پروردگارت چه ھا  آن اند؛ بنابراین، نزد ابوبکر رفتند و یکی از نشسته
کنی بپرسد و حال آنکه تو  گویی وقتی از تو در مورد اینکه عمر را خلیفه ما می می

 بینی؟ ابوبکر گفت: مرا بنشانید! خویی او را می درشت
گویم:  ی در مورد شما ستم کرده ناکام گردد. میھرکسسانید؟ تر آیا از خدا مرا می

 ام. این سخن مرا به دیگران برسان. کردهھا  آن بار خدایا! بھترین را خلیفه
گوید: (آنگاه ھمه پذیرفتند و به خالفت او راضی شدند و  در آخر روایت راوی می

 بیعت کردند).
رش کرد، آنگاه عمر از پیش او بیرون سپس ابوبکر عمر را تنھا فرا خواند و به او سفا

ھایش را بلند کرد و گفت: (بار خدایا! از این کار جز اصالح چیزی  رفت، و ابوبکر دست
شوند؛ بنابراین، کاری کردم که تو از آن  ام، و ترسیدم که به فتنه مبتال می نخواسته

گاه ھستی و اجتھاد کردم....). سپس برای اصالح وتوفیق او دعا   . ١کردبھتر آ
 پس این ادعا که ابوبکر مشورت نکرده است صحیح نیست.

اید: (اکثریت ملت بر او به خاطر این کار اعتراض داشتند، پس  شما گفته چھارم:
 چگونه او را به آنان تحمیل کرد؟!).

 ). ٣/٤٢٨)، طبری آن را تا آخر مشورت عثمان روایت کرده است، (٣/١٩٩طبقات ابن سعد ( -١
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تر روشن شد که اینگونه نبوده است. به نظر شما چرا اکثریت راضی نبودند و  پیش
از سخن پیامبر که به امامت علی بن ابی  -شما ۀبه گفت -د و سپس از او اطاعت کردن

 طالب فرمان داده بود اطاعت نکردند؟!
 صفرمانی نداده است؟! چون اگر پیامبر صآیا این دلیلی نیست بر اینکه پیامبر 

؛ به خصوص کردند میخیلی بیشتر از ابوبکر از آنحضرت اطاعت ھا  آن داد فرمانی می
 شدت و تندی نداشت؟!که علی ھمچون عمر 

آیا معقول است که گفته شود: اکثریت راضی نبودند و برای جلوگیری از چیزی که 
 پسندیدند حرکتی نکردند؟!  آن را نمی
به ابوبکر به ھا  آن پذیرد که کسانی که به ابوبکر اعتراض کردند، آیا عقل می پنجم:

امر علی است، این مطلب  دانستند ولی خاطر خالفت عمر اعتراض کنند و با اینکه می
 را به زبان نیاورند و فریاد نزنند که حق او را بدھید تا حداقل از عمر نجات پیدا کنند؟!

ایجاد  ساصًال از این ادعاھایی که برای علیھا  آن آیا این دلیلی نیست برای اینکه
 شده خبر نداشتند؟! بله، سوگند به خدا!

منحصر در شش نفر گرداند و شرایطی مقرر کرد  اید: (چرا عمر شورا را ) شما گفته١٤٩
 توان شورای امت گفت؟). افتاد؟ آیا به این می که در نھایت کار به دست عثمان می

 پاسخ:
اینکه قبًال گذشت که نصی وجود ندارد که از تعیین جانشین نھی کند یا به آن اول: 

گاهاز ھمه اصحاب به دین خداوند عزو بامر نماید، و ابوبکر و عمر تر بودند، و  جل آ
بود  داد، و اگر کار اشتباھی می دانست آن را انجام نمی اگر ابوبکر صحت این کار را نمی

کسانی بودند که در راه خدا از ھا  آن شد، چون فریاد اعتراض بقیه صحابه بلند می
ای باکی نداشتند. آنان در زمان ضعف و ھراس برای یاری  سرزنش ھیچ سرزنش کننده

 شوند؟! ین خدا شمشیر کشیدند، آیا در زمان امنیت و قدرت بزدل میکردن د
کرد از بزرگترین کارھای مفید بود، و او کسی بود که  س: اینکه کاری که عمردوم

برترین افرادی بودند که ھا  این شد، او کار را به این شش نفر سپرد چون به او الھام می
ھا  این د باقی مانده بودند، گرچه خوداز ده نفری که به بھشت مژده داده شده بودن

 بعضی از بعضی برتر بودند.
کرد و فقط یک نفر را برای آن نامزد  اگر او این شش نفر را برای خالفت تعیین نمی

شد؛ بنابراین، نظرش بر آن شد که امر خالفت را به  نمود؛ شاید از او اطاعت نمی می
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 شناختند. ن را بھتر میخودشاھا  آن شش نفر واگذار کند و بدون تردید
باشد وجود  ای در این مورد که علی از جانب خدا وصی می اگر کوچکترین شبھه سوم:

این فریاد را سر  سشد، و یا خود علی داشت، صدای برخی از صحابه به این امر بلند می می
گفت: ھمین کافی است که به  پسندید که کسانی دیگر با او نامزد شوند و می داد و نمی می

خواھید آن را از دست من بگیرید،   اید، و اکنون می مدت سیزده سال حق مرا غصب کرده
 کنم! من در این شورا مشارکت نمی

شد، پس این دلیلی است  اما علی چنین چیزی نگفت و با برادرانش در شورا داخل
اند  کس دیگری خبری از این ادعاھایی که در مورد وصیت ایجاد شده بر اینکه او و ھیچ

 نداشته است.
اید: (و او شرایطی مقرر کرد که در نھایت کار به دست عثمان  این که گفته چھارم:

 افتاد نه کسی دیگر). می
 گفتم: پاسخ از چند جھت:

 ت که نشانگر عدم دقت و تحقیق است. : این ادعای عجیبی اساول
اید؟! و در کدام کتاب آمده که عمر این  شما از کجا به این شرایط پی برده دوم:

شرایط را گذاشت تا امر خالفت به دست عثمان بیافتد، و حال آن که شما در اول 
 دھید؟ اید که ندای تحقیق را در آن سر می خود سخنی گفته ۀنوشت

 ترین کتاب بعد از قرآن آمده است. که در صحیح است ساین وصیت عمر
بخاری داستان کشته شدن، و چگونگی کشته شدن او، و اینکه در چه رتبه و مقامی 
از دین و تقوا بود، و اجازه گرفتن او که در کنار دو دوستش دفن شود، را از عمرو بن 

. و گفتند: ای گوید: (مردان اجازه گرفتند.. میمون روایت کرده است، سپس راوی می
کسی را  امیرالمؤمنین، وصیت کن! جانشینی برای خود تعیین کن. گفت: من ھیچ

کسانی ھستند که ھا  این یابم که از این گروه به امر خالفت سزاوارتر باشد، نمی
راضی بود، آنگاه علی و عثمان و زبیر و ھا  آن وفات یافت در حالی که از صپیامبر

بن عوف را نام برد. و گفت: عبدالله بن عمر در جمع شما طلحه و سعد و عبدالرحمان 
ای ندارد، به عنوان تعزیت و دلجویی حاضر  شود و از امر خالفت بھره حاضر می

شود، اگر خالفت به سعد برسد او شایسته آن است، و اگر به او نرسید ھر کدام از  می
و من او را به خاطر ناتوانی شما که به عنوان امیر انتخاب شدید باید از او کمک بگیرید، 

 یا خیانت عزل نکردم. 
 کنم.... و سپس وصیت می و گفت: خلیفه بعد از خودم را به مھاجران سفارش
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ھا و سایرین، و بر پایبندی به فرامین خداوند و پیامبر  کنم برای مھاجران و انصاری می
 . ١تأکید ورزیدند) صاکرم 

 آیا این گفته بدون دلیلی نیست؟! پس شرایط کجا ھستند ای استاد محترم؟!
 شورایی که مورد نظر است، شورا و رایزنی اھل حل و عقد با یکدیگر است، و سوم:

باقیمانده بودند، و منظور از شورا ھمه  سبرترین افرادی بودند که بعد از عمرھا  این
به عھده یابد؛ بنابراین، وقتی سران قوم شورا را  مردم نیستند، و این اصًال تحقق نمی

 کند. گرفتند کفایت می
بیافتد، چه چیز  سخواست که امر خالفت به دست عثمان می سچھارم: اگر عمر

کرد اختالفی  کرد از اینکه مستقیم اسم او را ذکر کند، و اگر چنین می او را منع می
را جانشین خود کرد. پس وقتی عمر این  سعمر سطور که ابوبکر آمد، ھمان پیش نمی

 دانیم که منظور او فرد خاصی از آن شش نفر نبوده است.  رده است میکار را نک
اید: اھل سنت معتقدند که امامت امری  اید: (و سوم: اینکه شما گفته ) شما گفته١٥٠

با آنچه مسلم و غیره از ھا  آن ۀاست که به توافق و شورای امت بستگی دارد. این عقید
دانی که پدرت  ه ابن عمر گفت: آیا میاند مخالف است، حفصه ب حفصه روایت کرده

شنوم  کند؟... تا اینکه او پیش پدرش آمد و گفت: از مردم سخنی می جانشینی تعیین نمی
گویند: تو کسی را جانشین خود  میھا  آن گویند، خواستم آن را به تو بگویم، که می

را رھا کند و  کنی، اگر شما ساربان یا چوپان داشته باشی، و او شتران و گوسفندان نمی
گویی شتران و گوسفندان را ضایع کرده است، پس مراقبت از مردم  پیش تو بیاید، می

 .٢تر و مھمتر است) سخت

 .٣اید نقل کرده اإلمامة والسياسةو ھمچنین آنچه به ھمین مفھوم از 

 پاسخ:
اینکه، این سخن وقتی در مقابل قول شیعه قرار داده شود، منظور آن واضح  اول:

 اما اھل سنت در میان خود اقوالی دارند که شیعه با آن ارتباطی ندارند. است،
گویند: امامت با نص ثابت است، و سخنم برای رد کردن بر آن است. اما  شیعه می

 اقوال اھل سنت در میان خود شان تفصیل دیگری دارد.

 ).٣٧٠٠بخاری (ح  -١
 ). ٣/١٨٢٣، ٥/ ٦مسلم ( -٢
 ). ١/٤٢اسة (یاإلمامة والس -٣
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مرا اید در مسلم آمده است: (او سخن  : اینکه، تکمله حدیثی که شما آوردهدوم
پذیرفت و سرش را به زمین گذاشت، و سپس سرش را بلند کرد و گفت: خداوند 

کند، و اگر من کسی را به عنوان جانشین خود تعیین  عزوجل دینش را حفاظت می
جانشین تعیین نکرده است، و اگر جانشین تعیین کنم ابوبکر  ص نکنم پیامبر

 جانشین تعیین کرده است.
را ذکر کرد، دانستم که او  ص وقتی ابوبکر و پیامبر خدا گوید: سوگند به خدا او می

 . ١کند) کند و جانشین تعیین نمی عوض نمی ص ی را با پیامبرھیچکس
دھد که پدرش چنین نبود که کسی را با  بینی که چگونه پسرش گواھی می می
 اعتراض ھم نکرد؟!  سعوض کند، و او به ابوبکر صپیامبر 

گوید:  و جماعت را نووی خالصه نموده و می اینکه، مذھب اھل سنت سوم:
اند که ھرگاه مقدمات مرگ خلیفه فرا رسید، قبل از آن  (مسلمین بر این اجماع کرده

تواند کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کند، و برای او جایز است که  خلیفه می
 جانشین تعیین نکند.

ن کرد به ابوبکر ست، و اگر تعییاقتدا کرده ا صاگر جانشین تعیین نکرد به پیامبر 
 اقتدا کرده است.

گردد، و اگر خلیفه کسی  اند که خالفت با تعیین جانشین منعقد می و اجماع کرده
 شود. را تعیین نکرد وقتی اھل حل و عقد کسی را تعیین کردند، خالفت منعقد می

یزنی گروھی تواند مسئله را به مشاوره و را اند که خلیفه می و بر این اجماع کرده
 .٢واگذار نماید، چنان که عمر کرد)

شود، پس چه  اید: (اگر امامت نزد اھل سنت براساس شورا منعقد می ) شما گفته١٥١
ای در  بھره صاند که: پیامبر گویند در مورد آنچه ابن حبان و ابن کثیر و دیگران گفته می

 تعیین امامت نداشت، بلکه امامت فقط به دست خداست؟
در منازل  صکنیم... (سپس ایشان مورد این قضیه آمده را با ھم مطالعه می آنچه در

را به خداوند فرا خواند، آنگاه یکی از آنان گفت: ھا  آن بنی عامر بن صعصعه حضور یافت، و
اگر ما از تو پیروی کنیم و تو را تصدیق کنیم و خداوند تو را یاری کند و سپس تو را بر 

 ). ١٨٢٣مسلم ( -١
 ). ٤٤٧-١٢/٤٤٦شرح مسلم ( -٢
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فرمود: کار  صرسد؟ پیامبر یا بعد از تو امر حکومت به ما میمخالفان پیروز نماید، آ
گذارد. گفتند: ما برای تو در برابر  (حکومت) به دست خداست، ھر جا که بخواھد آن را می

سینه سپر کنیم و وقتی پیروز شدی امر (خالفت) در غیر از ما باشد؟! ما به این  ھا عرب
 . ١نیازی نداریم)

 پاسخ آن به چندین وجه:
: اینکه، ابن حبان برای این داستان سندی ذکر نکرده است، و ابن اسحاق آن را اول

ھای متعددی بیان شد  ذکر کرده است، و قبل از این در جاه ٢در سیره با سند منقطعی
 کنیم. که ما از روایاتی که صحیح نیستند استدالل نمی

یعنی قبل از آن  -یخ قبل از این تار صکه پیامبر  کنید می: اینکه، شما ادعا دوم
عرضه ھا  آن ، بنی عبدالمطلب را جمع کرد، و به-که خودش را به قبائل عرضه نماید

او را یاری کند بعد از او خلیفه خواھد بود،  ھرکسنمود که او را یاری کنند، و گفت که 
 و علی این را پذیرفت، و از آن وقت به عنوان خلیفه تعیین شد، و این دو مفھوم دارد: 

ھا  آن أ) خلیفه تعیین شده است، و تردیدی نیست که این خبر پخش شود؛ پس
 خواھند که صاحب آن مشخص شده است؟ چگونه چیزی را می

نگفت که خلیفه از سوی خدا تعیین شده است! پس یکی از ھا  آن به صب) پیامبر 
 .-مورد دروغ ھستند ھردوو از دیدگاه ما  -این دو چیز باید نزد شما دروغ باشد، 

 آن را پذیرفتند، پس چرا بهھا  این و آنچه او به بنی عبدالمطلب پیشنھاد کرده بود،
 نداد؟ھا  این

 ای سپاسگزاریم!  بار خدایا! از اینکه به ما نعمت عقل داده
: اینکه نص صحیحی در ذکر امامت وجود ندارد، و بلکه امامت امری است که سوم

نماید، و  ت، که از یکی از سه صورت گذشته را در آن استفاده میبه امت واگذار شده اس
 نماید. کنند که مقاصد آن را محقق می یا به صورتی آن را منعقد می

اھل تشیع  ۀاز عقید«اید:  (اینکه شما گفته اید: ) شما در اثنای رد بر من گفته١٥٢
 ساین امام علی آید که بر خداوند واجب است که امامی تعیین کند، و چنین بر می

ای نیامده که در آن امامت و وصایت ذکر شده  است، با اینکه در قرآن و سنت ھیچ کلمه

 ). ٣/١٧١ة (ی)، البدا١/٨٩الثقات ابن حبان ( -١
 ). ٦٤-١/٦٣السیرة النبویة، ابن ھشام ( -٢
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 ».باشد، بلکه مطالب و جمالت کلی ھستند که توجیھات مختلفی دارند
 امامت علی بن ابی طالب در سنت در موارد ذیل ذکر شده است:  ۀگوییم: قضی می

 حدیث دار یوم اإلنذار. -۱
 منزلت.حدیث  -۲
 حدیث غدیر. -۳
 حدیث ثقلین. -۴
 حدیث سفینه. -۵

 .»ي مؤمن بعدلك وهو و�«حدیث:  -۶
 .»أنا مدينة العلم وىلع بابها«حدیث:  -۷
 .حدیث مواخاة -۸
 برائت. ۀحدیث تبلیغ سور -۹

 حدیث سداألبواب. -۱۰
 حدیث باب حطة. -۱۱
 حدیث الرایة. -۱۲

ثابت ھا و بلکه صدھا نص در این مورد آمده است؛ که به یقین  و غیر از این، ده
 به امامت علی بن ابی طالب تصریح کرده است. ص شود که پیامبر می

و در بعضی از نصوص تصریح نموده که علی خلیفه بعد از او باشد، مثل حدیث دار 
گوید: (گردنم را گرفت و پس از آن گفت: این برادر من و وصی و خلیفه  می سکه علی

 گوید: آنگاه او اطاعت کنید. میمن در میان شماست، به سخنان او گوش دھید و از 
گفتند: به تو فرمان داده گوش به  خندیدند و به ابوطالب می بلند شدند و میھا  آن

 . ١فرمان پسرت باشی و از او اطاعت کنی)
 رد:کمی گویم: در اینجا چند نقطه است که باید بر آن توقف 

ھستند) گمان ما به  ھا احادیث صحیحی اید: (این الحمدلله که شما نگفته نقطه اول:
این احادیث صحیح نیستند، بجز روایاتی که با امامت  ۀشما ھمین است؛ چون ھم

 ارتباطی ندارند.

 ). ٢/٦٢تاریخ طبری ( -١
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گویم: بلکه ھزاران  ھا بلکه صدھا نص). می اید: (و غیر از این ده شما گفته نقطه دوم:
ابی  شماری در مورد این مسئله وضع و ساخته شده است، و ابن روایت؛ چون روایات بی

البالغه به این امر شھادت داده است؛ او بعد از اشاره به آنچه شیعه  الحدید شارح نھج
روافض  ۀھای شیع افراطیغالة و گوید: (و اینگونه  اند می در مورد مذمت صحابه ساخته

اند، و چنان  روی کرده  ھای آنان است زیاده در ساختن احادیثی که مطابق با خواسته
گوید:  باشند، تا جایی که خلیلی در االرشاد می د که پریشان کننده میاین احادیث زیادن

 . ١اند) ھزار حدیث وضع کرده و ساخته (رافضه در فضائل علی و اھل بیت او سیصد
امامت را بیان  ۀقضی ص: امام شما خمینی تصریح کرده است که پیامبر نقطه سوم

گوید: ((روشن و واضح است که اگر امر امامت آنطور  نکرده و توضیح نداده است، او می
آن کرده بود جریان  ۀکه خدا دستور داده بود و پیغمبر تبلیغ کرده بود و کوشش دربار

 اتفاقھا  و خونریزی ھا جنگھمه اختالفات در مملکت اسالمی و  پیدا کرده بود این
  .٢)شد نمی و این ھمه اختالفات در دین خدا از اصول گرفته تا فروع پیدا افتاد، نمی

 کند:  کند و متھم می پس خمینی اعتراف می
که  - صکند که امامت بیان نشده است. و پیامبرمان محمد اعتراف می

کند آنگونه که  را متھم می -شناخت پرھیزگارترین انسان و بیش از ھمه خدایش را می
 ا فرمان داده بود فرمان را به مردم نرسانید.خداوند او ر
را به این فرمان  صدانیم خمینی چگونه دانسته است که خداوند آنحضرت اما نمی

شود، و برای ما چنین چیزی نقل  داده است؛ چون این مسأله فقط با نقل شناخته می
 نشده است، پس خمینی یا از لوح محفوظ اطالع پیدا کرده یا برایش وحی آمده است! 

 گویند!  آید، آنان جز دروغ نمی سخن بزرگی است که از دھانشان بیرون می
اید من مرتبه این احادیث را آنگونه که علما  شما ذکر کردهاحادیثی که  نقطه چھارم:

دانستید اکنون  کنم؛ تا اگر قبًال نمی اند برایتان بیان می با توجه به راویان آن گفته
بدانید که این احادیث صحت ندارند، و استدالل از چنین روایاتی برای دین خدا از 

 کارھای حرام است.

از چیزی  .]٣٦[اإلسراء:  ﴾َ� َ�ْقُف َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلْمٌ وَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می

 ). ١٢)، اإلرشاد (ص ١/١٣٥البالغة ( شرح نھج -١
 ). ١٣٥کشف األسرار (ص  -٢
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گاھی. دنباله  روی مکن که از آن ناآ
کند، پس تقلید را رھا  روی چیزی که واضح نیست نھی می این آیه قطعًا از دنباله

 کنید!!

 »حدیث الدار یوم اإلنذار«حدیث اول: 
نازل شد  صیه بر پیامبر خدا از علی بن ابی طالب روایت است که: (وقتی این آ

قَْر�ِ�َ ﴿: که
َ
نِْذْر َعِشَ�تََك اْ�

َ
و خویشاوندان نزدیک خود را بیم « .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤َو�

مرا فراخواند و گفت: ای علی! خداوند به من فرمان داده است تا  ص. پیامبر»بده
خویشاوندان نزدیک خود را بیم دھم، من از این کار ناتوان ھستم و برایم دشوار است، 

کنند که دوست  مطرح کنم در مقابل کاری میھا  آن و دانستم ھر وقت این قضیه را با
د و گفت: ای محمد! اگر آنچه را که به ندارم، سکوت اختیار کردم تا اینکه جبرئیل آم

دھد. پس یک صاع غذا  شوی انجام ندھی پروردگارت تو را عذاب می آن فرمان داده می
برای ما درست کن، و یک پای گوسفند بر آن بگذار، و ظرفی را از شیر پر کن، سپس 

به آن  سخن بگویم، و آنچه را کهھا  آن ھمه بنی عبدالمطلب را برای من جمع کن تا با
به من امر فرمود  صگوید:) آنچه پیامبر  برسانم؛ (علی میھا  آن ام به فرمان یافته

چھل نفر بودند، و از چھل ھا  آن را نزد او فراخواندم، و در آن روزھا  آن انجام دادم و
عموھای پیامبر بودند: ھا  آن یک نفر بیشتر بودند یا یک نفر کمتر بودند، در میان

نزد او گرد آمدند به من گفت: غذایی را ھا  آن و عباس و ابولھب؛ وقتی ابوطالب و حمزه
 صدرست کرده بودم بیاورم، غذا را آوردم، وقتی آن را گذاشتم پیامبر ھا  آن که برای

ھایش شکافت و سپس آن را در یک گوشه  ای گوشت برداشت و آن را با دندان تکه
ه مردم خوردند تا آن که سیر شدند، و کاسه انداخت و گفت: بخورید به نام خدا، آنگا

دیدم، و سوگند به خداوندی که جان علی در دست  من فقط اثر دستھایشان را می
 خورد، سپس گفت: به ھمه آن را میھا  آن اوست آن غذا چنان کم بود که یک نفر از

 نوشیدند تا اینکه ھمه سیر شدند،ھا  آن نوشیدنی بده، من آن شیر را آوردم، وھا  آن
ھا  آن خواست با صخورد؛ وقتی پیامبر  آن مقدار شیر را میھا  آن گرچه یک نفر از

وای که چه جادوگر ورزیده ای است، «سخن بگوید، ابولھب پیش از او گفت: 
سخن نگفت، فردای آن ھا  آن با ص آنگاه مردم پراکنده شدند و پیامبر». دوستتان!

 شنیدی گفت، و مردم قبل از آن که من باروز گفت: ای علی! این مرد قبل از من آنچه 
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سخن بگویم متفرق شدند، دوباره غذایی مانند آنچه درست کرده بودی آماده کن، ھا  آن
 صرا گرد آوردم، سپس پیامبرھا  آن گوید: چنین کردم و را جمع کن، علی میھا  آن و

ار دیروزی را ھمان ک صگذاشتم و پیامبر ھا  آن به من گفت: غذا را بیاور، غذا را پیش
نوشیدنی بده، برایشان شیر ھا  آن خوردند تا آن که سیر شدند، فرمود: بهھا  آن کرد و

آغاز سخن نمود و  صنوشیدند تا اینکه سیر شدند، سپس پیامبر خدا ھا  آن آوردم و
شناسم که  فرمود: فرزندان عبدالمطلب! به خدا سوگند در میان عرب کسی را نمی

از ارمغان من برای شما آورده باشد. من برای شما خیر دنیا و  ارمغانی بھتر و برتر
ام، و خداوند به من فرمان داده شما را به سوی آن بخوانم، کدام  سعادت آخرت را آورده

کند تا برادر و... من باشد؟ ھمه خود را کنار  یک از شما مرا در این امر یاری می
تر ھستم، گفتم:  و شکموتر و ضعیفکشیدند، من با خودم گفتم: من از ھمه کوچکتر 

شوم، آنگاه گردن مرا گرفت و سپس  کنم و وزیر تو می من ای پیامبر خدا! تو را یاری می
گوید: آنگاه مردم بلند  فرمود: این برادرم و... است، از او بشنوید و اطاعت کنید، می

به فرمان پسرت گفتند: به تو فرمان داده تا گوش  خندیدند و به ابوطالب می شدند و می
 . ١باشی و از او اطاعت کنی)

 گفتم پاسخ از چند جھت:
 : اینکه، این حدیث صحت ندارد و دروغ است. اول

ھای: عبدالغفار بن القاسم ابومریم، ابن مدینی  در راویان طبری افرادی ھستند، بنام
او را ساخت. و ابوداود بعد از بیان اینکه عبدالواحدبن زیاد  می گوید: او حدیث می

دھم که ابا مریم دروغگوست، چون من  گوید: (و من گواھی می تکذیب کرده است، می
 . ٢ام، و اسمش عبدالغفار بن قاسم است) او را مالقات کرده و از او شنیده

و این را از طریق دیگر ابی حاتم روایت کرده است که در سند آن عبدالله بن 
د: (کوفی و رافضی است). و یحیی گوی است، ذھبی در مورد او می ٣عبدالقدوس

گوید: (ثقه نیست). و  گوید: (اعتباری ندارد، رافضی پلیدی است). و نسائی می می

 ). ٣٢٠-٢/٣١٩تاریخ الطبری ( -١
 ).٢/٦٤٠میزان االعتدال ( -٢
 ).١٦٠١٥تفسیر ابن ابی حاتم (ح  -٣
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 . ١ایست، و حدیث او منکر است) گوید: (فرد مجھول و ناشناخته بخاری می
اینکه در آخر حدیث آمده است: (به سخنان او گوش کنید و از او اطاعت  دوم:

سخنان ھا  آن سلمان بودند که گوش کنند و اطاعت نمایند؟!مھا  آن کنید) آیا
را گوش نکردند و از او در اصل ایمان اطاعت نکردند، و از دعوت او روی  صپیامبر

ای  دھد که از پسربچه مؤمن نیستند فرمان می که اصالً ھا  آن گرداندند، پس چگونه به
بزرگان قریش ھا  آن اطاعت کنند که سن او از ده سال نگذشته است و حال آن که

اند، پس چگونه در حالی که ھنوز  سرباز زده صھستند، و از اطاعت از خود محمد 
 کنند؟! ای اطاعت می کافر ھستند از پسربچه

پسران عبدالمطلب (چھل نفر بودند یا یکی  : اینکه، در حدیث آمده است کهسوم
 کند. اند). و تاریخ این تعداد را تکذیب می بیشتر از چھل یا یکی کمتر از آن بوده

اند که  فقط پنج تا دوران نبوت را دریافتهھا  آن پسران عبدالمطلب ده نفر بودند، و از
بل از بعثت وفات عبارتند از: حمزه و عباس و ابوطالب و حارث و ابولھب، و بقیه ق

 اند. کرده
 حمزه اصًال فرزندی نداشت. 

و اولین فرزند عباس در دوران محاصره در شعب ابی طالب به دنیا آمد و اسمش 
عبدالله بود، و پس از آن فرزندانش عبیدالله و فضل، یکی پس از دیگری به دنیا آمدند؛ 

 بنابراین، عباس فرزندان بزرگی نداشت که در آن حاضر شوند.
ھای: طالب، جعفر، عقیل و علی. طالب قبل از  و ابوطالب چھار فرزند داشت بنام

 بعثت وفات یافته بود. 
 ھای ابوسفیان و ربیعه که در فتح مکه مسلمان شدند. و حارث دو پسر داشت به نام

ھای: عتبه، مغیث و عتیبه؛ دو تای اول مسلمان  و ابولھب سه فرزند داشت به نام
 . ٢ا پیامبر دعای بد کردشدند، و سومی ر

ھای عبدالمطلب، پس چگونه در آنجا چھل نفر حاضر  ھا بودند فرزندان و نوه این
 رود؟! از چھارده نفر فراتر نمیھا  این شده است، و حال آن که تعداد

 شود: بیان میھا  آن اینک اسامی

 ).١/٥٤٥المیزان ( -١
 ). ٧/٢٩٧منھاج السنة ( -٢
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 پدر: (عبدالمطلب). -۱
 پسر: (حمزه). -۲
 پسر: (عباس). -۳
 پسر: (ابوطالب). -۴
 (حارث).پسر:  -۵
 پسر: (ابولھب). -۶
 نوه: (طالب بن ابی طالب). -۷
 نوه: (عقیل بن ابی طالب). -۸
 نوه: (علی بن ابی طالب). -۹

 نوه: (جعفر بن ابی طالب). -۱۰
 نوه: (ابوسفیان بن حارث). -۱۱
 نوه: (ربیعه بن حارث). -۱۲
 نوه: (عتبه بن ابی لھب). -۱۳
 نوه: (مغیث بن ابی لھب). -۱۴
 .١نوه: (عتیبه بن ابی لھب) -۱۵

 کجاست چھل نفر؟!!استاد محترم، 
 شود.  گیرد و رسوا می ھا را در نظر نمی گاھی راوی دروغگو بعضی از جنبه

در روایت ابن ابی حاتم کلمات حدیث اینگونه ھستند: (و جانشین من در  چھارم:
ام خواھد بود). و در روایت طبری عبارت مبھم است، و با این کلمات آمده  میان خانواده

ن و فالن شود)، پس ابن ابی حاتم فقط جانشینی در میان خانواده که: (تا برادرم و فال
 صحیح نیستند. ھردورا ذکر کرده، و روایت طبری مبھم است، و 

کند که او فقط به طمع ریاست مسلمان شد، نه  این روایت علی را متھم می پنجم:
 مند باشد. اینکه به ایمان عالقه

بعد از آن مسلمان شدند، اما و  سافراد زیادی در زمان اسالم علی ششم:
چنین کاری را  ص وزارت و امارت را نداد، و اگر پیامبر ۀکسی وعد به ھیچ صپیامبر

 خواستند!!  نیز از او میھا  آن کرده بود

 ). ٣٧٢-٢٩٢القربی (ص  یمناقب ذو یذخائر العقبی ف -١
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کند که  این روایت در واقع پیامبری را به حکومت و پادشاھی تبدیل می ھفتم:
برند، و حال آن که نبوت ارثی نیست و نسب در آن  پسران از پدران آن را به ارث می

 تقدمی ندارد.
و  شگوید: (قرار گرفتن خالفت در دست ابوبکر و عمر و عثمان ابن قیم می

ن بوده است که اگر علی بعد از وفات شاید علت و رازش ای سنرسیدن آن به علی
گرفت؛ ممکن بود که باطل گرایان بگویند: او  خالفت را به عھده می صپیامبر 

اش پادشاھی را از او به ارث بردند. بنابراین، خداوند مقام  پادشاھی بود که خانواده
 رسالت و نبوت را از این شبھه مصون داشت.

پدران و نیاکان او کسی پادشاه بوده است؟ گفت: ھرقل به ابوسفیان گفت: (آیا از 
گفتم: مردی است که  بود می نه. ھرقل به او گفت: اگر یکی از نیاکان او پادشاھی می

 . در این سخنان ھرقل باید تأمل کرد.١خواھد) پادشاھی پدرش را می
اش  از این رو مقام واالی آنحضرت از شبھه پادشاھی و از اینکه پدران او یا خانواده

 پادشاه باشند مصون ماند. 
اند ھمین  شاید راز دین ایشان و ھمه پیامبران از خود چیزی به ارث باقی نگذاشته

گرایان گمان نبرند که پیامبران دنیا را برای  است که این شبھه پیش نیاید و باطل
اند، چنان که انسان مال خودش را برای فرزندان  کرده  فرزندان و وارثان خود جمع

 گذارد. ود به ارث باقی میخ
را از ارث آنان محروم ھا  آن خداوند پیامبران را از این شبھه مصون داشت و وارثان

ای در  ھا و پیامبران خدا نگردد و کوچکترین شبھه گردانید تا اتھامی متوجه حجت
 . ٢طاری نگردد)ھا  آن نبوت و رسالت

ه خالفت نرسانید ھمین بوده را ب سگویم: شاید راز اینکه خداوند علی می ھشتم:
رسید،  به قدرت می صبعد از پیامبر  ساست تا نبوت از شبھه دور بماند، و اگر علی

شد و پیامبری به  کنند تقویت می عقیده شیعه که در مورد او چیزھای ناحقی ادعا می
 شود. گشت که به ارث برده می پادشاھی تبدیل می

 ).٧صحیح بخاری (ح  -١
 ). ٣/٢٤٥بدائع الفوائد ( -٢
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 اویه به پادشاھی تبدیل نشد؟! شاید کسی بگوید: مگر خالفت بوسیله مع
کند، ما در مورد بدور ماندن  گوییم: بله، ولی این در مقام نبوت اشکالی وارد نمی می

 گوییم. ھای دشمنان سخن می مقام نبوت از حدس و گمان
به او داده بود که بعد از او خلیفه  صای که پیامبر  طبق مذھب شما وعده نھم:

 اش وفا نکرد.  به وعده صشود تحقق نیافت، و پیامبر 
 خواست ولی ابوبکر و عمر نخواستند! صاگر بگویید: پیامبر 

چیزی را وعده دھد که توان اجرای آن را  صگویم: امکان نداردکه پیامبر می
 »!اگر ابوبکر و عمر راضی باشند«فرمود:  گویید باید می ندارد، و طبق آنچه شما می

هارون برای موسی باشی، با این  ۀبه منزل پسندی که برای من حدیث دوم: (آیا نمی
 فرق که بعد از من پیامبری وجود ندارد).

 پاسخ:

تبوک علی را به عنوان جانشین خود در مدینه  ۀدر غزو ص: اینکه، پیامبر اول
رفت یکی از اصحاب را  بر ھمین بود که وقتی بیرون می ص گذاشت، و عادت پیامبر

گذاشت، اما وقتی علی را به عنوان جانشین خود  در مدینه به عنوان جانشین خود می
رفت و   صبه دنبال پیامبر  سگذاشت منافقان به او طعنه زدند؛ بنابراین، علی

با این  صخودش را به ایشان رسانید و از طعنه منافقان شکایت کرد، آنگاه پیامبر 
 سخنان او را دلجویی کرد و آن وقت علی بازگشت.

 ÷را برای او مثال زد که موقتًا جانشین موسی ÷ارونھ ص: اینکه، پیامبر دوم
وقتی به میقات الھی رفت، ھارون جانشین او بود و بعد از  ÷بود، چون موسی

بازگشت موسی جانشینی ھارون به پایان رسید، و ھارون بعد از وفات موسی جانشین 
 او نبوده است، چون ھارون قبل از موسی وفات یافته است.

 پایان یافت، و بعد از آن پیامبر صجانشینی با برگشتن آنحضرت  : اینکه، اینسوم
به حج  ص. و پیامبر ١علی را ھمراه با معاذ و ابوموسی اشعری به یمن فرستاد ص

علی بن ابی طالب و معاذ  صدر اینجا نکته مھمی قابل مالحظه است، و آن اینکه وقتی پیامبر  -١
بن جبل و ابوموسی اشعری را به یمن فرستاد، به معاذ و ابوموسی نگفت که وقتی اختالف کردید 
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رفت و کسی دیگر را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت، پس این نشانگر آن 
 است که جانشینی موقت بوده است.

دارد که ثابت کند که او بعد از وفات پیامبر  چه دلیلی در این حدیث وجود چھارم:
 امام است؟!

 ١»من کنت مواله فعلی مواله«» حدیث غدیر«حدیث سوم: 
 می گویم: جواب آن به چندین وجه: 

کنند، و آن اینکه ابن ابی  می : اینکه، علما برای این حدیث شأن ورودی ذکراول
کند که گفت: (ھمراه با علی به یمن رفتم، احساس کردم او  شیبه از بریده روایت می

جویی  آمدم علی را مورد انتقاد و عیب صکند، وقتی پیش پیامبر  با خشونت رفتار می
کند و فرمود: آیا من برای مؤمنان از  تغییر می صقرار دادم، دیدم که چھره پیامبر 

من موالی او  ھرکسفرمود: خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتم: بله، ای پیامبر خدا! 
 . ٢ھستم علی موالی اوست)

اینکه، ابن کثیر در تاریخ خود سببی دیگر برای این حدیث ذکر کرده است، و دوم: 
این حدیث و بیان کلمات صحیح و کلمات ضعیف آن در شش صفحه به طور  دربارۀ

 گوید: فراگیر ذکر کرده است، او در آغاز آن می
الوداع نزدیک جحفه، در محلی به نام غدیر  گشت از حجهبه ھنگام باز ص(پیامبر 

خم سخنرانی کرد، و فضیلت علی بن ابی طالب و پاک بودن او از آنچه که برخی از 
ھمراھانش در راه یمن او را متھم کرده بودند را بیان کرد، چون رفتاری که علی با 

ستم نموده و ا ھ آن ھمراھانش کرده بود ھمراھانش احساس کرده بودند که او به
 صورزد، و حال آن که کار علی درست بود، بنابراین، پیامبر چشمی و بخل می تنگ

وقتی مناسک حج را انجام داد و به مدینه بازگشت، در میان راه این مطلب را بیان 
الحجه آن سال سخنرانی بزرگی در روز یکشنبه در محل غدیر  کرد، و در ھیجدھم ذی

عد از به علی مراجعه کنید، چون او معصوم است. پس آیا علی قبل از وفات پیامبر معصوم بوده یا ب
 آن؟! دلیل چیست؟! 

 ). ٣٧١٤)، و غیره، و ترمذی (٩٤٧٩) و (الفضائل ١/٨٤احمد، المسند ( -١
 ).٣٢١٣٢) (ح ٦/٣٧٤المصنف ( -٢
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خم در زیر درختی ایراد فرمود، و ایشان در این سخنرانی چیزھایی را گفت و فضائل 
ھای  متذکر شد، و اینگونه گمان صبه پیامبر  علی و امانتداری و نزدیک بودنش را

 مردم در مورد علی برطرف شدند.
کنیم و به یاری خدا صحیح و  اند بیان می ما احادیثی را که در این مورد ذکر شده

نماییم، ابوجعفر محمد بن جریر طبری به این حدیث توجه  ضعیف آن را مشخص می
آوری کرده است، و درست و نادرست را  جمعنموده و طرق و کلمات آن را در دو جلد 

کنند، و در ھر موضوعی بدون  ذکر کرده چنان که بسیاری از محدثین چنین می
آورند، و  تشخیص درست و نادرست ھمه احادیث و روایات متعلق به موضوع را گرد می

ھمچنین حافظ ابن عساکر احادیث زیادی در مورد این سخنرانی آورده است، و ھمه 
ھا مستمسک و دلیلی  کنیم که این برای شیعه کنیم، و اعالم می حادیث را ذکر میآن ا

نیست و ما به تبیین و روشنی خواھیم پرداخت و دلیل شیعه که بر گرفته از این روایت 
 است درست نیست، پس میگوییم و بالله المستعان:
از یحیی بن کند، با سند خودش  می محمد بن اسحاق وقتی که حجه الوداع را بیان

کند  عبدالله بن عبدالرحمن بن أبی عمره از یزید بن طلحه بن یزید بن رکانه روایت می
مالقات کند، یکی از  صکه گفت: (وقتی علی از یمن برگشت تا در مکه با پیامبر 

یارانش را به عنوان جانشین خود در لشکر گذاشت، و خودش با شتاب به سوی مکه 
ھایی که  ه ھر نفر از افراد لشکر یک لباس ابریشمی از جبهرفت، بعد از او آن مرد ب

را ھا  آن ھمراه علی بود داد، وقتی لشکر علی به مکه نزدیک شد، او از مکه بیرون آمد تا
اند. علی گفت: وای بر تو! این  رسید دید که جبه پوشیدهھا  آن دیدار کند، وقتی به

روند زیبا باشند. گفت:  د مردم میچیست؟ گفت: به مردم دادم تا بپوشند و وقتی نز
ھا را بیرون کنید.  برسد این لباس صوای بر تو! قبل از آن که این خبر به پیامبر 

ھا را از تن خود بیرون کشیدند، و لشکریان از عملکرد علی شکایت  گوید: مردم جبه می
 کردند. 

یمان بن محمد ابن اسحاق از عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، و او از سل
، -که خانم ابوسعید خدری بود -خود زینب بنت کعب  ۀبن کعب بن عجره، و او از عم

کند که گفت: مردم از علی شکایت کردند، آنگاه  و او از ابوسعید خدری روایت می
گفت: (ای  در میان ما ایستاد و سخنرانی کرد، و من از او شنیدم که می صپیامبر 

تر از آن است که از  ید، سوگند به خدا که او در راه خدا سختمردم! از علی شکایت نکن
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 او شکایت شود).
کند که گفت: (او برای خدا و یا  و امام احمد از طریق محمد بن اسحاق روایت می

 تر از این است).  در راه خدا سخت
امام احمد از فضل بن دکین، و او از ابن ابی غنیه، و او از حکم، و او از سعید بن 

کند که گفت: (به ھمراه علی در جنگ  یر، و او از ابن عباس، و او از بریده روایت میجب
آمدم علی را  صنماید، وقتی نزد پیامبر  یمن شرکت کردم، دیدم که با من سختی می

کرد. و  تغییر می صپیامبر  ۀجویی نمودم، آنگاه دیدم که چھر یاد کردم، و او را عیب
سزاوارتر نیستم، گفتم: بله، ھا  آن ای مؤمنان از خودشان بهفرمود: ای بریده! آیا من بر

 ی که من موالی او ھستم علی موالی اوست).ھرکسای پیامبر خدا! فرمود: 
و به ھمین صورت، نسائی این حدیث را از ابوداود حرانی، و از او ابونعیم فضل بن 

خوب و قوی است، و  و این سنددکین، و او از عبدالملک بن ابی غنیه روایت کرده است، 
 . ١)راویان آن ھمه ثقه ھستند

بینید علت این حدیث تندی بود که بین علی و بعضی از صحابه  پس چنان که می
 در گرفت.

 : اینکه، کجا در حدیث آمده است که علی والی مسلمین است؟! سوم
وظیفه ھمه مسلمین است، و نیز باید در میان  صمحبت و یاری کردن پیامبر 

چنین باشند، و ھمدیگر را دوست داشته باشند و یاری کنند، و بلکه این  خودشان

َما ﴿ فرماید: والیت و محبت بین بندگان و پروردگارشان وجود دارد؛ خداوند می إِ�َّ
ِيَن آَمُنوا ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ  .]٥٥[المائدة:  ﴾َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ

 ».شمایندتنھا خدا و پیامبر و مؤمنان یاور و دوست «
آن را به  صبود پیامبر  اگر منظور از این حدیث والی و حکمفرما می چھارم:

 رود. کرد، چون این امر تشریع است و احتمال توریه در آن نمی صراحت بیان می
خواست امر تشریعی جدیدی در خصوص فرمانروایی  می ص اگر پیامبر پنجم:

برگردند و به شھرھایشان بروند، و گذاشت که از حج  مسلمین بیان کند مردم را نمی
 کرد. سپس این امر را فقط برای اھل مدینه بیان نمی

 ).٣/٢٠٤ة (یة والنھایالبدا -١
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ْ�َملُْت لَُ�ْم ﴿ خداوند در موسم حج این آیه را نازل فرمود: ششم:
َ
اْ�َوَْم أ

 ».امروز دین شما را کامل کردم« .]٣[المائدة:  ﴾دِيَنُ�مْ 
دلیلی است که تشریع به پایان  این آیه در روز عید یا عرفه نازل شده است، و این

 شود موعظه و تذکر ھستند. رسیده است، و ھمه آنچه بعد از این نازل می
که والیت او را  کنید میاین سخن و خبر جدیدی است، و حال آنکه شما ادعا  ھفتم:

گفت: (آنچه را قبًال شما را از آن  قبل از این گفته است، و اگر قبًال گفته بود باید می
گاه  کنم، و آن والیت علی بر شماست). وقتی این را نگفت  ام برایتان یادآوری می کردهآ

 پس دلیلی است که این امر جدیدی است و سببی دارد.

 حدیث چهارم: حدیث ثقلین
سخنرانی کرد و گفت: (من در میان شما دو چیز مھم  حجة الوداعدر  صپیامبر 

دایت است، پس به کتاب خدا چنگ گذارم، یکی کتاب خدا که سرشار از نور و ھ می
بزنید. آنگاه به تمسک به کتاب خدا تشویق کرد، سپس فرمود: و اھل بیت من، در 
مورد رفتار با اھل بیت من خدا را مد نظر داشته باشید... در مورد رفتار با اھل بیتم 

 . ١خدا را مد نظر داشته باشید... در مورد رفتار با اھل بیتم خدا را مراعات کنید)
 ترین کلمات آن ھمین است که ذکر شد. ترین طرق حدیث ثقلین و صحیح صحیح

 می گویم: پاسخ آن به چندین جھت:
: اینکه این حدیث با کلمات دیگری ھم روایت شده است که یا طرق آن ضعیف اول

 باشد.  رسد و شاذ می است، و یا اینکه به سطح روایت صحیح نمی
آن را در یک جایی بیان کرده است، و سپس با کلمات  صھرگاه حدیثی که پیامبر 

ھمه  صمتعددی روایت شده باید کلماتی از آن ترجیح داده شوند؛ چون قطعًا پیامبر
را گفته است. بنابراین، در این صورت ھا  آن آن کلمات را نگفته است، بلکه فقط یکی از

 گردد. ترین طرق مقدم می صحیح
روی و اطاعت از قرآن و تمسک به آن وصیت نموده به پی ص: اینکه، پیامبر دوم

است، و این دلیلی است بر اینکه فھمیدن کتاب خدا و عمل کردن به آن نیازی به 

 ). ٦١٧٨صحیح مسلم ( -١
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ما را به اطاعت مستقیم از  صبود پیامبر  واسطه یا وصایت ندارند، چون اگر نیاز می
کنید، و آن  گفت: از یادگرفتن قرآن بدون وصی من پرھیز کرد و می قرآن توصیه نمی

 کند بگیرید! تفسیری که وصی می
کتاب خدا را ستود و فرمود: (سرشار از نور و ھدایت است). وقتی  صو پیامبر 

 قرآن سر تا پا نور و ھدایت است، پس چه نیازی به وصی است؟!
قرآن را نام برد ما را به اطاعت از آن امر نمود، و وقتی اھل  صوقتی پیامبر  سوم:

فرمان داد، و این ھا  آن بیت خود را ذکر کرد ما را به رعایت کردن و دادن حقوق
امام نیستند، و امامت در دیگران خواھد بود. ھا  آن ترین دلیلی است بر اینکه روشن

نمود؛ چون وصیت برای  یت میبودند مسلمین را به آن وص امام میھا  آن چون اگر
 شود که قدرت داشته باشد نه کسی که ضعیف و ناتوان باشد. کسی می

را از آنچه برای اھل  صکه خداوند ایشان  -والله اعلم -آید  پس چنین به نظر می
افتد با خبر کرد، و او به مسلمین تذکر داد که وقتی حاکم قرار  بیت او اتفاق می

 را رعایت کنند. گیرند حقوق اھل بیت می

 »حدیث سفینه«حدیث پنجم: 
شنیدم که  ص کند که گفت: (از پیامبر خدا طبرانی با سند خود از ابوذر روایت می

گفت: مثال اھل بیت من در میان شما ھمچون کشتی نوح در قوم نوح است.  می
و شود،  از آن باز بماند ھالک می ھرکسیابد، و  بر این کشتی سوار شد نجات می ھرکس

 . ١مثل باب حطه در بنی اسرائیل است)
 پاسخ:

: اینکه در سند این حدیث، عبدالله بن داھر رازی است که حدیثش متروک و اول
 .٢گوید: (رافضی پلیدی است) غیر قابل قبول است. و عقیلی در مورد او می

و ھمچنین در سند آن عبدالله بن عبدالقدوس قرار دارد که فرد مجھولی است، و 

در طبرانی این را در ھر سه معجم خود (یعنی المعجم الکبیر واألوسط والصغیر) روایت کرده، و  -١
 ) ھم ذکر شده است. ٣٧٩٣مجمع البحرین (

 ). ٣/٢٨٢لسان المیزان ( -٢
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 . ١او منکر است چنان که بخاری گفته استحدیث 
 و از طرق دیگر روایت شده که از این طریق از نظر ضعف کمتر نیستند.

 توان دینی را اساس نھاد؟ اینکه، آیا بر چنین چیزی می دوم:
را ھا  آن کدام یک از اھل بیت سفینه و کشتی ھستند، کسانی که شما سوم:

اید؟ تفصیل این قضیه به خواست  ا مذمت کردهرھا  آن اید یا کسانی که شما ستوده
 خداوند متعال بیان خواھد شد.

یا طبق عقیده شما  -اند  اند کجا ھستند؟! مرده »ائمه«اآلن اھل بیت او که  چھارم:
 باشید!! شما اکنون بدون کشتی ھستید، و شما اآلن ھالک می ۀ، پس ھم-اند فرار کرده

میرد  سواریم، و این کشتی ھمواره ادامه دارد، نمی »قرآن و سنت«اما ما بر کشتی 
 کند. و فرار نمی

و در روایتی آمده ». و او ولی هر زن و مرد مؤمنی است«حدیث ششم: حدیث: 
 ٢(بعد از من)

 پاسخ:
: اینکه، این حدیث را جعفر بن سلیمان روایت کرده، و از او عبدالرزاق و عفان اول

 اند.  روایت کرده
اقوال مختلفی ھست، بعضی او را ضعیف و بعضی او را ثقه قرار در مورد جعفر 

اند که او از اھل تشیع بوده است، و ھر گاه راوی به بدعتی  اند؛ ولی ھمه گفته داده
متھم باشد، و سپس حدیثی در راستای تقویت بدعتش روایت کند به حدیث او نگاه 

ت این حدیث را روایت کرده شود که آیا کسی دیگر غیر از او که از اھل بدعت نیس می
 است یا نه؟ 

باشد، او از اھل تشیع  گوید: (ثقه است و دارای ضعف می ابن سعد در مورد او می
 بود). 

 گوید: (و جعفر منسوب به رافضی بودن است). احمد بن مقدام می
اند که به او گفته شد: (به من خبر رسیده که تو به  و عقیلی و ابن حبان روایت کرده

 ). ٢/٤٥٧المیزان ( -١
 ).٣٧١٢ترمذی (ح  -٢

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٦٨

تا جایی که دلت ھا  آن گویم، ولی تنفر از گویی، گفت: ناسزا نمی کر و عمر ناسزا میابوب
 . ١بخواھد دارم)

و مسلم فقط از او یک حدیث به صورت متابعت در مورد رفتن پیامبر به جنگ به 
 . ٢ھمراه زنان روایت کرده است

ابوبکر و عمر ھای  و ذھبی برای او عذر آورده و گفته است که او دو ھمسایه به نام
گوید که او  گفت و می ناسزا میھا  آن دادند؛ بنابراین، او به داشت که او را آزار می

شود،  کند که به خاطر آن به او اعتراض می راستگوست. و احادیثی به تنھایی روایت می
و در مورد استدالل از آن احادیث اختالف شده است، و یکی از آن احادیث ھمین 

 . ٣است
: اینکه، ذھبی در شرح حال او گفته است که او این حدیث را روایت کرده است دوم

کسی را به عنوان جانشین خود تعیین نکرد)، پس  وفات یافت و ھیچ صکه: (پیامبر 
 کنند. روایات او یکدیگر را تفسیر می

گوید: (ولی ھر مؤمنی بعد از من است) اگر ولی به امامت معنی  اینکه، او می سوم:
ولی ھمه مؤمنان تا قیامت نیست، و بلکه والیت او  صبعد از پیامبر  سپس علی شود

 ھای مسلمان کجاست؟ باشد، پس والیت او بر دیگر نسل تا زمان مرگش می
ولی اگر کلمه اینطور تفسیر شود که ھر مؤمنی باید او را دوست داشته باشد، این 

ه باید او را دوست داشته ممکن است و ھر مؤمنی بر برادر مؤمن خود حق دارد ک
 .سباشد، و در اینجا سفارش و تأکیدی است بر حق علی

 ».من شهر علم هستم«حدیث هفتم: 
قبًال این حدیث از نظر متن و سند مورد بررسی قرار گرفت، و گفته شد که این 

 حدیث موضوع و ساختگی است، و معنای آن باطل و پوچ است.

 رار دادن).حدیث هشتم: حدیث مواخاه (برادر ق

 ).١/٤٠٧المیزان ( -١
 ).١٨١٠مسلم (ح  -٢
 ). ١/٤١٠المیزان ( -٣
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کدام صحیح نیستند؛ از آن جمله: حدیثی  تعدادی حدیث در این مورد آمده که ھیچ
اصحابش را با یکدیگر برادر قرار  صاست که از ابن عمر روایت شده که گفت: (پیامبر 

ریخت آمد و گفت: ای پیامبر خدا! تو در میان  داد، آنگاه علی در حالیکه اشک می
 صای. پیامبر  ای و مرا با کسی برادر نکرده قرار نموده اصحاب خود پیوند برادری

 .١فرمود: تو در دنیا و آخرت برادر من ھستی)
 پاسخ:

اینکه، این حدیث صحت ندارد، و در اسناد آن ُجَمیع بن ُعمیر است، بخاری  اول:
گوید: (کوفی تابعی است، از آزادشدگان  گوید: (دارای اشکال است). و ابوحاتم می می

 است، راستگوست و حدیث او درست است).شیعه 
گوید: (آنچه بخاری گفته درست است: احادیث او جای تأمل دارند،  و ابن عدی می

 . ٢اند) کند دیگران روایت نکرده و بیشتر آنچه او روایت می
گوید: (ضعیف  و در اسناد این حدیث، حکیم بن جبیر است که احمد در مورد او می

گوید:  گوید: (اعتباری ندارد). و ابوحاتم می و ابن معین میالحدیث و مضطرب است). 
(ضعیف الحدیث و منکر الحدیث است، او نظر ناشایستی دارد خداوند ما را نجات دھد، 

 . ٣گوید: (متروک است) کند) و دارقطنی می در تشیع غلو و افراط می
: (ضعیف گوید و در سند آن علی بن قادم قرار دارد، ابن معین در مورد او می

 . ٤گوید: (منکر الحدیث و شدید التشیع است) است). و ابن حجر می
 پس آیا این حدیث صالحیت استدالل دارد؟! 

چنان که قبًال  صاینکه، این حدیث چه داللتی بر امامت دارد؟! و پیامبر  دوم:
 دیدم). گفته شد در بعضی از احادیث گفته است: (دوست دارم برادرانم را می

 باشند؟!  می ص امام ھستند چون برادر پیامبرھا  این پس آیا

 ».برائت در حج ۀحدیث تبلیغ سور«حدیث نهم: 

 ). ٥/٣٠٠الترمذی ( -١
 ).١/٤١٠تھذیب التھذیب ( -٢
 ). ٤/٢٧٦تھذیب التھذیب ( -٣
 ).٤/٣٠٤(تھذیب التھذیب  -٤

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٧٠

ابوبکر را به عنوان امیر  ص روایت شده که گفت: (پیامبر ساز ابوسعید یا ابوھریره
رسید، صدای شتر علی را شنید، آن  -نزدیک مکه -حج فرستاد، و وقتی او به ضجنان 

او آمد و گفت: کار من چیست؟ گفت: خیر و خوبی است. پیامبر را شناخت و پیش 
 مرا با برائت فرستاده است. ص

رفت و گفت: ای رسول خدا! برای من چه  صوقتی برگشتیم ابوبکر نزد پیامبر 
ھست؟ گفت: خیر و خوبی است، تو یار غار من ھستی، اما از من غیر خودم یا مردی از 

 . ١تواند چیزی به اطالع برساند) کسی دیگر نمی -یعنی علی -خودم 
 این حدیث تبلیغ است که از چند طرق و با کلمات مختلفی روایت شده است.

 پاسخ:
: اینکه، این حدیث از طرق مختلفی روایت شده، و ھمه طرق آن دارای ضعف اول

باشند. و در این اسناد، ابوربیعه زید بن عوف ھست که ابن حجر در مورد او  می
گوید:  گوید: (متروک است). و دارقطنی می اند). و فالس می و را ترک کردهگوید: (ا می

 . ٢(ضعیف است)
بر این بود که  ھا عرباین حدیث داللتی بر امامت ندارد، و بلکه عادت  دوم:

اش  کرد که آن را بسته بود و یا کسی از خانواده ھا و عھدھا را فقط کسی لغو می پیمان
 نمود. به الغای آن اقدام می

گوید: (و این تبلیغ و رساندن  مؤلف (ذخائرالعقبی) بعد از ذکر این حدیث می
ھایی که  عادت بر این داشتند که پیمان ھا عربمختص ھمین واقعه است، چون 

اش آن را  کرد که آن را بسته بود، و یا فردی از قبیله بستند را فقط کسی لغو می می
نمود). سپس به این اشاره کرده که منظور از این عموم تبلیغ نیست که دین  ملغی می

بلیغ گوید: (و دلیلش این است که رسانیدن و ت را ھم شامل شود، تا اینکه می
ھای  اھل بیت او نیست، چون فرستاده ۀمختص و ویژ صھای پیامبر  فرمان
رساندند، و  رفتند، و پیام آنحضرت را می ھمواره به اطراف و اکناف دنیا می صپیامبر

 . ٣رسانیدند) آموختند و به دیگران می احکام و وقائع را می

 ) به ترتیب اإلحسان.٦٦٤٤ابن حبان ( -١
 ). ٢/٥٠٦لسان المیزان ( -٢
 ). ١٢٩ذخائرالعقبی (ص  -٣

                                           



 ٣٧١  سپاس و تذکر

 . ١و ابن حجر نیز چنین گفته است
ت است که علی جانشین ابوبکر در امارت حج نگردید، و در روایت صحیح ثاب سوم:

 فقط کار او اطالع دادن به مشرکین به پایان رسیدن پیمان بود.
در مراسم حج که  سکند که گفت: (ابوبکر صدیق روایت می سبخاری از ابوھریره

 او را در آن امیر قرار داده بود در روز عید قربان مرا به ھمراه گروھی میان صپیامبر 
مردم فرستاد که اعالم کنیم که بعد از امسال ھیچ مشرکی حق ندارد به حج بیاید، و 

 . ٢ھیچ فرد لختی حق طواف ندارد)
 بوده است.  سگوید که امیر آن حج ابوبکر حدیث به صراحت می

نگفته که به عنوان امیر  ساید آمده است که علی و در حدیثی که شما ذکر کرده
ت که فقط آمده است تا برساند که پیمانی که با مشرکین حج آمده است، و بلکه گف

برائت فرستاده است)،  ۀمرا با سور صبسته شده بود لغو است، و گفت: (پیامبر خدا 
به مردم برساند،  ھاست آنبرائت را که شامل نقض پیم ۀپس او فرستاده شده بود تا سور

 و به عنوان امیر فرستاده نشده است.
 سپس در حدیث بیان شده است که ابوبکر تا پایان مراسم حج امیر بود. 

را در مورد علت  صو در حدیث آمده که وقتی ابوبکر از حج برگشت، پیامبر 
در پاسخ او گفت: (از طرف من باید خودم یا مردی  ص فرستادن علی پرسید، و پیامبر

ح داد که علی را فرستاده توضی ص باید برساند)، پس پیامبر -یعنی علی -از خودم 
است تا لغو پیمانی را که با مشرکین بسته شده بود اعالم کند، چون لغو پیمان را باید 
کسی اعالم کند که آن را بسته است، یا فردی از خویشاوندانش ملغی بودن آن را اعالم 

 کند، و نگفت که او را به عنوان امیر فرستاده است.

 »بستن درها«حدیث دهم: حدیث 
درھایی در مسجد داشتند،  ص کند: (برخی از یاران پیامبر زید بن ارقم روایت می

روزی پیامبر فرمود: ھمه این درھا را ببندید بجز در علی، آنگاه مردم در این مورد 

 ). ٣١٩ -٣١٨/ ٨فتح الباری ( -١
 ).٤٢٥٧بخاری ( -٢
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ایستاد و بعد از حمد و ستایش خداوند، گفت: اما  ص حرف زدند، آن وقت پیامبر خدا
ا بجز دِر علی بسته شوند، و شما در مورد آن حرف بعد: من فرمان دادم ھمه این درھ

ام، و بلکه به کاری  اید، سوگند به خدا که من چیزی را نبسته و چیزی را باز نکرده زده
 . ١ام) ام و از آن پیروی کرده فرمان یافته

 می گویم: پاسخ آن به چندین وجه:
امام احمد در مورد او : اینکه، در سند این حدیث، میمون ابوعبدالله قرار دارد، اول

گوید: (اعتباری ندارد). و یحیی  گوید: (احادیث او منکر ھستند). و ابن معین می می
 . ٢کرد قطان از او حدیث روایت نمی

و ابن الجوزی چندین روایت را ذکر کرده و سپس گفته است: (ھمه این احادیث را 
تی که در رابطه با ابوبکر آمده را در مقابله با حدیث ثابھا  آن اند، که ھا ساخته رافضی

 »ابوبکر را ببندید ۀدرھا بجز درواز ۀھم«است و ھمه روی آن اتفاق دارند: 
 . ٣اند) ساخته

گوید که من از طرف  آورد و می در مورد بستن درھا عذر می ص چرا پیامبر دوم:
 ص ام، بلکه خدا فرمان داده است؟! مگر فرمان پیامبر خودم این فرمان را نداده

ایم که باید از او بصورت  نیست، در حالیکه ما فرمان یافته أھمچون فرمان خدا
ھا  آن که او به کردند میمستقل اطاعت کنیم؟ و کجا اصحاب از فرمان او اطاعت ن

 است؟! سبحان الله! دروغ چقدر مشخص و روشن است! أبگوید: این فرمان خداوند
کند؟! آیا این احتمال  بود، آیا بر امامت داللت می اگر حدیث صحیح می سوم:

به راحتی بتواند پدرش  لرفت که دِر او به خاطر آن باز گذاشته شده که فاطمه نمی
 کند؟! را زیارت کند؟! و اگر ھم ھدف این نباشد، کجای این حدیث بر امامت داللت می

در دوران  صدھد، پیامبر  می واھی واقعیت امر به صحت حدیث ابوبکر گ چھارم:
توانست به  می اش ابوبکر را امام مردم در نماز قرار داد، و او باید به راحتی بیماری

امام مردم شود، و این اضافه بر آن برخالفت او  صمسجد بیاید تا به جای پیامبر 

 ). ٤/٣٦٩المسند ( -١
 ).٤/٢٣٥المیزان ( -٢
) روایت کرده ٦١٢٢)، و مسلم (ح ٤٦٢)، و حدیث ابوبکر را بخاری (ح ٣٦٩-١/٣٦٣الموضوعات ( -٣

 است.
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 کند. داللت می

 ».حدیث باب حطه«حدیث یازدهم: 
 پیش از این روایت ابوذر را در حدیث پنجم آوردیم.از روایت ابوسعید است. و در 

شنیدم که  صکند که گفت: از پیامبر  ھیثمی از ابوسعید خدری روایت می
بر آن  ھرکسگفت: مثال اھل بیت من در میان شما ھمچون کشتی نوح است،  می

شود. و مثال اھل بیت من در  از آن بازماند غرق می ھرکسیابد، و  سوار شود نجات می
 شود). وارد آن شود بخشیده می ھرکسیان شما مثال حطه در بنی اسرائیل است، م

گوید: (طبرانی آن را در الصغیر و االوسط روایت کرده، و در اسناد آن  سپس می
 . ١شناسم) را نمیھا  آن گروھی ھست که من

بینید در حدیث تعدادی از راویان مجھول و ناشناخته  طور که می گویم: ھمان می
شود که معلوم نیست آن را چه کسی  وجود دارند، پس چگونه از حدیثی استدالل می

 روایت کرده است؟!

 ».حدیث رایه (پرچم)«حدیث دوازدهم: 
در روز خیبر  صاند، گفت: پیامبر  روایت کرده سبخاری و مسلم از سلمه بن اکوع

و پیروزی خواھد  فرمود: (فردا پرچم را به کسی خواھم داد که خداوند بوسیله او فتح
دارد، و خدا و پیامبرش او را دوست  آورد، او خدا و پیامبرش را دوست می

 . ٢دارند...) می
 گویم: پاسخ آن به چندین وجه: می
: اینکه، در صحت این حدیث ھیچ شک و تردیدی نیست، صحاح آن را از اول

 اند.  گروھی از صحابه روایت کرده
دارد شکی  و ھر مؤمنی را دوست می سعزوجل علی: اینکه، در اینکه خداوند دوم

نیست، اما با نص ثابت است که خداوند علی را دوست دارد، و این گواھی است بر اینکه 
 میرد. کند و بر ایمان می او مؤمن واقعی است، و با ایمان زندگی می

 ). ٩/٢٦٥مجمع الزوائد ( -١
 ).٢٤٠٤) و مسلم (ح ٨،٣٧٠١، ٥بخاری (ح  -٢

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٧٤

یا ھا  آن دانند، چون راویان آن از دیدگاه ولی شیعه این گواھی را مخدوش می سوم:
شود مگر آن که  ثابت نمی ساند یا کافر، و این گواھی از دیدگاه شیعه برای علی فاسق

ایمان و عدالت راویان آن ثابت گردد، این حدیث را سلمه بن اکوع و سعد بن ابی 
اند. و از دیدگاه شیعه صحت روایت زمانی ثابت  وقاص و ابی بریده و غیره روایت کرده

کنند که ھمه  ی شیعه تأکید میھا کتابثابت گردد، و ھا  این شود که مؤمن بودن می
 اند بجز چھار نفر، و راویان این حدیث، از این چھار نفر نیستند. اصحاب مرتد شده

برای ھمه  -ھمانطور که اشاره شد - ساین مقام و مرتبه و شرف علی چھارم:

ِ� ﴿ فرماید: می مردان و زنان مؤمن نیز ثابت است. در این باره خداوند متعال
ْ
فََسوَْف يَأ

ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َوُ�ِحبُّونَهُ   .]٥٤[المائدة:  ﴾ا�َّ
را ھا  آن دارند و خداوند آنگاه خداوند قومی را خواھد آورد که خداوند را دوست می«

 ».دارد دوست می

َ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ ﴿ فرماید: و می  .]١٣[المائدة:  ﴾١٣إِنَّ ا�َّ
 .»دارد نیکوکاران را دوست میخداوند «

ابِرِ�نَ ﴿ فرماید: و می ُ ُ�ِبُّ الصَّ  .]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦َوا�َّ
 . »دارد خداوند صبرکنندگان را دوست می«

 کند!  و این بر امامت یا خالفتی داللت نمی
ھا بلکه صدھا نص دیگر در این مورد آمده است که  اید: (و ده شما گفته مالحظه پنجم:

به صراحت امامت علی بن ابی طالب را بیان  صکند که پیامبر یقین این را ثابت میبه 
 کرده است، و در بعضی از این نصوص کامًال تصریح نموده... ھمچون حدیث دار).

 پاسخ آن به چندین وجه:
 اینکه، در آنچه قبًال گفته شد، دیدیم که این نصوص از دو حال خالی نیستند: اول:

 ند که اکثر از ھمین نوع ھستند.یا صحت ندار -
 کنند. گویید داللت نمی و یا اینکه بر آنچه شما می -

 اند که شیعه عدالت و درستکاری اینکه، این نصوص را اصحابی روایت کرده دوم:
 کافر یا غیر عادل ھستند. پس اگر شماھا  آن گویند: دانند، و می را مخدوش میھا  آن
اند را قبول کنید، و احادیثی  روایت کردهھا  آن آنچه ۀباید ھمرا عادل قرار دھید ھا  آن
را عادل نشمارید ھا  آن کند، و اگر شما اند ادعای شما را نقض می روایت کردهھا  آن که

 گیرد. ھای شما درست قرار نمی ھیچ استداللی از استدالل
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قام و منزلت ثابت است، و در مورد م سھمه برای علیھا  این و ما بر این باوریم که
آنچه گفته شد بسیار  ۀو جایگاه و شرف ایشان ھیچ بحثی نیست، چرا که ایشان از ھم

توانند نصوص ثابتی برای  می ھا این باالتر و واالترند، محور قضیه بر این است که آیا
 امامت ایشان تلقی شوند یا خیر؟!

شود که او مؤمن  اند از آن ثابت می آمده سروایات صحیحی که در فضائل علی سوم:
و از برگزیدگان صحابه بوده است، و ھمچنین روایات دیگری آمده که فضل دیگر بزرگان 

 کند، و بلکه فضائل بزرگتری برای شیخین روایت شده است. صحابه را ثابت می
را ثابت کنند مگر آن که اصحاب را که  ستوانند مؤمن بودن علی شیعه نمی چھارم:

 اند عادل و پاک قرار دھند.  مؤمن بودن علی را روایت کرده
به امامت علی بن  صشود که پیامبر  اید: (به یقین ثابت می اینکه شما گفته پنجم:

 ترین ادعاھاست! ابی طالب تصریح کرده است)، از عجیب
عنی دارد، و به طور قطعی بر ھا یعنی آنچه فقط یک م نزد اصولی »نص«کلمه 

 . ١پذیر نیست کند و تاویل  معنای مورد نظر داللت می
بینیم که اصحاب به مقتضای این  و اگر بپذیریم که این روایات صحیح ھستند، می

روایات به امامت علی معتقد نبودند، و عدم اعتقاد صحابه به امامت او بر باطل بودن 
 کند. این روایات داللت می

ایست که به  معتقد بودند؛ ولی آن را نپذیرفتند، این سخن طعنهھا  آن اگر بگوییم:و 
 توان قبول کرد. را نمیھا  آن شود، و در نتیجه روایات عدالت صحابه زده می

کسی از اھل سنت به مقتضای این روایات به امامت معتقد نبوده، و به دو  و ھیچ 
 اند: نباط نکردهاز این روایات امامت را استھا  آن دلیل
 صحیح نیستند.ھا  آن یکی اینکه این روایات از دیدگاه -
 کنند. اید داللت نمی و یا اینکه بر آنچه شما از آن فھمیده -

خواست به ما بگوید که علی بعد از من خلیفه است، چرا  می صاگر پیامبر  ششم:
 کرد؟! گفت، و تصریح نمی به صورت مبھم سخن می

کند که امامت با بیعت  نقل شده که او اقرار می سی شما از علیھا کتابدر  ھفتم:

 ). ١/٢٩١إرشاد الفحول ( -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٧٦

 گردد. امام تعیین نمی أشود، و از سوی خدا منعقد می
گفت: (شورا از آِن  سالبالغه که کتاب معتبر شماست آمده است که علی در نھج

مھاجرین و انصار است، پس اگر بر فردی اتفاق کرده و او را امام نامیدند، بدانید که 
 . ١خداوند این را پسندیده است)

 کند.  و این روایات ادعای سابق شما را نقض می
در مورد  صروایت شده که گفته است که پیامبر  سی ما از علیھا کتابو در 

 امامت به او وصیت نکرده است.
(بات علی فراشه= بر بستر او  به جای». حیاة محمد«کتاب اید که در  ) گفته١٥٣

 خوابید). (بال علی فراشه= بر بستر او ادرار کرد) آمده است.
ھا قابل مالمت نیستند؛ چون آنان این امر را از کسانی به ارث  اید: (آن سپس گفته

 ھای علی بیان شود). اند که دوست ندارند خوبی برده
 گویم: در اینجا چند چیز قابل تأمل است:  می

ولی با  باشد، می اینکه، ھمانطور که فرمودید آنچه در اصل چاپ بوده صحیحاول: 
. و این دلیلی است که آن از سوی مؤلف نبوده است، و از اند هدست بعدھا تغییر داد

 جانب چاپخانه بعد از کسب اعتماد از مؤلف بوده است.
م و کنند که دشمن اسال ھای مصر مسیحیانی کار می : اینکه، در چاپخانهدوم

ھا، یا از ملحدانی که به خدا و پیامبرش  مسلمین ھستند، و بعید نیست که یکی از آن
 ایمان ندارند این کار را کرده باشند.

که این کار را کرده است چه مؤلف کتاب باشد چه دیگران، تردیدی  ھرکس سوم:
 نیست که مرتکب جنایت و گناه بزرگی شده است.

اند...) از این  (آنان این امر را از کسانی به ارث بردهاید:  اینکه شما گفته چھارم:
دوست ھا  آن که کنید میشود که شما به اھل سنت اشاره  شما چنان فھمیده می ۀجمل

 ھای علی یاد شود.  ندارند از خوبی
اید، بارھا گفتیم که مسلمانی  تردیدی نیست اگر منظور شما این بوده به خطا رفته

نداشته باشد از علی به خوبی یاد شود، و گفتیم که دوست وجود ندارد که دوست 
طور که دوست داشتن دیگر صحابه که به خدا و  داشتن علی از دین است، ھمان

 ). ٥٢٦البالغة (ص  نھج -١
                                           



 ٣٧٧  سپاس و تذکر

را یاری کردند، و برای پخش و گسترش این  ص پیامبرش ایمان آوردند، و پیامبر خدا

ِي﴿ فرماید: دین جھاد کردند از دین است، خداوند متعال می َن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم َوا�َّ
 ِ يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ ل ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ َّ�

 .]١٠[الحشر:  ﴾١٠آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ 
گویند: پروردگارا! ما را و  آیند می دنیا میکسانی که پس از مھاجرین و انصار به «

ای نسبت به  اند بیامرز و کینه برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته
 ».مؤمنان در دلھایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی

نحرف شده حق م ۀاز آن بیرون رود از جاد ھرکسو این شعار ھر مسلمانی است و 
 و خودش را در معرض ھالکت و نابودی قرار داده است.

اید: (اما از نظر سند جمعی از  گفته». بر بستر او خوابید«) بعد از توضیح پیرامون ١٥٤
 اند...). علما ھمچون ابن جریر طبری به صحت آن تصریح کرده

است، باید  ص بر بستر پیامبر ساگر منظور شما حدیث خوابیدن علیگویم:  می
کس از مسلمین آن را انکار  گفت که این یک مسئله مشھور و معروفی است، و ھیچ

اید، یعنی حدیث (او وصی و  کند، و اگر منظور شما حدیثی است که قبًال بیان کرده نمی
 ھیچکسجانشین من است)، قبًال گفته شد که این حدیث موضوع و ساختگی است، و 

اند مگر آن که منظور این باشد که او  صحیح قرار ندادهاز علمای اھل سنت حدیث را 
 در میان خانواده جانشین پیامبر است.

اید: (و ھمچنین حدیث والیت که حاکم آن را صحیح قرار داده است و  ) شما گفته١٥٥
آن حدیث این است: (علی از من است و من از او ھستم و او بعد از من ولی ھر مؤمنی 

 است...).
بًال توضیح داده شد که این حدیث صحت ندارد، و برای بیان فضائل ق گویم: می

به چنین احادیث ضعیفی نیاز نیست، چون احادیث صحیح در فضائل او آمده  سعلی
 کند. نیاز می است که ما را از چنین احادیثی بی

علی  صکنند که بعد از پیامبر  و روشن شد که کلمات حدیث بر این داللت نمی
مؤمنی است، چون علی تا قیامت زنده نیست که فرمانروای ھر مؤمنی  فرمانروای ھر

باشد؛ و اگر حدیث صحیح باشد منظور از آن فقط محبت و یاری کردن است که این 
 کند. می حق ھر مؤمنی بر مؤمن دیگر است. و لفظ آن بر این معنی داللت

ویل باشد؟! مگر این اید: (آیا این از کلمات عمومی و کلی است که قابل تأ ) گفته١٥٦
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کند؟ عمر گفت:  می یا عمر گفته شود معنای متفاوتی پیدا صکلمه وقتی از زبان پیامبر
وفات یافت، ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا ھستم، آنگاه شما  ص(وقتی پیامبر خدا

آمدید و به نظر شما او دروغگو گناھکار و خائن بود... سپس ابوبکر وفات یافت، و من 
ولی رسول خدا ھستم و ولی ابوبکر ھستم، شما از دیدگاه خود مرا دروغگو و  گفتم: من

اش خالفت را  . و ھمچنین از زبان ابوبکر وقتی در بیماری١دانستید) می عھدشکن و خائن

گوید:  . و ھمچنین عمر می٢ام) برای عمر نوشت گفت: (من عمر را فرمانروای شما نموده

 . ٣نمودم) دادم و خلیفه می یافتم، او را والی قرار می ی(اگر سالم موالی ابی حذیفه را م
 پاسخ:

وفات یافت...) که شما آن را ذکر  ص(وقتی پیامبر خدا  ساینکه، حدیث عمراول: 
 . ٤اید در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده است کرده

اینکه، عبارت حدیث به این صورت است که مسلم با سند خود از مالک بن  دوم:
کند که گفت: (عمر بن خطاب کسی را به دنبال من فرستاد وقتی  اوس روایت می

اش روی تختی نشسته است  خورشید باال آمده بود، من پیش او آمدم دیدم که در خانه
گفت: ای مالک! برخی از قوم تو  و بر بالشی از پوست تکیه زده است، آنگاه او به من

 داده شود آن را بگیر و میانھا  آن اند و من فرمان دادم تا مقدار کمی به شتابان آمده
دادی بھتر  تقسیم کن. گفتم: اگر کسی دیگر غیر از من را به این کار فرمان میھا  آن

گفت: ای  گوید: آنگاه یرفأ (دربان عمر) آمد و بود، گفت: آن را بگیر ای مالک. می
خواھند،  امیرالمؤمنین! عثمان و عبدالرحمان بن عوف و زبیر و سعد اجازه ورود می

وارد شدند. سپس یرفأ آمد و گفت: عباس و ھا  آن اجازه بده و آنگاهھا  آن عمر گفت: به
آمدند و عباس گفت: ھا  آن  اجازه بده بیایند.ھا  آن خواھند، گفت: به علی اجازه ورود می

مؤمنین! میان من و این دروغگوی گناھکار عھدشکن خائن قضاوت کن. ای امیرال
را ھا  آن قضاوت کن وھا  آن گروھی که آنجا بودند گفتند: بله، ای امیرالمؤمنین! میان

تر به خاطر ھمین  این افراد را پیشھا  آن کردم راحت کن. مالک بن اوس: فکر می
خداوندی که آسمان و زمین به فرمان  فرستاده بودند. عمر گفت: صبر کنید، شما را به

 ). ١٥)، کتاب الجھاد باب (٥/١٥٢مسلم ( -١
 ). ١٧٥٧) و مسلم (ح ٦٥٨٠بخاری (ح  -٢
 ). ٢٤٨، ٣/١٨١)، طبقات ابن سعد (٥/٣٣طبری ( -٣
 ). ١٧٥٧) و مسلم (٦٥٨٠بخاری ( -٤
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گفت: ما از خود چیزی  صدانید که پیامبر خدا  دھم: آیا می او بر پا ھستند سوگند می
گذاریم صدقه است. گفتند: بله. سپس رو به  گذاریم، آنچه از خود به جا می به ارث نمی

و برپا ھستند علی و عباس کرد و گفت: شما را به خداوند که آسمان و زمین به فرمان ا
فرمود: ما از خود چیزی به ارث  صدانید که رسول خدا دھم آیا می سوگند می

 گذاریم صدقه است. آن دو گفتند: بله. گذاریم، آنچه از خود به جا می نمی
داده بود که به دیگر  صگفت: خداوند عزوجل ویژگی به پیامبرش  سآنگاه عمر

ُ َ�َ ﴿ نداده بود، فَاَء ا�َّ
َ
ْهِل الُْقَرى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسولِ َما أ

َ
 .]٧[الحشر:  ﴾ رَُسوِ�ِ ِمْن أ

ھا به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلق  چیزھائی را که خداوند از اھل این آبادی«
. و گفت: -قبل از این را خواند یا نه ۀدانم آی نمی -». به خدا و پیغمبر... است

را بین شما تقسیم کرد، سوگند به خدا که  نضیر ھای بنی اموال و دارایی صپیامبر
 صکسی را بر شما ترجیح نداد، و خودش بدون شما از آن استفاده نکرد، پیامبر 

داشت. سپس گفت: شما را به خداوندی سوگند  مخارج یک سال را از آن بر می
 دانید؟ گفتند: و زمین به فرمان او پابرجا ھستند! آیا این را می ھا آسماندھم که  می

بله. سپس عباس و علی را مثل دیگر کسانی که آنجا بودند قسم داد و گفت: آیا این را 
وفات یافت ابوبکر گفت:  صدانید؟ و آن دو گفتند: بله. و گفت: وقتی رسول خدا  می

ھستم، و آنگاه شما دوتا آمدید و تو حق ارث خود را از  صمن ولی رسول خدا 
ھان حق ارث ھمسرش بود. ابوبکر گفت: پیامبر خواستی، و این خوا ات می برادرزاده

گذاریم، آنچه از خود به جا  فرموده است: ما از خود چیزی به ارث نمی صخدا 
گذاشتیم صدقه است. به نظر شما دو تا او دروغگو و گناھکار و عھدشکن و خائن بود، 

س ابوبکر دانست که او راستگو و نیکوکار و راھیافته و پیرو حق است. سپ و خداوند می
کردید که من  و ولی ابوبکر ھستم، شما فکر می صوفات یافت و من ولی رسول خدا 

داند که راست  دروغگو و گناھکار و عھدشکن و خائن ھستم، و حال آن که خدا می
گویم، و نیکوکارم و راھیافته و پیروحق ھستم، و من آن را سرپرستی نمودم. سپس  می

ی که قضیه و کارتان یکی بود و گفتید: آن مال را به ما تو و این پیش من آمدید در حال
دھم به این شرط که با خدا عھد  خواھید آن را به شما می بده. به شما گفتم: اگر می

کرده است، آنگاه شما دو تا  می صببندید که در آن ھمان کاری را بکنید که پیامبر 
طور است؟ (عباس و علی)  با این شرط آن اموال را تحویل گرفتید. گفت: آیا ھمین
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اید تا میان شما دو تا قضاوت کنم،  گفتند: بله. (عمر) گفت: سپس اینک پیش من آمده
سوگند به خدا به غیر از این میان شما قضاوت دیگری تا قیامت نخواھم کرد، اگر 

 توانید آن را درست استفاده کنید آن را به من برگردانید). نمی
 د مسئله توضیح داده شده است:: اینکه در این حدیث چنسوم

جا حضور داشتند در مورد حدیث (ما از  عمر از عباس و علی و کسانی که آن -۱
ماند صدقه است) اقرار  گذاریم، آنچه از ما می خود چیزی به ارث باقی نمی

گرفت، و علی و عباس و کسانی که آنجا حضور داشتند به این حدیث اقرار 
کنند ابوبکر از طرف خودش این  ی که ادعا میکردند، و این ردی است بر کسان

 حدیث را ساخته است!
را به اوصافی متصف کرده که عبارتند از: (دروغگو، گناھکار،  سعباس علی -۲

 عھدشکن، خائن).
 گوید.  گوید: یعنی اگر او انصاف نکند دروغ می نووی می

ایسته عباس ای که در اینجا آمده ش گوید: کلمه گوید: (مازری می و قاضی عیاض می
از چنین صفاتی پاک بوده است، و ھیچ یک از  سنیست که آن را گفته باشد، و علی

 اند، چه برسد به اینکه ھمه در او وجود داشته باشند...). این صفات در او وجود نداشته
گوید: (بھترین توجیه آن این است که عباس از آنجا که علی  تا اینکه می

دانست  منزله پسرش بود سخنانی در مورد او گفت که میاش بود و به  برادرزاده
 . ١اش چنین نیست) برادرزاده

را از آنچه  سنمایند، و علی ببینید چگونه اھل سنت سخنان اھل بیت را توجیه می
دھند  کنند، و توجیھاتی ارائه می او را بدان متھم کرده بود تبرئه می سعمویش عباس

 که شایسته علی و عباس است!!
ھمان کلماتی را به زبان آورد که عباس در مورد علی گفت، و گویا عمر  سعمر -۳

کردید، و حال آن که ما از آن پاک  گفت: در مورد من و ابوبکر چنین فکر می می
ات گفته شده  طور که تو ای علی از آنچه در مورد این اموال درباره بودیم، ھمان
 پاک ھستی.

 ). ١٧٥٧شرح نووی مسلم ( -١
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اید  ن ھستید) را با کلمات عمر مقایسه کردهکلمه (ولی ھر مؤمنی بعد از م چھارم:
 که گفت: (ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا ھستم...).

 پاسخ:
گوید: اول خانه را بر پا کن، سپس رنگ و روغن کن. یعنی: اول  می ضرب المثل -۱

شما صحت حدیث (ولی ھر مؤمنی بعد از من ھست) را ثابت کن سپس 
 صحت ندارد.  تر گذشت که این حدیث استدالل کن. پیش

است) به معنی این است که  صآیا گفته عمر که (ابوبکر ولی رسول خدا  -۲
باشد، سبحان الله؟! یا اینکه عمر گفت:  ابوبکر بر پیامبر حاکم و فرمانروا می

ولی امر است؟! و حدیث (ولی ھر مؤمنی) بر آنچه  صابوبکر بعد از پیامبر 
ه شود: (او ولی پیامبر بعد از کند مگر اینکه گفت گویید داللت نمی شما می

برایشان  صباشد)؛ چرا که والیت ابوبکر در زمان پیامبر اکرم  وفاتش می
 . »ولی بر اوست«، و »ولی اوست«نبوده است، و فرق است بین 

ولی ھر مؤمنی است،  صآیا درست است که گفته شود که علی بعد از پیامبر  -۳
 یعنی حاکم و فرمانروای ھر مؤمنی است؟!

 علی تا قیامت زنده است که بر ھر مؤمنی حکمفرمائی کند؟! آیا
سبحان الله! باطل چقدر واضح و روشن است بر کسی که قلبش از مرض و بیماری 

 پاک است.
 طور حدیث ثقلین...) که بحث آن گذشت. اید: (و ھمین ) گفته١٥٧

اھل بیت خویش را برابر با قرآن قرار داد، و تمسک به  صاید: (پیامبر خدا سپس گفته
وقتی فرمود:  صگوید: (پیامبر دھد، چنان که مناوی می اھل بیت از گمراھی نجات می

اشاره بلکه تصریح به این نمود که دو چیز که » گذارم من در میان شما این دو چیز را می«
ت خویش را وصیت نمود که با این دو گذارد و ام ھمراه یکدیگرند را بعد از خود به جا می

چیز به خوبی رفتار کنند، و این دو را بر خود ترجیح دھند، و در دین به این دو چیز 
 . ١تمسک جویند)

 پاسخ از چند جھت:

اھل بیت خود را برابر با قرآن قرار داد  صاید: (و پیامبر خدا  : اینکه، شما گفتهاول

 ). ٢/١٧٤فیض القدیر ( -١
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دھد...) عبارت درستی نیست، و یک استاد  از گمراھی نجات میھا  آن و تمسک به
 فھمد شایسته نیست چنین عباراتی استفاده کند. دانشگاه که داللت کلمات را می

 کجا این حدیث چنین مفھومی دارد؟!
کند که قرآن سراپا نور و  کند، و تأکید می حدیث به تمسک به قرآن تشویق می

وصیت نمود، تا ھا  آن را در موردھدایت است، سپس وقتی اھل بیتش را ذکر کرد امت 
را بدانیم، پس در کلمات این حدیث صحیح چه چیز بیشتری از این وجود ھا  آن ما حق

 دارد؟! و توضیح بیشتر در این مورد قبال ذکر شد.
سپس آیا ھمه اھل بیت پیامبر از دیدگاه شما صالح و ھدایت یافته ھستند؟! و آیا از 

اطاعت شود؟! و آیا از ھا  آن شایستگی را دارند که ازدیدگاه شما ھمه اھل بیت این 
اند؟! یا اینکه مفھومی که در اینجا برای حدیث ادعا  دیدگاه شما اھل بیت با قرآن زیسته

 گویید؟! در جایی دیگر خالف آن را می کنید می
اید، و تکمله سخن او این  اید، اما آن را کامل نکرده شما کالم مناوی را آورده دوم:

ھای شرعی است،  ت: (اما کتاب چون معدن علوم دینی و سرچشمه اسرار و حکمتاس
 ھای فراوانی دارد، و مستندات پنھانی در آن نھفته است. و گنجینه

کند، و  و اما عترت: چون وقتی نژاد پاک و خوب باشد در فھمیدن دین کمک می
ھایی دارد که دل را  انجامد، و خوبی پاک نژادی در نتیجه به رفتار و اخالق خوب می

 گرداند. صاف و پاک می
گوید: منظور از عترت ایشان در اینجا علمایی ھستند که به قرآن عمل  حکیم می

کند از این  شوند، اما جاھل و عالمی که عمل نمی از قرآن جدا نمیھا  آن کنند؛ چون می
راسته باشد و از ھا آ مقام دور ھستند، و عنصر و نژاد زمانی ارزش دارد که فرد به خوبی

 ھا دور بماند. زشتی
نباشند، ما باید از ایشان ھا  آن پس اگر علم مفید در کسانی دیگر باشد که از نژاد

ھا  آن در اینجا در مورد عترتش نموده که از صپیروی کنیم. و تشویقی که پیامبر 
پیروی کنید با حدیثی که در آن به اطاعت از قریش تشویق کرده است تعارض و 

ضادی ندارد، چون حکم بر فردی از افراد عام به معنی منحصر بودن آن عام و کلیت ت
 . ١بر آن فرد نیست...)

 ). ٢٦٣١فیض القدیر (ح  -١
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نماید، اما قطع کالم  کند بلکه آن را نقض می پس مناوی مذھب شما را تأیید نمی

فََو�ٌْل ﴿ توسط شما مفھوم جمله را تغییر داده است، مثل اینکه کسی فقط
ِيَن ُهْم َ�ْن َصَ�تِِهْم َساُهونَ ﴿ بخواند ورا  .]٤[الماعون:  ﴾٤لِلُْمَصّلِ�َ  را ترک  ﴾٥ا�َّ

 کند.
دھد که در آن آمده است: (من در میان  سوم: مناوی در اینجا حدیثی را توضیح می

گذارم: کتاب خدا که ریسمان الھی است و از آسمان به زمین  شما دو چیز را باقی می
شوند تا اینکه بر  ل بیت من، و این دو از ھم جدا نمیکشیده شده است، وعترت و اھ

 . ١آیند) نزد من می  حوض
گوید:  در سند این حدیث، قاسم بن حسان قرار دارد، و بخاری در مورد او می

. و ابن حبان او را از ثقات ٢(حدیث او منکر است، و معروف و شناخته شده نیست)
ی که جرح و ھرکساست که در مورد  . چنان که عادت ابن حبان بر این٣شمرده است

دھد، شاید ابن حبان از سخن امام بخاری  نقدی سراغ نداشته باشد او را ثقه قرار می
 اطالع نداشته است.

تر سخن علما را در مورد او بیان  و مدار حدیث بر شریک بن عبدالله است، و پیش
 . ٤کردیم که او به تشیع و اضطراب حدیث و کثرت اشتباه متھم است

فرمایید، حدیث با این معنی درست نیست، چون جزو  می که مالحظه و ھمانطور
 باشد.  می بعضی از الفاظ حدیث ثقلین است که ضعیف

حدیث نپرداخته است، بلکه فقط طبق عادت برخی از علما  ۀمناوی به بیان درج
کنند؛ به شرح آن  پردازند وکمتر سند را تحقیق می که بیشتر به شرح متون می

پرداخته است، و این خللی است در منھج و راه و روش که آن را برای خود و برای 
 پسندیم.  نمی دیگران

از ھا  آن قرآن ھستند و تمسک بهاین ادعای شما که (اھل بیت برابر با  چھارم:
 ھا؟ اینگونه ھستند یا بعضی از آنھا  آن دھد). آیا ھمه گمراھی نجات می

 ). ٥/١٨١احمد ( -١
 ). ٣/٣٦٩المیزان ( -٢
 ). ١٤/٣٢٩تھذیب الکمال ( -٣
 ). ٢/٢٧٤المیزان ( -٤
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 از اھل بیت پیامبر است یا نه؟! ص آیا عباس عموی پیامبر -
گویم: روایات در مورد او به  گوید: (می مامقانی شیعی امامی در مورد عباس می

 . ١ترند) کنند قوی را مذمت میشدت مختلف ھستند و روایاتی که او 
 آیا پسر عباس، عبدالله از اھل بیت است یا نه؟!  -

کند که او (به علی خیانت کرد و بیت المال بصره را  کشی شیعه امامی ادعا می
 . ٢برداشت)

آیا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب از اھل بیت است یا نه؟! کشی  -
 نوشید). اب میوید: (او شرگ شیعه امامی می

مجلسی، جعفر بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر صادق را دروغگو  -
 .٣نامد می

 (المثنی) از اھل بیت است یا نه؟!آیا حسن بن حسن  -
روایات شما در تنقیح المقال در مورد او مختلف ھستند که آیا او کافر است یا 

 .٤فاسق؟!
ه محض، از اھل بیت است یا نه؟! او را آیا عبدالله بن حسن بن حسن معروف ب -

 ٥اند. دروغگو نامیده
، از اھل بیت النفس الزکیةآیا محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن، ملقب به  -

 است یا نه؟!
 . ٦اند که او دروغگو بوده، و به دروغ ادعای امامت کرده است گفته

دادند که  انجام میگوید: (سایر فرزندان حسن بن علی کارھای زشتی  و مامقانی می
توان کارھای زشت او را بر  توان آن را بر تقیه حمل کرد؛ به استثنای زید که می نمی

 ). ١٢٨-٢/١٢٦تنقیح المقال ( -١
 ). ٤/١٤٣الرجال ( مجمع -٢
 ).٥/ ٥١االنوار ( بحار -٣
 ). ٣٧٣، ١/٣٥تنقیح المقال ( -٤
 ).٢/١٧٧)، و تنقیح المقال (١٩٤، ١٨١، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٣بصائرالدرجات (ص  -٥
 )١٠٩٥٣ح المقال (ترجمه یتنق -٦
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 .١تقیه حمل نمود)
که نیمی از تعداد  †این چیزی است که شما در مورد فرزندان حسن بن علی

گویید؛ چون اھل بیت از فرزندان حسن و حسین  دھند می اھل بیت را تشکیل می
یعنی فرزندان حسن از دیدگاه مامقانی کارھای زشتی ھا  آن نصفھستند، و 

 برابر با قرآن ھستند؟!!ھا  آن اند، آیا کرده می
ما ھا  آن اگر بگویید: اھل بیت فقط ائمه ھستند، و ادعا کنید که بوسیله پنجم:

اکنون کجا ھستند؟! آیا ما به امامی اقتدا ھا  آن گوییم: شویم، می ھدایت و راھیاب می
کنیم که فرار کرده و معلوم نیست کجاست یا اصًال وجود خارجی ندارد؟! اگر بگویید: 

بزرگترین و برترین  ۀگوییم: آیا سیر کنیم. می اقتدا میھا  آن ۀائمه نیستند و ما به سیر
 آید؟!  بر می ھا کتابسیره از  ھردوبرای ما کافی نیست، و  صانسان محمد

کرد، آیا به نظر شما  بود و برابری می با قرآن ھمراه  اگر ما به کسی نیاز مداشتیم که
کرد؟! و آیا  خداوند نسل کسی را که ما را به تأسی به او فرمان داده است قطع می

 دھد سپس آن امام را یاری نمیکند؟!! خداوند به اقتدا به امامی دستور می
بینی که  آیا نمیگوید:  اید: (تفتازانی بعد از نقل حدیث مسلم می ) شما گفته١٥٨

از گمراھی نجات ھا  آن (اھل بیت) را با قرآن ھمراه نموده که تمسک بهھا  آن صپیامبر
دھد، و مفھوم تمسک به کتاب، یعنی تمسک به علم و ھدایتی که در قرآن است، و  می

 ھمچنین تمسک به علم و ھدایت عترت).
 پاسخ:

ابوبکر است، و  صاینکه، تفتازانی تأکید کرده است که خلیفه بعد از پیامبر اول: 
ده دلیل برای این ذکر کرده است، و این نشانگر آن است که آنچه شما از سخن او 

 اید مرادش نبوده است. استنباط کرده
 سعلی ص کنند که امام بعد از پیامبر تفتازانی گفته است: امامیه ادعا می دوم:

اند، سپس تفتازانی بعد  اند و آن را پنھان کرده دانسته ست، و صحابه این را میبوده ا
ای از دیانت و انصاف داشته باشد  بھره ھرکسگوییم:  گوید: (می میھا  آن ذکر ادعای

در چنین  صاز مخالفت با فرمان پیامبر  ص داند که اصحاب رسول خدا قطعًا می
دھد و این ادعا را نابخردانه  فتازانی ادامه میامر مھمی پاک و بری ھستند...)، سپس ت

 ). ٣/١٤٢ح المقال (یتنق -١
                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٨٦

 کند. دھد و آن را رد می قرار می
 دھد نقل شما از او درست است؟! آیا با وجود آن که او مذھب شما را باطل قرار می

گفته وجود ندارد، زیرا کلمات  /در متن حدیث صحیح آنچه تفتازانی سوم:
ن در میان شما دو چیز مھم باقی حدیث چنان که گفتیم به این صورت ھستند: (م

گذارم: او کتاب خدا که سرشار از نور و ھدایت است، کتاب خدا را بگیرید و به آن  می
به تمسک به کتاب خدا تشویق کرد. سپس گفت: و  صتمسک جویید.... و پیامبر 

 . ١اھل بیت من، در مورد اھل بیت من خدا را مد نظر داشته باشید... تا سه بار)
 دھد؟!! از گمراھی نجات می ھردوپس کجا در حدیث آمده است که تمسک به 

 خواسته است که به علم و ھدایت عترت گواھی دھد. پس تفتازانی فقط می چھارم:
اند، و این عمل این  و قبًال بیان شد که شیعه امامیه به گروھی از اھل بیت طعنه زده

قض میکند؛ چون از دیدگاه شیعه ادعا را که تمسک به اھل بیت سبب نجات است ن
 اند. ھمه اھل بیت از علم و ھدایت برخوردار نبوده

گوید: ما معتقدیم مذھب اثناعشری با دو  اید: (دکتر عصام العماد می ) شما گفته١٥٩
کند: یکی حدیث ثقلین است، و دیگری حدیث اثنی عشر است، و تا وقتی  بال پرواز می

ھای مذھب  توانند حقایق و خصوصیت نکنند نمیھا این دو حدیث را درک  وھابی
 . ٢عشری را بفھمند) اثنی

ه مذھب و گمان برده اید که این فرد اھل یمن است، و قبًال وھابی بوده و سپس ب
 اثناعشری روی آورده است!!

 پاسخ:
اینکه، مذھبی به نام وھابیت وجود ندارد، و بلکه این اسمی است که اھل اول: 

با مذھب سلف صالح که بر پایه کتاب و سنت استوار است اختراع  بدعت برای مبارزه
مردم را به کتاب و سنت دعوت داده است،  /اند، و شیخ محمد بن عبدالوھاب کرده

 چیز جدیدی ایجاد نکرده است.
وھابی بوده و سپس به مذھب شیعه  کنید میاین یمنی که شما ادعا  دوم:

دانم که او رافضی به دنیا آمده و در محیط  میاثناعشری روی آورده است، من به یقین 

 ). ٦١٧٨مسلم ( -١
 ). ١٥٥المنھج الجدید والصحیح فی الحوار مع الوھابیین (ص  -٢

                                           



 ٣٨٧  سپاس و تذکر

ھا رشد کرده است، و اینکه او در دانشگاه امام درس خوانده است با درس  رافضی
 کند. ھای مسلمین فرقی نمی خواندن مستشرقین در مدارس و دانشگاه

باور ندارم که فردی بر مذھب اھل سنت باشد و منابع دینی (کتاب و سنت) را 
 مذھب امامیه روی بیاورد.  بداند سپس به

اند،  اند و سپس شیعه شده اید که سنی بوده کسانی که شما ادعا کرده ۀو ھم
ھایی غالی و افراطی  ھای خیالی ھستند یا افرادی فریب خورده و یا صوفی شخصیت

 اند. اند و سپس شیعه شده برند که سنی بوده باشند که گمان می می
اند از بزرگان  اند و به عقیده صحیح روی آورده شده اما کسانی از اھل تشیع که سنی

 اند. و افراد برجسته شیعه ھستند که در میانشان از مقام علمی واالیی برخوردار بوده
افرادی ھمچون: سید اسدالله خرقانی، و آیت الله شریعت سنگلجی، و دکتر شعار، و 

صاحب کتاب:  /قمی عالم مجاھد آیت الله العظمی سید ابوالفضل بن الرضا برقعی
از ھا  این ، ھمه)١(بت شکن(عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول)، و احمد کسروی

ھای عمده اھل سنت از  ن مذھب اثناعشری به گزاف مدعی ھستند که تعدادی از شخصیتمبلغا -١
اند اما دریغ از یک سند و مدرک قاطع,  عقیده خودشان برگشته و مذھب اثناعشری را پذیرفته

شوند, نه  می گاھی مصری و گاھی اردنی و گاھی آسیایی و گاھی اروپایی و آفریقایی مستبصر
لماء و دانشمندان, جالب اینکه این فتوحات مبین! زیر عبای وحدت و تقریب افراد عادی بلکه ع

 گیرد!. می انجام
در این اسالم ناب! تناقض زیاد است این ھم یکی!, اگر وحدت و تقریب است این ادعاھا چیست؟! 

اھل سنت است پس شعار وحدت و تقریب چه معنایی دارد؟! اگر » استبصار«اگر ھدف و برنامه 
داشت اما کجاست استبصار و  می بود حداقل این تناقض ھم کمی وزن می عاھا درستاین اد

ازه داده و ـود اجـھویت به خ د نفر گمنام و بیـھای اھل سنت؟! چن ھدایت علماء و شخصیت
ھا ھدایت شده اند یا عده ای عوام از فالن کشور آفریقایی یا  اند که گویا این برایشان سوژه ساخته

خاطر سد رمق و فرار از شرایط سخت زندگی فقیرانه تن به شیعه شدن و حتی نصرانی آسیایی به 
 ھای اھل سنت؟! علماء و شخصیت» استبصار«دھند! اما کجاست  می شدن

ھای بزرگ و حقیقی که با علم و دانش و عقل و منطق از خرافات روی  اما در عوض شخصیت
ھا را در تاریکی مطلق نگه  کنند که آن می سعی گردانیده و راه حق را انتخاب کرده اند آقایان

 دارند و ھیچ گونه اثری از آنان بدست مردم نرسد.
ھای بزرگواری که از تشیع به مذھب اھل سنت روی  اما این واقعیت است که این شخصیت

اند نه تنھا عالمند بلکه مانند سایر اھل سنت ھمواره داعی وحدت حقیقی بوده و ھستند,  آورده

                                           

 



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٣٨٨

اند، و افرادی دیگر ھست که  اند که سنی شده نخبگان و افراد برجسته شیعه بوده
ایم یا اسامی  را نام نبردهھا  آن صحیح ھدایت کرده است و ما ۀرا به عقیدھا  آن خداوند
 دانیم. نمیآنان را 

اند و خواستار تصحیح آن  و افرادی از شیعه ھستند که علیه مذھب شیعه شوریده
 باشند، افرادی ھمچون موسی موسوی و احمد الکاتب و غیره. می

کند که پیروان  مشخص میھا  آن ای ھستند که موضع ھای برجسته ھا شخصیت این
 برند. ھای عقیدتی رنج می مذھب امامی از چه بحران

 ۀرا به عقیدھا  آن اند که خداوند زیدی بوده ۀای از شیع ھای برجسته شخصیتو 
صحیح ھدایت کرده است. صنعانی و شوکانی و ابن وزیر که کتابی در ترجیح مذھب 

نسبت داده شده تألیف کرده است، و ھا  آن اھل سنت و تبرئه اھل بیت از آنچه که به

از آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی مؤلف این کتاب که ایشان را با قلم خودشان خواھید غیر 
 کنیم: می شناخت چند شخصیت را به طور نمونه معرفی

 آیت الله سید علی اصغر بنابی تبریزی -١
 عالمه سید اسماعیل آل اسحاق خوئینی زنجانی -٢
 استاد حیدر علی قلمداران قمی -٣
 تھرانیآیت الله شریعت سنگلجی  -٤
 زییدکتر یوسف شعار تبر -٥
 مھندس محمد حسین برازنده مشھدی  -٦
 حجت اإلسالم دکتر مرتضی رادمھر تھرانی  -٧
 علی رضا محمدی تھرانی -٨
 استاد علی محمد قضیبی بحرینی (نویسنده کتاب آنگاه که صحابه را شناختم!) -٩

 آیت الله العظمی محمد بن محمد مھدی خالصی عراقی -١٠
 له خرقانیآیت الله اسدال -١١
 دکتر صادق تقوی, استاد سابق دانشگاه تھران -١٢
 دکتر علی مظفریان شیرازی -١٣

اند, امیدواریم پس از  ھا از خود آثار علمی و تحقیقی به جای گذاشته که تقریبا تمامی شخصیت
این کتاب خوانندگان عزیز خود قضاوت کنند که حق چیست و حق جو کیست و چه  ۀمطالع

آیت  :ۀخرافات وفور در زیارات قبور نوشت ۀاه استبصار را بپیمایند!. (برگرفته از مقدمکسانی باید ر
 الله برقعی قمی).
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، این کتاب ده جلد است و اسم آن: شایسته است این کتاب با آب طال نوشته شود

 .القاسم) الذب عن سنة أيب (العواصم والقواصم يف

است.  صثابت گردید که کشتی نجات قرآن و سنت پیامبرھا  این ۀبرای ھم
 بنابراین، به آن پیوستند.

حدیث ثقلین قبًال توضیح داده شد، و حدیث دوازده خلیفه با کلمات مختلفی  سوم:
یابد. از جمله کلمات این  وارد شده است که ھیچ یک از آن با دوازده امام انطباق نمی

 حدیث برخی عبارتند از: 
 آید ھمه از قریش ھستند). (دوازده امیر می -
 ھد بود).(اسالم تا دوازده خلیفه عزیز و قدرتمند خوا -
 (این دین تا دوازده خلیفه قدرتمند خواھد بود). -

اند بجز علی  کدام یک از این کلمات بر دوازده امامی که به حکومت و امارت نرسیده
 کند؟!  و حسن داللت می

که نیمه دوم  کنید میکند و شما ادعا  حدیث به قدرت و بازدارندگی دین اشاره می
 قرن اول بدترین قرن بوده است!

چه ربطی  -اگر این نسبت درست باشد -موضوع دوازده امام به وھابیت  چھارم:
دارد، در حالیکه شیعه امامیه از صدر اسالم تا به امروز با تمام امت اسالمی اختالف 

شوند قبل از دویست یا سیصد سال پدید  اند، و کسانی که وھابی نامیده می داشته
 اند، آیا این مغالطه نیست؟!! آمده

اید: (پس تردیدی نیست که منظور از اھل بیت کسانی اند که آیه تطھیر  ) شما گفته١٦٠
عبارتند از: علی و فاطمه و حسن و حسین، پس آیه ھا  آن نازل شده است، وھا  آن در مورد

شود چنان که در  شود ھمان طور که شامل زنان پیامبر نمی تطھیر شامل کسانی دیگر نمی
  .١مسلم تصریح شده است

حسن و حسین و  صاند که گفت: پیامبر و ترمذی و غیره از ام سلمه روایت کرده
اھل بیت من و خاصان ھا  این علی و فاطمه را با چادری پوشاند، سپس گفت: (بار خدایا!

دور کن و آنان را کامًال پاک بگردان. ام سلمه گفت: من ھم ھا  آن من ھستند، پلیدی را از
خدا؟! فرمود: تو به خیر و خوبی ھستی). این حدیث حسن ھستم ای رسول ھا  آن با

 ). ٧/١٢٣مسلم ( -١
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، حاکم آن را روایت کرده و گفته است: ١صحیح است. و بھترین روایت در این باب است
 . ٢اند  این حدیث مطابق با شرایط بخاری صحیح است، و شیخین آن را ذکر نکرده

اند که گفت: (چادر  و ھمچنین احمد و طبرانی و سیوطی آن را از ام سلمه روایت کرده
را بلند کردم تا ھمراه آنان وارد آن شوم، آنگاه آن را از دستم کشید و فرمود: تو بر خیر 

 . ٣ھستی)
خواھد چادر را از دست   گوید: زنان پیامبر از اھل بیت ھستند او می که می ھرکسپس 

 بکشد و زنانش را در آن داخل کند. صپیامبر
 جه:می گویم: پاسخ آن به چندین و

اینکه، آیه تطھیر و حدیث کساء از مھمترین دالیلی ھستند که امامیه به آن اول: 
 کنند؛ بنابراین، باید در مورد این آیه و حدیث تاملی داشته باشیم.  استناد می

برای استدالل از ھا  آن امامیه و تالش ھای اینکه، کسی که از استدالل دوم:
 کند!  ی اھل سنت اطالع داشته باشد از این تناقض تعجب میھا کتاب

ھای خود به  دھد، سپس در استدالل مذھبی که افرادی را کافر و یا فاسق قرار می
ترین دلیل برای باطل بودن این مذھب  ورزد، و این واضح سخنان ھمان افراد استناد می

 است.
جنگیده است کافر است؛ چون گویم: کسی که با علی  گوید: (می ابن مطھر حلی می

با تو بجنگد با من جنگیده است) و در کافر  ھرکسفرموده است: (ای علی!  صپیامبر 
جنگد شکی نیست. و اما در مورد کسانی که در قضیه  می ص بودن کسی که با پیامبر

را کافر ھا  آن اند اقوال علمای ما مختلف است. بعضی از علما امامت با او مخالفت کرده
اند، و آن نص روشنی بود که  یکی از ضروریات دین را انکار کردهھا  آن اند، چون نستهدا

را ھا  آن کرد و به تواتر نقل شده بود، و گروھی دیگر از علما بر امامت علی داللت می
 . ٤تر است...) اند، و این نظریه قوی فاسق قرار داده

نص آشکار است) با آنچه که شما این گفته را که امامت (از ضروریات دین است و 

 ). ٥/٣٦١ترمذی ( -١
 ). ٢/٤١٦المستدرک ( -٢
 ) ٦/٣٢٣المسند ( -٣
و )، و بیشترین قسمت بخش پنجم را به ذم ٤٢٣-٣٨٨کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ( -٤

 تجریح صحابه اختصاص داده است.
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مسئله امامت را  صگوید: (اگر پیامبر  گوید مقایسه کنید، خمینی می خمینی می
رسانید...) وقتی شما این دو  ھمان گونه که خداوند به او فرمان داده بود به مردم می

 ! کنید میقول را مقایسه کنید تناقض عجیبی را مشاھده 

ْهَل ﴿ فرماید: خداوند متعال می سوم:
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

 .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند، و شما را کامًال پاک  قطعًا خداوند می«
 ».سازد

 تامالتی در مورد این آیه:
آید که در مورد زنان  ایست که به دنبال آیاتی می : اینکه، این آیه بخشی از آیهاول

ْزَواِجَك ﴿ شوند: پیامبر ھستند، این آیات از اینجا شروع می
َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
 ﴾يَا �

دھد تا اینکه  خداوند زنان پیامبر را مورد خطاب قرار میو ھمچنان  .]٢٨[األحزاب: 

َ�َة َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� ﴿ فرماید: می قِْمَن الصَّ
َ
وَ�  َوأ

ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ�  َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

ْهَل اْ�َيِْت 
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َ َورَُسوَ�ُ  إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ ِطْعَن ا�َّ

َ
َ�ةَ َوأ َوآ�َِ� الزَّ

ھای  و در خانه« .]٣٤-٣٣[األحزاب:  ﴾ُيوتُِ�نَّ َواذُْكْرَن َما ُ�تَْ� ِ� �ُ  ٣٣َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
خود بمانید، و ھمچون جاھلیت پیشین در میان مردم ظاھر نشوید و خودنمائی نکنید، 
و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید، و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید، خداوند 

آیات  شما را کامًال پاک سازد، وخواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند، و   قطعًا می
 .»شود یاد کنید انگیز را که در منازل شما خوانده می خدا و سخنان حکمت

و آیه در  -دھد  را مخاطب قرار می صای که ھمسران پیامبر  چگونه بخشی از آیه
جدا کرده  -دھد را مخاطب قرار می ص ضمن آیاتی قرار دارد که ھمسران پیامبر

 شود که در این بخش زنان مورد خطاب نیستند؟! شود و ادعا می می
 شناسی این ادعا را نکرده است.  ھیچ لغت

سازد و آنان را کامًال  دور میھا  آن آیا آنچه خداوند بیان نموده که پلیدی را از دوم:
 خواسته است؟ھا  آن گرداند مقدر بوده و انجام شده است یا خداوند آن را از پاک می

 برد که معنی اراده را در کتاب خدا بدانیم.  این سو می این امر ما را به
خواھد قطعًا به وقوع  آیا ھمه آنچه که خداوند گفته آن را خواسته است یا آن را می

 پیوسته است؟ 
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بینیم که کلمه اراده در قرآن به  وقتی در مورد کلمه اراده در کتاب خدا تأمل کنیم می
 دو معنی آمده است:

گذاری و امر و دوست داشتن چیزی که اراده به آن تعلق  و قانون تشریع معنی اول:
 ۀخواھد که آن کار را انجام دھد، از آن جمله گفت گرفته است، یعنی خداوند از بنده می

ُ ِ�َْجَعَل َعلَيُْ�ْم ِمْن َحَرٍج َولَِ�ْن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ْم ﴿ فرماید: الھی که می َما يُِر�ُد ا�َّ
 .]٦[المائدة:  ﴾٦َوِ�ُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَيُْ�ْم لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 

خواھد شما  خواھد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد و بلکه می خداوند نمی«
 ».را پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید شاید که شکر به جای آورید

ُ بِ�ُ ﴿ فرماید: و می  .]١٨٥[البقرة:  ﴾ُم الْيُْ�َ َوَ� يُِر�ُد بُِ�ُم الُْعْ�َ يُرِ�ُد ا�َّ
 ».خواھد و خواھان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«

گوید: (پس برای خودتان بخواھید آنچه را که خدا برای شما خواسته  قتاده می
 است).

ْن َ�ُتوَب َعلَيُْ�مْ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
ُ يُرِ�ُد أ ِيَن يَتَّبُِعوَن  َوا�َّ َوُ�رِ�ُد ا�َّ

ْن تَِميلُوا َميًْ� َعِظيًما
َ
َهَواِت أ  .]٢٧[النساء:  ﴾٢٧الشَّ

ھا و امیال ھستند  خواھد توبه شما را بپذیرد و آنان که به دنبال شھوت خداوند می«
 ».خواھند تا حدود زیادی منحرف شوید می

وند این را برای شما دوست پس این خواستن، بمعنی محبت و امر است، یعنی خدا
 دارد، و شما آن را و یا اسباب آن را انجام دھید. 

ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم ﴿ خداوند متعال: ۀو از ھمین نوع است فرمود َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ
 .»خواھد پلیدی را از شما دور کند  خداوند قطعًا می« .]٣٣[األحزاب:  ﴾الرِّْجَس 

و قانون را برای شما آورده است که بر آن عمل کنید؛ تا  یعنی: خداوند این تشریع
 پلیدی را از شما دور کند و شما را کامًال پاک سازد.

آنچه اراده به آن تعلق گرفته است قطعًا محقق است، و این اراده فقط به  معنی دوم:
 کار پروردگار متعلق است.

ْمُرهُ إَِذا ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
ْن َ�ُقوَل َ�ُ ُ�ْن َ�َيُكونُ إِ�ََّما أ

َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
 ﴾٨٢أ

ھرگاه خدا چیزی را بخواھد که بشود، کار او تنھا این است که خطاب بدان « .]٨٢[یس: 
 ».شود بگوید: بشو! و آن ھم می
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ْسَ�مِ ﴿ فرماید: و می ْح َصْدَرهُ لِْ�ِ ْن َ�ْهِديَُه �َْ�َ
َ
ُ أ  .]١٢٥[األنعام:  ﴾َ�َمْن يُرِِد ا�َّ

اش را گشاده برای (پذیرش) اسالم  آن کس را که خدا بخواھد ھدایت کند سینه«
 ».سازد می

َ َ�ْفَعُل َما يُرِ�دُ ﴿ فرماید: و می  .]١٤[الحج:  ﴾١٤إِنَّ ا�َّ
 ».کند خداوند ھر چه بخواھد می«

 یابد.  پس در اینجا اراده کار خداست، و ھر چه خدا بخواھد قطعًا تحقق می
 گوید: (... اراده در شریعت به دو معنی آمده است: می /شاطبی

ایست، پس ھر آنچه خدا خواسته که  اراده قدری که متعلق به ھر خواسته یکی:
 شود.  شود و آنچه را خواسته که نشود نمی بشود می

اراده امری است که متعلق به طلب و خواستن انجام کارھاست، و انجام  دوم و
ند از آن نھی کرده است، معنی این اراده و خواستن این است ندادن کارھایی که خداو

که خداوند دوست دارد که کاری که بدان فرمان داده انجام شود، و بدان راضی 
 کنند... اراده داللت می ھردواست...)، سپس آیاتی را ذکر کرده که بر 

باه گوید: (به علت ندانستن فرق دو اراده بعضی در این مسئله به اشت سپس می
 . ١اند) رفته

 تامل سوم:
ھا  آن تطھیر تحقق یافته است، ما از ۀخواھد) در آی اگر شیعه ادعا کنند که (یرید: می

خواھد) در این آیه آنچه او خواسته تحقق یافته  الھی که (یرید: می ۀپرسیم: آیا گفت می
 ای که این کلمه آمده مراد آن تحقق یافته است؟! است یا در ھر آیه

گویید: چیست؟  پرسیم دلیل آنچه می میھا  آن بگویند: فقط در ھمین آیه، ازاگر 
پس دلیلی وجود ندارد که این کلمه فقط در اینجا بر این مفھوم داللت کند و در جایی 

 دیگر داللت نکند.

َ ﴿ گوییم: خداوند متعال خطاب به صحابه گفته است: سپس می ُ ِ�ُبَّ�ِ يُرِ�ُد ا�َّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ لَُ�ْم َوَ�هْ  ِيَن ِمْن َ�بْلُِ�ْم َوَ�ُتوَب َعلَيُْ�ْم  َوا�َّ ُ  ٢٦ِديَُ�ْم ُسَنَ ا�َّ َوا�َّ

ْن تَِميلُوا َميًْ� َعِظيًما
َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ ْن َ�ُتوَب َعلَيُْ�ْم َوُ�رِ�ُد ا�َّ

َ
 ﴾٢٧يُرِ�ُد أ

 ). ٣٧٣-٤/٣٧٠الموافقات ( -١
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 .]٢٧-٢٦[النساء: 
ھای کسانی که پیش از  ما بیان کند و شما را به سنتخواھد برای ش خداوند می«

اند ھدایت نماید و توبه شما را بپذیرد، و خداوند دانای حکیم است، و خداوند  شما بوده
خواھند شما  ھا ھستند می خواھد توبه شما را بپذیرد و کسانی که به دنبال شھوت می

 ».منحرف شوید

ُ ِ�َْجَعَل َعلَيُْ�ْم ِمْن َحَرٍج َوَلِ�ْن يُرِ�ُد  َما يُرِ�دُ ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ا�َّ
 .]٦[المائدة:  ﴾٦ِ�َُطّهَِرُ�ْم َوِ�ُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَيُْ�ْم لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 

خواھد شما را  خواھد و خواھان زحمت شما نیست و می خداوند آسایش شما را می«
 ».امل گرداند شاید که شکر بجای آوریدپاکیزه دارد و نعمت خویش را بر شما ک

اند، و خداوند به آنان خبر داده است که  دراین آیات اصحاب مخاطب قرار گرفته
 خواھد: (آنان را پاکیزه کند). خواھد (توبه آنان را بپذیرد) و می می

ُ ﴿ پس این اراده و خواستن با آن خواستن که خداوند فرموده است: إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ
 .]٣٣[األحزاب:  ﴾ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس 

 چه فرقی دارد؟!
اگر این اراده در اینجا تحقق یافته است برای صحابه نیز متحقق گشته است، و اگر 

   دراینجا تحقق نیافته در آنجا نیز محقق نشده است.
ھا  آن عقیده شیعه در مورد کارھای بندگان عقیده معتزله است، ومالحظه چھارم: 

ای را  تواند ھدایت یافته تواند گمراھی را ھدایت کند، و نمی معتقدند که خداوند نمی
 گیرد. کنند دو قدرت به یک مقدور تعلق نمی گمراه سازد؛ چون شیعه و معتزله فکر می

را از انجام دادن کاری منع ھا  آن کنند که خداوند پس چطور در اینجا ادعا می
 ؟! ھاست آنکند که در توان  می

بعد از  االعتقاد) (االقتصاد يفشیخ محمد بن حسن طوسی امامی در کتابش 
گوید: (ما فقط این را  سخنانی طوالنی در مورد نفی تقدیر طبق مذھب معتزله، می

گوییم که آنچه برای ما مقدور است درست نیست که برای خدا مقدور باشد، چون  می
معدوم باشد. چون اگر یکی از ما را چنین  انجامد که خداوند موجودی این به آن می

شود از این جھت او  اند، الزم می فرض کنیم که اسباب او را به ایجاد آن فرا خوانده
حادث باشد، و وقتی خداوند آن را نخواھد باید پدید نیاید. پس در یک کار ھم حدوث او 
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ه ھر حال شود، و این محال است پس ب گردد و ھم عدم وجودش الزم می واجب می
 . ١باطل است)

توانیم اطاعت  آنچه برای ما مقدور است خداوند به آن توانایی ندارد. ما می ییعن
 توانیم نافرمانی کنیم. و پلیدی گناھی است که در قدرت ماست.  کنیم و می

پس چگونه شیعه معتقدند که خداوند بر انجام کارھای ما قادر نیست سپس 
 را از کارھایمان باز دارد؟!تواند ما  گویند: او می می

گویند، یعنی اینکه  پس در اینجا شیعه باید ھمان چیزی را بگویند که اھل سنت می
کند، و به او  خداوند بر ھمه چیز تواناست، و خداوند است که فرمان بردار را کمک می

ا کند؛ شیعه باید این عقیده ر اش نمی کند و یاری دھد و گناھکار را رھا می توفیق می
 درست باشد و یا اینکه تطھیر را نفی کنند!!ھا  آن داشته باشند تا استدالل

إِيَّاَك ﴿ و از آنجا که خداوند بر ھمه کارھا تواناست به ما فرمان داده که بگوییم:
 جوییم. پرستیم و فقط از تو یاری می فقط تو را می ﴾٥َ�ْعُبُد �يَّاَك �َْسَتعِ�ُ 

ده است تا از او یاری بخواھیم تا ما را در انجام کار یاری بنابراین، به ما فرمان دا
کند، و اگر کار در قدرت و توان او نبود چگونه ما را بر انجام دادن یا ترک آن یاری 

 کند؟! می
 مالحظه پنجم: تفسیر آیه با لغت:

 ص گوید: (اھل بیت در اینجا زنان پیامبر ھـ) می ۳۱۱زجاج (متوفای  -۱
ست: پیامبر و مردانی که از اھل بیت او ھستند مراد ھستند. و گفته شده ا

کند که اھل بیت برای زنان و مردان استفاده  است. و لغت بر این داللت می
گوید: (عنکم) و (یطھرکم) و اگر تنھا زنان مراد  شود؛ چون خداوند می می
 . ٢گفت: عنکن و یطھرکن...) بودند فقط می می

آید این است که اھل  د: (آنچه به نظرم میگوی ھـ) می ۴۲۹و ثعالبی (متوفای  -۲
اند، به  بیت زنان پیامبر و دخترش و پسرانش و شوھر دخترش یعنی علی بوده

ھا  آن اقتضای کلمات آیه ھمسران پیامبر از اھل بیت ھستند؛ چون آیه در مورد

 ).٩٩االقتصاد فی االعتقاد (ص  -١
 ).٢٢٧-٤/٢٢٦القرآن ( معانی -٢
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 . ١اند) مورد خطاب قرار گرفتهھا  آن نازل شده و
 . ٢گفته استھـ) نیز چنین  ۵۳۷و نسفی (متوفای  -۳
کند که زنان  گوید: (سپس بیان می ھـ) می ۵۳۸و زمخشری (متوفای  -۴

مرتکب گناه  ص را امر و نھی و موعظه کرده تا اھل بیت پیامبر صپیامبر
نشوند، و با تقوا خود را از گناھان صیانت نمایند... و این دلیلی است بر اینکه 

 . ٣از اھل بیت او ھستند) ص زنان پیامبر
ھـ) بعد از بیان قول اول در مورد آیه، و ذکر اینکه  ۵۹۷وزی (متوفای و ابن ج -۵

گوید: (و از آن جا که ما قبل و ما بعد آیه  اھل بیت زنان پیامبر ھستند می
شود، اما به  باشد این قول بیشتر تأکید می می صمتعلق به زنان پیامبر 

شود، و آن این است که چرا با  گویند اعتراضی وارد می کسانی که چنین می
صیغه جمع مذکر مخاطب قرار داده، و فرموده (عنکم) و (یطھرکم)؟ پاسخ این 

 . ٤شود) را ھم شامل می صاست که پیامبر 
اوند خطاب با صیغه مونث را گوید: (سپس خد ھـ) می ۶۰۶و رازی (متوفای  -۶

و مردان  ص ترک نمود و با صیغه مذکر خطاب کرد، تا زنان اھل بیت پیامبر
اھل بیت او در آن داخل باشند، و در مورد اھل بیت اقوال مختلفی است، و 

 صاولی و بھتر این است که گفته شود: اھل بیت فرزندان و ھمسران پیامبر 
 . ٥باشند...) اھل بیت میھستند، و حسن و حسین و علی از 

گوید: (و استدالل از  ھـ) بعد از ذکر مذھب شیعه می ۶۸۵و بیضاوی (متوفای  -۷
حجت است استدالل ضعیفی است؛ ھا  آن و بر اینکه اجماعھا  آن این بر عصمت

با ما قبل و ما بعد آیه تناسب ھا  آن چون تخصیص دادن این قسمت از آیه به
 . ٦ندارد...)

 تفسیر الثعالبی. -١
 تفسیر النسفی. -٢
 ). ٣/٥٤٦الکشاف ( -٣
 زادالمسیر. -٤
 ).٢٥/١٦٩مفاتیح الغیب ( -٥
 ). ٤/٣٧١تفسیر البیضاوی ( -٦
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گوید: (و این دلیل روشنی است بر اینکه  ھـ) می ۹۸۲متوفای و ابوالسعود ( -۸
 . ١از اھل بیت آنحضرت ھستند...) صزنان پیامبر 

 صگوید: (اھل بیت: زنان پیامبر  ھـ) می ۱۳۹۳و ابن عاشور (متوفای  -۹
اند، و نیز قبل از این آیه و  مورد خطاب قرار گرفتهھا  آن ھستند، و در این آیه

 کس در این شکی ندارد). مخاطب ھستند، و ھیچا ھ آن بعد از این آیه
و شیعه با دستاویز قرار دادن حدیث کساء اھل بیت را منحصر به فاطمه و 

از اھل  صاند که ھمسران پیامبر  اند، و ادعا کرده قرار داده شھمسرش و دو پسرش
 بیت نیستند.

اضافی قرار  ای در واقع این آیه را جملهھا  آن و این مخالف با قرآن است؛ چون
اند، و حدیث  دھند که در میان آیاتی آمده که در آن زنان پیامبر مخاطب قرار گرفته می

کند که این وصف فقط متعلق به آل عباست، چون در سخن  کساء بر این داللت نمی
ای استفاده نشده که معنی حصر  ھا اھل بیت من ھستند) کلمه پیامبر که فرمود: (این

 کند کـه گفت: حکایت می ÷از ابراھیم أل آن است که خداوندرا بدھد، و این مث

 ».ھا میھمان من ھستند این« .]٦٨[الحجر:  ﴾٦٨قَاَل إِنَّ َهُؤَ�ءِ َضيِْ� فََ� َ�ْفَضُحونِ ﴿
ندارد. و آنچه شیعه ھا  این و معنایش این نیست که او میھمانی دیگر غیر از

 . ٢ھای بعد از خود جداست) ھای قبل و آیه آیهآید که آیه، از  گویند از آن چنین بر می می
کند که بیرون  رود تأکید می این امام که از ائمه لغت در عصر حاضر به شمار می

از اھل بیت به معنی غصب کردن وصف اھل بیت و  صکردن ھمسران پیامبر
 مخالفت با قرآن است.

یانی دارد، و داللت آیات ھمین بود.... آیات سیاق واحدی دارند که آغاز و پا
خواھند معنای آن را فاسد  اند، و شیعه می مورد خطاب قرار گرفته صھمسران پیامبر 

ای را از سیاق و از مجموعه عبارت آن بردارند، و علت آن  و خراب کنند، و جمله
 شکل گرفته است.ھا  آن ذھنیتی است که به سبب روایات ضعیف برای

 سپاسگذاریم. بار خدایا! از تو به خاطر نعمت ھدایت

 ). ٧/١٠٢تفسیر أبی السعود ( -١
 ).٢٤٨-٢١/٢٤٧التحریر والتنویر ( -٢
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 کنیم: می و در اینجا در چند مورد بر حدیث کساء توقف

 اول: اسانید و طرق این حدیث:
 این حدیث با دو سند روایت شده است:

روایت شده که تنھا حدیث صحیح در مسئله کساء (عبا) است،  لاز عایشه اول:
در حالیکه  صکند که گفت: در صبح یکی از روزھا پیامبر  مسلم از عایشه روایت می

جبه ای که از موی سیاه بافته شده بود بر تن داشت، آنگاه حسن بن علی آمد و 
او را داخل آن نمود، سپس حسین و فاطمه و علی با فاصله کوتاھی و یکی  صپیامبر

ُ ﴿ را زیر چادر برد و گفت:ھا  آن پس از دیگری آمدند و پیامبر ھمه إِ�ََّما يُِر�ُد ا�َّ
ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�اِ�ُْذهَِب َ�نْ 

َ
خداوند « .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ُ�ُم الرِّْجَس أ

 ».خواھد پلیدی را از شما دور کند و شما را کامًال پاک سازد می
روایت شده است، که از پنج طریق از او روایت شده  لحدیث از ام سلمه دوم:

 است:
 ۀخان ۀروایت ترمذی، که آن را با سندش از عمرو بن ابی سلمه (پرورش یافت اول:

ُ ِ�ُْذهَِب ﴿ ) روایت کرده است که گفت: (وقتی این آیه کهصپیامبر  إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ
ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا

َ
نازل  صدر خانه ام سلمه بر پیامبر ﴾٣٣َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ

را با چادری پوشاند و علی ھا  آن ، آنحضرت فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند، وشد
اھل بیت من ھستند، ھا  این پشت سرش بود و علی را نیز پوشاند و گفت: بار خدایا!

 دور کن، و آنان را کامًال پاک بگردان.ھا  آن پلیدی را از
ود: تو در جایت باش و تو ھستم ای پیامبر خدا؟ فرمھا  آن ام سلمه گفت: من ھم با

 .١بر خوبی و خیر ھستی
عطاء از عمر بن ابی سلمه با ھمین سند روایت کرده است، و ترمذی آن را  دوم:

 .٢آورده است
روایتی که از شھر بن حوشب، و او از ام سلمه روایت کرده است، اما در آن آیه  سوم:

 ).٣٣٢٦السنن (ح  -١
 ). ٢٦١٩١)، و المسند (٣٩٤٨السنن (ح  -٢
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 .١و کیفیت پوشاندن ذکر نشده است
گوید: مرا کسی خبر داد که از ام سلمه  می أبی رباح که روایت عطاء بنچھارم: 

 .٢تر آن را روایت کرده است شنیده است... احمد با کلماتی طوالنی
روایت عطاء بن یسار، و در آن آمده است: (گفتم: ای رسول خدا! آیا من از  پنجم:

 اھل بیت نیستم؟ گفت: بله، إن شاء الله). بیھقی.
حدیث صحیح است، و راویان آن ثقه ھستند، و روایاتی به گوید: سند این  بیھقی می

اند، و نیز بر خالف آن احادیثی روایت شده که صحیح  عنوان شاھد برای آن ذکر شده
 »آل«نیستند، و در کتاب خداوند متعال شواھدی است واضح بر اینکه منظور از لفظ 

 .٣نیز شامل ھستند) در استعمال پیامبر، زنان ایشانند، و یا اینکه ھمسران ایشان

 دوم: بررسی طرق حدیث:
در آن محمد بن سلیمان اصفھانی قرار دارد، که نسائی در مورد او  طریق اول:

شود)، و ابن عدی  گوید: (از او دلیل گرفته نمی گوید: (ضعیف است)، و ابوحاتم می می
ته گوید: (مضطرب الحدیث و احادیث او اندک ھستند، و در بسیاری به خطا رف می

 . ٤است)
و ابن حبان او را در کتاب ثقات خود ذکر کرده است، اما بدون آن که او را ثقه قرار 

، قبًال شیوه او را بیان کردیم و گفتیم: فقط اینکه او راوی را ٥دھد یا مخدوش قرار دھد
 در کتاب ثقات خود ذکر کند کافی نیست، چون او در ثقه قرار دادن متساھل است.

 در این طریق ھم محمد بن سلیمان اصفھانی قرار دارد.  طریق دوم:
گوید: (به او طعنه  در این طریق شھر بن حوشب قرار دارد، ابن عون می طریق سوم:

گوید:  گوید: (ضعیف است). و نسائی می اند). و موسی بن ھارون در مورد او می زده
د: (و بیشتر گوی گوید: (ضعیف است)، و ابن عدی می (قوی نیست)، و ساجی می

کند قابل اعتراض ھستند، و شھر در حدیث  احادیثی که شھر بن حوشب روایت می

 ). ٧٠٢٣علی (ح ی ی)، و مسند أب٤٠٣٨السنن (ح  -١
 ).٢٦١٠٣المسند ( -٢
 ). ٢٩١٣السنن ( -٣
 ). ٢٥/٣١٠تھذیب الکمال ( -٤
 ). ١٥/٣٨٧تھذیب الکمال ( -٥
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قوی نیست، و او از کسانی است که حدیث او حجت نیست، و براساس آن عبادت 
 . ١شود) نمی

 اند، اما راجح این است که او ضعیف است. افرادی ھستند که او را ثقه قرار داده
روایت نکرده مگر آن که او حدیثی را روایت کرده که  مسلم در صحیح خود از او

اند. یعنی وقتی به تنھایی حدیثی را روایت کند مورد  دیگران نیز در کنار او روایت کرده
 قبول نیست. 

در این طریق راوی مجھولی ھست، و او کسی است که عطاء از او  طریق چھارم:
 روایت کرده است، پس روایت عطاء مرسل است.

گوید: (در میان روایات مرسل ھیچ روایتی از روایات مرسل  بن حنبل میاحمد 
حدیث  ھرکستر وجود ندارد، چون آن دو از  حسن و عطاء بن ابی رباح ضعیف

 گرفتند). می
 . ٢گرفت) گوید: (عطاء از ھر نوع افراد روایت می ابن مدینی می

 بیھقی گفته که این روایت صحیح است و افراد سند آن ثقه ھستند.  طریق پنجم:
در سند این حدیث فردی ھست که اصًال شرح حال او را نیافتم، و بعضی را چون 

 دانم، و این را ھم باید گفت که بیھقی امام محدثی است. اسمھایشان مشابه است نمی

 بررسی متون: -سوم
 است. لحدیث عایشهترین حدیث از این احادیث  أ) صحیح

 کنیم: می و در اینجا به چند نقطه اشاره
حدیث صحیحی بجز حدیث  -یعنی مسئله آیه تطھیر -: اینکه، در این قضیه اول

 عایشه وجود ندارد مگر آن که روایت بیھقی صحیح باشد.
افرادی را زیر چادر قرار داد،  صدر این حدیث فقط این بیان شده که پیامبر  دوم:
شود که آن افراد از اھل بیت ھستند، نه اینکه اھل  خواند. و از حدیث ثابت می و آیه را

است، و اگر پیامبر این  صبیت فقط ھمین افراد باشند؛ چون آیه در مورد زنان پیامبر 
 شدند.  گفت آل عبا شامل مفھوم آیه نمی را نمی

 ). ١٥/ ٣تھذیب التھذیب ( -١
 ).١٩٠/ ١٢تھذیب الکمال ( -٢
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که  اید هرداید خواننده را دچار این توھم ک شما وقتی حدیث مسلم را ذکر کرده
کند، و کمترین چیزی که سخن  عبارت حدیث مسلم زنان را از مفھوم آیه بیرون می

شود، شما  شما با آن توصیف شود این است که نوعی مغالطه و تلبیس در آن دیده می
شود، چون در صحیح مسلم  نمی صطور که شامل زنان پیامبر  اید: (... ھمان گفته

 این مطلب تصریح شده است)! 
 کجا در صحیح مسلم چنین چیزی بیان و تصریح شده است؟!  گویم: یم

زیر چادر برد و آیه را  صدر صحیح مسلم فقط این آمده که آن چھار نفر را پیامبر 
خواند، پس کجا تصریح نمود که زنانش در آن داخل نیستند؟ آیا این سخن شما مخالف 

 با کلمات مسلم نیست؟!
د که اصحاب و امھات المؤمنین با یکدیگر دشمنی کن این روایت داللت می سوم:

فضایل  لبینیم که عایشه جنگ در گرفته است. میھا  آن نداشتند، گرچه در میان
آنگونه که شیعه ادعا ھا  آن کند، و این تاکیدی است بر اینکه اھل بیت را روایت می

 اند. کنند با یکدیگر دشمنی نداشته می
اصحاب از این آیه و حدیث، امامت و عصمت را استنباط نکرده، و چنین  چھارم:

فھمیدند با  امامت و عصمت را از آیه و حدیث میھا  آن برداشتی از آن نداشتند، و اگر
جنگیدند، و ھمچنین به  ، و افرادی که با او جنگیدند با او نمیکردند میعلی بیعت 

 شد.  ه و حدیث اعتراض میکسانی که با او جنگیده بودند با این آی
اینکه اھل سنت از دوران تابعین تا زمان تصنیف این حدیث را روایت  پنجم:

اند که این خود دلیلی بر انصاف و  یشان آوردهھا کتاباند، و این حدیث را در  کرده
 محبت شان نسبت به اھل بیت است.

اند؛  ل کردهشیعه این حدیث صحیح را رھا کرده و از حدیث ضعیفی استدال ششم:
ای وجود ندارد که امھات المؤمنین را از اھل بیت  چون در این حدیث صحیح کلمه

کینه و دشمنی دارند از آن  لبیرون کند، و یا اینکه چون شیعه نسبت به عایشه
را باطل ھا  آن اند، در صورتی که حدیث ام سلمه مذھب حدیث ضعیف استدالل کرده

 گرداند. می
 ر ترمذی:ب) حدیث ام سلمه د

چون شیعه اثنی عشری از آن  تر گفتیم که حدیث ام سلمه ضعیف است، اما پیش
کنند اشکال ندارد که کلمات آن را تحلیل و بررسی کنیم تا ببینیم حدیث  استدالل می



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٤٠٢

 کند. بر چه چیزی داللت می
 کلمات اول: -متن حدیث

ُ ﴿: (وقتی این آیه کهجمله اول:  -۱ ْهَل إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ
َ
ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ

 در خانه ام سلمه نازل شد). ﴾٣٣اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
 کند: این بر چند چیز داللت می

نازل شده است، پس اگر  صکند که آیه قبل از دعای پیامبر  أ) حدیث تأکید می
 صاند، چرا پیامبر پاک شدهکامًال ھا  آن دھد که پلیدی دور شده و آیه از این خبر می

طور که  آن -آن که خداوند به او خبر داده است که این امر تحقق یافته است  بعد از
اھل بیت من ھستند پلیدی را ھا  این گوید: (بار خدایا! کند و می دعا می -گویید شما می

 دور کن و آنان را کامًال پاک بگردان)؟!ھا  آن از
گفت:  در مقابل می صکند؛ باید پیامبر  یر تأکید میاگر آیه بر وقوع و تحقق تطھ

دعا نمود مشخص  صسپاس خداوندی را که شما را پاک گرداند. وقتی پیامبر 
 شود که خداوند این را به صورت تشریعی خواسته است نه تکوینی. می

کند که مسئله تطھیر برای زنان محقق شد، و  گوییم: آیه بر این داللت می ب) یا می
قرار دھد، و یا این کار را ھا  آن ۀخواست که بقیه خاندان خویش را در زمر صر پیامب

گردد. و آن بنابر فھم کسی  نیز میھا  آن شامل  کرد تا نشانگر این باشد که مفھوم آیه
 که این را فھمیده است.

را با چادری ھا  آن (آنگاه فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و جمله دوم: -۲
 لی پشت سرش بود، و او را نیز با چادری پوشانید).پوشانید، و ع

 رھنمودھایی که در اینجا وجود دارد:

علی را با دیگران زیر یک چادر داخل نکرد، بلکه او را جداگانه در  ص أ) پیامبر
 چادری قرار داد.

بنابراین حدیث، حدیث کساء نیست، بلکه اسم حدیث باید حدیث کسائین (یعنی دو 
 باشد. چادر) 
 بود.  ص ) علی پشت سر پیامبرب

دال بر این ھستند که  -اند طبق روایتی که شیعه انتخاب کرده -این دو مطلب 
اھل بیت من ھستند) شامل علی ھا  این که فرمود: (بار خدایا! صپیامبر  ۀگفت
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قرار داشت، و  صزیر یک چادر نبود و او پشت سر پیامبر ھا  آن شود، چون علی با نمی
باشند. و کسانی را که  شود که پیش روی او می ھا) شامل کسانی می مه (ایناشاره با کل

 شود. پشت سر او ھستند شامل نمی
ـ طبق زبان عربی ـ، چون در زبان عربی با کلمه (ھؤالء= ایشان) به کسانی اشاره 

شود که جلو قرار دارند مگر اینکه به ھمراه گفتن این کلمه با دست اشاره شود، و  می
 اینجا با دست اشاره نشده است.در 

از چادر اول  -اید طبق روایتی که شما انتخاب کرده -را  سوگرنه پس چرا علی
گیرد، سپس او را به تنھایی زیر  ، و در یک چادر بیش از سه نفر جای میکنید میبیرون 

توانست او را جلوی خودش قرار  دھد، و حال آن که می چادر و پشت سرش قرار می
 دھد؟!!

 صاز اھل بیت نیست، و دعای پیامبر  سبنابراین، طبق کلمات این حدیث علی
، اما کلمات حدیثی که شیعه -البته ما به این معتقد نیستیم -شود،  شامل او نمی
اند تا بوسیله آن امھات المؤمنین را از اھل بیت بیرون کنند علیه خود  انتخاب کرده

 کند. ض میخواھند را نق میھا  آن ، و آنچهھاست آن
ھمه را  شرا که علی و فاطمه و حسن و حسین لاما ما اھل سنت حدیث عایشه

 دھیم. دھد ترجیح می زیر یک چادر قرار می
ھستم ای رسول خدا؟ فرمود: تو در ھا  آن ام سلمه گفت: (من با جمله سوم: -۳

 جایت باش، و تو بر خیر و خوبی ھستی).
 صل بیت باشد، بلکه اینکه پیامبر در اینجا این نفی نشده که ام سلمه از اھ

فرمود: (تو در جایت ھستی)، یعنی تو در جایگاھت قرار داری، جایگاھی که خدا از آن 
 خبر داده و مفھوم آیه شامل شماست.

را با ھا  آن صدر کلمات دیگر حدیث ام سلمه فقط این آمده است که پیامبر 
دعا کرد ھا  آن من ھستند...) و برای اھل بینھا  این چادری پوشانید و گفت: (بار خدایا

 و به ام سلمه گفت: (تو بر خیر و خوبی ھستی).
 ج) حدیث ام سلمه در روایت بیھقی:

گوید: در یکی از کلمات حدیث آمده است که وقتی ام سلمه از  بیھقی می
پرسید: (آیا من از اھل بیت نیستم؟ فرمود: بله، ان شاءالله) و بیھقی این  صپیامبر

را صحیح قرار داده، و ھمه روایاتی را که با این مخالف ھستند ضعیف قرار داده حدیث 
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 است.
با این بررسی و توضیح مفصل مفھوم آیه و حدیث بیان شده و بطالن آنچه شیعه از 

 .١شود اند ثابت می آیه و حدیث استنباط کرده
 ند.ک می تین ھدایراه راست یه بسوکتنھا خداوند است 

داخل آن شوم، ھا  آن اید که: (چادر را بلند کردم تا با سلمه را آورده) حدیث ام ۱۶۱
 آنگاه او آن را از دست من کشید و گفت: تو بر خیر و خوبی ھستی).

 پاسخ از چند جھت:
تر گفتیم که او ضعیف  در سند این حدیث، شھر بن حوشب قرار دارد و پیشاول: 

 است.
ن قرار دارد، و ابن سعد در مورد او و ھمچنین در سند آن علی بن زید بن جدعا

گوید: (او ضعیف است، و حجت نیست) و از احمد و یحیی بن معین نیز چنین  می
گوید: (ضعیف است). و بعضی  سخنانی در مورد او نقل شده است. و نسائی می

اند: راستگوست. و راجح این است که احادیث او حجت نیست، چون افراد زیادی  گفته
اند: او (صدوق) یعنی راستگوست، توثیق و  اند، و اینکه گفته رار دادهاو را ضعیف ق

رود، اما  رود، و بلکه اشاره به این است که او عمدا به خطا نمی تأییدی به شمار نمی
 حفظ و به خاطر سپردن چیزی دیگر است.

 در این حدیث، کلمات متضادی ذکر شده است... دوم:
ھستم ای رسول خدا؟ ھا  آن گفت: (من با در روایت ترمذی آمده است ام سلمه

فرمود: تو در جایت ھستی، تو برخیر و خوبی ھستی). و احمد در سند خود در دو جا 
به ھمین صورت آن را آورده است، و در روایت دوم ترمذی آمده که : (تو بر خیر و 

 خوبی ھستی).
یا چادر را در چادر داخل شود ھا  آن و در آن ذکر نشده است که او خواست با

 ۀدھید به روایتی اعتماد کنید که با ھم می کشید، پس شما چگونه بخودتان اجازه
مخالف است. و قرآن با ادله و براھین قاطع و صریح با چنین روایاتی که  ھا روایت

 ر و ارتباط آن با عصمت ائمه)یه تطھیبرای کسب اطالع بیشتر در زمینه آیه تطھیر به کتاب (آ -١
موجود است  www.ahlesonnat.netنی که در سایت یتر عبدالھادی حسکف: دیتأل

 مراجعه نمایید.
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 شایسته نیست مورد توجه و اعتماد قرار گیرند سر مخالفت دارد؟! 
ضعیف جایز است، آیا فاسد کردن بعضی آیات آیا مقید کردن مطلق قرآن با احادیث 

 قرآنی با احادیث ضعیف جایز است؟!
که برای اثبات قضایای عقیدتی احادیث آحاد صحیح را  کنید میشما ادعا 

بینیم که برای تأویل و توجیه قرآن به احادیث آحاد  پذیرید، سپس شما را می نمی
 آورید!! ضعیف یا موضوع روی می
گوید:  فاع از پدید آمدن منھج و شیوه تصحیح و تضعیف میحسن صدر شیعی با د

طور که قیاس و  (چون ھمه بر این اتفاق دارند که نباید به خبر واحد عمل شود ھمان
 . ١اجتھاد به تنھایی قابل عمل نیستند مگر با مزایای معارض

ی اید: (و ھمچنین حدیث (علی با حق است، و حق با علی است). ھیثم ) شما گفته١٦٢
. و ھمچنین از ٢گوید: رجال آن ثقه ھستند) این را از ابوسعید خدری روایت کرده، و می

گوید: بزار آن را روایت کرده  سعد بن ابی وقاص و ام سلمه روایت شده است، سپس می
شناسم، و بقیه رجال سند  است، و در سند آن سعد بن شعیب قرار دارد، و من او را نمی

ابی ثابت موالی ابوذر آن را روایت کرده است، و ابو جعفر  صحیح ھستند. و خطیب از
اسکافی آن را از عمار بن یاسر روایت نموده. و ابن کثیر آن را از ابی سعید و ام سلمه 

 روایت کرده است).
 پاسخ آن به چندین وجه:

اید که ھیثمی آن را  اید سپس به این اشاره نموده کلماتی را ذکر کردهاول: 
رده است، و حال آن که اینگونه نیست؛ ھیثمی دو جمله آورده است: اول: طور آو ھمین

(حق با این است، حق با این است) و دوم: (علی با حق است، یا حق با علی است). و 
ایئ با اینکه  اید، و به دومی اشاره نموده اول جمله دوم را ذکر کرده ۀشما به جای جمل

 ھد شد.کنند، و توضیح داده خوا کلمات فرق می
گوید که در سند آن سعد بن  در مورد حدیث: (علی با حق است...) ھیثمی می دوم:

ی معتبر رجال ذکر نشده است، و این ھا کتابشعیب است، و این راوی در ھیچ یک از 
 نشانه مجھول بودن اوست.

 صحدیث: (حق با فالنی است...) ظاھر این است که این از سخنان پیامبر  سوم:

 ). ١٥٢ة (یة الدراینھا -١
 ). ٧/٢٣٥مجمع الزوائد ( -٢
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گوید که ابوسعید خدری  از سخنان ابوسعید خدری است، یعنی راوی می نیست، بلکه
ترین شما  فرمود: (آیا شما را از برگزیده صکند که پیامبر  روایت می صاز پیامبر 

گاه نکنم؟ گفتند: بله. فرمود: بھترین شما پاکان ھستند، خداوند پرھیزگار پنھان را  آ
 دارد). دوست می

کند وقتی از پیش روی او علی بن ابی طالب عبور  میکسی که از ابوسعید روایت 
 کرد گفت: (حق با این است، حق با این است).

گویند، و این اشکالی ندارد، و ما معتقدیم که در دوران اختالف  و این را علما ادراج می
علی با معاویه حق با علی بوده است، اما قبل از آن ھمه بر حق بودند، چون با ھم اختالف 

 تند و با ھم دوست و برادر بودند.نداش
ذکر کرده  ١سیوطی در جامع األحادیث والمراسیل این روایت را بدون جمله اخیر

 کند که این جمله مدرج و جای داده شده است. است، این تأکید می
گوید: (رجال آن ثقه ھستند)، مردود است، و رجال آن ثقه  اینکه ھیثمی می چھارم:

دقه بن الربیع زرقی است که فرد نامعلوم و مجھول العین و نیستند و در سند آن ص
 . ٢حال است)

ی رجال شرح حالی ھا کتابو در سند آن ابوسعید موالی بنی ھاشم است، که در 
 برای او بیان نشده است، پس کجا راویان این حدیث ثقه ھستند؟!

عالم با قواعد گوید دقت کند، و ھرگاه  کسی که به دنبال حق است باید در آنچه می
شود، چون در امور  منھج و شیوه مخالفت کند سخن او در چھارچوب قواعد ارزیابی می

 کنند. اختالفی قواعد داوری می
ی تاریخ قابل اعتماد نیستند مگر ھا کتابچندین بار قبًال گفتیم که روایات  پنجم:

 آن که سند آن ذکر شود. 
بایستی که به  می کند. و می ز خودش نقلی پیش اھا کتابو اما ابن کثیر، ایشان از 

اشاره نموده است مراجعه کرد، سپس  ھا بداننقل کرده و ھا  آن یی که ایشان ازھا کتاب
نسبت داد، نه به ابن کثیر، چون که ایشان  ھا بدانسخن را از آنجا نقل کرده و باید 

ابن  است که کند. و بر ھمگان روشن می اسماء و عناوین مصادر پیش از خود را ذکر

 ). ٣/٣٤٩جامع األحادیث ( -١
 ). ٤/٤٣٣الجرح و التعدیل ( -٢
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زیسته که در آن زمان سلسله اسناد به پایان رسیده بود، و  می کثیر در قرن ھشتم
 .کردند می دانشمندان از پیشینیان نقل قول

 صروایت کرده است که گفت: پیامبر خدا ساید: (حاکم از علی ) شما گفته١٦٣
رود حق را در ھمان سو قرار  فرمود: (رحمت خدا بر علی باد! بار الھا، علی به ھر سو می

گوید: این حدیث طبق شرایط مسلم صحیح است، و شیخین آن را  بده). سپس حاکم می
 . ١اند) ذکر نکرده

در سند حدیث، مختار بن نافع قرار دارد، بخاری و نسائی و ابوحاتم در  گویم: می
 اند: (منکر الحدیث است).  تهمورد او گف

کرد،  ای روایت می گوید: (از افراد معروف احادیث منکر و ناشناخته و ابن حبان می
 . ٢کند) رسید که او قصدًا چنین می طوری به دل انسان چنین می

کند، در حالیکه ایشان خودشان امام  برای علی دعا می ص سپس چگونه پیامبر
 آن است که حق با ایشان باشد؟! ۀمعصوم ھستند و الزم

 و بنابه ادعای شما خودشان نیز بدان اشاره کرده بودند. 
در دینش به علی بن ابی طالب اقتدا کند  ھرکسگوید:  اید: (و فخر رازی می ) گفته١٦٤

رود حق را  فرموده است: (بار الھا! علی به ھر سو می صھدایت یافته است، چون پیامبر
 . ٣ده)در ھمان سو قرار ب

 پاسخ:

از بزرگان و برگزیدگان صحابه و فردی نیکوکار و راھیافته است، و  ساینکه علی اول:
 احادیث صحیح زیادی در فضائل او آمده است.

 اینکه، این حدیث صحت ندارد. دوم: 
از محدثین نیست، و در حدیث دانش زیادی ندارد، پس در  /: اینکه، رازیسوم

 و معتبر نیست.اثبات یا نفی روایات قول ا
 ساگر منظور رازی این بوده است که باید در ایمان و کارھای نیکی که علی چھارم:
داد به او اقتدا شود، این درست است، و باید در این امور به او و به دیگر  انجام می

 ). ٣/١٢٤المستدرک ( -١
 ). ١٧/١١٩تھذیب الکمال ( -٢
 ). ٢٠٧، ١/٢٠٥تفسیر رازی ( -٣

                                           



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٤٠٨

 علمای صحابه اقتدا شود.
کنیم و ھمه  اقتدا می صو اگر منظور این است که ھمان طور که ما به پیامبر 

کارھایش برای ما الگو ھستند به ھمه کارھای علی اقتدا کنیم و معتقد به عصمت او 
 است. صباشیم این درست نیست، چون این ویژگی فقط مختص پیامبر 

ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َ�َن يَرْجُ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
ُ
ِ أ و لََقْد َ�َن لَُ�ْم ِ� رَُسوِل ا�َّ

َ َكثًِ�ا َ َواْ�َوَْم اْ�ِخَر َوَذَكَر ا�َّ  .]٢١[األحزاب:  ﴾٢١ا�َّ
ه به کس کوست: برای آن یک] رسول خدا سرمشقی ن قطعًا برای شما در [اقتدا به(

  )ند.ک اد میید دارد و خدا را فراوان ین امیخدا و روز بازپس
 اقتدا باید کرد نشده است.  ھا بدانو ذکر و یادی از امامان و پیشوایانی که 

قرار داد،  صپیامبر اکرم  ۀپس ھرگز جایز نیست کسی از مردمان را در مقام و رتب
کرام نیز بصورت کامل بر دین احاطه و شمولیت ندارند که  ۀو ھیچ یک از صحاب

 .گیریم می ایشان دین را فرا ۀبگوییم: تنھا و تنھا باید از او دین را آموخت، بلکه ما از ھم
شنیدم  ص) گفته اید: (حاکم از ام سلمه آورده که ایشان گفتند: از پیامبر اکرم١٦٥

شوند تا بر  نمی علی با قرآن است، و قرآن با اوست، این دو ھرگز از ھم جدا«که فرمودند: 

. سپس حاکم گفت: این حدیث درست است. و نام ابو »حوض کوثر پیش من حاضر شوند
باشد که این حدیث را بخاری  می او مردی ثقه و قابل اعتمادسعید تمیمی، عقیص است که 

 .اند هیشان نیاوردھا کتابو مسلم در 
 پاسخ:

ی رجال نامی از ھا کتابدر اسناد این حدیث اسم ابوثابت خدمتگذار ابوذر آمده، که 
 ، و حکم استشھادی او روشن نیست.اند هاو ذکر نکرد

گوید:  می ابوسعید تمیمی آمده است که: ذھبیو ھمچنان در اسناد این حدیث نام 
کند و او را  نمی : نامش دینار است که مردی شیعه بود، و دارقطنی از او روایتاند هگفت

گوید:  می گوید: ثقه و قابل اعتماد نیست. ابن معین می ترک کرده است. جوزجانی
 ر بود. رشید، مذھب ھجری که مذھب بسیار بدی است، داشت، و عقیص از او بدت

گوید: (ابن معین و  و در اسناد آن ھاشم بن برید است، که ذھبی در مورد او می



 ٤٠٩  سپاس و تذکر

 . ١اند، اما او رافضی بوده است) غیره او را ثقه قرار داده
گوید:  و ھمچنین در اسناد این روایت پسرش علی بن ھاشم قرار دارد که ذھبی می

گوید: ثابت شده که او اھل تشیع  د میاند، و ابو داو (ابن معین و غیره او را ثقه دانسته
. و ابن کردند میگوید: او و پدرش در مذھب خود غلو و افراط  بوده است. و بخاری می

کند، و احادیث منکری را از افراد معروف روایت  گوید: او در تشیع افراط می حبان می
 کرده است).

کر نکرده است، چون گوید: (به خاطر غلو و افراطش بخاری روایت او را ذ ذھبی می
). و ھاست آنترسید که تقیه دین  کرد، گویا از این می بخاری خیلی از روافض پرھیز می

 . ٢کرد و منکر الحدیث بود) گوید: (او در تشیع افراط می ابن نمیر در مورد او می
گرایش به  -ھمان طور که معروف است -پس چنین حدیثی صحت ندارد، و حاکم 

کند، به خصوص در تصحیح روایاتی که مذھب او را  تصحیح تسامح میتشیع دارد، و در 
 ی از آن را ذکر کردیم.ھای کنند، چنان که نمونه تقویت می

اید: (امیدوارم جناب عالی با دید انصاف به سخنان ابن تیمیه در مورد این  ) گفته١٦٦
است، و حق با علی گوید: (حدیث علی با حق  روایت نگاه کنید، ابن تیمیه در رد عالمه می

شوند تا اینکه بر  رود، و از ھمدیگر جدا نمی است، ھر کجا علی برود حق به ھمان سو می
ی نه با ھیچکسآیند). این روایت دروغ و جھالت است، و این حدیث را  حوض نزد من می

روایت نکرده است. شما بعد از آنچه ما  صسند صحیح و نه با سند ضعیف از پیامبر
و  ÷برید، مگر اینکه بگویید: علی بن ابی طالب رزش سخن ابن تیمیه پی میگفتیم به ا

اند، و ھیثمی و حاکم و ابن کثیر  عایشه و ام سلمه و سعد بن ابی وقاص از صحابه نبوده
 رازی از علما نیستند).

 می گویم: پاسخ آن به چندین وجه:
فعًال ابن تیمیه را بگذارید، قبل از پرداختن به اسناد حدیث به مفاھیم آن فکر اول: 

 کنیم. 
 در این حدیث چھار مسئله ذکر شده است:

در ھمه چیز با حق ھمراه است، و ھیچ اشتباھی در  ساینکه علی مسئله اول:
  .صو نه بعد از پیامبر  صکارھای او وجود ندارد، نه در زمان پیامبر 

 ). ٤/٢٨٨المیزان ( -١
 ). ٣/١٦٠المیزان ( -٢
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بوده است، و  ھا انسانا حقیقت مخالف است، چون علی انسانی چون دیگر و این ب
زده، ھم کارھای درستی  ھم کارھای اشتباھی از او سر می ھا انسانھمانند دیگر 

است، چون برادرانش سایر  کرده است، گرچه اشتباھات او از دیگر مردم کمتر بوده  می
 .صپیامبر اکرم ۀنش آموزان مدرسبزرگان صحابه و رادمردان تاریخ صدر اسالم، دا

 کند:  موارد ذیل این حقیقت را ثابت می

او  صاشتباه بود و پیامبر س: شماری ازکارھای علیصأ) در دوران حیات پیامبر 
 را به خاطر آن سرزنش کرد، برخی از این کارھا عبارتند از:

با زنی دیگر ازدواج کند،  لخواست در دوران حیات فاطمه سعلی وقتی -۱
از این کار علی ناراحت شد و ایراد سخنرانی کرد، و فرمود: (فاطمه  ص پیامبر

کند، و آنچه او را آزار  پاره تن من است، آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می
خواستگاری  س، و این دلیلی است بر اینکه وقتی علی١دھد) دھد مرا آزاد می

 .کرد حق با او نبود
خوانید؟   نزد او و فاطمه رفت و فرمود: (آیا شما دو تا نماز نمی صشبی پیامبر  -۲

علی به آنحضرت گفت: ما در اختیار خدا ھستیم، اگر بخواھد ما را برای نماز 
زد و  رفت در حالی که با دستش به ران خود می ص کند. آنگاه پیامبر بلند می

 . ٢کند) میگفت: و انسان بیشتر از ھمه چیز مجادله  می
نامه نوشته  و در صلح حدیبیه وقتی سھیل بن عمرو اجازه نداد که در صلح -۳

بر آن صلح کرده است) و  صشود: (این آن چیزی است که محمد رسول خدا 
خواست که اینگونه بنویسد: این چیزی است که محمد بن عبدالله بر آن صلح 

 له اول را نوشته بود.کرده است، و نویسنده علی بن ابی طالب بود و ھمان جم
به علی فرمان داد که آن نوشته را  صگوید: (پیامبر  راوی ـ براء بن عازب ـ می

 صکنم. آنگاه پیامبر خدا  پاک کند، علی گفت: نه سوگند به خدا آن را پاک نمی
 فرمود: آن را به من نشان بده، و علی جای جمله را به آنحضرت نشان داد و پیامبر

 ). ٤/١٩٠٢)، و مسلم (٣/١٩٠بخاری ( -١
 روایت کرده است.  سعلی) از ٦/٨٨بخاری ( -٢
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امتناع ورزید حق با او  ص، پس وقتی علی از اجرای فرمان پیامبر ١آن را پاک کرد)
 نبود.

به علی به خاطر آن  صھایی بود که در زمان حیات پیامبر  ھا برخی از نمونه این
کاھد، چون کمال  چیزی نمی ساعتراض شده است. اما این امور از جایگاه و مقام او

ال این است که انسان کمتر به خطا انسانی در این نیست که اشتباه نکند، بلکه کم
 ی خداوند است.ھا ویژگیبرود، و عدم خطا از 

ولی خطا و اشتباه بزرگان اندک ھستند، و سرور بزرگان پیامبران ھستند که ھیچ 
 او را سرزنش نکرده باشد، چه برسد به دیگران؟!  أپیامبری نیست که خداوند

اگر  -البالغه  در نھج وم نیست:کند و معص ب) اعتراف علی به اینکه اشتباه می
 آمده است:  -صحت داشته باشد

گفت: (از گفتن سخن حق یا مشورت دادن به عدالت دست نگاه ندارید،  سعلی -۱
من باالتر از آن نیستم که اشتباه نکنم، و کارھایم از خطا و اشتباه مصون 

 . ٢نیستند، مگر آن که خداوند مرا حفاظت کند)
البالغه آمده که او گفت: (بار الھا! مرا در آنچه با زبان که  نھجو ھمچنین در  -۲

ام و سپس قلبم با آن مخالفت کرده  بوسیله آن خودم را به تو نزدیک کرده
ام را بیامرز، و  ارزشی که گفته است بیامرز، بارالھا! اشتباھات و سخنان بی

 . ٣ھای زبان را بیامرز) ھا و امیال دل و لغزش شھوت
شود، و صحت کارش  کند که او مرتکب اشتباه می اعتراف می سنصوص علیدر این 

ترسید و  بود از این نمی کند مگر آن که خدا بخواھد، و اگر او معصوم می را تضمین نمی
گفت که او  کرد، و به صراحت به مردم می به امکان سر زدن خطا از او اعتراف نمی
خالفت ننمایند، به خصوص که در زمان فتنه معصوم است تا به او اعتماد کنند و با او م

 او نیاز داشت که پیروانش از او اطاعت نمایند.
ھای اشتباه چشم را و کلمات  ھا و نگاه خواھد اشاره می أاز خداوند سسپس علی

 ). ١٧٨٣مسلم (ح  -١
 ). ٤٨٥نھج البالغة (ص  -٢
 ). ١٨٣نھج البالغة (ص  -٣
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کند که او  آیند را بیامرزد، و او در اینجا اعتراف می نادرستی که از زبان بیرون می
قدیم که او از روی تواضع و فروتنی چنین گفته است؛ اما معصوم نیست، گرچه ما معت

 او اعتراف نموده که چنین چیزی ممکن است.
شود که حق با اوست، و او با حق است، و اصًال اشتباه  پس چطور گفته می

 کند؟! آیا این سخن به دور از حقیقت نیست؟!  نمی
نیست، پس شخص،  ھا انساناینکه حق فقط با علی است و با بقیه  مسئله دوم:

معیار حق قرار گرفته است، نه اینکه حق مقیاس و معیار باشد، و این سخن درستی 
نیست، حق بصورت کلی بجز با پیامبران با ھیچ شخص دیگری نیست، و غیر از 

 باشند که احیانا بر حق ھستند، و احیانا اشتباه می بشر جایز الخطا ۀپیامبران ھم
نی جایز نیست که در مورد انسانی این عقیده را داشته کنند. و برای ھیچ مسلما می

را الگو و سرمشق قرار دھیم،  صباشد؛ بنابراین، به ما فرمان داده شده که فقط پیامبر

ْسَوةٌ َحَسَنةٌ ﴿ فرماید: چنان که خداوند متعال می
ُ
ِ أ  ﴾لََقْد َ�َن لَُ�ْم ِ� رَُسوِل ا�َّ

و نگفته: در علی یا کسی  »سرمشق نیکویی ھستدر پیامبر برای شما « .]٢١[األحزاب: 
 برایتان سرمشق خوبی ھست. ھا انساندیگر از 

وِ� ﴿ فرماید: و خداوند متعال می
ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

وُه  ٍء فَُردُّ ْمرِ ِمنُْ�ْم  فَإِْن َ�َنازَْ�ُتْم ِ� َ�ْ
َ
ِ َوالرَُّسولِ اْ�  .]٥٩[النساء:  ﴾إَِ� ا�َّ

ای مؤمنان! از خدا و پیامبر و فرمانروایانتان اطاعت کنید، و اگر در چیزی اختالف «
 ».اید آن را به خدا و پیامبرش برگردانید کرده

پس خداوند به اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر فرمان داده است، و اطاعت 
شوند که از خدا و  تا زمانی اطاعت میھا  آن و بلکهفرمانروایان مستقل نیست، 

 اطاعت کنند، و ھرگاه به گناه و معصیت امر نمودند نباید اطاعت شوند.  صپیامبر
معصوم باشد با  ھرکسرود، و  کند که احتمال پدید آمدن اختالف می سپس بیان می

 اد امت ھستند.شود، و این دلیلی است بر اینکه فرمانروایان از افر او مخالفت نمی
شوند تا اینکه در حوض نزد من  گوید: (از ھمدیگر جدا نمی اینکه، می مسئله سوم:

میرد،  میرد، و فرد می آیند) سخن عجیبی است! حق غیر از شخص است، و حق نمی می
شود؟! سخن عجیب  میرد، و از او جدا نمی پس آیا وقتی فرد بمیرد حق به ھمراه او می

 و غریبی است!
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گویند: فالنی حق است، بلکه  ت فعل است، و صفت شخص نیست، نمیحق صف
شود، و  گویند: کار فالنی حق و درست است، و وقتی انسان بمیرد کار او تمام می می

شود: ھرگز از ھم جدا  ھمراه بودن حق با او معنایی ندارد، پس چگونه گفته می
 د؟!گیر شوند و حال آن که در قبر کار و عملی انجام نمی نمی

ُمرد، و حق با او مرد، پس حالت ائمه بعد از او چگونه است؟!  سعلی مسئله چھارم:
حق دیگری غیر از حقی که با علی است به ھمراه دارند، یا اینکه حق نپذیرفت ھا  آن آیا

 که ھمراه علی دنیا را ترک کند و با ائمه باقی ماند؟! 
بر نیست، و نسبت دادن این شود که این سخن از سخنان پیام و با این روشن می

 صحت ندارد، چون مفھوم روایت باطل است.  صروایت به سرور انسانیت 
 ابن تیمیه: ۀگفت -دوم

ابن تیمیه قول ابن مطھر را آورده و سپس آن را رد کرده است، و اینک سخنان 
 شود: ذکر میھا  آن یھردو

به او بخشیده است،  صگوید: (وقتی فاطمه گفت که فدک را پدرش  ابن مطھر می
او به فاطمه گفت: سیاه و سرخی را بیاور تا برایت گواھی بدھند، فاطمه ام ایمن را 
آورد و ام ایمن برای او شھادت داد، او گفت: این گواه زن است، و مورد قبول نیست، و 

گفت: (ام ایمن زنی از اھل بھشت  صاند که رسول خدا  حال آنکه ھمه روایت کرده
اه امیرالمؤمنین آمد و به این گواھی داد، گفت: این شوھر تو است، و به است)، آنگ

کنیم، و حال آن که  کشد، و ما طبق گواھی او به نفع تو حکم نمی سوی خودش می
فرموده است: (علی با حق است، و او به ھر  صاند که رسول خدا  ھمه روایت کرده

شوند تا آن که بر  گر جدا نمیرود، و ھرگز از ھمدی سویی برود حق به ھمان سو می
 آیند). حوض نزد من می
روایت  صگوید: ھمه از پیامبر خدا  گوید: (اینکه ابن مطھر می ابن تیمیه می

اند که فرمود: (علی با حق است، و به ھر سو که علی برود حق به ھمان سو  کرده
یند) دروغ و آ شوند تا اینکه بر حوض نزد من می رود، و ھرگز از ھمدیگر جدا نمی می

ی نه با اسناد ھیچکسجھالت است، و دروغی بزرگتر از این نیست، و این حدیث را 
روایت نکرده است، پس چطور گفته  صصحیح و نه با اسناد ضعیف از پیامبر 

اند؟ و آیا کسی ھست که از فردی دروغگوتر  شود: که ھمه این حدیث را روایت کرده می
گوید: ھمه آن را روایت  کند و می را روایت می باشد که از صحابه و علما حدیثی
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اند و حال آن که حدیث از ھیچ یک از آنان روایت نشده است؟ بلکه این  کرده
اند، و صحت آن  ترین دروغ است. و اگر گفته شود: بعضی آن را روایت کرده واضح

گویند در حالی که حدیث  ممکن است، تا حدودی امکان داشت، اما چگونه چنین می
 قطعًا دروغ است؟!

این  صبه خالف این روایت که ام ایمن از اھل بھشت است، ممکن است پیامبر 
سخن را گفته باشد، چون ام ایمن زن صالحی از مھاجرین بود، و اگر از پیامبر روایت 

روایت شود  صشود که او اھل بھشت است اعتراضی نیست، به خالف اینکه از پیامبر 
اصحابش بگوید که او با حق است، و به ھر سویی که او برود حق که او در مورد یکی از 

آیند؛ این سخنی  شوند تا آن که بر حوض نزد من می رود، و ھرگز از ھم جدا نمی می
 از گفتن آن پاک و منزه است. صاست که پیامبر 

روند چنان که به انصار گفت:  : اینکه، چون اشخاص بر حوض نزد آن حضرت میاول
تر از فاصله ایله  تا در حوض مرا مالقات کنید) و فرمود: (حوض من طوالنی(صبر کنید 

آیند فقرای مھاجرین ھستند، که موھایشان  تا عدن است، و اولین کسانی که به آن می
کنند،  ھایشان چرکین است، آنان که با زنان در رفاه و نعمت ازدواج نمی ژولیده و لباس

میرد که  در حال میھا  آن شوند، و ھر یک از یگشوده نمھا  آن درھای بسته به روی
برد) مسلم وغیره. و حق، شخص و فردی نیست که به حوض  اش را به گور می خواسته

 . ١برود
 اند.  و سخنان ابن تیمیه در رد ابن مطھر بوده 

 گفته: ھردوسوم: مالحظاتی در مورد 
نسبت داده  ابن مطھر در سخنانش این حدیث را به ھمه علمای مسلمین اول:

اند). یعنی ھمه علمای اھل  گوید: (و حال آن که ھمه آن را روایت کرده است، و می
 اند، آیا این دروغ واضحی نیست؟! سنت آن را روایت کرده

ی حدیث یا دو کتاب آورده است، سپس ھا کتاباین حدیث را فقط یک کتاب از 
 اند.  مورخین از آن، این حدیث را نقل کرده

اند)؟ و این  آیا درست است که گفته شود: (و حال آن که ھمه آن را روایت کرده
شھادت و گواھی مردی است که خودش روایت را دیده است، گواھی و شھادتی که 

 ). ٢٣٨، ٤/٢٢٦السنة ( منھاج -١
                                           



 ٤١٥  سپاس و تذکر

 ؟!کنید میکامال با واقعیت مخالف است!! شما در مورد این ادعا چه حکم 
د کرده است، ادعا را ابتدا شما قبل از محاکمه نمودن ابن تیمیه که این ادعا را ر

 محاکمه کنید، سپس رد آن را محاکمه و بررسی نمایید، اگر منصف ھستید.
دروغ بودن حدیث و جایز نبودن نسبت دادن آن به پیامبر با توجه به تحلیل  دوم:

گفته باشد سبب شده تا ابن  صکلمات آن که امکان ندارد چنین چیزی را پیامبر 
 تیمیه آن را رد کند.

کسی این  دانم گوید: تا جایی که من می گوید: حدیث درست نیست می سی که میک
 گوید. حدیث را روایت نکرده است، او راست می

کند که ھمه علما این را روایت  گوید: حدیث درست است، و ادعا می و کسی که می
 اند؟! اند، او در کجا یافته است که ھمه علما آن را روایت کرده کرده

که ابن تیمیه گفته: این روایت نه با اسناد صحیح آمده و نه با اسناد این سوم:
ضعیف، و این را نفی نکرد که روایت موضوع یا دروغین باشد، چون از دیدگاه او روایت 

 دروغ است. 
گوید: (این روایت نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف از  پس اینکه او می

 روایت نشده است) درست است.  صپیامبر
قوت حافظه و گستردگی حفظ ابن تیمیه معروف است، تا جایی که یکی از  چھارم:

شناسد حدیث  گوید: (ھر حدیثی که ابن تیمیه آن را نمی معاصرین او ابن الوردی می
 نیست).

گوید: (سایر علوم جلوی چشمان او ھستند، ھر چه بخواھد بر  و ابن دقیق العید می
 . ١کند) دارد و ھر چه بخواھد ترک می می

گوید: (او پرچمدار علم حدیث و حافظ آن بود، و صحیح و غیرصحیح  و ابن کثیر می
 . ٢دانست، و در این امر مھارت داشت) داد، و راویان حدیث را می آن را تشخیص می

 پس ابن تیمیه بخاطر قوت حافظه و اعتمادش به حفظ خود این را گفته است. 
 بری).  گفتیم به ارزش سخن ابن تیمیه پی می اید: (بعد از آنچه ما گفته چھارم:

 در اینجا نکاتی قابل تأمل است:  گویم: می

 ). ٦العینین فی محاکمة األحمدین (ص :  جالء-١
 ). ١٤/١٣٧البدایة والنھایة ( -٢
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رود، و نظرش درست ھم  : اینکه، ابن تیمیه یک انسان است به خطا ھم میاول
آید، وما مدعی نیستیم که او معصوم است، ولی به ظاھر منظور ھمان بوده که ما  می

 کاھد. کرده باشد، این از جایگاه و ارزش او نمی گفتیم، و به فرض اینکه او اشتباه
تر  نامید به مراتب نادرست شما دیدید که سخن کسی که شما او را عالمه می دوم:

 است، و ھیچ توجیھی ندارد؛ اما با وجود این، شما ھنوز معتقدید که او عالمه است!!
ھا  کنید؛ دهشما اگر سخن (عالمه را!) در کتابش (منھاج الکرامه) بررسی  سوم:

ھا حدیث موضوع و ساختگی را در آن  ، و دهکنید میادعای دروغین در آن مشاھده 
ھا مورد او به بزرگان امت توھین کرده است؛ اما با وجود  بینید که در ده بینید، و می می

نامید. اگر عالمه شیعه این است پس آنان که  می »عالمه«این ھمه، ھنوز شما او را 
 عالمه نیستند چه حالتی دارند؟!

کشند، و به  یشان آمده خجالت میھا کتابچرا شیعه از استدالل از آنچه در  چھارم:
اند، روایاتی که جمھور  ی اھل سنت ذکر شدهھا کتابآورند که در  روایاتی روی می

کنند که این روایات ضعیف یا موضوع  ید میتأکھا  آن علمای اھل سنت و محققین
 ھستند؟!

پذیرفتند، و روایت صحیح حتی  بودند اھل سنت آن را می اگر این روایات صحیح می
 کنند.  اگر بر مذھب شیعه داللت کند اھل سنت آن را قبول می

دانند که این روایات دروغ ھستند، و راویان ضعیف آن را  پس اھل سنت چون می
کنند،  اند، از آن اعراض می اند، یا دروغگویان خودشان آن را روایت کرده کردهروایت 

گردند تا بوسیله  ھا کتاب غیر معتبر به دنبال آن می آیند و در میان ده سپس شیعه می
 آن عقاید شان را تقویت کنند.

ی مھم حدیث ھا کتابھا و صدھا حدیث صحیح که در  ھا از ده چرا شیعه پنجم:
ھایی  پرسشھا  این آورند؟! گردانند، و به این احادیث ضعیف روی می می آمده روی

 ھستند که نیاز به تأمل دارند!!



 
 

 ضمیمه

به پاسخ گذشته، سخن خمینی را اضافه کردم تا موضع شما را در برابر آن بدانم، اما 
خواستم موضعتان را در برابر این سخن  اید، من می ننوشته شما چیزی در این مورد

 ام. خطرناک بدانم، و این سخن خمینی را در اثنای بحث بر حسب نیاز ذکر کرده
آید  کنم که از سخنان او چنین بر می در اینجا چیزی دیگر از سخنان او را اضافه می

 کند!!  که خداوند تقیه می
 گوید:  خمینی می

اسالم است، و در  ۀه روشن کردیم که امامت یکی از اصول مسلم(ما پس از آنک
قرآن تا آن اندازه که باید بیان شود، شده است، و بیشتر از آنھم صالح اسالم و 

 مسلمانان نبوده...
امام را با اسم و رسم در قرآن  از اینکه غمبریم که پین گفتار ثابت کردیل ایما در اوا
ن یا اختالف بید ناز خودش قرآن را دست بزن د که مبادا پسیترسیذکر کند م

م که یاوریاز قرآن م یگواھ نجایو ا ،دوکسره کار اسالم تمام شید شود و یشد ھا مسلمان
ه، گواه از کرده و از منافقان ترس داشتیم یدر اظھار امامت با اسم و رسم محافظه کار

نْزَِل ﴿ قرآن خدا:
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت يَا �

ُ َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس   .)١(]۶۷[المائدة:  ﴾رَِساَ�َُه  َوا�َّ
رافع و  ید و ابیسع یبطرق معتبره از ابھا  آن و نقل سنت ه به اعتراف اھلین آیا

طالب نازل  یبن اب یعلغ امامت یتبل دربارۀر خم یعه روز غدیره و اتفاق شیھر یاب
  .٢)شده

 کند: خمینی تأکید می
 امامت یکی از اصول دین اسالم است. -۱

مردم برسان و اگر چنین نکنی پس  ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده آن را به« -١
 ».کند ای و خداوند تو را از مردم حفاظت می رسالت او را نرسانده

 ). ١٣٠ -١٢٩کشف االسرار (ص  -٢
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 قرآن تا حدودی به آن اشاره کرده است. -۲
پس چگونه امامت یکی از اصول دین است، و ایمان جز با ایمان داشتن به اصل 

 شود؟! یابد، و با وجود این، فقط به آن اشاره می تحقق نمی
 به صالح مسلمین نیست؟!ھا  آن دین است، اما بیانچگونه از اصول  -۳
 از پرداختن به قضیه امامت در قرآن خودداری کرد؟! صچگونه پیامبر  -۴

 است؟! ص آیا قرآن سخن پیامبر
گوید که قرآن از ترس منافقین به صراحت امامت را بیان نکرد!!  سپس خمینی می

 یعنی خداوند تقیه کرد و آن را نگفت!
بینید در آن به خداوند عزوجل و به  کوتاھی بودند که شما میھای  این جمله

شود: بعید است که  توھین و بی ادبی شده است. و کسی که امام گفته می صپیامبرش
 چنین سخنانی بگوید، و وقتی حالت امام این است حالت پیروان او چگونه است؟!

شن و واضح است که روگوید: ( کنیم او می و بخشی دیگر از سخنان او را اضافه می
کرد و در  اگر رسول خدا امر امامت را آن چنان که خدا دستور داده بود اجرا و اعالم می

و  ھا جنگنمود، این ھمه اختالفات در کشورھای اسالمی و  این راه سعی و تالش می
افتاد، و این ھمه اختالفات در دین خدا از اصول گرفته تا فروع به  اتفاق نمیھا  خونریزی

 . ١)آمد جود نمیو
 خمینی در این سخنانش:

را متھم (به عدم تبلیغ رسالت و عدم سعی و تالش برای نشر دین)  صپیامبر  -۱
 کند.  می

کند که در آنجا گفت: (بیشتر از این اشاره به  و کالم سابق خود را نقض می -۲
 رسانید...)  گوید: (اگر پیامبر می صالح اسالم و مسلمین نبود) و در اینجا می

 باورھا و عقاید فاسد ۀاین است نتیج
 گوییم. بار خدایا! تو را به خاطر نعمت ھدایت سپاس می

  ١٥٥کشف االسرار ص  -١
                                           



 
 

 پایان

ای بود که شما برایم فرستاده  ھای سریع و مالحظات گوناگونی به نوشته ھا پاسخ این
دیدارمان که تقریبًا یک و ھایی که در دوران  توضیحاتی بودند بر پاسخھا  این بودید، و

ھـ) صورت گرفت برایتان فرستادم. امیدوارم برای  ۱۴۲۳نیم سال پیش در سال (
 نویسنده و خوانندگان مفید واقع گردند.

 شاید در مواردی عبارات تندی به کار رفته است که بدون قصد بوده است.

 ».إلی سواء السبيل يواهللا اهلاد«

 وصلی اهللا علی نبينا حممد

 وعلی آله وصحبه أمجعني.
 الظفیر –الباحة ھـ  ۱۸/۶/۱۴۲۵در تاریخ: ھا  پایان این نوشته

 شما: برای نیکی و  دوستدار خیر
 پروفسور احمد بن سعد حمدان الغامدی
 استاد دانشگاه ام القری

 عقیده ۀدانشکد -آموزش عالی 
 مکرمه ۀمک
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 هـ).1389(

 تاب العربی.كط: دار ال –انی، حتقيق: أبی مصعب كإرشاد الفحول، اإلمام الشو -۶

 ليات االزهرية.كتبة الكط: م –زينی االصابة، ابن حجر، حتقيق: طه حممد ال -۷

 تبة السعادة.كط: م –إعالم املوقعني، ابن القيم، حتقيق: حممد حميی الدين  -۸

 –امل، عالءالدين مغلطای، حتقيق: أبی عبدالرمحن عادل بن حممد كامل هتذيب الكإ -۹

 هـ).1422ط: الفاروق احلديثة (

 هـ).1417ط: دار الفيحاء ( –ر كثري، حتقيق: أمحد شاكالباعث احلثيث، ابن  -۱۰

 هـ).1414ط: دار ابن اجلوزی ( –بدائع التفسري، ابن القيم، مجع: يرسی السيد  -۱۱

 تبة القاهرة.كط: م –بدائع الفوائد، ابن القيم  -۱۲

 تبة املعارف والنرص.كط: م –ثري كالبداية والنهاية، ابن  -۱۳

 تاب العربی.كط: ال –تاريغ بغداد، البغدادی  -۱۴

 ر.كساتاريخ دمشق، ابن ع -۱۵

 هـ).1399ط: دار األصفهانی بجدة ( –تاريخ املدينة املنورة، ابن شبة  -۱۶



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٤٢٢

 ط: بدون. –تبديد الظالم، إبراهيم بن سليامن اجلبهان  -۱۷

 ط: موسسة التاريخ. –التحرير والتنوير، ابن عاشور  -۱۸

 تب العلمية.كط: دار ال –فوری كحتفة األحوذی، للمبار -۱۹

 هـ).1409تاب العربی (كط: دار ال –تدريب الراوی، السيوطی  -۲۰

ط: دار عامن  –التشيع بني مفهوم األئمة واملفهوم الفارسی، حممد البغدادی  -۲۱

 هـ).1409(

 ط: الباز. –تفسري ابن أيب حاتم، ابن أيب حاتم، حتقيق: أسعد حممد الطيب  -۲۲

 تبة الرياض احلديثة.كط: م –تفسري أبی السعود، أبوالسعود، حتقيق: عبدالقادر عطا  -۲۳

 يضاوی، البيضاوی.تفسري الب -۲۴

 تفسري الثعالبی، الثعالبی. -۲۵

ط: دار  –تفسري القاسمی، حممد مجال الدين القاسمی، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقی  -۲۶

 هـ).1398ر (كالف

ط: دار  –ثري، حتقيق: جمموعة مع د. السيد حممد السيد كتفسري القرآن العظيم، ابن  -۲۷

 هـ).1422احلديث (

 تب العلمية.كدار ال ط: –تفسري القرطبی، القرطبی  -۲۸

 تبة القاهرة.كط: م –تفسري املنار، حممد رشيد رضا  -۲۹

 تفسري النسفی، النسفی. -۳۰

 هـ).1419تب العلمية (كط: دار ال –الثقات، ابن حبان  -۳۱

 ط: اولی. –التمهيد، ابن عبدالرب، ترتيب: الشيخ املغراوی  -۳۲

علمية تب الكط: دار ال –نانی كتنزيه الرشيعة، أبواحلسن علی بن حممد ال -۳۳

 هـ).1399(

 ط: دار صادر. -هتذيب التهذيب، ابن حجر -۳۴



 ٤٢٣  فهرست منابع

ط: موسسة الرسالة  –امل، مجال الدين املزی، حتقيق: د. بشار عواد كهتذيب ال -۳۵

 هـ).1413(

 هـ).372ط: (! –ر كاجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم، دارالف -۳۶

بوشعيب جهود أبی الثناء األلوسی فی الرد علی الرافضة، تاليف وحتقيق: عبداهللا  -۳۷

 البخاری، رسالة علمية باجلامعة اإلسالمية.

ز هجر للبحوث كط: مر –ی كالدر املنثور، السيوطی، حتقيق: د عبداهللا الرت -۳۸

 هـ).1424(

 هـ).1407تب اإلسالمی (كط: امل –زاد املسري فی علم التفسري، ابن اجلوزی  -۳۹

 ط: الثالثة. –ط: موسسة الرسالة  –زاد املعاد، ابن القيم  -۴۰

 هـ).1421تبة املعارف (كط: م –األحاديث الضعيفة، البانی سلسلة  -۴۱

 ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقی. –سنن ابن ماجه، اإلمام ابن ماجه  -۴۲

 ط: احللبی. –سنن الرتمذی، اإلمام الرتمذی، حتقيق: إبراهيم عطوة  -۴۳

 ط: دار إحياء الرتاث. –سنن النسائی، اإلمام النسائی  -۴۴

 هـ).1383ط: ( –اخلطيب  السنة قبل التدوين، حممد عجاج -۴۵

ط: دار اليقني  –تابات أعداء اإلسالم، عامد السيد الرشبينی كالسنة النبوية فی  -۴۶

 هـ).1423(

اق  –انتها فی الترشيع اإلسالمی، د. مصطفی السباعی كالسنة وم -۴۷ ط: دار الورّ

 هـ).1421(

 ط: موسسة الرسالة. –سري أعالم النبالء، الذهبی، حتقيق: شعيب األرناؤوط  -۴۸

 هـ).1424تبة العرصية، بريوت: (كط: امل –السرية النبوية، ابن هشام  -۴۹

 ثري.كط: دار ابن  –شذرات الذهب، ابن العامد احلنبلی  -۵۰

 ط: دار القلم بريوت. –رشح صحيح مسلم، النووی  -۵۱



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٤٢٤

ائی، حتقيق: د. أمحد سعد كرشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، هبة اهللا الالل -۵۲

 طيبة. محدان الغامدی، ط: دار

ری األلوسی، حتقيق: كصب العذاب علی من سب األصحاب، أبواملعالی حممد ش -۵۳

 عبداهللا بو شعيب البخاری، رسالة باجلامعة اإلسالمية.

 صحيح البخاری، اإلمام البخاری، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقی. -۵۴

 هـ).1419ط: دار النفائس ( –صحيح السرية النبوية، إبراهيم العلی  -۵۵

 اإلمام مسلم، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقی.صحيح مسلم،  -۵۶

الصواعق املحرقة علی أهل الرفض والضالل و الزندقة، ابن حجر اهليتمی، حتقيق:  -۵۷

 هـ).1417ط: موسسة الرسالة ( -امل...كی و كعبدالرمحن الرت

 بري، العقيلی، حتقيق: عبد املعطی قلعجی، طبعة: الباز.كالضعفاء ال -۵۸

 ط: دار صادر. – رب، ابن سعدكالطبقات ال -۵۹

 تبة التجارية.كط: امل –العقد الفريد، أمحد بن عبد ربه األندلسی  -۶۰

ط: دار العقيدة  –ر كد. عالء ب –عقيدة أهل السنة واجلامعة فی الصحابة وآل البيت  -۶۱

 هـ).1423(

 م).1972تبة العلمية املدينة (كط: امل –علوم احلديث، ابن الصالح  -۶۲

نة أبی القاسم، حممد بن إبراهيم بن الوزير العواصم والقواصم فی الذب عن س -۶۳

 هـ).1412ط: موسسة الرسالة ( –اليمنی، حتقيق: شعيب األرناؤوط 

 ط: السلفية. –فتح الباری، ابن حجر  -۶۴

 هـ).1418ط: دار الوفاء ( –انی، حتقيق: عبدالرمحن عمرية كفتح القدير، الشو -۶۵

 م).1975(تبة النهضة املرصية كط: م –فجر اإلسالم، أمحد أمني  -۶۶

 هـ).1395ط: دار املعرفة ( –الفِ ِصل، ابن حزم  -۶۷

 ).1420ط: دار ابن اجلوزی ( –فضائل الصحابة، ابن حنبل، حتقيق: وصی اهللا  -۶۸



 ٤٢٥  فهرست منابع

تب العلمية. بريوت كط: دار ال –فيض القدير، املناوی، حتقيق: أمحد عبد السالم  -۶۹

 هـ).1422(

ر. كط: دار الف –امل فی ضعفاء الرجال، ابن عدی، حتقيق: جلنة من املختصني كال -۷۰

 هـ).1405بريوت (

 ط: إحياء الرتاث العربی. –شاف، الزخمرشی كال -۷۱

 تبة السعادة.كط: م –اخلطيب البغدادی  –فاية فی علم الرواية كال -۷۲

 تاب اإلسالمی.كط: دار ال -لسان امليزان، ابن حجر -۷۳

  املوسوی، دار املعتز.هللا ثم للتاريخ، حسني -۷۴

 املجروحني، ابن حبان. -۷۵

 –جممع البحرين فی زوائد املعجمني، اهليثمی، حتقيق: عبد القدوس بن حممد نذير  -۷۶

 هـ).1415ط: (

 م).1967تاب العربی (كط: دار ال –جممع الزوائد، اهليثمی  -۷۷

 تبة املعارف.كط: م –جمموع فتاوی ابن تيمية  -۷۸

 هـ).1410ط: ( –تصار الشيخ الغنيامن خمترص منهاج السنة النبوية، اخ -۷۹

 بريوت. –تب العلمية كط: دار ال –م، حتقيق: عبدالقادر عطا ك، احلاكاملستدر -۸۰

دار صادر،  –تب اإلسالمی كط: امل –مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل  -۸۱

 ی.كبريوت. ط: موسسة الرسالة، حتقيق: الرت

 مسند أبی يعلی، أبويعلی. -۸۲

تب كرزاق الصنعانی، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمی، املاملصنف، عبد ال -۸۳

 هـ).1390اإلسالمی (

 تب.كط: عامل ال –معانی القرآن، الزجاج، د. عبداجلليل شلبی  -۸۴

 أ. د. علی السالوس. –مع االثنی عرشية فی األصول والفروع  -۸۵



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٤٢٦

 املعجم األوسط، الطربانی. -۸۶

 هـ).1376(ط: دار صادر بريوت –معجم البلدان، ياقوت احلموی  -۸۷

 بري، الطربانی.كاملعجم ال -۸۸

 ر.كط: دار الف –مفاتيح الغيب، الرازی  -۸۹

 ط: حممد علی صبيح. –مفتاح دار السعادة، ابن القيم  -۹۰

 تبة التجارية.كط: امل –مقدمة ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلدون  -۹۱

 هـ).1406منهاج السنة، ابن تيمية، حتقيق: د. حممد رشاد سامل ( -۹۲

 هـ).1423ط: دار الفتح ( –املهدی املنتظر، د. عداب حممود احلمش  -۹۳

 هـ).1417ط: دار ابن عفان ( –املوافقات، الشاطبی  -۹۴

ط: دار الفضيلة  –أ. د. علی السالوس  -موسوعة شاملة مع االثنی عرشية -۹۵

 هـ).1424(

 تبة ابن تيمية.كط: م –ارامبريی كموقف الرافضة من القرآن، مامادو  -۹۶

ط: إحياء الرتاث  –والعلم والعامل من رب العاملني، مصطفی صربی  موقف العقل -۹۷

 هـ).1401(

 ط: احللبی. –ميزان االعتدال، الذهبی  -۹۸

 دوم: منابع شیعه
ط: اآلداب فی النجف  –قتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد، حممد بن احلسن الطوسی اال -1

 هـ).1399(

 أوائل املقاالت، املفيد. -2

 بحار األنوار، املجلسی. -3

 بصائر الدرجات، حممد بن حسن الصفار. -4

 اشانی.كتفسري الصافی، حمسن ال -5



 ٤٢٧  فهرست منابع

 ری.كری، العسكتفسري العس -6

 تفسري العياشی، حممد بن مسعود عياشی. -7

 تفسري القمی، القمی. -8

 تنقيح املقال، املامقانی. -9

 التهذيب، الطوسی. -10

 شی.كشی، الكرجال ال -11

 افی.كالشافی رشح ال -12

 لينی.كافی، الكال -13

 –اهللا العظمی السيد أبوالفضل الربقعی، ترمجة: عبدالرمحن مالزاده رس الصنم، آية ك -14

 هـ).1421ط: دار البيان، األردن (

 م).1988ط: دار عامن ( –شف األرسار، اخلمينی، ترمجة: د. حممد البنداری ك -15

 معجم رجال احلديث، اخلوئی. -16

 هـ).1384ط: اصفهان ( –جممع الرجال، القهبانی  -17

 ط: دار املعرفة. –هنج البالغة، الرشيف الرضی  -18

 سوم: تذکر: 
ی تفسیر و حدیث و ھا کتابدر مورد مراجع اھل سنت: از دو سی دی برای  -۱

 ید یام: اول: س نار نسخه چاپی کتاب استفاده کردهکتاریخ و رجال، در 
ام،  نگذاشته ین دو فرقین ایب ی، و در حواش»ت حرفکشر«دوم:  و» التراث«

ای را در کتاب چاپ شده نتوانستید پیدا کنید به این دو سی  اگر حاشیهپس 
 دی مراجعه کنید.

و در مورد مراجع اھل تشیع به سی دی ((نور، جامع األحادیث)) و معجم  -۲
ره مراجعه یث و غیر و حدیتفس یھا کتابدر مورد  یو معجم فقھ یدتیعق
ه کست ییھا کتاباز  ھا آدرس یی چاپ شده و برخھا کتاب ۀام، باضاف ردهک

 اثنی عشری نوشته شده است. ۀشیع ۀدربار



 گفتگویی آرام با دکتر قزوینی    ٤٢٨

یی که در رد بر شیعه نوشته شده است ھا کتاببه خاطر اختصار از بعضی  -۳
 ام. ردهکتفاء کاشاره و ا یام و به ھمان حواش ردهکاستفاده 

تفاء کا یدر حواشھا  آن رکام, و به ذ ردهکر نکتمام مراجع را در فھرست ذ
 ام. کرده

 اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وصىل
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