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 مقدمه

است که بر بندگان منت گذاشت و را سز ثنا و ستایش ذات الله عزوجل
ساخت و راه گسترده وافزون ھا  آن شمار ظاھری و باطنی را بر ھای بی نعمت

ھا  آن را بر احسان خودو  کرم و گمراھی را به ایشان آشکار نمودھدایت 
دست و زبان عطا گوش  انسان را بوسیلۀ قلم آموخت و بوی ھوش و وگشود، 
 فرمود.

که با  مان پیامبر برگزیده عربی ناخوان،و درود فراوان بر سرور و سردار
 شد باطل گرایان به شک و تردید می دست خود چیزی ننوشته، اگر چنین

ایمان که باشد ننوشته تا  افتادند. پیامبری که با انگشتانش حرفی را می
 . مومنان افزوده گردد

تا روز و درود فراوان بر اھل بیت اطھار واصحاب نیکوکار و پیروان ایشان 
  .١بار بار باداند  پیروی نمودهھا  آن که با نیکی ازرستاخیز 

بارۀ سبب است دربررسیی و  تحقیقکتابی که در دسترش شما قرار دارد 
بویژه بین اصحاب فرق متضاد  ده که روایات متعدد والمائنزول آیتی از سوره 

 و نقدھاییبرخی از مالحظات  نظر به اھمیت و .استدر مورد آن ذکر شده 
نظر مد در این بحث دارد بارز قش نو حقیقت اظھار حق  که در بیان و

 است.شده  رفتهگ

                                                           
الوسيله إلی كشف ھـ) بنام:  ۶۴۳برگرفته شده از کتاب عالمه سخاوی دمشقی (ت  -١

 .العقيله
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ی آن برای کسانضامن اظھار و ان حق بشتیوجل پبدون شک الله عز
 باتنگمراه کننده و باطل اج یھا راه ازو  کنند می روییه از حق پاست ک

 است.الله عزوجل از جانب ھدایت و مدد  توفیق وھمانا  د.نورز می



 
 
 
 

 پیشگفتار

در طول تاریخ تمدن اسالمی در مسایل اعتقاد و در ھا  برخی از فرقه
عالوه  اند، اساس و ضعیف تکیه نموده بی اسباب نزولتفسیر قرآن کریم به 

منظورم از  -اصطالح تأویلشان با استناد به  ھای در تالشھا  برآن این فرقه
کریم را قرآن  -استھا  باطنیو تأویالت تأویل باطنی و و تفسیرات  ،تأویل

  اند. ی که دارد دانستهعاری از مفھوم و محتوای
قرآن پایه گزاری شده که گویا ظاھر نصوص ھای  ھا بنا به ادعا این تالش

باطنی دارد و مفاھیم بلکه معانی نبوده برآن داللت دارد مراد  یکه زبان عرب
چنانکه  !داند می آن را ا تفسیر استاو مسئول تأویل یتنھا و تنھا امام که 

فرقه دوازده امامی تفاسیر  بر آن استوار بوده و هسیر فرقۀ اسماعیلیااغلب تف
 در بسیاری احوال. 

که:  ایم نای باطنی قرآن کریم گفتهبنابراین در تعریف تفسیر یا مع
 یاو  .»تاس از معنای اصلی آن بر گرداندن لفظ«تفسیر باطنی به معنای «

دلیل و  گونهبدون ھیچآیت معنای آشکار  بر گرداندن« :گوفتن توا می
 .١»پیوست و امارتی

                                                           
ای از تفسیر  . شاید بخشی عمده۳۵۴,  ۳۵۱نگا: کتاب ما (علوم قرآن و اعجاز آن) ص  -١

اھل باطل بطور کلی با تفسیر اھل باطن ھمخوانی داشته باشد چنانکه علما آن را 
تر آن چنین گفت: تفسیر باطنی یعنی  در تعریف جامعن توا می اند، و ذکر نموده

برگرداندن معنای ظاھری الفاظ قرآن کریم از چارچوب سیاق زبانی که به ھمان 
منظور وارد شده، به معنای دیگری که به آن ھیچگونه ارتباط و پیوستی ندارد بدون 

کند، یا اینکه داللت  یدلیل و امارت و موجبی که ترکیب زبانی ھرگز آن را ایجاب نم
 برند.  جانبی یا ضمنی لفظ را در ترکیب لغوی و نظم و ترتیب آیات بکار می
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تکیه خواستم بگویم:  می تنھااما نیست از تفسیر باطنی ما در اینجا بحث 
اساس یا ساختگی نتایج دست کم از تأویالت اھل  بی اسباب نزول نمودن بر

بدتر از آن باشد. زیرا وی  ھاباطن ندارد و شاید نتایج و حاصل اینگونه تفسیر
در تأویل و تفسیر قرآن کریم به آن ھا  که باطنی شود میمتوسل به چیزی 

به ایشان  موالداند بلکه مع مینیز معقول و مشروع آن را  واند  چار شدهد
ن در تفسیر قرآن کریم م آوززول اشاره نموده و از اھمیت و لچنین اسباب ن

 . رانند می سخن
اساس  بی واسباب نزول ساختگی توجه داشته باشید کسانی که به این 

اھل ھای  را در روشنی تاویلغالبا بسیاری از آیات قرآن کریم اند  کردهتکیه 
و از سوی دیگر اینگونه اسباب نزول معموال متن و  .کنند می باطنی تفسیر

ق آیات را بلکه نظم و نس دھد می و مخل نشان را ناقصعظیم تعبیر قرآن 
اید گویا که ایشان به برخی از نم می برھم زده قرآن کریم را بخش بخش

ارند و سخنان متناقض و گوناگونی قرآن ایمان دارند و به برخی باور ند
  .گویند می دربارۀ آن

رخی از در بکه  آنامور مرتبط به  ، اسباب نزول وبررسیدر این ما 
ذکر  )سوره المائده ۵۵(فرقه شیعه دوازده امامی درباره آیت احادیث معتمد 

بر قوانین نقد کوتاه بحث و بررسی و در این  دھیم میمورد بحث قرار را شده 
 خواھیم کرد. اعتماد 

و  ینظم و حقایق تاریخ ،تعبیر ،زبان، بررسی: ما در این به عبارت دیگر
 .را مراعات خواھیم کرد مسلم غیره قواعد



 
 
 
 

 اول:بخش 
 نی و صدوقروایات کلی

 که فرمود: کند می ) نقل÷( ٢در کتاب کافی از ابو جعفر ١کلینی -۱
 نازل را هیآ نیا و ردک امر) ÷(علی تیوال به را خود رسول عزوجلالله 

َما﴿ :فرمود ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  لصَّ
َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  تنھا الله و پیامبر او و «. ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

آورند و زکات  می ه خاشعانه و خاضعانه نماز را بجایکمومنانی یاور شمایند 
 .»دھند میمال 
 دندینفھم مردم چون و ردک واجب اسالم امت بر راامر  یول تیوال زین و

 را تیوال شانیبرا تا داد دستور را صرمکا رسول ؟ستیچ تیوال از مقصود
 فرموده ریتفس را روزه و حج و اتکز و نماز معنای هک ھمانطوری ندک ریتفس

 و شد، شانیپردلتنگ و  سخت صالله رسول د،یرس دستور نیا وقتی است،
 را او و شوند مرتد و ندیجو زارییب نید از فرمان نیا دنیشن از مردم دیترس

 را هیآ نیا ھم متعالالله  و ردک رجوع شیخوپروردگار  به ناچار نند،ک بیذکت

َها ﴿ :فرمود نازل ُّ�
َ
� �َِّكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  ۥۚ بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ    .]٦٧المائدة: [ ﴾�َّاِس ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ

                                                           
 ھـ. ۳۲۹یا  ۳۲۸سال وفات  -١
 ھـ.۱۱۴محمد الباقر پسر زین العابدین سال وفات  -٢
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ای پیامبر! ھر آنچه از سوی پروردگارت برتو نازل شده است برسان، و «
 را از مردمان محفوظ ای و الله تو چنین نکنی، رسالت الله را نرسانده اگر
 ».دارد می

الله  دستور انجام و امتثال به امیق صرمکا رسول ،تیآ نیا نزول از بعد
. ردک ابالغ مردم بر را )÷(علی تیوال خم ریغد روز در عنیی نمود، متعال

 شوند، نماز آماده مردم یعنی »ةجامع ةالصلو«: هک نندک ندا تا فرمود دستور

 و نمود گوشزد مردم به )÷(علی تیوال بر مبنی را پروردگار دستور آنگاه
: فرایض فرمود )÷(. ابو جعفربرسانند نیغائب به را ماجرا نیحاضر تا فرمود

بود که از جانب الله تکلیفی  آخرین ،شد و والیت می نازل ییکی پس از دیگر
 سپس الله متعال این آیه را نازل فرمود: .نازل گردید صمتعال بر آنحضرت

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

 . ]٣ [المائدة: ﴾دِيٗنا ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ
نعمت خود را بر شما تکمیل امروز دین شمارا برایتان کامل کردم و «

 ».نمودم
 ضهیفر گرید نیا از بعد: دیفرما می تعالیالله : فرمود )÷(ابو جعفر آنگاه

  .شد لیمکت شما ضیفرا هکنیا برای ،نمک نمی نازل نیمسلم شما برای ای
ھمچنان کلینی در کافی به تعقیب این حدیث حدیثی دیگری را با  -۲

که در مورد این فرموده الله  کند می ) نقل÷(١از ابو عبد الله یسند دیگر

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ وجل فرمود:عز ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ تنھا الله و « ﴾َءاَمُنوا
 .»پیامبر او و مومنانی یاور شمایند

                                                           
 ھـ. ۱۴۸جعفر الصادق پسر محمد الباقر سال وفات  -١



 ٧   بخش اول: روایات کلینی و صدوق

 به این معنا که» اولویت بیشتر به شما دارد« یعنیمراد از (إنما): پس  
امورتان حق تصرف بیشتری ھمه در جان و مال و  صتعالی و رسول اوالله 

ِينَ ٱوَ ﴿ و منظور از دارند. َّ�  ْ  تا †اطھار ائّمه او، اوالد و )÷(علی ﴾َءاَمُنوا
 . ھستند امتیق روز

ِينَ ٱ﴿ را چنین ستوده فرمود: سپس الله تعالی ایشان لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  لصَّ
َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن   .﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

آورند و زکات مال  می ه خاشعانه و خاضعانه نماز را بجایکیسانک«
  ».دھند می

و دو رکعت نماز را ھم خوانده بود و کسایی  در نماز ظھر بود )÷(یعل 
ھدیه داده  صبه پیامبر اکرمآن را  که قیمت آن ھزار دینار بود و نجاشی
 سایلی آمد و گفت:بر تن داشت که بود سپس آنحضرت علی را پوشانید، 

ھای  السالم علیک یا ولی الله، و اولویت بیشتر به مومنان دارد نسبت به جان
و با دست  بسویش پرتاب کرد خودشان، بر مسکین صدقه کن؟ علی کسا را

نعمت او را بر  و اشاره کرد که بلند کن. و الله تعالی این آیت را نازل کرد
 با دیرس امامت گاهیجا به او اوالد از سک ھر پس اوالدش نیز معطوف داشت

و گدایی  .وعکر حال در دھند می صدقه آنان ،خواھند بود او مثل ژگییو نیا
ان بود و کسانی که از اوالد او فرشتگ) سوال کرد از ÷ه از امیر مومنان(ک
 .١سوال کنند از فرشتگان خواھند بودمه علیھم السالم ائ

                                                           
 .۲۷۷-۲۷۶ص  ۲جلد  ۷۴۷الوافی: حدیث شماره  -١
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 »معطوف داشتنعمت او را بر اوالدش نیز  و«گوید:  می ١فیض کاشانی
و پیوسته به  گونهو ھمه یشب را ÷علی نکه نعمت اوالدپس از آ :یعنی

 .»صیغه جمع را آورد ،او ساختنعمت 
در کتاب عرض  -روحش شاد باد - ٢افزاید: شیخ صدوق می کلینی -۳

َما﴿ هیآ لیذ در المجالس ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  ابی از ﴾َءاَمُنوا
 ازای  فهیطا :فرمود هک ندک می تیروا )÷(جعفر ابی حضرت از الجارود

 و نیما ابن ،ثعلبه اسد، ،سالم بن عبدالله جمله آن از شدند مسلمان ھودی
 الله نبی ای ردندک عرض صرمکا رسول خدمت ھمگی هک بودند ایصور ابن

 داد، قرار خود نیجانش را او و نون بن وشعی به ردک تیوص موسی حضرت
 در ست؟یک ما سرپرست و ولی تو از بعد و ؟الله رسول ای ستیک شما وصی

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ :شد نازل هیآ نیا سؤال نیا پاسخ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َءاَمنُواْ  �َّ
ِينَ ٱ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  آنگاه. ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

 مردی آمدند، مسجد به و برخاسته ھمه د،یزیبرخ فرمود ص الله رسول
 ایآ مرد ای: فرمود حضرت آمد، می حضرتآن بطرف مسجد از سائل و ریفق
 من بهن انگشتر را یا نونکان یھم آری،: ردک عرض داده؟ زییچ بتو سیک

 ،است نماز مشغول هک مردی آن ردک عرض سی؟ک چه دیپرس حضرت داد،
.  گفت ریبکت حضرت ،وعکر حال در ردک عرض داد؟ بتو حالی چه در دیپرس
 از پس: فرمود و ردک مردم آن به رو حضرت گفتند، ریبکت ھمه مسجد اھل
 به و تعالیالله  خداوندی به ما گفتند زین آنان شماست، ولی )÷(علی من

 نازل هیآ نیا آنگاه ،میخشنود و راضی )÷(علی تیوال و صمحمد نبوت

                                                           
 ھـ.۱۰۹۱مال محمد محسن سال وفات  -١
 ھـ.۳۸۱ابن بابویه قمی سال وفات  -٢
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َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن﴿ :شد ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ ِ ٱَءاَمُنوا  لَۡ�ٰلِبُونَ ٱُهُم  �َّ
ھر کس که الله و پیامبر او و مومنان را به دوستی و  و« .]٥٦[المائدة:  ﴾٥٦

  ».تردید حزب الله پیروز است بی (از زمرۀ حزب الله است و) یاری بپذیرد
چھل که قسم به الله «که فرمود:  کند می) نقل سبن خطاب(و از عمر 

مورد علی بن ابیطالب نازل تا آنچه در  انگشتر را در وقت رکوع صدقه دادم
 ».در مورد من ھم نازل گردد اما نازل نشد شده

 تعلیق:
عجیب و غریب و جالب است، بسیار  سداستان عمر بن خطاب م:گویی

پس از امامان  داستان فرشتگان باشد که ازتر از  شاید جالبتر و عجیب
 ! کنند می سوال سعلی

، توھین به روایاتی آور و خنده سخیفھای  د مراد از ھمچو داستانو شای
بر اینکه وحی چندین بار به باشد که در مورد عمر فاروق روایت شده مبنی 

تجاوز و سخنان  ،حرمتی بی اینکه است، عالوه برتایید نظر او نازل گردیده 
در نزد شیعه معمول بوده و کتب  سبه ساحت عمر فاروق آمیز توھین

  .١پر استھا  معتبرشان از چنین ناسزا گویی

                                                           
در رابطه به این موضوع به روایتی برخوردم که نوری طبرسی آن را در سبب نزول  -١

ّ�َِك ﴿فرموده الله تعالی:  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
� در کتاب فضل  ﴾َ�ٰٓ

ذکر نموده است. در این صفحه نظرم به روایت زیر افتاد که در  ۱۸۵الخطاب صفحۀ 
گوید: از جعفر بن محمد از پدرش  تھمت زده شده است، نوری می سحق عمر فاروق
) س) نقل شده است که گفت: ھنگامی که عمر بن الخطاب(†و از پدرانش(

گویی: تو برادرم ھستی چنانکه  ی میگفت: ھنوز ھم به عل صبرخاست و به پیامبر
ھارون برای موسی بود، و الله تعالی نام ھارون را در قرآن ذکر نموده ولی از علی نام 
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ر مالی ابسنگینی نموده و  سبر عمرچھل انگشتر ارزش  دانیم مینحاال 
ند توا می ثروت نجاشیکه تنھا  یر دینارھزا ی؟ یا کساینموده ایجاداو را بر 

پس  واداشته است! یسخنگفتن چنین وی را به  ه باشدشتداآن را  نجایشگ
الگوی زھد برای امام و که  سآیا علی پرسیم:آنست که ب هراه حل این معضل

 بر تنرا و نا معقول سنگین چنین ارزش با  ییاست کساجھان زاھدان 
 ١؟!کرد می

 ردبه یادم آورد، زیرا  ÷به راستی وقتی از نجاشی یاد شد موضوع خضر
که اند  نسبت داده ÷م اموری را به خضربرخی از روایات دوازده امامی دید

مشکل و قابل پذیرش نیز نده به مردمان زچنین سخنی حتی نسبت دادن 
 نیست.

یت از جمله یھودیانی این روا رف نظر از اینکه سوال کننده گان دربه ص
 صنزد پیامبر اکرم به اسالم گرویده بودند و مستقیماه بودند که تاز

ند؟! ھمچنان ا هیک روز مسلمان شد درو آیا یکجا باھم  دانیم میو ن -رفتند

                                                                                                                             
فرمود: ای درشت خوی ای بادیه نشین! آیا فرمودۀ الله متعال را  صنبرده!! آنحضرت

ۡسَتقِيمٞ  َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط ﴿فرماید:  ای که می نشنیده توھین آمیز  با چنین روایات ﴾مُّ
نمیدانم زودتر از کدام یک این روایات خنده آور تعجب کرد! و آیا ھمچو سخنی را 
پیامبر اکرم که پیشوا و ساالر و آموزگار ادب و اخالق حمیده تاروز قیامت ھست بر 

 ةالسن«در کتاب ما  ۲۲حدیث  سآورد؟ نگا: عید مقتل عمر بن الخطاب زبان می

 ط داراالعالم، عمان.  ۳۴۸ص  »ةمامياإل ةوالشيع ةهل السنأبني  ةالنبوي
ھایش یاد  در یکی از خطبه سھفتصد درھم بود چنانکه پسرش حسن سمیراث علی -١

/ آور شده است و تصمیم داشت خادمی را با آن بخرد. و عمر بن عبد العزیز
زاھدترین شخص در روی جھان است. بدایه ونھایه از ابن کثیر  سفرماید: علی می

۹/۲۱۰.  
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با توجه به اینکه قیاس  !قیاس نمودند ÷را بر موسی صءایشان خاتم انبیا
در کتب شیعه شایع و متداول  ÷بر امت موسی صنمودن امت محمد

در این روایت ه کاری ساختجعل و ھای  نشانهکه نماند ھم گفته  ناو  -است
ایشان  با به خصوص وقتی آنحضرت و کسانیکه -خورد به نظر میبسیار 

ه وی سایل است کفھمیدند را دیدند و بودند به سمت مسجد رفتند و مردی 
اھل مسجد تکبیر اده است، پس چگونه در خارج مسجد یا بر در مسجد ایست

ند زیرا بودبر تکبیر گفتن ھا  آن حالیکه سوال کنندگان سزاوارتر از رگفتند د
 برآورده شد. ھا  آن خواستۀ

شان در جایی  غیر مسجد شریفاصًال در  صبا توجه به اینکه پیامبر اکرم
 نشستند!!  نمی با مردمدیگر 

ھای  نمازامامت خودشان  صآنحضرتھمچنین توجه داشته باشید 
انی که تازه یھودیوش داشتند پس چگونه ایشان با را در مسجدشان بد یفرض

به تنھایی و دیدند که امیر المؤمنین در نماز ظھر  آمدهاند  مسلمان شده
دو  سعلینا که ه این معھم ادا کرده است! ب رانماز دو رکعت  ایستاده و

 است!را قبل از برپا شدن جماعت ادا کرده ظھر رکعت نماز فرض 





 
 
 
 

 دوم:بخش 
 تفسیر آیت (والیت): نقد و تعلیق

 به ذکر مالحظات ذیل اکتفابه اصطالح والیت در تعلیق بر تفسیر آیت 
 کنم:  می

 : کند می آیاتی که معنای والیت را تفسیر -۱
نپرسیده تا والیت را  صاکرمما به این باور ھستیم که کسی از پیامبر

زکات، روزه و حج را توضیح دادند، نه به  ،چنانکه نمازتفسیر و توضیح نماید، 
خود آیات قرآنی معنا درست است بلکه معادله و تشابه ناچنین  کهلیل داین 

قرآن کریم به  زیرا .دھد میاین زمینه تفسیر و توضیح در الیت را و مراد و
عرب ترین  فصیحنه تنھا عرب، بلکه ن کسی که زبان عربی نازل شده است زبا

شان  نان کسانیکه قرآن در میاناست، ھمچ» ضاد«تلفظ نمودن حرف  رد
 گردید عرب بودند.  می نازل

گوییم: آیات قرآنی مؤمنان را از دوستی و مواالت با  می پس بطور خالصه
ھر کس الله جل جالله است شزد نموده گوھا  آن و به کرده صارا نھییھود و ن

حزب الله  مرۀ حزب الله است ومومنان را به دوستی بپذیرد از ز وو پیامبر او 
  ١است.و رستگار  وزھمیشه پیر

                                                           
ھر انسان ھوشمند و عاقل وقتی به کتاب الله نظر افکند معنای ولی ، والیت و اولیاء  -۱

ھا موضع از قران رفته است و  الله را به آسانی درک میکند، سخن از والیت در ده

َوَمن َ�َتَولَّ ﴿فرموده الله متعال که پس از آیات نھی از دوستی و مواالت کفار آمده: 
ِ ُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبوَن  ْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َ َورَُسوَ�ُۥ َوٱ�َّ و ھر کس که الله و « ﴾٥٦ٱ�َّ
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تردید  بپذیرد ( از زمرۀ حزب الله است و) بیپیامبر او و مومنان را به دوستی و یاری 

ھا آیات دیگر در کتاب الله  محل بحث است؛ در حالیکه ده» حزب الله پیروز است
کند بطور مثال فرموده او تعالی در سورۀ  وارد است که معنای والیت را بیان می

ِيَن إِنَُّهۥ لَۡيَس َ�ُۥ ُسلَۡ�ٰ ﴿النحل که در ضمن صحبت از شیطان آمده است:  ٌن َ�َ ٱ�َّ
ُوَن  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ ِينَ  ٩٩َءاَمُنوا ِيَن َ�َتَولَّۡونَُهۥ َوٱ�َّ ُهم بِهِۦ  إِ�ََّما ُسۡلَ�ُٰنُهۥ َ�َ ٱ�َّ

گمان شیطان ھیج گونه تسلطی بر کسانی  بی«. ]١٠٠-٩٩[النحل:  ﴾١٠٠ُمۡ�ُِ�وَن 
نمیایند* بلکه تنھا سلطه شیطان بر  تکیه میندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان 

پس چنین ». ورزند گیرند و به واسطۀ او شرک می کسانی است که او را به دوستی می
حزب شیطان نامید که در مقابل حزب الله قرار دارند. و ھمچنان ن توا می اشخاص را

َ�ٓ إِنَّ ﴿: کند ) معنای والیت را به مؤمنان تعریف می ۶۳ -۶۲دو آیت از سورۀ یونس(
َ
�

ِ َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ۡوِ�َآَء ٱ�َّ
َ
ْ َ�تَُّقوَن  ٦٢أ ْ َوَ�نُوا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾٦٣ٱ�َّ

گمان دوستان خداوند ترسی بر آنان نیست و غمگین  ھان! بی« .]٦٣-٦٢[یونس: 
پس اولیاء الله ». اند هاند و تقوا پیشه کرد اند که ایمان آورده گردند* کسانی نمی

اند که با طاعت و عبادت و پیروی از اوامر و ترک نواھی اوتعالی خودشان را  مؤمنانی
یکی از چنین مؤمنان است،  سرسانند، و علی به مرتبۀ والیت یا دوستی الله می

مومن باشد! ھمچنان فرموده او تعالی در سورۀ البقره  سوممکن نسیت که تنھا علی

ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن ﴿فرماید:  بیانگر معنای والیت است چنانکه می ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِ�ُّ ٱ�َّ ٱ�َّ
ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن ٱ�ُّورِ  ۡوِ�َآؤُُهُم ٱل�َّ

َ
ْ أ ِيَن َ�َفُرٓوا لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ� َوٱ�َّ إَِ�  ٱلظُّ

وَن  ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
لَُ�ِٰت� أ الله متولی و « .]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧ٱلظُّ

آورد و به  اند. ایشان را از تاریکیھا بیرون می عھده دار کسانی است که ایمان آورده
رپرست اند، طاغوت متولی و س شود. و کسانی که کفر ورزیده سوی نور رھنمون می

کشاند. آنان دوزخیانند و در  ھا می ایشانند. آنان را از نور بیرون آورده به سوی تاریکی

َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن ﴿و بالخره فرموده اوتعالی در وصف مؤمنان: ». مانند آنجا جاودانه می
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� 

َ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهوۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

ۡ
َوُ�قِيُموَن َن َعِن ٱلُۡمنَكرِ يَأ



 ١٥   بخش دوم: تفسیر آیت (والیت): نقد و تعلیق

ع دوستی ومواالت با یھود ونصارا من نخستین آیاتی که مسلمانان را از
آیات بعدی  و .این سوره است )۵۴(یتالمائده تا آ سورۀ) ۵۱(یتنموده از آ

گاھی  مؤمنان را با شیوۀ جزم و )۵۶() و ۵۵(تاآییعنی  که  دھد میقطع آ
 اند. مؤمنان پیامبر او و الله تعالی وتنھا ان یاورت دوست و

نصارا که در  دیگری را در مورد عدم دوستی با یھود وسبب ) ۵۷(اما آیت 
اھل  -ای مومنان ایشان: اینکهو آن نماید  می آیات پیشین ذکر شد بیان

 گیرند.  می شوخی را به مسخره وو دین و آیین شما  شما -کتاب

ْ َ� َ�تَِّخُذواْ ﴿ :خواننده گرامی به آیات زیر دقت نمایید ِيَن َءاَمنُوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَُّهۥ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ٱۡ�َُهوَد َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ أ

ٰلِِمَ� مِ  َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ َرٞض  ٥١ۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ َ�َ�َى ٱ�َّ
ۡو 

َ
ِ�َ بِٱلَۡفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ن تُِصيبََنا َدآ�َِرةۚٞ َ�َعَ� ٱ�َّ

َ
�َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهۡم َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ
 ٰ ۡمرٖ ّمِۡن ِعنِدهِۦ َ�ُيۡصبُِحواْ َ�َ

َ
نُفِسِهۡم َ�ِٰدمَِ� أ

َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ِيَن  ٥٢ َمآ أ َو�َُقوُل ٱ�َّ

ُهۡم لََمَعُ�ۡمۚ َحبَِطۡت  يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َّ
َ
ِ َجۡهَد � ْ بِٱ�َّ قَۡسُموا

َ
ِيَن أ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ٱ�َّ

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ْ َ�ِٰ�ِ�َن  ۡصَبُحوا
َ
ۡعَ�ٰلُُهۡم فَأ

َ
ْ  ٥٣أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� َمن يَۡرتَدَّ مِنُ�ۡم َعن  َ�ٰٓ

                                                                                                                             
َ عَ  ۗ إِنَّ ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم ٱ�َّ

ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ َكٰوةَ َوُ�ِطيُعوَن ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ زِ�ٌز ٱلصَّ

 .]٧١[التوبة:  ﴾٧١ َحِكيمٞ 
کار نیک مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. ھمدیگر را به «

گزارند و زکات را  دارند، و نماز را چنان که باید می خوانند و از کار بد باز می می
کنند. ایشان کسانیند که خداوند به  پردازند، و از الله و پیغمبرش فرمانبرداری می می

حاال ». گرداند. الله توانا و کارجا است زودی ایشان را مشمول رحمت خود می
اند!! آیات  ه امامی تعریف والیت را از کجای این آیات گرفتهدانم شبعه دوازد نمی

شده  سھا دلیل بر والیت یا امامت علی بسیاری در این مورد است اما ھیچکدامی آن
 تواند. و الله أعلم.  نمی
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 َ�َ �ٍ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ

َ
ۥٓ أ ُ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَُه ِ� ٱ�َّ

ۡ
دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ

 ِ ِ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ�َّ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ُ َ�ِٰسٌع َعلِيٌم يُؤۡ    .]٥٤-٥١[المائدة:  ﴾٥٤�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ َوٱ�َّ

ای مؤمنان! یھودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید ایشان برخی «
از  گمان او بی کس از شما با ایشان دوستی ورزد دوست برخی دیگرند ھر

 افراد ستمگر را ھدایتالله زمرۀ ایشان به شمار است. و شک نیست که 
در دوستی  -بر یکدیگر  ینی کسانی که بیماری به دل دارندب می *کند مین

امید  !ترسیم که بالیی بر سر ما آید می گویند: می گیرند و می سبقت -با کفار
کند و این دسته از بیاورد یا از جانب خود کاری فتح را پیش الله است که 

گویند: آیا اینان  یم مؤمنان *پیشمان گردنداند  آنچه در دل پنھان داشته
 خوردند و می سوگندالله و با حدت به ھمان کسانی ھستند که با شدت 

 *نکار شدنداکردارشان بیھوده و تباه گشت و زی ،گفتند: ما با شما ھستیم می
جمعیتی را خواھد آورد الله گردد ھرکس از شما از آئین خود بازای مؤمنان! 

دارند.  می را دوستالله و آنان ھم  دارد می دوستشانپروردگارشان که 
نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در 

ایستند و از سرزنش ھیچ سرزنش  می و به تالش کنند می جھادالله راه 
آن را به الله  ،استالله . این ھم فضل دھند مین ای ھراسی به خود راه کننده

گاه استالله . و کند می که بخواھد عطاھرکس   .*»دارای فضل فراوان و آ
 نصارا نوعی از انواع ارتداد و دوستی با یھود واینکه رساند  ) می۵۴( آیت

َُّهم ﴿ :او تعالیفرمودۀ  درمساله این  گشتن از اسالم است وبر َوَمن َ�َتَول
 به آن اشاره شده است. ﴾ّمِنُ�ۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ 

ُ َورَُسوُ�ُۥ ﴿ :فرماید می الله متعال ،آیات این عرض زپس ا إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َوَمن  ٥٥َوٱ�َّ
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ِ هُ  ْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َ َورَُسوَ�ُۥ َوٱ�َّ [المائدة:  ﴾٥٦ُم ٱۡلَ�ٰلُِبوَن َ�َتَولَّ ٱ�َّ

٥٦-٥٥[ . 
و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و الله تنھا «

* و ھر کس کنند می آوردند و زکات مال به در می را به جای خاضعانه نماز
از زمره حزب الله  -و پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیردالله که 

  .»تردید حزب الله پیروز است بی -است

ْ دِينَُ�ۡم ﴿ :فرماید می سپس َُذوا ِيَن ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 َ ُقواْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َّ ۡوِ�َآَء
َ
اَر أ وتُواْ ٱلِۡكَ�َٰب ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوٱلُۡكفَّ

ُ
ِيَن أ ُهُزٗو� َولَعِٗبا ّمَِن ٱ�َّ

 . ]٥٧[المائدة:  ﴾٥٧ۡؤِمنَِ� إِن ُكنُتم مُّ 
ای مؤمنان! کسانی را از اھل کتاب و از کافران به دوستی نگیرید که «

بترسید اگر مؤمنان الله گیرند. از  می و به بازی کنند می دین شما را مسخره
 .»ھستید

 سبب نزول این آیات:  -۲
که در کتب  ئدهسوره الما )۵۶( تا) ۵۱(آیات نخست به اسباب نزول 

 کنم:  می است اشارهذکر شده معتبر اھل سنت 
: ابن اسحاق و ابن جریر طبری وابن منذر و فرماید می /امام شوکانی

و ابن عساکر از  »دالیل«ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و بیھقی در 
ۀ یھودی بنی یفچون طاکه فرمود:  کنند می روایت سعباده ابن صامت
جنگیدند، عبدالله بن ابی منافق بر اساس پیمانی  صاللهقینقاع با رسول 

گفت: من  می که با آنان داشت، از یاری مسلمانان سر باز زد در حالی که
دارم!  ترسم و از اتحاد با دوستانم دست برنمی می مردی ھستم که از روز بد

مانان زیادی از یھودیان که او نیز دوستان و ھم پی ساما عباده بن صامت
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و دوستی با یھودیان برائت پیمان رفت و از  صاللهداشت، نزد رسول 
داشت، خلع ید کرد و گفت: از ھم ھا  آن جست و از تمام تعھداتی که با

جالله و  جلالله سوگندی و والیت و دوستی با این کافران به بارگاه 
 جویم. می بیزاری صپیامبرش

این آیات در مورد عبد  :نگارد می در تفسیر خودھمچنان امام شوکانی 

ْ ٱۡ�َُهوَد ﴿ :ه استالله بن ابی نازل گردید ْ َ� َ�تَِّخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ۡوِ�َآَءۘ 
َ
ِ ُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبوَن ﴿ تا آیت. ﴾َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ أ  ﴾٥٦فَإِنَّ ِحۡزَب ٱ�َّ

از شما باید  یسککه فرمود: ھر  کند می نقل ساز حذیفه/ ن حمیدبا
احساس  مواظب و محتاط خود باشد از اینکه یھودی یا نصرانی شده لیکن

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ ﴿ ند سپس این آیت را تالوت نمود:ک ینم   .﴾َوَمن َ�َتَول
پس بر ھر فرد و ھر اند  آیات، اوصاف حزب الله را بیان کرده اینچنانکه 

 رنیک بیندیشد که آیا این اوصاف د مسلمانی است که به خود بنگرد وجمع 
 ر؟.او ھست یا خی

که  کنند می نقل/ نذر و ابن ابی حاتم از عطیهو ابن جریر و ابن الم

َرٞض ﴿ فرمود: ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ینی کسانی که بیماری به می ب« ﴾َ�َ�َى ٱ�َّ

 بر یکدیگر سبقت« ﴾�َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهمۡ ﴿ عبد الله بن ابیمانند » دل دارند
 .١در دوستی و محبت ایشانیعنی: » گیرند می

  :معنای (و هم راکعون) و اعراب آن -۳
الله و پیامبر او و  که دوست شما کند می خطاب مؤمنانبه آیت کریمه 

ْ ﴿ و قرار گذاشت کهاند  مؤمنان ِيَن َءاَمُنوا برخی ایشان » مومنان« ﴾َوٱ�َّ

                                                           
 .۲/۵۲تفسیر فتح القدیر از امام شوکانی  -١
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دوست یکدیگراند. و یھود و نصارا  -در مقابل-دوست برخی دیگراند و 
 کنند میدارند و زکات پرداخت  می مؤمنان آنست که نماز برپاو ویژگی صفت 

 :فرماید میچنانکه اند  حالی که در برابر پروردگارشان خاشع و خاضع رد

ِيَن ﴿ ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن إِ�َّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْ ٱ�َّ َءاَمُنوا
َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  ٥٥ٱلزَّ ِيَن َءاَمُنوا َ َورَُسوَ�ُۥ َوٱ�َّ َوَمن َ�َتَولَّ ٱ�َّ

ِ ُهُم ٱلَۡ�ٰلُِبوَن   . ]٥٦-٥٥[المائدة:  ﴾٥٦ٱ�َّ
ست شمایند که خاشعانه و و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوالله تنھا «

* و ھرکس که کنند می آورند و زکات مال به در می خاضعانه نماز را به جای
تردید حزب الله  بی یردو پیغمبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذ للها

 »پیروز است
آورند و  می پس مؤمنان حق پروردگارشان را با برپا نمودن نماز بجای 

و پیامبرش به عزوجل شان را نسبت به الله  دوستیوفاداری و بوسیله آن 
که  تا حقوقی کنند می زکات پرداخت ایشان چنانکهرسانند،  می اثبات

جماعت مسلمانان بر ایشان دارند را ادا نمایند و در عین حال دوستی و 

(وهم پس معنای . ثابت سازندشان  وفای خودشان را نسبت به برادران دینی

است یعنی نماز را در حالی که خشوع و خضوع برای الله تعالی  راكعون)
فقرا تکبر نورزیده و  که بر دارند و زکات را در حالی می برپااند  خاشع و خاضع

حال  (وهم راكعون)پس این جمله  پردارند. می جویند نمی بر آنان برتری

 از حال یک فاعلممکن نیست  است و (يؤتون)و  (يقيمون)ھای  فاعل فعل
ھمچنان از والیت یک جمع یاد شده است تا به این . باشد این دو فعل

حقیقت توجه دھد که والیت وی اصل و والیت غیر وی تبع است و اگر به 
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فرمود، دیگر در سخن اصل و تبعی مطرح  می »ولياؤكم...أ«ضیعۀ جمع 
 نبود. 

رکوع  ا حال فاعل زکات است و مراد از رکوع،و گفته شده: این جمله تنھ
در  ، کهنماز است نه خشوع و خضوع که بر زبان عام و خاص شایع استدر 

 .کنند می معنای آن چنین است: ایشان زکات را رکوع کنان به در این صورت
مورد این  ر. امام شوکانی دکنند میپرداخت  یعنی در حالت رکوع زکات

(رکوع) حالتعدم جواز پرداخت زکات در چنین : کند میر چنین تعلیق یتفس
 و حافظ ابن کثیر ١.دارد میھمچو حالت باز آن در مؤمن را از پرداخت 

پس پرداخت زکات در حالت شد  می نقلھا  آن گر چنین عملی ازافزاید: ا می
گرفت،  می مدح قرآن قرار رکوع بھتر از ھر حالتی دیگری میبود زیرا مورد

داستان ساختگی را مردود ا این ائمۀ فتو و فقھا ومفسران و اۀ علمبقاطلیکن 
 کنند می را نقل سدر تفسیر این آیت اثری از علیھم برخی  و ..اند. دانسته

نگشتر خود را به ا سعلیذشت و ائلی در حالی که وی در رکوع بود گکه س
 ثابت نقد نموده وآن را  سپس ابن کثیر چندین روایاتی را آورده و .٢او داد
بوده قابل استدالل نیست اعتبار ساقط  که ھمه این روایات ازاست  کرده

 زیرا سند آن فوق العاده ضعیف و ،یژه روایت شیخ صدوق که قبال ذکر شدبو
 .٣آشکار است جعل در آن واضح وھای  نشانه تن آن مضطرب وو م ،مخدوش

بپرسد: آیا پرداخت زکات در حال رکوع آنقدر ارزش دارد  یشاید شخص
پرداخت زکات در چنین ؟ وآیا گیرد می قرار لیمورد مدح الله تعافاعل آن که 

بھتر از پرداخت آن در  -ازد س می ناکدر حالیکه خشوع را خلل  -حالت 

                                                           
 مصدر سابق. -١
 .۲/۸۲تفسیر ابن کثیر  -٢
 .۸۳مصدر سابق صفحه  -٣
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پرداخت آن در سجده است؟ یا  ستن ونش ،مثل ایستادن ،حاالت نماز دیگر
دارد. داللت واضح و آشکار  معنا و ،ما تفسیر است؟ بھتر ت نمازاوقاغیر 

ایشان اند  مؤمنانو و ستی و والیت الله و پیامبر ادویعنی کسانیکه مستحق 
 ایشان رادر موضع دیگر  چنانکه الله متعال اند. خاضع در نمازشان خاشع و

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ﴿ ستادید: می
َ
ِيَن ُهۡم ِ� َصَ�تِهِۡم َ�ِٰشُعوَن  ١قَۡد أ  ﴾٢ٱ�َّ

 . ]٢-١: ون[المؤمن
که در نمازشان خشوع و * کسانیند مسلما مؤمنان پیروز و رستگارند «

خاشع  ،در برابر الله تعالی پیوسته فروتنکسانیکه  و »خضوع دارند
مستمندان تکبر  پردارند که بر فقرا و می شان را طوری زکاتاند  وخاضع

 .کنند مین را اذیت انسته و آنبر آنان برتری نج زیده ونور

 : قرار گرفتبررسی که مورد مفاد آنچه 
 سعلیاینکه دارد  عاءدبه نحوی که شیعه دوازده امامی ا سعلیوالیت 

مند به قیمت ھزار کم ارزش یا کسای ارزش نگشترابه سبب صدقه دادن 
گردید بسیار بعید به  به مقام امامت و والیت نصبمتعال از جانب الله دینار، 

مستحب بوده که یا  ل آنقدر واجب وآیا اجابت درخواست سائ و رسد! می نظر
از آن پس  ای صبر کند تا نمازش تمام شود و نتوانسته حتی دقیقه سعلی
 دھد؟! و الله اعلم!! ب به عنوان زکات به اور را انگشتیا  کسا

 جملۀ (الذین آمنوا) جمع است نه مفرد:  -۴
 کرده و برآن مھر صحهرا تایید  ماو نظر از جمله اموری که رأی 

لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُونَ ﴿ استکریمه آیت تصریح  گزارد، می ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ   .﴾ٱ�َّ
 این» کنند می آوردند و زکات مال به در می کسانی که نماز را به جای«

بود که  می ن)آیت (مَ این اسم موصول در اگر  و جمع است نه مفرد،کسان 
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گردد لیکن اسم  می و جمع مذکر و مؤنث استعمال البته برای مفرد، مثنی
 شود نمیموصول (الذین) به غیر از جمع مذکر در چیزی دیگری استعمال 

 . شود میاست که برای مفرد مذکر استعمال » الذی«جمع » الذین«زیرا 
که  کند می نقل لملکاز عبدااو : ھناء از عبده و فرماید می/ ابن جریر

َما ﴿ :مورد این آیت پرسیدم ر: از ابو جعفر دگفت ُ َورَُسوُ�ُۥ إِ�َّ َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا مراد  ﴾٥٥َوٱ�َّ

ْ ﴿ از ِيَن َءاَمُنوا به گفتم:  اند! مومن کسانی که :؟ فرمودانی استسچه ک ﴾ٱ�َّ
 ؟نازل گردیده است سطالب آیت در شأن علی بن ابیما خبر رسیده که این 

 از جمله مؤمنان است!!  سفرمود: علی
مؤمنان نازل  هگوید: این آیت در شأن ھم می و اسباط به نقل از سدی

کوع بود انگشتر گذشت در حالیکه در ر سگردیده است لکن سائلی بر علی
 نقل بالوالبی از ابن عباسو علی بن ابی طلحه  خود را به او داد.

ؤمنان م رسول او و ان الله ومگ بی کسی که اسالم آورد« که فرمود: کند می
  .١به روایت ابن جریر» را به دوستی گرفته است...

که عبارت از صدقه دادن کسا د که روایت اولی کلینی گرد می واضحبناًء 
و ترین روایت نزد امامیه است  اساسی ترین و قویاست  ھزار دینار به ارزش

 گاهھر نسبت داده است و سبه علیرا » الذین« موصولدر آن اسم 
، صرف خواھند پرداختد در حال رکوع صدقه نسفرزندانش به مقام امامت بر

ت سائلی که از امیر مؤمنین نظر از اینکه این روایت تصریح نموده اس
 خواستاز ائمه در ،ود وکسانیکه پس از اوخواست نمود از فرشتگان بدر

                                                           
 .۲/۸۳تفسیر ابن کثیر  -١
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کن این روایت تصریح نکرده است اینکه یلخواھند بود، از فرشتگان  کنند می
  زی را به فرشتگان صدقه خواھند داد؟!ائمه چه چی

 منحیثھزار دینار ارزش  با ییپس رأی برگزیده آنست که پرداخت کسا
نیاز در مورد ، بویژه که ما رسد می به نظراز نجاشی بسیار دور  به غیر صدقه

شان به گرفتن  و فرحتاظھار سرور از و  ،انگشتر کسا وفرشتگان به گرفتن 
گاھی نداریمصدقه  مساکین  به صرف نظر از اینکه صدقه به فقرا و ، وآ

 ...... والله اعلمشود میپرداخته 

 لبانه: زکات واجب نه انفاق داوط -۵
که پرداخت اند  اینکه برخی از مفسرین اھل سنت اعتراض نموده گفته

سأله قائل نیست که جواز ندارد، و یا اینکه کسی به این م زکات در حال رکوع
چنین صورت مسأله این  ،حال رکوع بھتر یا افضل است رپرداخت زکات د

که فعل آنچه را به  دھد میزیرا روایات مذھب دوازده امامی نشان  نیست.
واجب؛ چه این صدقۀ داوطلبانه بوده است نه زکات اند  نسبت داده سعلی

زیرا  .یھمی باشد یا کسایی با ارزش ھزار دینارر چند درصدقه انگشت
-پذیرفتن انتقال یک حکم به حکمی دیگر، مانند نقل حکم انفاق داوطلبانه 

نزد ھمه دشوار است و به حکم زکات واجب  -کسا باشد یا ھر چیزی دیگر
 زیرا کسیکه ھزار دینار زکات قابل تطبیق نباشد.شاید در ھیچ شرایطی 

است آنچه را پرداخته  ھم باید مالک چھل ھزار دینار باشد، و شاید پردازد می
 ھمه زکات مالش نباشد!! 

 .صدقه نامیدن توا می که زکات راایننیازی به شرح و بیان نیست به نظرم 
از چنانکه  ١قران کریم لفظ صدقه به معنای زکات نیامده است.در لیکن 

                                                           
برخی از مفسرین زکات را در جاھایی اندکی به انفاق داوطلبانه در غیر از مواضعی که  -١

اند که البته در اغلب آیات قرآن کریم زکات با  زکات با نماز یکجا ذکر شده تفسیر نموده
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جا ھمواره با ھم یکاز و زکات نمگردد زیرا  می این مسأله روشنت اسیاق آی
 واجب است. زکات  در قرآنمراد از زکات  و استشده ذکر 

 یا ھمبوده و طلبانه بسیار دور واد واجب به صدقۀاین تفسیر زکات بنابر
مفسران اھل سنت اعتراض مذکور را رو  . از اینفاسد نامیدآن را ن توا می

لیکن چنین اعتراض نیاز به بیان بیشتر داشت و آن اینکه  اند، ایراد نموده
 به صدقه برگردانده یقرآنتعبیر در  »زکات«لفظ ممکن نیست  ،شد می گفته
  تفسیر نموده است.آن را  ازده امامیمذھب دوطوری که شود 

به فرشته یا سائل صدقه را که علی بن ابی طالب اند  نقل کردهسپس 
در تفسیر » مذھب دوازده امامی ۀپروژ«ظاھر شد چنانکه داده است! فقیر 

را که  واجب معنای زکاتزیرا ایشان این آیت بر خطا و اشتباه استوار است 
نوعی از  به ،و با نماز یکجا ذکر شده استاست ھای اسالم  یکی از ستون

 !اند! اندهطلبانه برگردوادھای  صدقه

                                                                                                                             
نفاق نماز یکجا ذکر شده است و تفسیر این عده مفسرین که زکات را به صدقه یا ا

 اند بسیار دور و قابل تأمل است.  دواطلبانه تفسیر نموده
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مالحظات ذیل را در مورد تفسیر این آیت و در تعلیق بر روایت کلینی که 
 :داریم میبین دو آیت ربط داده است عرض 

 و پیامبر اوست: عزوجل افترا بر الله  صدلتنگی و پریشانی پیامبر -۱
به ادعای  .دھیم میمان در مورد روایت اولی کلینی ادامه  متباقی بحثبه 

ه دستور فرمود تا ب صجل به رسول اکرممذھب دوازده امامی، الله عزو
سخت  صکرماید، وقتی این دستور رسید رسول اوالیت را تفسیر نم دمرم

ی از شنیدن این فرمان از دین بیزار دلتنگ و پریشان شد و ترسید مردم
وردگار خویش رجوع چار به پررا تکذیب کنند، ناد و مرتد شوند و او جوین

 :فرموداین آیت را نازل  کرد و الله تعالی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ    .]٦٧[المائدة:  ﴾�َّاِس ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ
ای پیامبر! ھر آنچه از سوی پروردگارت برتو نازل شده است برسان، و «

 ای و الله تو را از مردمان محفوظ اگر چنین نکنی، رسالت الله را نرسانده
  .تا آخر حدیث .»دارد می

و ست که گفته شود این روایت افترا روایت آناین ترین رد بر  سادهم: گویی
به جھان ، زیرا ھیچ عاقلی در است صاوپیامبر  الله تعالی وبه دروغ بستن 

ترین خلق الله صلی  آنھم در قلب شجاعترس عجیب  گونهاینو یا باعث  سبب
 ! برد نمیپی  وآله وسلمالله علیه وآله 
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ای از اطاعت و فرمانبری  که نمونه صاز این گذشته، چگونه پیامبر اکرم
پریشان  دلتنگ و هدزرمان الھی سرباز از ف برای بشریت تا روز قیامت است

 ترای بزرگ.از این اف صضرتحنگردد!! پاک است ساحت پاک آ می
کلینی یا راویان او از کجا  دانیم میاز جانب دیگر ما ن این از یک جانب، و

یا اینکه یکبار دلتنگ شد لیکن  - ؟دو بار دلتنگ شد صدانستند که پیامبر
از اینکه مردم از اسالم  صنحضرتاز کجا دانستند که آ و - هدو بار ذکر شد

زیرا چنین حالت از ؟!! ترسید و را تکذیب کنندبرنگردند و مرتدنشوند و ا
ستن آن برای دیگران ممکن نیست نداکه زمینۀ  روانی شخص است تاالح

د آنحضرت آنچه در دل دارد یا اینکه خو تصریح نکند وآن را  تا اینکه خود
 کند.اظھار 

پذیرد که موجب ارتداد  نمی عقلاصال  صرف نظر از آنکه این موضوع را
شان  تکذیب آنحضرت گردد، به جز کسانی که در فرھنگ سالم وااز مردم 
 طوالنی است. یاین موضوعکه متداول است  تکفیر شایع و لعن و

 ترتیب آیات: سیاق و -۲
 - داند نمیبا ما کریم ھر خوانندۀ قرآن  و - دانیم مین عالوه بر این، ما

با آیت مذکور چه » تکمیل شدن دین«و » خم غدیر« و» والیت« که مسأله
  ؟!ربطی دارد

نصارا) به  یھود وھل کتاب (ادر مورد بعدی آن  در حالیکه آیات قبلی و
ست ا ناصل در تفسیر قرآن ایاینکه و یا  است.ذکر مسلسل  صورت متصل و
اگون را بنام تفسیر بخش بخش نموده سخنان متناقض وگون که کالم الله را

 ییناسزاگو توھین و قرآن به مردم پیش کرد، و راه را برای طعن زدن و
به تصویر کشید که گویا طوری ایشان را ھای  شخصیت صحابۀ کرام باز کرد و
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تا اند  بودهفرصت مناسب  و منتظر آمادۀ ارتداد از اسالم بودهایشان 
 را تکذیب کنند!! صپیامبر

شیعه دوازده امامی به ادعای  -مائده ال) سوره ۶۷آیت(از  قبل یدو آیت
 :استاین ) ۶۷آیت(  بعد از ی کهآیت ) و۶۶ - ۶۵: (! عبارتند از-آیت تبلیغ

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ٰ تُقِيُمواْ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱلَۡستُۡم َ�َ نزَِل  ۡ�ِ

ُ
َوَمآ أ

ّ�َِك ُطۡغَ�ٰٗنا  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ا ّ�ُِ�ۡمۗ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

َس َ�َ 
ۡ
 . ]٦٨[المائدة:  ﴾٦٨ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱِم ۡلَقوۡ ٱَوُ�ۡفٗرۖ� فََ� تَأ

آن که ای فرستادۀ بگو: ای اھل کتاب! شما بر ھیچ نخواھید بود، مگر «
ایتان نازل شده است برپا دگارتان برورات و انجیل و آنچه از سوی پرورت

دگارت نازل شده است، بر عصیان و طغیان دارید، و آنچه بر تو از اسوی پرور
براین بر گروه کافران غمگین افزاید بنا می و کفر و ظلم بسیاری از آنان

 .»مباش
 دستور داده شد تا آنچه از پروردگارش فرود صم: به پیامبر اکرمگویی 
) ۶۸(س آیتسپ .) ذکر است۶۷آید به مردم ابالغ نماید چنانکه در آیت ( می

) پس معلوم شد کسانی که (قل یا اھل الکتاب هداز گردیبا ذکر اھل کتاب آغ
نی د اھل کتاب است نه اصحاب کرام، کسایگرد می ابالغھا  آن بهباید رسالت 

این آیت را ھم  معنای و !!را ندانستند »والیت«ا دارد که معنای که شیعه ادع
 با آنکه عجمی ھم نبودند!! نفھمیدند

َما﴿ ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ
َكٰوةَ ٱ َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ َءاَمُنوا
ِ ٱ  .]٥٦-٥٥[المائدة:  ﴾٥٦ لَۡ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و الله تنھا «
* و ھرکس که کنند می آورند و زکات مال به در می خاضعانه نماز را به جای
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تردید حزب الله  بی یردو مؤمنان را به دوستی و یاری بپذ و پیغمبر اوالله 
  .»پیروز است

و  اھل کتاب را مخاطب قرار داده استکریم پس معلوم است که قرآن 
گوشزد ھا  آن که بهرویی با اھل کتاب است ) مقابله و رویا۶۸معنای آیت (

نین ھمچ ،به شما نفع برساندتا نیستید  پای بندبه چیزی اینکه شما شود 
اعتنا صورت گیرد نیستید که به آن التفات و و مفکورۀ ھم دارای عقیده شما 

نجیل به شما دستور داده شده عمل کنید. تورات و ا ربه جز اینکه آنچه د
را  صکنند حتما دعوت پیامبر اکرمکردند و  می اگر چنین کاریایشان 
  ١د.دنیگرائ می و به اسالم پذیرفته

گویند الله ھمان  می که کند می کسانی تصریحسپس آیات بعدی به کفر 

ِينَ ٱَ�َفَر  لََّقدۡ ﴿ عیسی پس مریم است: ْ إِنَّ  �َّ َ ٱقَالُوٓا � َوَما مِۡن  �َّ ثَالُِث ثََ�ٰثَةٖ
نَّ  ا َ�ُقولُوَن َ�ََمسَّ ْ َ�مَّ ٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ �ن لَّۡم يَنتَُهوا ِينَ ٱإَِ�ٍٰه إِ�َّ ْ ِمۡنُهۡم  �َّ َ�َفُروا

ِ�ٌم عَ 
َ
  .]٧٣[المائدة:  ﴾٧٣َذاٌب أ

است!  یانیکی از سه خدا الله گویند: می گمان کسانی کافرند که بی«
گویند  می جز معبود یگانه وجود ندارد و اگر از آنچه -به حق –معبودی 

 .»د رسیدھبه کافران آن عذاب درد ناکی خوا ،دست نکشند
دستور فرمود تا این امر را به اھل کتاب گوشزد  صپیامبرالله متعال به 

ابط این تکلیف از لحاظ رو شیوۀ قاطع به مقابله برخیزد.به ھا  آن نماید و با
و با یھود مدینه بطور خاص نه چندان  ٢ممسلمانان با اھل کتاب بطور عمو

گردد و با این  می ) نازل۷۸آسان است، در اینجا و در ھمچو شرایطی آیت (
 :دھد میقرار تعبیر ایشان را مورد لعن 

                                                           
  .۶۱-۲/۶۰به تفسیر فتح القدیر از امام شوکانی مراجعه شود  -١
 .۲/۹۳۷به تفسیر فی ظالل قران از استاد سید قطب مراجعه شود -٢
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ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ ٰ لَِساِن َداوُ  �َّ ٰٓءِيَل َ�َ َمۡر�ََمۚ  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥَ�َفُرواْ مِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ�نُواْ َ�ۡعَتُدوَن   .]٧٨[المائدة:  ﴾٧٨َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ

نفرین  سی پسر مریم لعن وکافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عی«
 کردند و از حد می این بدان خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی اند. شده
 . »گذشتند می

دشمنی شدید با مؤمنان و اند  به الله شرک ورزیده هکاند  کسانیایشان 
 :کند می ) آنان را معرفی۸۲چنانکه آیت ( دارند،

َشدَّ ﴿
َ
ْ  �َّاِس ٱ۞َ�َِجَدنَّ أ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ َّ�  ْۖ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

 ْ ِيَن َءاَمُنوا ٗة لِّ�َّ َودَّ ۡقَرَ�ُهم مَّ
َ
ِينَ ٱَوَ�َِجَدنَّ أ نَّ ِمۡنُهۡم  �َّ

َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرٰىۚ َ�ٰلَِك بِأ قَالُٓوا

�َّهُ 
َ
يِسَ� َورُۡهَباٗ�ا َو� وَن  مۡ قِّسِ  .]٨٢[المائدة:  ﴾٨٢َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ترین مردم برای مؤمنان یھودیان ومشرکانند.  خواھی دید که دشمن«
که خود را اند  ترین مردم برای مؤمنان کسانی مھربانوخواھی دید که 

 ند، این بدان خاطر است که در میان مسیحیان کشیشان ومان می مسیحی
  .»ورزند نمی راھبانی ھستند که تکبر

که  کند می به گروھی از نصاری اشاره ،آناین آیت و آیات بعدی 
د، نیگرا می که به اسالماند  ان کسانیو ایشاند  مھربانترین مردم برای مومنان
الگو و مثال برای سایر نصارا آورده است تا را به این ترتیب چنین مردمان 

نمایند و به جای اصرار بر کفر به الله یکتا و  باید ھمه مانند ایشان عمل
 ایمان بیاورند.  پیامبرش

دقت  زیر ) سوره مائده بویژه دو آیت۸۶و ۸۲خواننده گرامی به آیات (
 :نمایید

َشدَّ ﴿
َ
ْ  �َّاِس ٱ۞َ�َِجَدنَّ أ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ َّ�  ْۖ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

 ْ ِيَن َءاَمُنوا ٗة لِّ�َّ َودَّ ۡقَرَ�ُهم مَّ
َ
ِينَ ٱَوَ�َِجَدنَّ أ نَّ ِمۡنُهۡم  �َّ

َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرٰىۚ َ�ٰلَِك بِأ قَالُٓوا
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�َّهُ 
َ
يِسَ� َورُۡهَباٗ�ا َو� وَن  مۡ قِّسِ نزَِل إَِ�  �َذا ٨٢َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ُ
ٓ أ ْ َما  لرَُّسولِ ٱَسِمُعوا

ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن 
َ
ۡمعِ ٱتََرىٰٓ أ ْ مَِن  �َّ ا َعَرفُوا � ٱِممَّ ٓ َءاَمنَّا  َ�ُقولُونَ  ۡ�َّقِ َر�ََّنا

ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�تُۡبَناٱفَ   .]٨٣-٨٢ [المائدة: ﴾٨٣ ل�َّ
 مشرکانند، و ترین مردم برای مؤمنان یھودیان و خواھی دید که دشمن«

که خود را اند  ترین مردم برای مؤمنان کسانی که مھربان خواھی دید
 کشیشان وند این بدان خاطر است که در میان مسیحیان مان می مسیحی

وآنان ھر زمان بشنوند چیزھایی را که  ورزند* نمی نی ھستند که تکبرنارھبا
ت چشمانشان در یافت حقیق بر پیغمبر نازل شده است براثر شناخت حق و

یم پس درآوایمان  ا !گویند: پروردگار می گردد می بینی که پر از اشک می را
  .»ا را از زمرۀ گواھان به شمار آورم

نیاز به تقویت عزم  صاکرم رود که پیامبر می ا امکان این قولآیم: گویی
آن را  نباید -وجه به اینبات - ؟!هاراده بمنظور اعالن این دستور الھی داشت و

یا بخاطر ترس از آسیب رسیدن از سوی و  مناسبیافت لحظۀ بخاطر در
ھنوز اشاره شده بویژه یھود و مشرکان و کسانیکه ھا  آن کسانیکه در آیت به

به  ،و دعوت ایشان ھستند صھم چشم به راه بالھا و مصایب بر پیامبر

ُ ٱوَ ﴿ در حالیکه الله متعال وعده داده که ؟تأخیر بیندازد َ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ
 ».دارد می را از مردمان محفوظ الله تو« ﴾�َّاِس� ٱ

گاھی داد  صپیامبر الله متعال گردد  می اگر آنچه بر تو نازلکه را آ
این رسالت ھمانا آیاتی است که  ای و ندهبلیغ نکنی پس رسالت الله را نرسات

کمال بدون کم وکاست  به تمام وآن را  د و باید ایشانیگرد می برایشان نازل
تبلیغ نماید. آن را  خیرگردد بدون تأ می ھرگاه وحی نازل به مردم برساند و

: یعنی اگر آیتی را که از جانب پروردگارد بر تو فرماید می ما بابن عباس
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ت دیگر، از ای، به عبار پس رسالت الله را نرساندهکنی،  نگردد پنھا می نازل
 .١»ای تمامی امر فرمانبر داری نکرده

 برعھدۀرسالت از جانب الله است، و تبلیغ آن «: فرماید می/ زھری ماما
  ».، و بر ما رضایت و فرمانبریصپیامبر اکرم

ند که دداگواھی  صامت پیامبر اکرم« :فرماید می/ حافظ ابن کثیر
ای که در  ایشان رسالت را رسانده و امانت را ادا نموده است و در خطبه

الوداع ایراد نمودند امت را بر آن  ةبزرگترین اجتماع مسلمانان معروف به حج
  .٢»نزدیک به چھل ھزار صحابه حضور داشتند گرفتند که در آنگواه 

حج النی در حدیث طو بر جابربن عبداللهچنانکه صحابی جلیل القد
نقل کرده آن را  و جعفر بن محمد از پدرش -را بیان نموده صآنحضرت

ھمانا من در میان شما ...«در روز عرفه فرمودند:  صکه پیامبر اکرم -است
الله. و ب چیزی را گذاشتم ھرگاه بدان چنگ بزنید ھرگز گمراه نمیشوید، کتا

پس در مورد من چه خواھید گفت؟ ید شد پرس خواھاز شما در مورد من باز
ی را بما رساندید، رسالت را ادا که شما امانت الھ دھیم میگفتند: گواھی 

خود با انگشت شھادت  آنحضرت .ردید و نصیحت و خیراندیشی نمودیدک
به سوی مردم کردند و  ان بلند میبسوی آسمآن را  اشارت نمودند در حالیکه

و سه بار این جمله را  »لھا! گواه باش....فرمودند: ا می آوردند و می ودرف
 .٣تکرار کردند

نقل شده که فرمود: پیامبر  سبی بکرهھمچنین در صحیح بخاری از ا
ھمانا ...« ی ایراد نموده فرمودند:ا اکرم در روز عید قربان برای ما خطبه

                                                           
  .۳/۳۴۴مجمع البیان از طبرسی  -١
 .۱۸۵ابن کثیر:صـ، و اختصار علوم الحدیث از ۲/۹۰تفسیر ابن کثیر -٢
 .۷۷۹-۷۶۹) صـ۱۲۱۸صحیح مسلم با شرح نووی، حدیث شماره( -٣
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بر شما  -تانھایدر روایت ابن عمر نزد بخاری آبرو و -ھایتان  ھا و مال خون
حرام است مانند حرمت این روز شما، در این ماه شما و در این شھر شما تا 
اینکه نزد پروردگارتان حضور یابید، آیا من تبلیغ نمودم؟ گفتند: آری، 
فرمودند: الھا گواه باش، باید آنکه در اینجا حضور دارد پیام را به آنکه حاضر 

شان از شنوندۀ  درکتبلیغ شدگان وجود دارند که  یست برساند، زیرا بسیارن
 .١»شوید که گردن یکدیگر را بزنیداز من کافر نپس و  اول بیشتر است.

فرمود: پیامبر  بابن عمرکه  کند می بن الغاز از نافع نقلھشام 
میان جمرات ھنگامیکه  الوداع ةسال حجدر روز عید قربان  صاکرم

فرمودند:  می ستهاین روز حج اکبر است و پیو« مودند:فربودند ایستاده 
گفتند: این حج وداع ھم مردم  با مردم وداع نمودند، و و ...گواه باش !لھارابا

 .٢است

 پیرامون سبب نزول آیت:  -۳
ھای  رهسورۀ الفتح آخرین سو در نھایت باید اشاره کرد که سوره المائده و

ی که موربه این معنا که ا .٣دیدندنازل گربر آنحضرت که  ندستقرآن کریم ھ
امبر فات پیمتعلق به آینده اسالم و مسلمانان پس از و در این سوره ذکر است

نصارا از  چنانکه روشن است اھل کتاب بویژه .باشد می صاکرم

                                                           
 .۳۳۲) صـ۱۷۴۱صحیح بخاری حدیث شماره( -١
 ).۱۷۴۲مرجع سابق:حدیث شماره ( -٢
اند و  امام شوکانی فرموده است: این حدیث را امام احمد و امام ترمذی نقل نموده -٣

آن را صحیح خوانده و ابن مردویه و  ترمذی آن را حسن خوانده است، و حاکم نیز
اند که  نقل نموده ببیھقی آن را در سنن به نقل از عبدالله بن عمرو بن العاص

ای که نازل گردید سورۀ المائده و سوره الفتح است. فتح القدیر  فرمود: آخرین سوره
۲/۳ . 
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براین ، بناباشد می یا مداوم در جھان قیمانده وھای با ترین امت برجسته
لمانان جایز برای کسی از مس د روشن و واضح باشد وموضوع عقیده بای

 . شماردب ناچیزآن را  ستی نمودهس اھی ونیست در این مورد کوت
در سایه آنچه که  ،خورد با اھل کتاببر ومعامله و داد و ستد  اما در مورد 

میانه روی با  در جوانب مختلف زندگی به ویژه نیکی عدالت وآن را  اسالم
گردد زیرا مسلمانان یند و نباید حق کسی ضایع نموده عمل نماایشان تجویز 

 استفاده از غذاھا و ازدواج با زنان ایشان و سایر امور در سکونت وھا  آن با
موضوع عقیده و ایمان در مشترک ھستند، این یک جانب مسأله است، اما 
 امور شرکی ایشان،غیره  بویژه اعتقاد ایشان به تثلیث و الوھیت مسیح و

ی و عقیدوی خود را گران شمرده به ایمانمسلمان باید محطاط بوده مسأله 
تأثیر آنان حسن معامله و اجتماعی ھای  نزاکتو نباید  آن ارزش قایل شود

 . منفی بر امور دینی و عقیدوی وی بگذارد
ان مردم فیصله خواھد کرد سپس الله تعالی خودش در روز قیامت می

از  ،پنھان از آشکار و ،ایمان از کفر و ،وال مردماح تعالی از حال وزیرا او
گاه است و او تعالی فربندگان گمراھی  ھدایت و در مانروای کائنات است و آ

فرمان  نع اجرایاو ھیچ کسی مگونه مانعی ندارد ھیچ  تعالیان اوفرمبرابر 
  .تواند نمیتعالی شده او

از وجود شرک در عقیدۀ  مائده)الره از این رو در آخر ھمین سوره (سو
الله جل جالله این سخن را از عیسی نصارا تصریح شده است و روز قیامت 

جواب چنین و ھولناک  موقف پرھیبتھمچو پرسد و او در  می مریم رپس
 چنانکه الله تعالی فرموده است: خواھد داد

ُ ٱقَاَل  �ذۡ ﴿ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱَمۡرَ�َم َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ  �َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

ِۖ ٱِمن ُدوِن  � إِن ُكنُت  �َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
قَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ
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ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفسِ  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥقُۡلُتهُ 
َ
ُٰم َوَ�ٓ أ نَت َع�َّ

َ
َكۚ إِنََّك أ

َمۡرتَِ� بِهِ  َما ١١٦ ۡلُغُيوِب ٱ
َ
ٓ أ ِن  ۦٓ قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َما

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ  �َّ

نَت 
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َعلَۡيِهۡمۚ  لرَّ�ِيَب ٱَوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

 ٰ نَت َ�َ
َ
ءٖ َشِهيٌد  َوأ ۡ�َ ِ

ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك  إِن ١١٧ُ�ّ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ ُ�َعّذِ
نَت 

َ
 .]١١٨-١١٦[المائدة:  ﴾١١٨ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱأ

به  آیا تو گوید: ای عیسی پسر مریم! می اللهکه  را به یاد آورو آن گاه «
 عیسی ؟م را ھم دو خدای دیگر بدانیدای که جز الله، من و مادر مردم گفته

باشی. مرا نسزد دانم که دارای شریک و انباز  می گوید: تو را منزه از آن می
گمان تو از آن  بی که چیزی را بگویم حق من نیست. اگر آن را گفته باشم

گاھی.   لی من از آنچه بر من پنھانتو از راز درون من ھم با خبری، وآ
تو دانندۀ رازھا و نھانیھایی* من به آنان چیزی  خبرم. زیرا بی داری می

را الله ای این که جز  ام مگر آنچه را که مرا به گفتن آن فرمان داده نگفته
من تا آن زمان که در میان  .نپرستید که پروردگار من و پروردگار شما است

راندی، تنھا تو اطالع داشتم. و ھنگامی که مرا میآنان بودم از وضع ایشان 
* اگر آنان را ای و تو بر ھر چیزی مطلع ھستی دهاقب و ناظر ایشان بومر

توانا و  عذاب کنی، بندگان تو ھستند و اگر از ایشان گذشت کنی چرا که تو
  .»کاربجائی

و نگفت که تو غفور و  فرماید می ÷آری، این سخنی است که عیسی
از شکنجه دادن بندگان با آنکه بر  ی، اشاره به آن است که الله تعالیرحیم

 تقاضا الینیاز و توانگر است و حکمت او تع بی است ااجرای آن قادر و توان
ه و عذاب قرار که ھر کسی مستحق شکنجه باشد باید مورد شکنج کند می

گاه است. باھا  آن گیرد زیرا او تعالی از ھمه احوال  خبر و آ
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نا بر این کار، و حکیم و فرزانه در تو قادر و توا: «فرماید می/ ابن عطیه
مثل اینکه  افعال خویش ھستی، و در این تعبیر تناقضی وجود ندارد

پس ایشان ز بندگانت مورد شکنجه قرار گیرد بگوید: اگر کسی ا ÷عیسی
مورد بخشش و عفو تو قرار گیرند پس ھا  آن بندگانت ھستند و اگر کسی از

  ١»کند یمآن را  قدرت و حکمت تو تقاضای ،عزت

 نظم و ترتیب آیت:  -۴
و ھر کرده تایید  دالیل و شواھدی که سخن ما را در تفسیر این آیت

ذکر  ، بسیار است که در اینجا گنجایشند در آن دقت نمایدتوا می وانندهخ
 اشاره گیرد میارتباط م و ترتیب این آیت تنھا آنچه به نظما  .آن نیست

و اجزا و  ،میان کلمات آیتھرگز آنست که از نظم و ترتیب م کنیم، منظور می
با این  سوره المایده )۶۷افتراق وجود ندارد، و آیت (و آن جدایی ھای  مقطع

َ ٱإِنَّ ﴿ یابد: می فرمودۀ الله تعالی خاتمه و  ﴾٦٧ لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقوۡمَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
، و خاتمۀ کند می صحبتھا  آن که آیت در مورداند  کافران کسانیمراد از 

در روشنی آنچه ما و  مورد بحث قرار گرفت قبالً که آیت در روشنی آنچه 
کر شدیم واضح و روشن است، نه در پرتو سبب نزول مدعی یا روایت اول متذ

به منافقان و مرتدان و تکذیب کنندگان و یا  وی این روایتچرا که کلینی، 
و آیا  .ره نموده استنمیتوان ایشان را به چیزی وصف نمود، اشا کسانی که

به چنین صفات بد و زشت ایشان را ند توا می کسی جز کلینی و ھمکیشان او
 نمودند توصیف نماید؟! می عملیآن را  که بال فاصلهدر وقت نزول آیات آنھم 

و بودند  صایشان اصحاب و یاران مؤمن و وفادار پیامبر اکرمدر حالیکه 
و در طول  صت با پیامبر اکرماولین روز بیع ازبدیھی است که ایشان 

                                                           
 ، چاپ دولت قطر. ۱۱۵ -۵/۱۱۴المحرر الوجیز: -١
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ھا  آن پس از رحلت ایشان بر ایمان و اسالم پایدار ماندند،حیات آنحضرت و 
اسالم را ثابت و استوار ھای  کسانی بودند که با مرتدان جنگیدند و پایه

 گوشه و کنار .خش نمودندو دین الله را در جھان گسترش و پ داشتندنگھ
الم یکجا نموده آتش مجوسیت را خاموش امپراطوری روم را به سرزمین اس

در ھمه جا را پرچم اسالم  زمانی با پروردگارشان مالقات نمودند که ،کردند
 آن گواه است. ودند که تاریخ اسالم و تاریخ بشریت بربه اھتزاز در آورده ب

و ندیده به چشم اخالقی کاملتر از اخالق ایشان را بشریت بدون تردید 
نصرت آن را  و منقاد آن گشته ودینی گرویده ایشان به  زیرانخواھد دید 

 .١پسندد نمی رادینی دیگر  ،جز آنمتعال که الله بخشیدند 

 ادعای تحریف قرآن: و بهتان ،تناقض -۵
الوداع  از حجة صپیامبرمدعیست ھنگامیکه روایت کلینی مذکور 

اشاره و «که در باب برایشان نازل شد، روایت دیگر کلینی برگشت آیت تبلیغ 
از ابو عبد  ٢آورده با طول و عرض آنآن را  »نص بر والیت امیر المؤمنین

الوداع  از حجة صھنگامیکه پیامبر« که فرمود: کند می نقل ÷الله

َها ﴿ :فرمود برگشت جبرئیل برایشان فرود آمد و ُّ�
َ
� نزَِل  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ّ�َِكۖ  مردم  دستور فرمود تا مردم جمع شوند و صآنحضرت ﴾إَِ�َۡك ِمن رَّ
ی پیامبر سرعت پذیرش و فرمانبردار این خود م:(گویی جمع شدند.

دستور  ) ودھد میرا نشان  جل جالله الله اتاجرای دستوردر  صاکرم
 صو در کتاب احتجاج: پیامبر زیر در ختان را بردارند.ھای  خارفرمود تا 

                                                           
  چاپ دوم مراجعه نمایید. ۳۷۰صـ» السباعیمصطفی «به کتاب ما:  -١
به راستی حدیثی طوالنی است که آمینختگی و عجمیت و باطنیت و قوم گرایی و  -٢

 تحریف الفاظ و معانی قرآن در آن آشکار است. 
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ختان را جارو زیر در کھنسال بروند وختان دستور فرمودند تا به محل در
 ترای مردم چه کسی ولی شما و در امورتان سزاوار« س فرمودند:سپ ١کنند

روایت کلینی سابق که (گفتم: در  پیامبر او! است؟ گفتند: الله جل جالله و
ذکر شده که مردم مقصود از والیت را ندانستند)،  باشد می محل بحث ما

دگارا! موالی اویم علی ھم موالی اوست، پرورکس که من فرمود: ھرسپس 
سه بار این عبارت  »نادشمنان او را خوار گرد دوستان علی را دوست بدار و

ھای مردم خلید و  کینه و دشمنی و خار نفاق بر دل -را تکرار نمودند
میخواھد بازوی تنھا ل نکرده و گفتند: الله تعالی ھرگز این را بر محمد ناز

 .٢بردبشأن و شوکت و مقام او را باال  و پسر عموی خود
یز را تکذیب نمودند؟! آیا پیامبر اکرم اصحاب کرام چه چ دانیم میحاال ن

یا فرمودۀ ایشان را که او نازل نشده است؟ و امر بر گفتند ھرگز این که را 

َما﴿ : ای مردم چه کسی ولی شماست؟ یا اینکه آیت کریمهفرمود َوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ
ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ در این حدیث طوالنی جعلی و البته که  !؟را ﴾َءاَمُنوا

 ساختگی ذکری از آن نرفته است؟!
، آنانی که به ادعای شیعه تکذیب با توجه بر اینکه صحابۀ کرام

است با تبلیغ را که پس از آن نازل گردیده  آیت والیت و آیت اند، ندگانکن
در آن را  سبکر صدیقآن ھنگامیکه ابویق نمودند و تایید و تصدقول و عمل 

 رونوشتندین چ س، سپس عثمانمصحفی که جمع آوری نمود درج نمود
 بزرگ اسالمی فرستاد. ھای  آماده نمود و به شھرآن را 

                                                           
روایت بسیار دراز و طوالنی است که در بسیاری جاھا با روایت کلینی  ۱/۶۴االحتجاج  -١

 مغایرت دارد. 
 . ۲/۳۱۷) ۷۷۷الوافی: حدیث شماره ( -٢
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رند که ایشان را متھم نموده ادعا دا شمذھب دوازده امامی صحابه کرام
 ! اند! دهقرآن کریم را کم کر

باید از را آیتی اگر این بھتان بزرگ شیعه حقیقت میداشت در حالیکه 
آیت والیت نمودند که شیعه دوازده امامی ادعا دارد که گویا  می قرآن حذف
 . کنند می را ثابت سعقیده والیت علیشیعه با استناد به آن است! زیرا 

که  نمایند می مومنان واقعی را تکفیرو جعلی اساس  بی با اینگونه مزاعم
آسمانی پیشین نیز از ایمان و  ھای کتاب تنھا در قران بلکه در نه

مبنی بر کلینی ویژه ادعای به  ایشان ذکر به عمل آمده است.ھای  فداکاری
تکذیب  صبر پیامبرآن را  یا نزولو که اصحاب این آیت را رد کردند این

را تکذیب نمودند که فرمود این آیت در  صیا اینکه فرموده پیامبرنمودند و 
 مورد علی بن ابی طالب نازل گردیده است. 

 وادعاھای دروغ  مۀ اینمناسب است در اینجا اشاره نماییم که ھ
 :با روایتی دیگری نزد شیعه در تعارض است و آن اینکهاساس  بی

ایی را از زیر دبرده شدم نآسمان ھفتم شبی که به «فرمود:  صآنحضرت
به که ش شنیدم که گفت: علی نشانۀ ھدایت است، و دوست کسی است عر

ود مان فرسآه علی برسان، ھنگامی که آنحضرت از من ایمان دارد و اینرا ب

من  كليإنزل أ(بلغ ما  :آمد فراموش کرد!! و الله تعالی این آیت را نازل فرمود

گوید: فراموش کرد  می نوری طبری ن مل تفعل فام بلغت رسالته)إو ربك يف عيل
یعنی ترک کرد!! شاید از ترس منافقان، چنانکه در بسیاری روایات ذکر شده 

 ١»تاس

                                                           
  .۱۵۸فصل الخطاب از نوری طبرسی صـ -١
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و در  روایت به مسأله والیت اشاره نشده است!چنانکه معلوم شد در این 
نشانه ھدایت است که به او باید  سخالفی وجود ندارد که علیمسأله این 

مفھوم  بی یسخنبنابر این، این  .اقتدا کرد و حبیب قلب ھمه مومنان است
گویا دستور الله را در مورد والیت علی فراموش یا  صاست که آنحضرت

 از ترس منافقان حقیقی یا ادعایی از تبلیغ والیت علی و ترک کرد و یا اینکه
  !!)والعیاذ بالله( .انی کردنافرمسر باز زد و وجل دستور الله عز

 زعم بهاز آیت تبلیغ است که  بخشی» فی علی«اما ادعای اینکه کلمۀ 
ده شده، ینیا در آیت گنجا واست نه اینکه تفسیر آن  ،حذف شده استشیعه 

بلکه روایاتی بسیاری دیگر در کتب شیعه وجود دارد که ادعای تحریف در 
قرآن در آن ذکر شده است چنانکه قمی در مقدمه تفسیر خود نوشته است 

که به آیت تبلیغ اشاره نموده  و ته استکه در برخی آیات تحریف صورت گرف

 يف كمن رب إليكنزل أهيا الرسول بلغ ما أ يا« است: چنینگویا  متن اصلی آن

 .است زیادامثال این آیت در نزد قمی  و ١»ن مل تفعل فام بلغت رسالتهإو عيل
اما نوری طبرسی روایات دیگری را با چندین سند ذکر نموده که اینجا 

ت است و در عموما ھمه روایات حاوی این زیاد نیست وگنجایش ذکر آن 
زیرا  ذکر آن آلوده نمیسازیم وایات اموری ذکر است که قلم را بابرخی از ر

و افتراءات ھا  از ھمچو تھمت صواالی پیامبر اکرمپاک و ساحت  مقام و
  .٢منزه است پاک و

                                                           
  .۱/۲۳تفسیر قمی: -١
از جمله به روایت شھرآشوب در اینجا اشاره  ۲۵۸-۲۵۷نگا: فصل الخطاب، ص  -٢

عذابا  كعذبتن مل تفعل إو عيل يف كمن رب إليكنزل أهيا الرسول بلغ ما أ (ياکنیم:  می

نقل نموده که گفت:  ÷روایت طوالنی، طبرسی از محمد بن علی، و در شديدا)
ھنگامیکه در غدیر خم که سه میل قبل از جحفه واقع است رسیدند، جبرئیل در 
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وقت تبلیغ والیت  ،که قبال ذکر شد صبه ھر حال، روایت اسرای پیامبر
را تعین ننموده است واگر گفته شود  صعلی توسط نبی کریم

به مردم رساند به این آن را  پس از بازگشت از حجه وداع صآنحضرت
معناست که ایشان سیزده سال تبلیغ فرمان الھی را به تأخیر انداخته است!! 

 پس دقت نمایید!!
مناسب  سزایافتراگر را  سایر روایان کذاب و الله تعالی نوری طبرسی و

تعالی  اوو برگزیدۀ بلکه پیامبر اند  دھد که نه تنھا بر الله تعالی دروغ بستهب

 الٓر� ﴿ :فرماید میزیرا اوتعالی اند  هنیز تکذیب نمودرا  السالمو ةعليه الصال
بِٖ�  لِۡكَ�ٰبِ ٱتِۡلَك َءاَ�ُٰت  ھای  آیهالف. الم. را. این « .]١لحجر: [ا ﴾١َوقُرَۡءاٖن مُّ

 .»کتاب و قرآن روشن است

 روند دیگر در تفسیر آیت:  -۶
 بعد از آنچه ذکر شد تأکید ما بر این است که: 

ھیت متن قرآن یا ماھیت سایر آیات قرآن باید در پرتو ما این آیت و
که بین مقام الوھیت و نبوت  یات قرآنی که بر اساس وضاحت مطلقساختار آ

ھر مقامی به جز مقام واالیی وجود دارد تفسیر گردد، به این معنا که 
اخل بوده تابع و گی الله تعالی ددایرۀ عبودیت و بنده جل، در پروردگار عزو

                                                                                                                             
حالیکه پنج ساعت روز گذشته بود با سرزنش ونکوھش وعصمت از مردم فرود 

ه مقام ادبی ب . عبد الحسین شرف الدین موسوی با نھایت بی۱/۶۴االحتجاج » آمد...
به تبلیغ والیت علی  صاین تھدید را چنین تعبیر نموده است: آیا پیامبر صپیامبر

مامور نشده بود؟ وآیا زیر فشاری که به تھدید شباھت دارد قرار نگرفت؟ طوریکه آیت 

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل ﴿رساند:  می نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
� َ�َما بَلَّۡغَت  َ�ٰٓ

ُ َ�ۡعِصُمَك ِمَن ٱ�َّاِس�    .۱۴۰صـ ۱۲نگا: مراجعات مراجعۀ  ﴾رَِساَ�َُهۥۚ َوٱ�َّ
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و سرور  که سردار ص. و اینکه پیامبر اکرمباشد می تعالیمنقاد ربوبیت او
از جانب الله و فرامین یافت دساتیر یت دراست در مقام و موقع †رانپیامب

، چنانکه پیامبر خود باشد می تعالیمنتقاد و مطیع اوامر اوتعالی قرار داشته 

ۡن َحكِيٍ� َعلِيٍ�  لُۡقرَۡءانَ ٱَ�ُلَ�َّ  �نَّكَ ﴿ :فرماید میرا مخاطب قرار داده  ُ مِن �َّ
  .]٦النمل: [ ﴾٦

گاه به تو القاء و عطا تو کسی ھستی که قرآن از سوی خداوند و«  حکیم آ
 .»گردد می

را بندۀ برگزیدۀ خود گردانیده تحت نظارت و  صو الله تعالی آنحضرت
را بر ایشان نازل گرداند  آسمانی ھای کتاب خرینتا آ رش دادرعایت خود پرو

به آن را  خاتمه داده و صوت و رسالت را بوسیله آنحضرتسلسله نبو 
 بندگان ابالغ نماید. 

تعالی برخی از دستورات خودرا به و بر اساس این روش و سیاق، الله 
از  ١استنموده بازگو نموده و از برخی کارھا ایشان را برحذر  صآنحضرت

تا رسالت را ادا نماید و آنچه از  صآن جمله: فرمان او تعالی به آنحضرت
نا و مفاد پس مع .گردد به مردم ابالغ نماید می جانب او تعالی بر ایشان نازل

واقعا ابالغ نموده و از تبلیغ فرامین او تعالی  صاین امر آنست که آنحضرت
ت، اعتنایی ننموده اس بی تی وھیچگاھی سرباز نزده و در رساندن آن سس

با وجه احسن عملی نموده است تا تعالی را چنانکه سایر اوامر و نواھی او
که مورد  داشتدر موقعیتی قرار  صبداند که آنحضرتخوانندۀ قرآن 

و ترک نواھی او تعالی  امرمکلف به اجرای او وگرفت  می قرارتعالی خطاب او
                                                           

) سوره ۴۳) سوره التحریم و آیت(۱بطور مثال به آیات ذیل مراجعه نمایید: آیت ( -١
) سوره ۶۸-۶۷) سوره االحزاب و دو آیت(۱) سوره الشعراء، وآیت (۲۱۳التوبه، وآیت(

 ) سورۀ ھود.۱۲) سوره یونس و آیت(۹۵-۹۴ال و دو آیت(االنف
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 بوده در مقام دریافت وآموختن اوامر از جانب الله قرار داشت. نه اینکه پارۀ
 تشبلکه در مقام بندگی الله قرار دا !بر الله متعال ببندد از سخنان دروغ را

 :فرماید می. الله تعالی ربوبیت را نداشت الوھیت وھای  چیزی از ویژگیو 

َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ﴿ قَاوِ�لِ ٱَولَۡو َ�َقوَّ
َ
َخۡذنَا ٤٤ ۡ�

َ
�َ  ِ ُ�مَّ لََقَطۡعَنا  ٤٥ ۡ�َِم�ِ ٱِمۡنُه ب

َحٍد َ�ۡنُه َ�ِٰجزِ�َن  َ�َما ٤٦ لَۡو�ِ�َ ٱِمۡنُه 
َ
 .]٤٧-٤٤الحاقة: [ ﴾٤٧ِمنُ�م ّمِۡن أ

 * ما دست او رابست  می را به دروغ بر ما ی سخنانا اگر پیغمبر پاره«
 کردیم* و کسی از شما می * سپس رگ دلش را پاره گرفتیم می

 .»توانست مانع او شود نمی

وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  َولََقدۡ ﴿ :فرماید می در موضع دیگر و 
ُ
ِينَ ٱأ ِمن َ�ۡبلَِك  �َّ

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ۡ
َ
  .]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱلَ�ِۡن أ
مبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک به تو و به یکایک پیا«

 .»، و از زیانکاران خواھی بودشود می ورزی کردارت ھیچ و نابود

َها﴿ :فرماید می ھمچنان و  ُّ�
َ
َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ�  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ

َ ٱإِنَّ  لُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ ٱوَ    .]١األحزاب: [ ﴾١َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ
گمان  بی ، و از کافران و منافقان اطاعت مکن،مبر! بترس از اللهای پیا«

گاه دارای حکمت استخداوند   .»آ
 پروردگار خود سخن ھرگز براو یده برگز که پیامبر و داند والله متعال می

عليه  .کند مین اطاعت وی ومنافقان پیر ھرگز از کافران و بندد و نمی وغدر

 والتسليم. ةفضل الصالأ

رساندن احکام در تبلیغ و  صبراین ھر روایتی ادعا کند که آنحضرتبنا
تعویق انداخته است سال به  اروز یبرای چند آن را  عتنایی نموده وا بی الھی

 مردود است.  باطل و
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تعین آن را  و باالتر از حدی که شریعتن ائمه بیشتر پس بلند بردن شأ
ویژۀ الله تعالی است به بوبیت که یا صفتی از صفات الوھیت یا ر نموده، و

مخالف از مقام پیامبر دانستن  یا اینکه مقام ایشان را باالتر ودادن ان ایش
خود  صزیرا پیامبر اکرم .شاریم مردود میآن را  م بودهاصول و مبادی اسال

قُۡل ُسۡبَحاَن َرّ�ِ َهۡل ﴿ :فرماید میرستاده الله تعالی است چنانکه ف بشر و
� رَُّسوٗ�    .]٩٣اإلسراء: [ ﴾٩٣ُكنُت إِ�َّ �ََ�ٗ

 ».ای ھستم؟ دگار من منزه است مگر من جز انسان فرستادهبگو: پرور«
قیاس ائمه «گوید:  می ھـ)۱۲۴۲(وفات/محدث حجت سید عبدالله شبر 

اندکی ھای  نشانه بر اشخاص دیگر قیاس بسیار دور است زیرا ایشان از آثار و
ائمه حالت « گوید: می در موضع دیگر و ١»!!ھستند از صفات الھی برخوردار

ریان جھا  آن روحانی برزخی قدیمی دارند که بوسیله آن صفات ربوبیت در
 .یار استامثال اینگونه سخنان در کتب دوازده امامی بس و ٢!!»کند می پیدا

                                                           
 .۱۹۸۷بیروت، -موسسه نور ۲/۱۷۳مصابیح االنوار  -١
بین «به این دعا اشاره کرد: ن توا می ودر این مورد«افزاید:  و می ۲/۳۹۷منبع سابق:  -٢

، آیا انسان از ھمچو »!اند ھا بندگان مخلصت ھا فرقی نسیت مگر اینکه آن تو و آن
آید؟ اگر بندگی وعبودیت الله تعالی فرق میان بنده و  ارزش به شگفت نمی بی سخن

 ھای خالق و مخلوق را بیان نکند پس تعریف کلمه معبود را آشکار ننموده و ویژگی
 (فرق) در لغت وعقل چه خواھد بود؟! 





 
 
 
 

 چهارم:بخش 
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�م ۡ�َۡومَ ٱ﴿

َ
 ﴾أ

دستور الله  صپیامبر اکرمپس از آنکه شیعه دوازده امامی ادعا دارد: 
 ، چنانکه روایت اول کلینیبه مردم آشکار ساختآن را  و تعالی را بجا آورد

مردم را در منطقۀ غدیر ھنگام بازگشت به مدینه تصریح نموده است، آن را 

گاه ساخت، این فرمودۀ او تعالی نازل گردید: سخم از والیت علی  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ آ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

  .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
ایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل امروز دین شما را بر«

 .»نمودم و اسالم را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم
کامل گردید، و این مساله را برخی  سبا والیت علیبه این معنا که دین 

در آن را  و یااند  از مفسرین شیعه دوازده امامی در تفاسیرشان ذکر نموده

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم  ۡ�َوۡمَ ٱ( خوانند: می متن آیت مذکور درج نموده چنین
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  -بوالية عيل - دِيَنُ�مۡ 
َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَو�

 .١)دِيٗنا
 شویم:  ات ذیل را متذکر میدر مورد این موضوع مالحظ

 معنای کامل شدن دین و اتمام نعمت:  -۱

                                                           
 .۲/۵۵و تفسیر صافی از فیض کاشانی  ۱/۲۹۳نگا: تفسیر عیاشی  -١
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 سدر مورد علیکه این آیت اند  م: روایات اھل سنت ھمه متفقگویی
این  و .رساند می اکمال دین را به صراحت معناینموده بلکه نتصریح چیزی 

آیات قرآن چرا که  ،نزد مسلمانان دۀ دینامری است از ضروریات شناخته ش
کریم به ھیچ وجه کم یا تحریف نشده است. ھمچنین روایات اھل سنت 

برابر با یا بخشی از آن در شبانگاه روز عرفه که  اختالفی ندارند که این آیت و
امام بخاری  حمد ود نازل گردید چنانکه امام امعه بوروز جو نھم ذی الحجه 

نقل آن را  طرق امام نسائی و دیگران از چندین امام ترمذی و امام مسلم و و
  اند. نموده

شبھۀ  ست که شک ودر قول صحیح و« :ه استفرمود/ ن کثیرامام اب
روز عرفه که روز جمعه بود بر در در آن نیست آنست که این آیت 

نازل گردید چنانکه این روایت توسط امیر المؤمنین عمر بن  صآنحضرت
 یه بن ابی سفیان وواولین بادشاه اسالم معا الخطاب وعلی بن ابی طالب و

 روایت شده است. شسمره بن جندب ترجمان قرآن عبدالله بن عباس و
آن را  شعبی و قتاده بن دعامه و شھر بن حوشب و امامان و دانشمندان

  .١برگزیده استآن را  و ابن جریر طبریاند  اندهحدیث مرسل خو
ربطی ندارد  و غیره بزرگواران ھیچ سبنابراین کامل شدن دین با علی

بلکه دین با تکمیل شدن احکام آن کامل گردید، و کلمۀ دین در قرآن مجید 
یرۀ حج یا آخرین یا احکام آمده ا ست و این احکام با شعبه معنای نصوص 

بر اکرم با مردم وداع رو حجی که پیاماسالم کامل گردید. از اینارکان رکن از 
 صآنحضرتچون الوداع) به حجه البالغ نیز مشھور است  نمودند (حجة

ھمه  ای گیرندهرا با کردار و گفتار خود که بر شپروردگارو آیین شریعت 
 قولی و عملی بود به مردم ابالغ نمود. ھای  احکام و توصیه

                                                           
 ۲/۱۷تفسیر ابن کثیر  -١



 ٤٧   م)کنیم دکت للکموم أ یبخش چهارم: (ال

نیز نقل نموده است و قبال آن را  والنی که امام مسلمچنانکه در حدیث ط
نووی بر آن چنین تعلیق نموده به این موضوع اشاره شده و امام ذکر شد 

یادی را استنباط بسیاری از علماء از این حدیث مسائل فقھی ز«است: 
بکر ابن المنذر کتابی بزرگی را تصنیف نموده که بیشتر از صد و ابواند  نموده

 پنجاه موضوع بیرون آورده و اگر جستجوی بیشتر فقھی را درمسألۀ 
  .١»آورد می نمود شاید دو چند این مسائل را از آن بیرون می

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� ﴿ اما مسأله تمام نعمت
َ
الله تعالی نعمت  ﴾َو�

شان  و مؤمنان ارزانی نمود و آن ھنگامیکه حج صخویش را بر پیامبراکرم
در سال نھم  صحضور مشرکان ادا نمودند و پیشتر از آن آنحضرترا بدون 

را با سی یا چھل  سرا به امارت حج گماشت و علی سصدیق ھجری ابوبکر
تا به مشرکان مجال داده  نمایدبر مردم تالوت  فرستاد تاآیات سوره برائت 

و شود که چھار ماه دیگر به طور آزادانه و با امنیت کامل در زمین سیر کنند 
دم این آیات را روز عرفه در جاھای که مر و به ھر جایی که میخواھند بروند.

 وسلمصلی الله علیه و آله فرود آمده بودند تالوت نمود. چنانکه آنحضرت 
به دستور داد تا  سرا با علی سصحابه از جمله ابو ھریرهیوم نحر برخی 

و ردن ندارد کحج  مشرکی حق چسال ھیاز امپس «: که اعالن نمایندمردم 
 .٢»کند...طواف کعبه ھنه به شخص بر نباید

                                                           
 .۷۷۹-۷۶۹، ص ۱۲۱۸صحیح مسلم با شرح نووی: حدیث شماره  -١
امام بخاری و مسلم از حمید بن عبدالرحمن بن عوف از  ۲/۳۷۹تفسیر ابن کثیر  -۲

بوبکر صدیق را در حجی ا صابوھریره نقل نموده که فرمود: ھنگامیکه پیامبر اکرم
رستاد تا در روز نحر اعالن الوداع امیر مقرر نمود مرا نیز با گروھی ف قبل از حجة

نماییم اینکه: پس از امسال مشرک حق حج کردن را ندارد و بر کعبه برھنه طواف 
را به تعقیب آن  سحمید بن عبدالرحمن فرمود: سپس پیامبر اکرم علی» نکند
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ھنگامیکه مسلمانان در سال ھشتم ھجری مکه در حالیکه پیشتر از آن 
 صسپس آنحضرتنکردند منع مشرکان را از حج و طواف  نمودند فتحرا 

مشرکان را از حج نکه مراسم حج را آغاز نماید ھم قبل از آدر حج سال د
اتمام  :اند از این رو برخی از مفسران فرموده .منع نمودنمودن با مسلمانان 

راندن مشرکان از  یعنی بر قراری مسلمانان در بلد الحرام وھا  آن نعمت بر
 نبود.ھا  آن که یک مشرک ھم باد حج نمودندر حالی  و .بیت الحرام

 شان وباال دستی و ظھور اسالم و  ،یا اتمام آنو م: شاید این نعمت گویی
این « :فرماید می در تفسیر این آیت/ ن کثیرباشد. اب مسلمانانشوکت 

شان تکمیل یشان را برا بزرگترین نعمت الله متعال بر این امت است که دین
رو الله متعال نیاز ا .پیامبر دیگر نیاز ندارند نمود جایی که به دینی دیگر و

پس  .دجن فرستا به سوی انس وه آنحضرت را آخرین پیامبران مقرر نمود
حرام ھمان است  و ،حالل ساختهآن را  صحالل ھمان است که آنحضرت

که آنحضرت  یھر دینی جز دین و .حرام قرار داده استآن را  که ایشان
گاھی داده حق ورا ھر امری ساقط است و اعتبار از آورده  صدق  که به امت آ

 فرمود:تناقص در آن راه ندارد، چنانکه پروردگار متعال  بوده دروغ و

ۡت ﴿  .]١١٥األنعام: [ ﴾َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ  َوَ�مَّ
یعنی  .»جام گرفته استسران عدل دگارت به صدق وسخن پرور و«
احکام  اوامر وده وبراستی  سته به صدق واو آراھای  خبر ارھا ووھشدھا  وعده

                                                                                                                             
 سفرماید: علی می سفرستاد تا اعالن برائت و بیزاری از مشرکان را نماید. ابوھریره

روز نحر با ما یکجا به اھل منی اعالن کرد که: پس از امسال مشرک نباید حج کند و 
) نزد بخاری و با شماره ۳۶۹حدیث شماره (». نه بر ھنه بر کعبه طواف نماید

) مراجعه ۴۶۵۷و  ۴۶۵۶و  ۴۶۵۵) نزد مسلم. ھمچنان به احادیث شماره (۱۳۴۷(
 شود. 
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تکمیل  شانبرخوردار است. پس وقتی دین را برایقوانینش از عدل و داد  و

 ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :الله متعال فرمود ،بنابراین .کامل گردیدھا  آن نمود نعمت ھم به
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

 ۚ   .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
الله شما این دین را برای خویش بپسندید زیرا دینی است که «یعنی: 
به وسیله بھترین خود را  ھای کتاب ارجمندترین و برگزیدهآن را  جل جالله

  ١»نازل فرمود.. پیامبران خود

  :الوداع ةحجاز روایات مذهب دوازده امامی درباره  -۲
مبنی دوازده امامی وجود دارد که با روایت اھل سنت شیعه روایاتی نزد 

در  ایشان . با آن ھممطابقت داردبر اینکه این آیت در روز عرفه نازل شده 
مغایر به  و حوادث سزمینه ایجاد توافق بین تکمیل شدن دین با والیت علی

از که اند  نمودهھای جدی  که در کتب شیعه و اھل سنت ذکر شده تالش آن
، زیرا مذھب شده استمورد ارایه  این درھای مناسب  پاسخاھل سنت جانب 

ۡ�َملُۡت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ثابت نماید که آیتشود  نحویورزد به ھر  می امامی سعی
َ
أ

َها ﴿ پس از آیت ﴾لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ُّ�
َ
�َِّكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ� نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ

ُ
 ﴾بَلِّۡغ َمآ أ

الوداع نازل شده است چنانکه در  از حجة صآنحضرت نگشتھنگام بر

 ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ آیتبا نزول نه تنھا ادعا روایت کلینی قبًال گذشت. لکن این 
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ 

َ
فه در تضاد شدید قرار دارد بلکه در در روز عر ﴾أ

در چندین  صو وقایع ثابت شده قرار دارد زیرا پیامبر اکرم ھا واقعیت برابر
تکرار نمود اینکه آن را  گواه گرفته ودگار متعال را بر امت خود پرورموضع 

                                                           
 .۲/۱۵تفسیر ابن کثیر  -١
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 ،)الھا گواه باش... نموده است (آیا ابالغ نمودم... الھی را ابالغایشان رسالت 
روز پس از صحنه و اجتماع بزرگ پذیرفت که الله متعال ن توا می نهچگوپس 

را به مردم ابالغ  سکه والیت علی دھد میپیامبر خود را دستور به عرفه 
 ورزد؟!  می د چنانکه روایت مذھب امامی مصرانه بر آن تأکیدنمای

که بود و خاطرنشان باید ساخت از مقدمات حج  یاین بخش
 نمود.  می ر بعدی اشارهوپیش از آنکه در موقف بایستد به ام صآنحضرت

نموده و فیض  نقل ÷علی رپسسند خود از جعفر پسر محمد  طبرسی با
به مردم اعالن  صنموده که: منادی پیامبر اکرمذکر آن را  نیزکاشانی 

موزد چنانکه دارد تا بشما اموری از حج را بیاحج اراده  صنمود که پیامبر
گاه سازد چنانکه را به شما آموخت و شما را از  نتا دیگر مسائل دین اموری آ

گاه نمود. شد و بمنظور ادای حج بیرون  صپیامبر از سایر امور شما را آ
 صاعمال آنحضرتتمام با دقت  مردم نیز با ایشان بیرون شدند در حالیکه

 نیز ھمانند ایشانھا  آن دھد میھر آنچه ایشان انجام تا نمودند  می را پیگیری
 عمل نمایند. 

از مدینه و مانی که ا مردم راھی حج شدند و تعداد مردب صپیامبر
شندگان اطراف آن و بادیه نشینان با ایشان حضور داشتند بیشتر از ھفتاد با

که ھفتاد ھزار نفر بودند  ÷رسید به نحو تعداد اصحاب موسی می ھزار نفر
دنبال به و از ایشان برای ھارون بیعت گرفت لیکن بیعت را شکستند و 

ه ی که تعدادشان به اندازاز مردم صرسول اللهگوساله و سامری رفتند. 
 رسید برای خالفت علی بن ابی طالب بیعت گرفت؛ لیکن می اصحاب موسی



 ٥١   م)کنیم دکت للکموم أ یبخش چهارم: (ال

 ، وگوساله پیروی کردند ازمانند اصحاب موسی بیعت را نقض کرده ھا  آن
 .١.»سته ادامه داشت..مدینه پیو ما بین مکه وگفتن تلبیه 

ن روایت متضمن یاکه پیش از آنکه از این موضوع خارج شویم باید گفت 
ھای که بشکل  ر باالی سنگم بدر غدیر خ صضرتخطبۀ است که آنح

 ٢.رسید می صفحه ۱۱این خطبه به و بود ایراد نمود، گردیده منبر نصب 
درخواھد خواننده دقت نماید ھرگاه  و !!کلمه است ۲۸۰۰یعنی بیشتر از 

از فصاحت و بالغت که  صپیامبر اکرمھای  فرموده باسخنان این یافت که 
دار خورو درخشش لفظ و کوتاھی سخن و درستی مفاھیم و جوامع الکلم بر

که در گردد  می آن ظاھراسلوب  ندارد بلکه از روش و یشباھتھیچ است 

                                                           
. گوییم: آیا خواننده متوجه ۲/۵۱،۵۲،۵۳، و تفسیر صافی: ۱/۳۶از طبرسی: االحتجاج  -۱

گوساله «یا » گوساله«ھست که شیعه امامیه چگونه خلیفه رسول الله ابوبکر صدیق را 

 السنة النبوية«) در کتاب ما بنام ۲۲خوانده است. به حدیث شماره (» این امت!!؟

 مراجعه نمایید.  »ميةاالما الشيعةو علومها بني اهل السنةو
. نمیدانم طبرسی بر کدام روایتی از ۲/۵۶/۷۱، و تفسیر صافی ۷۶-۱/۶۴االحتجاج  -۲

روایات اسرائیلی در مورد ھفتاد ھزار نفر از اصحاب موسی و ادعای گرفتن بیعت به 
ھارون تکیه نموده است؟ و آیا میان این ھمه حکایات و پیروی بنی اسرائیل از 

له ارتباطی وجود دارد؟ و یا اینکه این ربط دادن از عمل سامری و پرستش گوسا
طبرسی و امثال اوست؟! ناگفته نباید گذاشت که سخن از پیروی سامری از گوساله 
قبل از اینکه موسی به ھارون بیعت بگیرد و یا پس از آنکه مردم بیعت را بشکنند در 

-۹۲کند. لطفًا به آیت  قرآن ذکر نشده است!! بلکه قرآن کریم ادعا طبرسی را رد می
) سوره طه ۹۸-۸۳) سوره االعراف و آیات (۱۵۲-۱۴۸سوره البقره و آیات ( ۹۳

ند آنچه در تورات وارد است موضوع را بررسی توا می مراجعه نمایید. چنانکه خواننده
و مقایسه نماید تا ثابت گردد که آنچه طبرسی و امثال او ادعا دارند نه در قرآن و نه 

اصل و اساسی دارد!! نگا: سفر خروج (سفر دوم از اسفار عھد قدیم) و در تورات 
  ).۳۲اصحاج (



 شیعه دوازده امامینقد و بررسی تفسیر آیت والیت از دیدگاه   ٥٢

، زیرا محتوا، است ساز شده وت ساخت وبنبعدی پس از عصر ھای  دوران
خارج نیست، و جعلی عبارات آن از سخنان ساخته شده طرز روش  سلیقه و

نی یا پس از عصر تدوین بلکه ما به این باوریم که این خطبه در عصر کلی
 والله اعلم. .ساخته شده است ده امامی جعل ومذھب دواز

 :دهد می چوب احکام قراریت را در چاروحی آ -۳
ۡ�َملُۡت ﴿ رمودۀ او تعالی:فکه افزود عالوه بر آنچه ذکر شد باید 

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

 ۚ ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
َ
 ﴾لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

از آیت سورۀ المائده قرائت نموده  یدر بخش صرا پیامبر اکرم ]٣[المائدة: 
 صبدیھی است که آنحضرت واست وجود ماست چنانکه در مصاحف 

جایی آیات را در  شده ونازل ایشان  چیزی را قرائت نکرده جز آنچه که بر
فرموده  است چنانکه الله تعالی توسط جبرایل امین به ایشان دستورگذاشته 

روز آن را  الھی است که جبریل از وحیبخشی ھمان بخش آیت  این واست. 
چوب آیت سوم سورۀ المائده نازل فرمود و در چار صعرفه بر آنحضرت

. الله کند می اطعمه بحثو مقررات ویژه احکام در مورد  که هگذاشته شد
 :فرماید می تعالی
مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱَعلَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ُۡم  �َّ

ُ
ٓ أ ِ ٱَوَما  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوذَةُ ٱوَ  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ 
َ
بُعُ ٱَوَمآ أ ۡيُتۡم َوَما  لسَّ إِ�َّ َما َذكَّ

َ  �ُُّصبِ ٱُذبَِح َ�َ  ن �
َ
ْ َوأ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب

َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق َّ� 

ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ  ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱَ�َفُروا
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ِ� َ�َۡمَصٍة  ۡضُطرَّ ٱدِيٗناۚ َ�َمِن  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَو�

ثٖۡ� فَإِنَّ  ِ َ ٱَ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ  .]٣[المائدة:  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ
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گوشت خوک، حیواناتی که به ھنگام  ،بر شما حرام است مردار،خون«
برده شود و به نام دیگران سر بریده شود، حیواناتی ھا  آن برالله ذبح نام غیر 
که ھایی  اند، آن شکنجه و کتک کشته شده حیواناتی که با اند، که خفه شده

که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر ھایی  اند، آن و مردهاز بلندی پرت شده 
چیزی خورده و بدان سبب ھا  آن حیواناتی که درندگان از بدن اند، مرده
را سر بریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به ھا  آن مگر این که اند، مرده

ی پیشگویتیر به ھای  و بر شما حرام است که با چوبه اند، بتان قربانی شده
ھا برای شما گناه بزرگ و خروج از  پردازید و از غیب سخن گویید ھمۀ این

پس از آنان اند  شتهامروز کافران از دین شما مأیوس گ فرمان یزدان است. از
نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود 

پسند برای شما لله ارا بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین 
برگزیدم. اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود و متمایل به گناه نباشد 

 .»را که خداوند آمرزندۀ مھربان استچ

ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ در ﴾ۡ�َۡومَ ٱ﴿ کلمه :توجه نمائید ْ ِمن  �َّ َ�َفُروا
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ و ﴾دِينُِ�مۡ 

َ
در  آیت ذکر شده ودر یک  ﴾أ

اسالم در چون . ه استردیدیعنی روز عرفه توسط جبریل نازل گ یک روز
پیامبر  سائر مردمان پیروز گردیده و قریش و جزیره عرب بر مشرکین مکه و

و تان  الله بر آنان نصرت داده شده است پس کافران از نابود کردن دین
اند  گردانند ناامید شدهرا به دین خویش بر یا اینکه شما ناتوان ساختن آن و

آن را  روز رستاخیر بقای تا و هچرا که الله تعالی این دین را تکمیل نمود
 تضمین نموده است.

از و  »اليوم« به کلمۀمتعلق جزئیات متن آیت از است آشکار طوریکه 
چنانکه  .نماید می ناء شده بحثکه در اول سوره استث یپایانحالل شدن چار
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َها﴿ :فرماید می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
ْ أ � ٱَءاَمُنٓوا ِحلَّۡت لَُ�م بَِهيَمُة  ۡلُعُقودِ

ُ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
�ۡ 

 . ]١[المائدة:  ﴾إِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�مۡ 
پایان زبان بسته برای کنید چار فاھا و قراردادھا و منان! به پیمانای مؤ« 

این آیت چنانکه  .»شود می بر شما خواندهکه ھایی  آن شما حالل است مگر
 مسایل و یکی بوده والھی ین که داست  بر آن دلیلترین  و روشنبزرگترین 

باشد قانون  ه یاعقیداین احکام متعلق به چه  ،کیک نیستفاحکام آن قابل ت
پرندگان  حتی به حیوانات ویا  حرام و حالل ویا  سک وامن وات چه به عباد و

 ھا. خوردنیسایر  ذبح شده و
یا عبادت انجام ا متعلق به عبادات در اسالم ب ورمتذکر باید شد که ام

یکجا و  با این احکام نیز هماطعاحکام متعلق به  حج تکمیل گردید وشعیرۀ 
 شاین خود تمام شدن نعمت پروردگار بر بندگانو  در یک آیت کامل شد

است ی استفاده نمایند که نجاز غذاھایکه  فرماید میبه ایشان دستور بوده و 
با دیگر  یا و ساین امور با علی و .معنوی با آن خلط نشده باشد حسی و

خرد اگر دیده شود  دارد!! بلکه از نگاه عقل ومؤمنان ھیچ گونه ارتباطی ن
 کند می غذاھایی حرام بحث وھا  با سیاق آیت که از خوردنی سسخن از علی

نیست به ویژه اینکه آیت کریمه پس از آنکه یأس و نا امیدی ل پذیرش قاب
حاالت اضطراری  تمام شدن نعمت را بیان داشت تکمیل شدن دین وو کفار 

یعنی دو باره سخن از غذاھای حرام را سراز نو ذکر  ،قرار داد را مستثنی
خواننده ظاھر  تا برایقرار داده مستثنی  یاموری را در وقت اضطرار نمود و

تکرار نموده آن را  بنابرآن دو بار ،نیست مراد آیتدر ردد که ھیچ کسی گ
 والله تعالی اعلم. .است

 هم در مورد این آیت:دو نقطۀ م



 ٥٥   م)کنیم دکت للکموم أ یبخش چهارم: (ال

که پذیرد  نمی اینکه ھیچ انسانی خردمند میافزای می این بحث در نھایت
 چنین امر بزرگی که به سرنوشت و آینده امتبه  صچگونه پیامبر اکرم

میگردد لیکن دستور پروردگار را به  به تبلیغ آن مامورو ارتباط دارد  اسالمی
با از مدینه که گروھی از صحابه به پس از ادای حج تنھا تعویق انداخته 

 .نماید می ابالغآن را  رفته بودندایشان 
اگر موضوع متعلق به وصیت یا والیت یا خالفت یا امامت بود پس چرا در 

 در تا ھمه مسلمانانی کهعرفات به ابالغ آن دستور داده نشد بزرگ موقف 
تعدادشان به ھفتاد ھزار یا صد ھزار و ھم آیی بزرگ حضور داشتند این گرد

گاھ  !!ی حاصل نمایندمیرسید از فرمان الھی آ
 پس چگونه بود داده شدهبه آنحضرت دستور در موقف بزرگ حج این اگر 
تنھا کسانی با در مسیر راه در حالیکه  ؟ختتا غدیر خم به تعویق انداآن را 

م شیعه امامی به زع و !ه بودندخارج شد ند که از مدینه با ایشانایشان بود
آنحضرت  نفاق بودند و که اھل شقاق وکردند  می ایشان را ھمراھیافرادی 

امامت علی بن ابی  امر الله تبارک وتعالی را در موردھا  آن یمب از ترس و
 ده نتوانست؟!طالب بیان کر

که دارد  واضح بر آنچه ییر قران کریم داللتتعبنص و واضح شد چنانکه 
زیرا  .نیز به آن اشاره شدما بیان نمودیم طوریکه در بخش سیاق آیت تبلیغ 

چنان  آیات مرتبط به اھل کتاب را بر ایشان تالوت نمود و صپیامبر اکرم
در آنچه نازل شده و آنحضرت  سعلیمورد  آیت دراین ست که گفته شود نی

عبیر قرآن و تو اگر  .نخوانده استبر مردم  بر ایشان نازل گردیدوی مورد 
تأویل صورت  دیگری یرفت که به امر می ود امکانبنآیات با چنین صراحت 

 .گیرد





 
 
 
 

 پنجم:بخش 
 امامت و حدیث غدیر خم

 سبب ذکر این حدیث:  -۱
(ھر کسی که من موالی او ھستم  »:غدیر خم«یا آور باید شد که حدیث 

ولی و «یا » خالفت و امامت« ھیچ ارتباطی با مسألۀ) علی موالی اوست
و پاکی  ساین سخن را در دفاع از علی صندارد زیرا پیامبر اکرم» وصی

چنانکه روایت  ه است.فرمودمراھان او در سفر یمن گلمندی ھاز ساحت او 
بیت  حج عازممناسک برای انجام  صاللهاست در سال دھم ھجری رسول 

خالد با را با خالد بن ولید و در روایتی  سآن علیالله الحرام بود، و پیش از 
 فرستاد.  بمنظور جمع زکات به یمن ١بن سعید بن العاص

ناچار اموال  در یمن دریافت نمودرا  صاکرمرسول  نامۀ سعلیچون 
اسلمی و خالد بن ولید و   بودند مانند بریدهاو را به کسانی که ھمراه زکات 

غیره واگذار نمود که تحت مراقبت آنان حمل شود و خود با سرعت بیشتر 
به صوب مأموریت خود که حمل اموال  ،و پس از انجام حج ی مکه شد. روانه

بیت المال رسید مشاھده نمود که  ون به قافلۀت المال بود برگشت چبی
مورد بود، یمنی ھای  و حلهشتران صدقه که از آن جمله  یاز اموال برخی

آن وضع غضب بر  از اصحاب قرار گرفته از مشاھدۀ بعضی تصرف و استفادۀ
علی بر وی مستولی شد و بریده و خالد را مورد عتاب قرار داد. این رفتار 
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 ھـ.۱۴۲۳عمان 
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و و از خشونت و شدت  ١دلگیر و ناراحت شدنداو گران آمد و از  آنان 
پس از  صشکایت نمودند، رسول الله صپیامبرنزد علی سختگیری 

استماع شکایت آنان، ایشان را از ناراحتی و نارضایتی از علی منع فرمود و 
  .را بیان کرد سعلیای از فضائل  پاره

: مردم از علی فرمود که کند میابن اسحاق از ابوسعید خدری روایت 
کرد، و من از  در میان ما ایستاد و سخنرانی صشکایت کردند، آنگاه پیامبر

که الله : (ای مردم! از علی شکایت نکنید، سوگند به فرمود می او شنیدم که
 تر از آن است که از او شکایت شود). او در راه خدا سخت

: (او که فرمود کند میحمد بن اسحاق روایت و امام احمد از طریق م
 .٢تر از این است) برای خدا و یا در راه خدا سخت

امام احمد از فضل بن دکین، و او از ابن ابی غنیه، و او از حکم، و او از 
: (به که فرمود کند میاو از بریده روایت  سعید بن جبیر، و او از ابن عباس، و

نماید،  ختی میھمراه علی در جنگ یمن شرکت کردم، دیدم که با من س
جویی نمودم، آنگاه   آمدم علی را یاد کردم، و او را عیب صوقتی نزد پیامبر

کرد. و فرمود: ای بریده! آیا من برای  تغییر می صپیامبر ۀدیدم که چھر

                                                           
در مورد  ۱۳۰-۱۲۹و العقاد فی عبقریه علی ص: ۵/۱۰۴نگا:بدایه ونھایه از ابن کثیر -۱

به یکی از  صکه علی برای خود برداشت. و در روایتی پیامبر اکرمقصه کنیزی 
ایشان فرمود: آیا کدورتی در دلت نسبت به علی وجود دارد؟ گفت: بله. فرمودند: با او 
کینه نداشته باش، قسم به آن ذاتی که جان محمد به دست اوست سھم علی از اموال 

مچنان در کتاب العقاد خمس بیش از یک کنیز است که برای خود برداشته. ھ
مراجعه کنید و شکایت سعد بن مالک و ھمراھان او را درمورد برخورد علی با ایشان 

به سعد فرمود: ای سعد! شکایات برادرت علی را بگذار.  صدر یمن بخوانید. پیامبر
 قسم به الله! که او مانند لشکری در راه الله است. 

 .۷/۳۵۰نگا:بدایه و نھایه از ابن کثیر : -٢
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سزاوارتر نیستم، گفتم: بله، ای پیامبر خدا! ھا  آن مؤمنان از خودشان به
 موالی اوست).فرمود: ھر کسی که من موالی او ھستم علی 

و به ھمین صورت، نسائی این حدیث را از ابوداود حرانی، و از او ابونعیم 
فضل بن دکین، و او از عبدالملک بن ابی غنیه روایت کرده است، و این سند 

  .١خوب و قوی است، و راویان آن ھمه ثقه ھستند
ش یرا پ یسکد ی: خالد بن الولفرماید  می سبیده بن الحصیبر 

آمد و  ی، آنگاه عل٢ردیه خمس را بگکرا بفرستد  یسکفرستاد تا  صامبریپ
رد و با آن ھمبستر کاز خمس را انتخاب  یزینکخمس را گرفت و سپس 

، به ٣رده بودکه غسل کدم یمتنفر بودم و او را د ی: از علفرماید  می دهیشد، بر
با  ه رایم قضیآمد صامبریش پیپ ی؟! وقتینیب ین را نمیا ایخالد گفتم: آ

متنفر  یا از علیده آیبر ی: ابه من فرمود صامبریان گذاشتم، پیدر م ایشان
ن حق یش از ای؟ گفتم: بله، فرمود: از او متنفر مباش او در خمس بیھست
س کھر «: ده فرمودیبه بر صامبریه پکگر آمده است. ید ٥یتی، در روا٤دارد

 .»ھم موال و دوست اوست یمن موال و دوست او ھستم عل
 ۀرا در مورد خطب در کتاب بدایه فصلی مستقلیر یثکو ابن  

 یادیز یھا حرف یوقت«: افزاید می گذاشته و خم در غدیر صرتضنحآ
و پوشیدن از سوار شدن بر شتران ھمراھان وی که از طرف  یعل ۀدربار

                                                           
 .۳/۲۰۴ يةوالنھا يةالبدا -١
خالد را برای جنگ یمن فرستاده بود و او بعد از پیروزی کسی را پیش  صپیامبر -٢

 فرستاد تا غنیمت را تقسیم کند. صپیامبر
  علی وقتی کنیز را گرفت با آن ھمبستر شد و بعد بیرون آمد و غسل کرد. -٣
 .۴۳۵۰الیمن حدیث بخاری کتاب المغازی، باب بعث علی وخالد إلی -٤
 .۷۳۱۲ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب علی حدیث -٥
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 صامبریپ منع و مورد عتاب قرار گرفته بودند گفته شد ی صدقهھا لباس
و توقف نموده ر خم یبه نام غد یینه در جایمد بسویاز حج بازگشت ھنگام 
گاه او را باال برد یو جا هدانست کرا پا یعلساحت  نمود که طی آن یسخنران

از مردم  یاریدر دل بسرا که رد تا آنچه کگوشزد را به ھمه لت او یو فض
 صنحضرتآ نگارد: می . سپس»و حق با علی بود ١ندکگرفته بود دور  یجا

ه و کن میب یدر جای ،نهیبه سمت مدانجام مناسک و ھنگام بازگشت از  پس
ن منطقه، معروف به یردند. اکدرختان توقف  ۀیر سایجحفه، ز کینه، نزدیمد
شود.  می ه نماز ظھر خواندهکبود. اعالن شد » ر خمیغد«و » خم یواد«

ردند. کراد یخطبه ا صرمکظھر را اول وقت خواندند. پس از آن، رسول ا
روز ه موافق با کمشھور گشت » ریا خطبۀ غدیث یحد«خطبه، به نام  نیھم

 ونزدیکی عدالت و  ،امانتکاری ،فضایلاز الحجه بود. و  یشنبه ھجدھم ذکی
از مردم  یاریدر دل بسرا که تا آنچه سخن راند پیامبر به  منزلت علی نسبت

 ند.کگرفته بود دور  یجا
 -ث یر مرتبه حدکرا با ذن رابطه یر اه ددث عمیو احادت ایما ھم روا

 م.یدنجا آوریر نموده در اکذ خ خودیو آنچه را بخاری در تار -صحت و ضعف 

 حدیث غدیر هیچ ارتباطی به امامت و خالفت ندارد -۲
خواست کسانی را  ص، مقصود از ایراد حدیث این است که پیامبرگوییم

و االن پس از ادای  بودندنموده سفر با علی و خالد از مدینه به یمن  که
ھای مملو  گردند متوجه سازد تا با دل مراسم حج با آنحضرت به مدینه برمی
 از صفا و صمیمیت به مدینه باز گردند.

بود و  حکمفرما می یا والی ومقرر نمودن اگر منظور از این حدیث 
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آن  صداشت پیامبر ترین ارتباطی با خالفت و امامت یا والیت عامه می اندک
از حج به مردم گذاشت  کرد، و نمی صراحت به مردم بیان می را به

گاھی یابندھمچو گردند مگر اینکه از شان بر شھرھای نه اینکه ، امر بزرگ آ
فرا رسیدن د. زیرا قبل از نکبرای اھل مدینه بیان تنھا را  یمھم یامرچنین 

ھایی به بزرگان و سران قبایل عرب در سراسر  نامه صآخرین حج پیامبر
 خواسته بود که در مکه حاضر شوند.ھا  آن و از فرستادعربستان 

قصد داشت  صرسد که البد پیامبر تا اینجا این مطلب به ذھن می 
مطالب حساس و مھمی در مراسم حج بیان کند و با این کار برای آخرین بار 

الوداع در حالی شروع شد که بیش  حجةاسم با مردم اتمام حجت نماید. مر
از یکصد ھزار نفر از مردم سراسر عربستان (از شھرھا و روستاھای مختلف) 

آن ھم در  -را  صبه مکه آمده بودند تا برای آخرین بار محضر پیامبر
در این مراسم با شکوه، دو سخنرانی  صدرک کنند. پیامبر -مراسم حج 

اولی در عرفات و دومی در منا. در این دو مھم و طوالنی ایراد فرمود. 
سخنرانی (که بیش از یکصد ھزار نفر از مردم عربستان، با جان و دل به آن 

ای از مھمترین و  یک بار دیگر خالصه صدادند) پیامبر گوش می
اجتماعی و سیاسی  ۀجنبھا  آن که اکثر -ترین تعالیم اسالم را  حساس
حکومت در  ۀبه مردم ابالغ کرد و حتی مطالب مھمی در مورد نحو -داشت 

ای به الھی بودِن مقاِم جانشینی پس از خود  اسالم بیان نمود، اما نه اشاره
به عنوان امام و جانشین پس از خود برد. به عبارت  سکرد و نه نامی از علی

با  رفتار حاکمان ۀدیگر ھر چند در مورد ماھیت حکومت اسالمی و نحو
مردم و حقوق متقابل مردم و حکومت مطالب فراوانی بیان نمود اما ھیچگاه 

و با معرفی من انجام  للهاو زمامدار پس از من باید از طرف نگفت که حاکم 
به عنوان امام و جانشین پس از خود نبرد. اگر  شود، و لذا نامی ھم از علی
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به عنوان امام و را  سخواست علی در روز غدیر خم می صواقعًا پیامبر
جانشین پس از خود تعیین کند، این کار را در مراسم حج (و در ھمین دو 

مسلمانان (خصوصًا بزرگان و سران  داد تا به گوش ھمۀ رانی) انجام میسخن
در این مراسم شرکت کرده بودند)  صقبایل عرب، که بنا به دعوت پیامبر

حجة الوداع، بیش از برسد و حجت بر ھمه تمام شود. در مراسم باشکوه 
اما وقتی این مراسم  یکصد ھزار نفر از مردم سراسر عربستان حضور داشتند.

، مردم شھرھا و روستاھا و قبایل مختلف، برای بازگشت به به پایان رسید
ھای مختلف  شھر و دیار خود، ھر کدام راه خود را در پیش گرفته و کاروان

ھا  مکه ماندند. تعدادی از کاروان ھر یک به راھی رفتند و مردم مکه ھم در
راه مدینه  صھم که مسیرشان به طرف مدینه بود، به ھمراه کاروان پیامبر

آن جمعیت یکصد ھزار نفری،  گرفتند. یعنی اینگونه نبود که ھمۀرا در پیش 
تا غدیر خم آمده باشند. بلکه  صبعد از پایاِن مراسم حج، به ھمراه پیامبر

آمدند، قاعدتًا بسیار کمتر از کل تعداد  صمراه پیامبرتعداد افرادی که به ھ
 صشرکت کنندگان در حجة الوداع بوده است. حال اگر واقعًا پیامبر

خواست علی را به عنوان امام و جانشین پس از خود به مردم معرفی  می
تر نبود این کار را در مراسم حج و در حضور بیش از  کند، آیا بھتر و عاقالنه

بسیاری از بزرگاِن عرب و سران ھا  آن که در میان –مسلمان یکصد ھزار 

داد؟  انجام می –قبایل گوناگون، بنا به دعوت قبلی خودشان حضور داشتند 
الوداع نزدیک جحفه، در محلی  به ھنگام بازگشت از حجه صلیکن پیامبر

به نام غدیر 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 ھمراھانش کرده بود ھمراھانش احساس کرده 

ورزد، و حال آن که  چشمی و بخل می ستم نموده و تنگھا  آن که او بهبودند 
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وقتی مناسک حج را انجام داد و  صکار علی درست بود، بنابراین، پیامبر
جدھم اه این مطلب را بیان کرد، و در ھبه مدینه بازگشت، در میان ر

الحجه آن سال سخنرانی بزرگی در روز یکشنبه در محل غدیر خم در زیر  ذی
و فضائل فرمود درختی ایراد فرمود، و ایشان در این سخنرانی چیزھایی را 

متذکر شد، و اینگونه  صعلی و امانتداری و نزدیک بودنش را به پیامبر
حل شده به  ھای مردم در مورد علی برطرف شدند و نگذاشت قضیه نا گمان

 مدینه برگردند.

 :کند می را تفسیرغدیر حدیث  سحسن مثنی -۳
و در مورد  کند می این بود وقایع و حوادثی که نظر ما را تأیید :گوییم

 شبه تفسیر و تصریح حسن بن حسن بن علین توا می سبب ذکر این حدیث
در عھد ، بزرگ خاندان ابو طالب یاستدالل کرد. از حسن بن حسن بن عل

 »واله فهذا يلع موالهمن كنت م«: دند: مگر فرستادۀ الله نفرمودندیخود پرس
 ومتکن سخن، امامت و حیامبر از ای، اما به الله سوگند منظور پبله«فرمود: 

فرمود چنانکه نماز  می انیبه صراحت ب ،خواست می نینبوده است و اگر چن
که و زکات و روزه رمضان و حج را با فصاحت و روشنی بیان نمود چرا 

 نصیحت گر و پند دھنده مسلمانان است. صپیامبر
فرمود: ای مردم...این جانشین و سرپرست شما  می حتماواگر چنین بود 
 وی اطاعت و فرمان برید. پس از من است و از

و سوگند، اگر الله و رسولش علی را برای منصب خالفت پیامبر و سر 
کردند، علی اولین کسی بود که امر الله و  می پرستی مسلمانان انتخاب
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 ١»رسولش را ترک کرده است....
 دو چیز است: سحسن مثنی دۀمقصود از فرمو

اول: اگر موضوع به حکمرانی یا سرپرستی تعلق میداشت پیامبر 
ترین و رساترین عبارات بیان میداشت زیرا  با روشنآن را  حتما صاکرم

بیان و تبلیغ قرآن و مراد الله تعالی به ایشان واگذاشته شده بود پس چگونه 
شده بود با تبلیغ آن دستور داده نتوانست مقصود خود را و یا آنچه را که به 

 د؟طرز آشکار و روشن بیان نکن
وآنرا  ندسرباز ز صاز دستور پیامبر اکرم سدوم: اینکه امکان ندارد علی

بزرگ  ینادیده گرفته و جامه عمل نپوشاند، زیرا ترک نمودن چنین امر
شایسته شأن علی و بزرگواری وی نیست ھرچند در میان امت تنھا ھم 

آن شخصیتی است که بخاطر دفاع از  سصرف نظر از اینکه علیبود.  می
نمودند قیام نمود و  سبیعتی که اکثریت مردم با وی پس از شھادت عثمان

  قصه جنگ جمل و صفین به ھمه آشکار و از کسی پنھان نیست.

 در مورد این حدیث: سموقف علی -۴
ار و ، کردار و گفتسحسن مثنی(حسن رضا)ھای  صرف نظر از فرموده

داللت واضحی بر آن دارد که ھدف از این حدیث امامت و  سعلیھای  نامه
و آنچه تنھا در نھج البالغه ذکر اند  و اینگونه روایات بسیاراست خالفت نبوده 

 رسانم.  می تان شده را به عرض
و سوگند به الله که ...: «فرماید می بخطاب به طلحه و زبیر سعلی

ای به خالفت و حکومت نداشتم اما شما مرا به آن فراخواندید و بر  عالقه

                                                           
-۶۱و  ۵۶ص -۱۵ج  تاریخ دمشق الکبیر: به روایت ابن عساکر از حافظ بیھقی، نگا: -١

 م.۲۰۰۱ ، دار احیاء التراث العربی لبنان،۶۲
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 ».مسند خالفت نشاندید..
و در چندین موضع در مورد بیعت مردم با وی اظھار داشت که بخاطر 

ن امر خالفت را پذیرفته است چنانکه در برخی از نادرخواست و اصرار مسلما
ستم، دستم را کشیدید و بآن را  دستم را گشودید و من« سخنانش آمده که:

من آن را نگه داشتم سپس، برمن ھجوم آوردید آنسان که شتران تشنه در 
 »ھجوم آورند..ھا  نوبت آب خوردن به آبگیر

که  دھد میو ھیچ انسانی عاقل در این مورد شک و تردید را بخود راه ن
به نص قران و یا حدیث برای امامت یا خالفت تعیین میگردید  ساگر علی

ترک نمیکرد و آن را  گز از دستور الله و یا دستور رسولش اعراض نکردهھر
بیعت دراز  بخاطر شان را دست خود را از بیعت با مسلمانانی که دستان

را مالمت کرده مورد عتاب قرار ھم مردم کشید، و شاید  نمودند پس نمی
 نمودند!!تاخیر  را تا پس از شھادت خلیفه سومبا وی میداد که چرا بیعت 

و اگر از باب زھد و عدم رغبت به امری که متعلق به او بود این کار کرد  
و در طول عھد سه خلیفه از آن باز داشته شد و به آن نرسید مگر در وقت 

بوده وقوع چنین عملی از  سمتأخر، باز ھم اینکار دور از شأن و مقام علی
کرد  می تعیین. زیرا کسیکه او را به این منصب شود نمیوی تصور 

ھرگز از عملی نمودن دستور آنحضرت درنگ نکرده  سبود و علی صپیامبر
 ،بالغت ،فصاحت ،داد؛ بویژه مقام واال شجاعت تردد را به خود راه نمی

با چنین کاری سازگار  سحکمت و قضاوت و راستی و صراحت علی ،دانش
 نیست.

اما بعد، شما «آمده:  شو در موضع دیگر از نامه علی به طلحه و زبیر
به سراغ ھا  آن کنید که من به دنبال مردم نرفتم می میدانید گرچه کتمان

با اصرار زیاد با من ھا  آن من دست بیعت را به سوی آنان نگشودم من آمدند،
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 .١»بیعت کردند..
بخاطر بیعت از او  سن و انصار پس از شھادت عثمانیه مھاجرکز یاه نآنگ

ن بار یپس از چند زد و می رش آن سربازیاز پذ ن باریچند یردند براکدعوت 
ه اگر کد یبدان د ویرا بخوان یگـرید و دینکمرا رھا «شان فرمود: یاصرار به ا

دانم راه خواھم برد.. اگر مرا رھا  می ه خودکردم شما را آنچنان کاجابت 
ر یام یه در آن صورت براکد یشا از شما خواھم بود و یکیز مانند ید من نینک

ر یشما وز یه من براکوتر آنست کین شما خواھم بود. نیتر عیدتان مطیجد
 .٢»ریبمانم نه ام

به روزگاران برادران خود خلفای پیشین  سعلی که از اینجا روشن گردید
اشاره نمود که چگونه با ایشان بیعت نمود و از سوی دیگر سخنان وی 

رساند و بدون شک  می توانایی و روحیه بلند او را در امور دولت و سیاست
دانست و امکان  نیز می صآنچه را علی در مورد خود میدانست آنحضرت

ندارد حدیث غدیر خم جز فضیلت علی و از بین بردن کینه و کدورت میان 
  را در بر داشته باشد.چیزی دیگر اصحاب 

 :کند می خالفت را به شوری واگذار سعلی -۵
مان و التزام خود یز ایخود ن یزندگـ یدر مراحل بعد سیقت علیدر حق

شان یسازد نه به نص و تعین صریح و یا اشاره. ا می انیرا نما یبه امر شور
نرو یداند. از ا می ن وانصاریدر درجه اول مخصوص مھاجر یدر شور یحق رأ

ھمان «نویسد:  می سو بیعت مردم با وی به معاویه سعثمانشھادت پس از 
بکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند و ابوروھی با من بیعت کردند که با گ

                                                           
و  ۴۰۵-۴۰۴، ص ۲۰۳در نھج البالغه به این ترتیب است: فقره سسخنان فوق علی -١

 ھـ۱۴۲۳چاپ دار المرتضی بیروت  ۵۹۲ -۵۹۱ص ۲۹۳و فقره  ۴۴۷ص ۲۲۷فقره 
 .۱۵۳ص  ۹۰منبع سابق : خطبه شماره  -٢
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بیعت نمودند، با من بیعت کردند، پس فردی که در ھا  آن بر آن چیزی که با
بیعت خود را پس بگیرد و کسی که  تواند نمی بیعت حضور داشته است،

مھاجرین و انصار  حاضر نبوده حق انتخاب دیگری ندارد، و شورا فقط از آِن 
و انصار بر فردی اتفاق نمودند و او را امام نامیدند، است، پس اگر مھاجرین 

است، اگر فردی اعتراض کرد یا با ایجاد بدعتی الله بدانید که مورد پسند 
، اگر نپذیریرفت شود می علیه آن شورید، دوباره به آنچه بر آن بود، بازگردانده

 .١»با او بجنگید چون راھی غیر از راه مؤمنان در پیش گرفته است
بکر صدیق و عمرفاروق و بیعت نمودند چنانکه با ابو سآری، مردم با علی

خویش برگزیدند، و  بیعت نمودند و او را امام و امیر شعثمان ذی النورین
از ساحت علی  صگزینش ایشان بر وی امر الزامی گردید. شاید دفاع پیامبر

اگر روزی  بود کهای  اشاره در روز غدیر و سایر جاھا و فضیلت دادن به او
امور ایشان را  سامور مسلمانان تقاضا کند و وقت مناسب آن فرا رسد علی

کم و سرپرست خویش بدست گیرد و مسلمانان با وی بیعت نموده حا
 شد.ھم چنین تعینش نمایند و 

                                                           
 .۴۶۶ص ۲۴۵منبع سابق: فقره  -١





 
 
 
 

 ششم:بخش 
 اجماع اهل تفسیر آیات وسیاق 

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ :در پایان این نقد و بررسی بھتر است تفسیر آیت َّ� 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ کر نی سخن خود را با آن آغاز نموده ذرا که کلی ﴾َءاَمُنوا

ھر چند  اند، گفتهه در این مورد سخن علمای امامیاز نماییم چون برخی 
ایشان از دائرۀ آنچه فیض کاشانی نقل نموده خارج نیست، مفھوم سخنان 

 مفسر بزرگ ابن کثیر و آیت سخنان عالمۀ مؤرخ واین زیرا وی در تفسیر 
در مورد و  قطب را بطور شاھد نقل نموده ناقد سیدو  دعوتگرو  ر ادیبمفس

به این بھانه که ایشان مانند سایر را  یمورد بی و تند ر کنایاتاوآندو بزرگ
 . است ذکر نمودهاند  مفسرین بر سیاق آیت تکیه نموده

این سبب شد تا سخن وی را در اینجا ذکر نماییم بویژه اینکه اتفاقا قول  و
ذکر و شاھد بطور گواه خویش ھردو مفسر بزرگوار را در نقد و بررسی 

 ایم. نموده
 گوید: می شیخ محمد ھادی معرفه

َما﴿ :ثعالبی در تفسیر آیت -ابن مخلوف - نیم که اینبی می و«  إِ�َّ
ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ

 . ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن 
خود را در  ھنگامیکه انگشتر سدر مورد علیآیت را تالش دارد نزول این 

در حالیکه این عمل سبک نشان دھد دقه داد فقیر صمرد وقت رکوع به 
حدیث ھمه  ی برای موالی ما امیر المؤمنین بوده اھل تفسیر وشامخفضیلت 
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 .١سازد می تواتر این مسأله را ثابت فاق دارند و روایات ھردو جانب بابر آن ات
 لبانه وداوط و یشامل صدقۀ فرض بودهگوید: زکات در آیت عام  می ثعالبی

 تعالی ایشان را به کثرت رکوع ستوده و، سپس اواعمال صالح است ھمه
مشخص ذکر نموده است که یکی از بزرگترین ارکان بطور رکوع را بخاطری 

 .٢رود می نماز به شمار
بر آن تعلیق نادر خود  شیخ معرفه قول ثعالبی را بطور شاھد ذکر نموده و

 آیت با چنین کوتاھی وبدین ترتیب از تفسیر «را چنین ذکر نموده است: 
 را رود! بله.... این چنین شیطان کینه می نا تمام بیرون و اختصار ناقص
 .»الله را از خاطرشان برده است!! ویادساخته برایشان چیره 

زبیر در تالش است تا ثابت کند که بن این عبد الله  و«افزاید:  می سپس
وجود آیات قرآن در  مکه نازل شده، چرا؟ به خاطر اینکه سورۀ انسان در

 نفرت و کرد زیرا کینه و می بر او سختی صفضایل اھل بیت رسول الله

ُ ٱوَ ﴿ :پرورانید می در دلرا حقد خانوادۀ رسول الله  ۡعَدآ�ُِ�ۡمۚ  �َّ
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
أ

 ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َّ�  ِ ِ ٱَوِ�ّٗا َوَ�َ�ٰ ب  بھتر دشمنانتان را الله« .]٤٥النساء: [ ﴾٤٥نَِصٗ��  �َّ
یاور الله سرپرست باشد، و کافی است که الله شناسد، و کافی است که  می

 .»باشد
حذف با این عذر را از خطبۀ جمعه  صذکر نام پیامبرعبالله بن زبیر  

و مسرور  شد شاد می صنمود: بنی ھاشم را میدیدم وقتی یادی از پیامبر
 گردید، و می شان دراز ھای ندگر گشت و می خشانشان در ھای شده چھره

 خورسندی ایشان به الله سوگند تا توان دارم آنچه را که سبب خوشی و
یب برخی از مفسرین به این ترت» گذارم آن را بچشند.... نمیھرگز گردد  می

                                                           
 لطفا این اجماع و تواتر را با آنچه که پیشتر ذکر نمودیم مقایسه کنید! -١
 .۱/۴۷۱و به تفسیر ثعالبی حواله داده است: -٢



 ٧١   بخش ششم: سیاق آیات و اجماع اهل تفسیر

سید قطب به دنبال ابن زبیر رفته اجماع اھل تفسیر  ن کثیر ومبتذل مانند اب
 .١»کنند می اداستننار گذاشته به سیاق آیت را ک

گاھی دارد که امقام واالی : آیا خواننده از گوییم یشان را امامان تفسیر آ
اجماع اھل تفسیر را ترک شیخ معرفه مبتذل خوانده به این دلیل که 

در نتیجه بخاطر ترک  واند  به سیاق ونظم آیات استناد نموده واند  نموده
 اند. فه گردیدهشیخ معر یینمودن اجماع سزاوار این ھرزه گو

بخاطر اینکه اجماع اھل تفسیر نزد شیخ اند  اھل تفسیر مبتذل !آری
نظم آیات  در تفسیر قرآن است اما استناد به سیاق واساس  معرفه اصل و

سید قطب در عصر  ودر گذشته روش مفسران مبتذل مانند ابن کثیر  یقرآن
 ر است!!حاض

حد  دیگر زیاده روی و علمی وات ا اگر بخواھیم اخبار جعلی و اشتباھام
 ،شود میشیخ مفید را ذکر نماییم بحث طوالنی ھای  و شبه پراگنیھا  شکنی

که  کند می لف کفایتزبان دراز مو دور از ادب و تنھا عبارات زشت وبه نظرم 

ال إوال حول وال قوة  .حقیقت وی و مذھبی که او به آن باور دارد را دریابیم

  .باهللا
 (حمایتآن را  کهھا در مورد کتاب وی  یکی از مناسبتدر گفتنی است 

این کتاب موضوعات در واقع بودم که عرض نموده ، نامیده )از تحریف قرآن
 ٢چرخد!! می )اند از کسانی که به تحریف قرآن قایل مایتح(در اطراف 

                                                           
 ب. اما آنچه را به عبدالله بن زبیر۲۷۶ -۲۷۵صیانه القرآن من التحریف ص  -۱

نسبت داده است نیاز به اثبات علمی و روایاتی دارد تا بر آن اعتماد صورت گیرد ھر 
ایشان چند سیاق این روایت داللت واضح بر ھجوم واضح بر صحابه و تنقیص از شأن 

گردد جز بھتان و زبان درازی و تعدی در حق اصحاب  داشته و چنان که ظاھر می
  کرام چیزی بیش نباشد.

 ».علوم القران و اعجازه و تاریخه و توثیقه«نگا:کتاب ما بنام  -٢





 
 
 
 

 هفتم:بخش 
 هاسباب نزول در کتب امامی از پیرامون برخی

انجام یابد، لیکن باید  مختصر و خواستم بحث ما کوتاه می اما بعد: با آنکه
ه تکرار شیعه ھموار ھای کتاب ب نزولی که دردر پایان این بررسی به اسبا

تاریخ قرآن  علوم و در باب تفسیر و یسبب بروز مشکالت بسیار و شود می
 ی رسیده که شیخ معرفهمیگردد اشاره نمود بویژه وقتی موضوع تا جایکریم 

 راند. می با کمال وقاحت در این مورد سخن وباکانه  بی
ر کتب شیعه ذکر شده قابل شفقت و بسیاری از اسباب نزولی که د

تعالی ضمانت الله  ،ماما قرآن کری .یا راوی آن است لسوزی به گوینده ود
اشند. زیرا ھمچو اسباب اشته بدنموده ھرچند افتراگران دوست نآن را  حفظ

 یرفست کلمات ومعانی راوی آن به  نزول داللت واضح بر جھالت گوینده و
 صول و قواعد زبان عربی کامالسازد که ایشان از ا می بلکه آشکارداشته قرآن 

 اند. رخب بی
 دو نقطه توقف نماییم: خواھیم در می در اینجا

غیر  ،ای دیگر سبب نزول باطل امامی اگر به آیات سورهاینکه نقطۀ اول: 
به گفته  ،باشدو ارتباط داشته پیوسته  کند می شرحآن را  از سورۀ که مفسر

 بالمأثورھای  از تفسیر ١یاشیتفسیر ع علی بن ابراھیم قمی که تفسیر وی و
رود، دلیل بر آنست که  می به شمار -امامیبته مأثور از امامان دوازده لا -

نمیدانم  نازل فرموده جمع آوری شده است، وتعالی خالف آنچه الله قرآن بر

                                                           
 ھـ.۳۲۰محمد بن مسعود، سال وفات  -١
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ظاھرا  و ؟ترتیب آیاتنظم و یا  است وھا  آوری: ترتیب سوره ھدف وی از جمع
  .ھدفش ترتیب نظم آیات است

سازد  می اساس که نظم آیات را فاسد بی ایشان به اسباب نزول باطل و
صحیح در اصل فاسد  ورزند. به این نظر که نظم درست و می استناد

 البته این نظر تعجب آوری است!!که است....
قمی در سیاق تفسیر آیات مربوط به غزوۀ احد که در سوره آل عمران 

که از قبیله خزرج بود در شبی که  ١گوید: حنظله بن ابی عامر می آمده
در  داوج کرد وا دختر عبد الله بن ابی ابن سلول ازد بحد بوفردای آن غزوه ا

اجازه خواست تا با ھمسرش  صاز پیامبر ستر شد وھمبوی  ب باھمان ش

ِينَ ٱ لُۡمۡؤمِنُونَ ٱ إِ�ََّما﴿ بماند، والله تعالی این آیت را نازل فرمود: َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمنُوا َّ� 

ٰ �َۡسَ�  ۥ�َذا َ�نُواْ َمَعهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۡمرٖ َجاِمٖع لَّۡم يَۡذَهُبواْ َح�َّ
َ
ٰٓ أ ۚ إِنَّ  ٔۡ َ�َ ِينَ ٱِذنُوهُ َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك  ٔۡ �َۡسَ� 
ُ
ِينَ ٱِذنُونََك أ َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب ِ�َۡعِض  َذنُوكَ  ٔۡ ۡسَ� ٱ إِذَافَ  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َذن لَِّمن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم وَ 
ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
ۚ ٱ لَُهمُ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَشأ َ َ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾٦٢َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

و پیغمبرش ایمان دارند  الله مؤمنان واقعی کسانی ھستند که به«. ]٦٢النور: [
روند کسانی که  نمی و ھنگامی که در کار مھمی با او باشند، بدون اجازۀ وی

ھرگاه از و پیغمبرش ایمان دارند. پس الله به  گیرند آنان واقعا می از تو اجازه
 تو برای انجام بعضی از کارھای خود اجازه خواستند، به ھر کس از ایشان که

آمرزگار الله گمان  بی برای آنان آمرزش بخواه.الله خواھی اجازه بده، و از  می
 .»و مھربان است

 نیز به وی اجازه داد تا با ھمسرش بماند.  صپیامبر

                                                           
 معروف به حنظله غسیل. -١



 ٧٥ بخش هفتم: پیرامون برخی از اسباب نزول در کتب امامیه

در سورۀ جنگ احد ھای  قصه است واخبار ووارد این آیت در سوره نور 
خالف ن دلیل روشن است که قرآن کریم برمران ذکر شده است، پس ایعل آ

 الله نازل فرموده جمع آوری شده است. که آنچه
ر حالیکه جنب بود صبح ھمان شب د حنظله با ھمسر خود ھبستر شد و

رود ھمسر وی بزار شد، پیش از اینکه حنظله از خانه بیرون وارد میدان کار
 که حنظه با وی ھمبستر شده است.انصار را خواندتا گواه باشند  چھار نفر از

 سیده شد: چرا این کار را کرد؟از وی پر
گفت: امشب در خواب دیدم که آسمان باز شده و حنظله در آن پرت 

که شھادت است  ریافتمگردد، از این د می سپس دو باره آسمان بند شود می
ھمان شب  اشد وبنرم واقع شده گواھی بر آن استم آنچه بین من شوھنخو و

 ١از وی حمل گرفتم...
 سیاق آیت سبب نزول مذکور را رد نموده بطالن : کلمات، معانی وگوییم

افتم که این سبب ی را در نیام اثر آشکار میسازد. در منابع دست داشتهآن را 
ع مراجعه د در این مورد به منابنزول جعلی را تایید نماید، در حالیکه نبای

ارتباطی وجود ندارد، تنھا کلمۀ آیت ھیچ  ینمودم زیرا بین سبب نزول وم
گویی خود قرار داده است،  خواستن را دست آویزیا موضوع اجازه » اذن«

استن ذکر شده نازل این آیت در ھمه مواردی که مسالۀ اذن یا اجازه خو
اسباب  قرآن و ستوار ایشان در تفسیرا ن بود فھم راست ویاگردیده است!! 

 !! آن نزول

ْ ُدَ�َٓء  �َّ ﴿ :فرماید می چنین ۶۲الله تعالی پس از آیت   لرَُّسولِ ٱَ�َۡعلُوا
ُ ٱبَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضاۚ قَۡد َ�ۡعلَُم  ِينَ ٱ �َّ يَتََسلَّلُوَن ِمنُ�ۡم لَِواٗذ�ۚ  �َّ

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ  ۡمرِ  �َّ
َ
ِ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ِ�ٌم  ۦٓ ه

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
أ
                                                           

 .۱/۱۲۵تفسیر قمی: -١



 شیعه دوازده امامینقد و بررسی تفسیر آیت والیت از دیدگاه   ٧٦

ان خویش ھمسان دعوت برخی از مبر را در میدعوت پیغ«. ]٦٣النور: [ ﴾٦٣
گاه از کسانی است که در میان شما الله برخی از خود به شمار نیاورید  آ

که با دارند آنان  می دزدند و پشت سر دیگران خود را پنھان می خویشتن را
، باید از این بترسند که بالیی گریبانگیرشان گردد، کنند می فرمان او مخالفت

 .»این که عذاب دردناکی دچارشان شودیا 
جھادی آیت را  عالوه بر اینکه ساختار رکیک این قصه داللت ایمانی و

 .١بیان ندارد این اموری است که نیاز به شرح و سازد، و می فاسد
که در یک سیاق ذکر  ت که سایر اسباب نزولیاما نقطۀ دوم: اینس

یشتر سیاق از اینگونه اسباب نزول پر است ب کتب تفسیرچنانکه د نمیشو
یکه پیشتر در دو آیت سوره ریزد طور می نظم قرآن را فرو آیات را برھم زده و

 دیده شد. هالمائد

                                                           
حنظلۀ غسیل ابن ابی عامر وقتی بر ابو سفیان غالب گردید «فرماید:  می/ ابن قیم -١

و خواست او را به قتل برساند، شداد بن اسود بر حنظله ھجوم آورد و او را به شھادت 
رسانید. قصۀ حنظله این بود که وقتی ندای جھاد را شنید در حالیکه جنب بود فورًا 

به اصحاب  صرا نوشید و پیامبر اکرم ندای جھاد را لبیک گفت تا اینکه جام شھادت
ھا حنظله را غسل دادند، سپس دستور فرمود تا از ھمسر او  خبر داد که فرشته

بپرسند حنظله شب را چطور گذارنده است، وقتی از وی پرسیدند از واقعه خبر داد. 
ن اند: اب محققان کتاب زاد المعاد بر این روایت چنین تعلیق نموده ۳/۲۰۰زاد المعاذ: 

) و بیھقی در ۳/۲۴،۲۰۵) و حاکم (۲/۷۵ھشام آن را بدون سند ذکر نموده است (
اند، و سراج از طریق ابن اسحاق و او از یحیی بن عباد بن  ) آن را تخریج نموده۴/۱۵(

عبدالله بن زبیر از پدرش و او از جدش با سند خوب نقل نموده است، چنانکه سند 
با سند حسن وجود دارد، ھمچنان ھیمثی در  گواه از حدیث ابن عباس نزد طبرانی

) چنین فرموده: در این باب گواه مرسل قوی از حسن بصری و او از ۳/۲۲مجمع (
  ) وجود دارد.۳/۹۱ابن سعد (



 ٧٧ بخش هفتم: پیرامون برخی از اسباب نزول در کتب امامیه

خطبۀ غدیر خم را که طبرسی یکی از علمای قرن ششم رابطه در این 
 صخود آنحضرتگویا که  داریم مینسبت داده عرض  صبه پیامبرشیعه 

نظری  بی شاید این سبب نزول سبب نزول این دو آیت را بیان نموده است و
 شد!!بادر میان اسباب نزول 

ه کرا سزاست  یش خدایستا«در آغاز این خطبه یا روایت چنین آمده: 
است؛  کین نزددگایبه آفراش  ییبلند مرتبه و در تنھااش  یگانگیدر 

رد و یان گکه مکبزرگ است. بی آناش  نشیان آفرکسلطنتش پرجالل و در ار
دگان به قدرت و یآفر یز احاطه دارد و بر تمامیبه جا شود، بر ھمه چ جا

 ره است.یبرھان خود چ
و رنج و بر  یم بر شادیگو می ش فراوان و سپاس جاودانهیاو را ستا

مان یش ایھا و فرستادهھا  و به او و فرشتگان و نبشته یش و سختیآسا
 یخشنود ینم؛ و به سوک می گذارم و اطاعت می داشته، فرمان او را گردن

فر او یکاو شائق و از  یه به فرمانبرکمم؛ چرا یم او تسلکشتابم و به ح می او
رش در امان نبوده و از کاز م یسکه کاست  ییرا او خدایترسانم. ز

 ست).ین یرا او را ستمیش ترسان نباشد (زیعدالت یب
فه یدھم. و وظ می یاو گواھ یش و پروردگاریت خوینون به عبودکو ا

فرود  یاو عذاب یه از سوک ادھم مباد می شده انجام یخود را در آن چه وح
ار و یدورساختن آن از من نباشد. ھر چند توانش بس یاری یسکه کد یآ

 (با من) خالص باشد.اش  یدوست
 ه اگر آن چه (دربارۀکم فرموده ه اعالکچرا  -ست یجز او ن یمعبود -

ام؛ و  فه رسالتش را انجام ندادهیرده به مردم نرسانم، وظک) نازل یعل
ه کرده و البته کن یم تضمیت از [آزار] مردم را برایامن یو تعال کخداوند تبار

 او بسنده و بخشنده است.
به نام خداوند ھمه مھِر «رستاد: م فیابر ین وحیپس آنگاه خداوند چن



 شیعه دوازده امامینقد و بررسی تفسیر آیت والیت از دیدگاه   ٧٨

و خالفت او  یپروردگارت دربارۀ عل یفرستادۀ ما! آن چه از سو یمھرورز. ا
را به انجام  ین، وگرنه رسالت خداوندکبر تو فرود آمده بر مردم ابالغ 

 .»دارد می ب مردمان نگاهیرا از آس ؛ و او توینرسانده ا
ام و حال  ردهکن یوتاھکغ آن یبلھان مردمان! آنچه بر من فرود آمده، در ت

ل سه مرتبه بر من فرود ینم: ھمانا جبرئک می انیه را بیتان سبب نزول آیبرا
ه در کآورد  یفرمان -ه تنھا او سالم است ک -سالم، پروردگارم  یآمد از سو

 یبن اب یه علکنم کاعالم  یاھید و سیزم و به ھر سفیان به پا خکن میا
ان اّمت و امام پس از من بوده. ین من در میو جانش یطالب برادر، وص

 یامبرین پکیاست، ل یگاه او نسبت به من به سان ھارون نسبت به موسیجا
ارتان پس از خدا و رسول ی)، صاحب اختیپس از من نخواھد بود او (عل

ار ی، صاحب اختیھمانا ول«ه: کبر من نازل فرموده  یا هیاست؛ و پروردگارم آ
دارند و  می ه نماز به پاکھستند  یانیمانیامبر او و ایو پو سرپرست شما، خدا 

طالب نماز به پا  یبن اب ینه علیو ھر آ» پردازند. می اتکوع زکدر حال ر
ل یوسته خداخواه است. و من از جبرئیات پرداخته و پکوع زکداشته و در ر

د. یت معاف فرماین مأموریند و مرا از اکه از خداوند سالم اجازه کدرخواستم 
ر مسخره کسۀ مالمت گران و میمنافقان و دس یزگاران و فزونیپرھ یمکرا یز
تاب خود در وصفشان که خداوند در کدانم؛ ھمانان  می نندگان اسالم راک

و  کست و آن را اندیشان نیه در دل ھاکند یگو می به زبان آن را«فرموده: 
 .»ه نزد خداوند بس بزرگ استکال آن شمارند ح می آسان

ه مرا ُاُذن کده تا بدانجا یه منافقان بارھا مرا آزار رسانک یز از آن رویو ن
با من و  یافزون عل یبه خاطر ھمراھ اند، دهینام [سخن شنو و زودباور]

ن یه خداوند در اکرش او از من، تا بدانجا یل و پذیرد من به او و تماکیرو
 آزارند و می بر خدا راامیه پک یسانکو از آنانند «فرو فرستاده:  یا هیموضوع آ

بر  -سخن شنو است.  یند: او سخن شنو و زودباور است. بگو: آریگو می
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ر شماست، ین به خکیل -شنود  می نند او تنھا سخنک می ه گمانکه آنان یعل
 قیمان دارد و مؤمنان را تصدیه و آله) به خدا ایالله عل یامبر صلیاو (پ
 »انگارد. می ند و راستگوک می

ا به آنان یرا بر زبان آورم و  ین سخنیندگان چنیخواستم نام گو می و اگر
 ییه آنان را شناساکنم [کت یشان ھدایا مردمان را به سوینم و کاشارت 

رامت نموده لب کارشان کن سوگند به خدا در کینستم. لتوا می نند]ک
ه آن کن ین حال خداوند از من خشنود نخواھد گشت مگر ایفروبستم. با ا

 یامبر صلّ ینم. سپس پفرو فرستاده به گوش شما برسا ÷یدر حق علچه 
پروردگارت بر تو  یامبر ما! آن چه از سویپ یا«ن خواند: یآله چنه ویالله عل

. یار رسالتش را انجام نداده اکن؛ وگرنه کابالغ  - یدر حّق عل -نازل شده 
 .»دارد می ب مردمان نگاهیرا از آس و البته خداوند تو

د ید و بدانینکآن را فھم  یه دربارۀ اوست. ژرفین آید ایمردمان! بدانھان 
او را بر  یرویار و امام قرار داده، پیتان صاحب اختیه خداوند او را براک

نند و بر ک می یرویشان پیاز ا یکیه به نکمھاجران و انصار و آنان 
و  کوچکنان و شھروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر یصحرانش

 تاپرست الزم شمرده است.کیاه و بر ھر ید و سیبزرگ و سف
فرمان و گفتار او الزم و امرش نافذ است. ناسازگارش  یه] اجراک[ھشدار 

نه خداوند، او و یدر مھر و شفقت است. ھر آاش  نندهکرو و باوریرانده، پ
 .١»ده است...یروان راھش را آمرزیان سخن او و پیشنوا

                                                           
ای از صفحه سوم و چھارم این خطبۀ طوالنی را که بیشتر از  به ھمین مناسبت گوشه -١

را برتر بدانید. چرا که ھیچ دانشی  ھان مردمان! او«کنیم:  یازده صفحه است ذکر می
نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من نبشته و من نیز آن را در جان پیشوای 

ام. او (علی) پیشوای روشنگر است که خداوند او را در  پرھیزکاران، علی، ضبط کرده
او » ایم... و دانش ھر چیز را در امام روشنگر برشمرده«سورۀ یاسین یاد کرده که: 
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اتمام نعمت که در تفسیر آیت سوم سوره  بارۀدر سخن مارابطه با  در
الله تعالی بر مسلمانان این بود که ھای  المائده ذکر شده که یکی از نعمت

ین سوره تسایشان حضور داشته باشند، وآیات نخنباید مشرکان در حج با 

نََّ�ُثوٓاْ  �ن﴿ برائت در مورد مشرکان نازل گردید از جمله فرموده او تعالی:
َة  �ِمَّ

َ
ْ أ ْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُٓوا يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنوا

َ
ُهۡم َ�ٓ  ۡلُ�ۡفرِ ٱ� إِ�َّ

                                                                                                                             
نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان، به او سبقت نجسته. و ھمو 
جان خود را فدای رسول الله نموده و با او ھمراه بوده است تنھا اوست که ھمراه 

کرد و جز او کسی چنین نبود. اولین نمازگزار و  می رسول خدا عبادت خداوند
وند به او فرمان دادم تا [در شب پرستشگر خدا به ھمراه من است. از سوی خدا

ھجرت] در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده، پذیرفت که جان خود را فدای من 
کند. ھان مردمان! او را برتر دانید، که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را بپذیرید، 

و ھرگز  که خداوند او را برپا کرده است. ھان مردمان! او از سوی خدا امام است
خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند درباره 
ناسازگار علی و ھرآینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. از مخالفت او بھراسید 
و گرنه در آتشی درخواھید شد که آتش گیرۀ آن مردمانند؛ و سنگ، که برای حق 

ت. ھان مردمان! علی را برتر دانید؛ که او برترین مردمان از ستیزان آماده شده اس
 شان فرود آید. مرد و زن پس از من است؛ تا آن ھنگام که آفریدگان پایدارند و روزی

دور دورباد از درگاه مھر خداوند و خشم خشم باد بر آن که این گفته را نپذیرد و با 
ھر آن که با علی «داوند خبرم داد: من سازگار نباشد! ھان! بدانید جبرئیل از سوی خ

البته بایست که ھر » بستیزد و بر والیت او گردن نگذارد، نفرین و خشم من بر او باد!
کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. [ھان!] تقوا پیشه کنید 

. که و از ناسازگاری با علی بپرھیزید. مباد که گام ھایتان پس از استواری درلغزد
گاه است. ھان مردمان! ھمانا او ھم جوار و ھمسایه خداوند  خداوند بر کردارتان آ

تا «است که در نبشته ی عزیز خود او را یاد کرده و دربارۀ ستیزندگان با او فرموده: 
آنکه مبادا کسی در روز رستخیز بگوید: افسوس که دربارۀ ھمجوار و ھمسایه ی خدا 

 »کوتاھی کردم...
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يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن 
َ
�١٢  �َ

َ
واْ �ِإِۡخَراِج  � يَۡ�ٰنَُهۡم َوَهمُّ

َ
تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّ�ُثٓواْ �

َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ وَ  لرَُّسولِ ٱ
َ
� � �ٍ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ ٱُهم بََدُءوُ�ۡم أ ن َ�َۡشۡوهُ إِن ُكنُتم  �َّ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

ۡؤِمنَِ�  اگر آنان توبه کردند و نماز را خواندند و زکات «. ]١٣-١٢التوبة: [ ﴾١٣مُّ
عرفت ند برای اھل دانش و مشما ھستدادند در این صورت برادران دینی 

و مؤکد اند  ھایی را که بسته * و اگر پیماندھیم می شرحکنیم و  می بیان
شکستند، و آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند با اند  نموده

ھایی ایشان کمترین ارزشی  سردستگان کفر و ضالل بجنگید، چرا که پیمان
 .»شاید دست بردارند ندارد،

يَۡ�َٰنُهم �ن﴿ گوید: آیت می علی ابراھیم قمی
َ
� ْ شان اصحاب  در ﴾نََّ�ُثٓوا

نیز را  سدر این مورد حدیثی از علی و ١جمل نازل گردیده است.... جنگ
 ذکر نموده است.

ھیچ کسی در این مورد شکی ندارد که سبب نزولی که ام  :باید گفت
نماید که گویا ایشان  می ذکررا به چنین صفاتی  شزبیر طلحه و المؤمنین و

ز اینکه دین جعل کار موضوعی بوده به صرف نظر ا جعلی واند   »کفرامامان «
  بوده است. عقیدۀ وی چگونه و

گفتنی است آیاتی که در مورد مشرکان نازل گردیده قمی و دیگر 
و حقد و اند  مفسرین شیعه که در پی تکفیر اصحاب و طعن زدن به ایشان

 گرفته و ادعان را آ شان چیره شده ھای بر دلانتقام جویی کینه و حس 
که مادران مؤمنان و ناموس  صنمایید که در مورد ازواج پیامبر می

و در مورد اصحاب کرام نازل گردیده است و به این اند   صمان پیغمبر

                                                           
 .۱/۲۸۲قمی:  تفسیر -١
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ھا  ریزند و قرآن را با دروغ ترتیب سیاق قرانی و نظم و ترتیب آیات را فرور می
 . کنند میشان بخش بخش  ھای و باطل سرایی

اساس و جعلی و حکایات دروغین که  بی ایشان با ھمچو اسباب نزول
که جمع  کنند می ادعااند  مصایب بزرگی را برای امت اسالمی ایجاد نموده

یا اینکه و  باشد می آوری قرآن مخالف با آنچه که الله تعالی نازل فرموده
 بدچه بد مزاعمی و چه  ١اند کافر و مرتد شده صصحابه پس از پیامبر

 بندند. می صپیامبرکرام و اصحاب مطھرات را بر ازواج  یافتراھای

وال  ،مناسب بدھد سزایالله تعالی این دشمنان به ظاھر مسلمان را 

 .العظيم ال باهللا العيلإ ةحول وال قو

 هللا رب العاملني. ن احلمدأوآخر دعوانا 

                                                           
زیر عنوان (باب اینکه عموم  »الوافی«نگا: بابی را که فیض کاشانی در کتابش بنام  -١

مرتد شدند) درج نموده و در  صصحابه عھدشان را نقض نموده پس از رسول الله
روایت را آورده که ھمه را از کتاب کافی کلینی نقل نموده و ھمۀ این روایات  ۳۳آن 

/ ۲چنانکه بر ھیچ عاقلی پنھان نیست جعلی و ساختگی و سخیف است. نگا: الوافی: 
 ).۲۱۵ -۱۸۴) ص (۶۷۶ -۶۴۴احادیث شماره (
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