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 دریچه:

تر کتاب پژوھشی در اصول و فروع شیعه دوازده امامی نوشته استاد پژوھشگر دک
) شاھکاری است فقه - حدیث - تفسیر - علی سالوس در چھار جزء (عقیده محمد

متمادی عمر خویش را در راه به ثمر رساندن آن  ھای سالعلمی که نویسنده محترم 
 صرف کرده است.

بحث و بررسی در تاریخ اسالم و  ھا سالاین پژوھشگر معاصر جھان اسالم پس از 
تاریخ مذاھب فلسفی و عقیدتی و فقھی و ورق زدن در یک دنیا کتاب جدید و قدیم، 
بدین نتیجه رسیده که بنیانگذاران مذھب شیعه با ذکاوت و تیز ھوشی خاصی اھرم 
اول مذھب را در امامت خالصه کرده به زمین کوبیدند، سپس ھمه مذھب در ھمه 

از نظر عقیدتی و چه از نظر تفسیر و دیدگاه خاص آن در فھم کالم الله  جوانب آن؛ چه
قرآن؛ دستور العمل زندگی و دین ـ، و چه از نظر فھم خاص سخنان پیامبر  - مجید
و ساختن احادیثی بر زبان ائمه که با مفکوره امامت ھمخوانی داشته باشد، و ج  اکرم

ی فقھی و... بدور ھمان آسیابی ھا العملچه از نظر پایه ریزی احکام و دستور 
 چرخد که امامت اھرم آن است. می

بعبارت دیگر بنیانگذاران مذھب با ساختن افترایی بنام امامت، و سپس تراشیدن 
و براھینی برای اثبات آن، و سعی در کج کردن گردن آیات قرآنی بطرف  ھا دلیل

مفکوره ساختگیشان خود را از صف جمھور مسلمانان جدا کردند، سپس در راستای 
 - راھا  آن شاخ و برگ بخشیدن به مذھب به ھدف دورتر شدن از جمھور مسلمانان که

در پرتو امامت بنا نھادند، و را آن  یھا دانشنامیدند، ارکان مذھب و علوم و  - عامه
بسیار سعی نمودند بگونه ای خشت بنای کارشان را بگذارند که در ھیچ موردی با 

 امامت شاخ بشاخ نشود!
تا چه حد در این ھدف به نتیجه رسیدند؟ و تا چه حد توانستند میخ امامت را محکم 

ین میخ ثابت نگه دارند؟ بزمین کوبند؟ و تا چه حد توانستند قضایای دیگر علمی را با ا
ی دیگر که در ذھن ھر پژوھشگر، و ھر انسان با فرھنگ، و ھر ھا پرسشو بسیاری از 

شود، را این کتاب ارزشمند  می شخص دیندار، و ھر طالب علم، و ھر عاقلی مطرح



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٢

دربرگرفته، و با اسلوب بسیار شیوا ھمه این مسائل را زیر زره بین بحث و بررسی برده، 
پرده در مقابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب کند که راه کجاست  بی ز راو ھمه چی

 و چه کجا...
برد. کتاب  کند، و نه به ایده و عقیده شخصی ھجوم می نویسنده نه به کسی توھین می

ی پنھان را ببینی، پس از ھا حقیقتتوانی دنیای  می ای است که از آن در واقع دریچه
 آن اختیار باشماست...

 ناشر...
 

 



 
 

 

 پیشگفتار
نفسنا ومن سيئات أو نستهديه و نعوذ باهللا من رشور  ن احلمد هللا نحمده سبحانه و تعاىلإ

 رسله الكرام، وعىل عاملنا، ونسأله أن جينبنا الزلل يف القول والعمل، ونصيل ونسلم عىلأ

 يوم الدين. واتبع سنته اىل ن اهتدنبياء واملرسلني وموهلم خاتم األأ
) و یعشری(اثن یعه جعفریتب شکافتن از یش شروع به اطالع یاز چھل سال پ

ق نمود، مرحوم استاد محمد ین راه تشویه مرا در اک یسکشان نمودم، یدار با علماء اید
ه مذھب ک، بود. چرا پنجگانهان مذاھب یب میشگامان تقریاز مبلغان و پ یکی، یالمدن

را  سانسمینامه فوق لانیاند و لذا پاز به عنوان مذھب پنجم به شمار آوردهیعه را نیش
ه و مذاھب چھارگانه اھل سنت، به رشته یعه امامیان مذھب شیم یقیدرباره: فقه تطب

 م.ر درآوردیتحر
عه را مطالعه یتب شکاز  یاریبس وردم، کقم را شروع یه تحقک ین ھمه ھنگامیبا ا

ده یه عقکافتم، چرا یردند، کیب تصور میموضوع را بر خالف آنچه مبلغان تقرنمودم، 
گشت، یم یسازیکب و نزدیآنان در باب امامت و مباحث مربوط بدان، مانع از تقر

ن نسل امت یبھتر و نفرین ردنک یین عقیده بر طعنه زدن و بدگویان ایبن کهچون
 یان و نافرمانینندگان عصکدییرا تاج  برامیصحابه بزرگوار پ آناناستوار است،  یاسالم

به طرح  یازیخ باشد، نیه مسأله امامت به عھده تارک یند. وقتینمایخداوند، قلمداد م
 یامروز یارکو ھم یسازیکروز مانع نزدیدوباره آن وجود ندارد، اختالفات د

فقه و اصول م را درباره: نقش امامت در یترکنامه دانیه پاکنجا بود یگردد. از ا ینم
ن یه اکدم یجه رسین نتیبه ا ھایم در پژوھش اری، نوشتم. و با تأسف بسیمذھب جعفر

غ یشانده، پس تبلک یشان را به تباھیاز اصول فقھ یاریاساس بس بی اعتقاد باطل و
 در بر دارد؟ یدهیچه فا و یکسویی با آنان یب و ھماھنگیتقر

م: مسأله امامت را از چارچوب ییان بگوشیم و به ایعه را مورد خطاب قرار دھیاگر ش
 یریو اصول آن تاث یگذارنه قانونید در زمید و نگذارینکخارج  یل اعتقادیمسا

رند؟! یپذیشنھاد را مین پیا اید، آیبگذارد، تا ھمانند مذاھب اھل سنت و جماعت گرد
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ن به یمعتقد ا ما به زمرهیشان نشود، آیبه ا یشنھادین پیا اساسًا چنیرفتند، و یاگر نپذ
 م؟!یید باطلشان به در آیعقا

گاھ یب از رویغ تقریتبل یستیپس با دم، یباشد. و لذا مناسب د یاریو ھوش یآ
ر یمختلف به تصو یھانهیعه را در زمیاھل سنت و ش یھا تفاوته ک یتبکاز  یبرخ

شند، و یندیب ھا تفاوتن یب، بگذارم، تا در ایار مسلمانان و مبلغان تقریشند، در اختک یم
د از آراء یه باکست آنکیدر یابیم که م، و یین نماییغ را تعیتبل و راستای درست یچگونگ

 وندد.یش دست بردارد و به صفوف مسلمانان بپیخو
ل اشتغال یردم، سپس به دلکه یار تھکن یا یالزم را برا یمدت چند سال منابع علم

تب و مباحث کبه لطف خدا ه، ک ینونکو معامالت  یق در باب اقتصاد اسالمیبه تحق
عه را متوقف نموده یق درباره شیار تحقک یف نمودم، مدتیرا درباره آن تال یمتعدد

ر، مناسب یان ناپذیاست پا یارکه بحث در باب معامالت کدم یچون د یبودم، ول
 یوره تمام وقتم را به بحث در اقتصاد اختصاص ندھم، و مجددًا به جمع آکدانستم 

ن باره منتشر یتب مورد نظر را در اکمباحث و  یق الھیمنابع الزم بپردازم تا به توف
ن عنوان منتشر یتاب نخستم تحت اکق مزبور، یتحق یبرا یاسازم. و به عنوان مقدمه

 شد:
س یا رئیآ .-ق در پرتو قرآن و سنت یتحق - یعشریعه اثنیمسأله امامت نزد ش

 عه بود؟یزھر شدانشگاه األ
عقیده و ه کدم یجه رسین نتیت به ایدر نھااز تحقیق و بررسی شبانه روزی پس 

اساس و  بی پوچ و ایده ای هکست، بلیدرباره امامت مستند به قرآن و سنت ن باور شیعه
از  یاریور بسکق مذیباشد، تحقیم ج رسول اکرم و سنت خدا تابکدر تضاد با 
ز از اتھامات ی) را نیالبشرسلیم استاد (شان را روشن نمود، و یا یھا تھمتاشتباھات و 

عبد الحسین شرف الدین  - تاب: (المراجعات)ک یسنده دروغگویه نوک ییھا دروغو 
 .ساختشان نسبت داده بود، مبرا یبه ا - موسوی

تاب (المراجعات) به بحث درباره قرآن در کدرباره  ینونکه پژوھش کدم یمناسب د
تاب دوم به موضوع: کن یابد. بنابرایعت) اختصاص یده و شریشه و خاستگاه عقی(ر

پردازد، و آن را به یم یعشریعه اثنیان اھل سنت و شیو اصول آن م یقیر تطبیتفس
 ام:م نمودهیدو بخش تقس

 دگاه اھل سنتیر و اصول آن از دیتفس  -۱



 ٥  پیشگفتار

 یعشریعه اثنیش نقطه نظرر آن از یتفس  -۲
ر یدو گونه تفس اینان یار مکآش یھا تفاوتند، که دو بخش مذبور را مطالعه ک یسک

ست، ینمحض  یخیمسأله تار یک تنھا ه مسأله امامتکابد یینان میابد. و اطمییرا در م
ر خود قرار داده است. و یشان را تحت نفوذ و تاثیھا کتابه در تمام اعصار و قرون کبل

عبارت و چه از نظر عه قرآن را چه از نظر نص و ینندگان گمراه شکم غلوینیبیلذا م
را مورد طعن و  ج امبریاران بزرگوار پیبرند، و یراھه میف و به بیمفھوم و معنا تحر

ش را مدیون و مراد سخنان خداوند قلمداد نموده یان خویشوایدھند، و پیر قرار میتحق
 اند، و در مقابل آن عده،ش بردهیت پیائمه را تا سر حد الوھھا  آن از یه برخک ییتا جا

 یاجهین نتیروند، و ایار فرو مکه در ورطه تناقضات آشکم ینیبیر میانه روھا را نیم
ق و یتوف یروانهیده و مین عقیان ایان دارد مکر است، پس چطور امیوانکار ناپذ یحتم

ان منزه دانستن و ارج نھادن یان دارد مکجاد گردد؟! و چگونه امیا یھماھنگ
ه پرچمداران و ک - ینیلکو  یاشی، عیاز جمله: قم شان دانشمندان نیتر بزرگ

ن نسل امت (صحابه) یم و تکفیر برتریرکف قرآن ی، تحریسازشگامان افراط، گمراهیپ
ه کنیته جالب توجه اکرد؟! نکجاد یا یسازگار یروانهیان اعتدال و میو م - ھستند

گردد نه از یخودشان نقل م یھاتب و نوشتهکم از یدھینسبت مھا  آن آنچه به
ق و ین قضاوت درباره آنان دقی. بنابرااست ه درباره آنان نوشته شدهک ییھا کتاب

 به توفیق الھیتاب دوم کم) نوشتن ۱۹۸۹ھـ ( ۱۴۰۹سال: در عادالنه خواھد بود. 
معامالت  یه فاجعه حالل روا داشتن برخک، در اواخر ھمان سال بود یافتان یپا

را ھا  آن یفقھ یھا انجمنه قبًال مجامع و ک) صادر شد صرماز طرف (داراالفتاء  یامروز
از  یگرید یھاه صادره گونهیانیحرام بر شمرده بودند، و به دنبال آن، ب یجزو ربا

را  ینونک یھا بانک یه تمامکد یرس ییار به جاکرد تا کرا حالل اعالم  یمعامالت ربو
 نمود!! یال معرفکو بدون اش یر ربویغ

ه به دنبال آن انتشار کبودم  یگریباطله د یه مزبور و فتاوایانیپاسخ به بو لذا سرگرم 
ن مدت ینوشتم و در ا یقیتحق یھا بخش تاب وکمقاله و چند ھا  ده تاً یه نھاکافتند، ی

 رده بودم.کرا متوقف  یبحث اصل
تاب که یرا عل یمعتبر از بنده خواست پاسخ یز علمکاز مرا یکیش یچند سال پ

ن و یر درآورم، چندی، به رشته تحرین موسویالدن شرفینوشته عبدالحس (المراجعات)
، خجالت کشیدمآن  از سر باز زدن ازه کنیشنھاد مزبور را مطرح نمود، تا ایچند بار پ
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را ھا  آن شنھادین پیبا طرح ا یتاب نوشته بودم، ولکرا درباره آن  یالبته قبًال انتقادات
و  یت سعیردم، و نھاکق را از خدا مسئلت یو توف یاریادامه آن،  ینمودم، و برا ینیبازب

ر بدھم،که کالذتاب فوقکبه  گویا و شفاف یتالش خود را صرف نمودم تا بتوانم پاسخ
االزھر را از اتھامات  خیبودن ش یبر توانستم بیاری حق و .به حمد خداوند موفق شدم

بر ھمگان چون روز روشن و ، و برسانمت ه به او نسبت داده بودند، به اثباک یاباطله
 خواننده و نده آن مراجعات بوده است.ین صاحب و گویه خود عبدالحسکگشت  آشکار

و شگفت  حیرتزده، و بینھایت بصورت دقیق درک خواھد کرداین امر را  واقعیت محترم
کشیدن استاد ی ناروا، بلکه از به تصویر ھا تھمتو  ھا دروغنه تنھا از  خواھد شد!زده 
 به عنوان مردی جاھل و - که مالکی مذھب و بیشتر از ھشتاد سال سن دارد - ازھر
خبر از محتوای کتب تفسیر و حدیث اھل سنت که برای دانشجویان االزھر تدریس  بی
است،  شدانشجویان ھمهتر از اطالع بی سوادتر و بی شود، گو اینکه استاد (البشری)می

اری و تبعیدی آفتابی شد و به مصر پناه آورد که محتوای کتب تا اینکه یک جوان فر
اھل سنت را به استاد االزھر بفھماند، و جوان مذکور خود را در صورت کسی که استاد 

کند، بنمایاند، و او را به ی جھل به روشنایی علم و دانش ھدایت میھا تاریک را از
ست برداشتن از معتقدات امت د و بطالن و ھا رافضیاعتراف نمودن به درستی عقاید 

 تا کنون، وادار نماید. گرفتهاسالمی از عھد صحابه 
ام، امید است مورد خشنودی مباحثه علمی فراگیری با آن یک نفر رافضی نموده

پس از آنکه پاسخ کتاب المراجعات را خاتمه دادم، به نظرم  .خداوند سبحان قرار گیرد
اشاره رفت، تکمیل کنم، ھا  بدان ا دو کتابی که قبالً ام بنموده آمد موضوعی را که آغاز

ولی مناسب دیدم دانشنامه فراگیری در این باره بنویسم که حقیقت و ماھیت شیعه و 
را به ایشان نسبت ھرچه  رافضه را در گذشته و حال در پرتو قرآن و سنت آشکار سازد،

یی که ھا کتاباینکه از نمایم، نه دھم از کتب و منابع دست اول خودشان نقل میمی
 اند.درباره آنان نگاشته شده

 المعارف کتابی است در چھار بخش:این دائره
 أ) بخش اول درباره عقاید

 ب) بخش دوم درباره تفسیر، کتب و نویسندگان آن
 ج) بخش سوم درباره حدیث، علوم، کتب و رجال آن

 د) بخش چھارم درباره اصول الفقه و فقه
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 ای مناسب و خاص خود است.قدمهو ھر بخش دارای م
، نوشته بودم ج پیشتر موضوعی را تحت عنوان: سنت، تبیینات الھی از زبان پیامبر

 که به نظرم آمد آن را به بخش سوم ملحق نمایم.
 پیش از اینکه به مقدمه بخش نخست بپردازم، مایلم نکات زیر را یادآوری کنم:

 چرا در مورد شیعه کتب و مباحث زیادی نوشته شده است؟ -۱
التحصیل شدم و م) در دانشکده دارالعلوم فارغ ۱۹۵۷ھـ ( ۱۳۷۶پس از آنکه سال 

داد، استاد محمد به بخش تحقیقات عالی پیوستم، یکی از اساتیدی که مرا آموزش می
المذاھب) قاھره به بود، که ایشان یکی از اعضای برجسته (دارالتقریب بین  /المدنی

رفت و بیشتر اوقات در مورد شیعه و مسایل فقھی ایشان برایمان صحبت شمار می
توان ایشان اختالف زیادی با مذاھب چھارگانه اھل سنت ندارند و میھا  آن کرد کهمی

 به عنوان مذھبی پنجم به حساب آورد. را
اد از شیعه، تنھا شیعه شیعه بیشتر از ھفتاد گروه و دسته ھستند، ولی منظور است

 آن بود. مجریگذار اندیشه دار التقریب و عشری بود و ھم او بنیانجعفری اثنی
نامه فوق لیسانس بود تحت عنوان: فقه حاصل درک و دریافتھایم از استاد، پایان

شیعه امامیه و موارد اختالف آن با مذاھب چھارگانه. ابتدا خواستم تنھا موارد خالفی 
به ھا  آن آن دسته از آراء که تنھا به ایشان اختصاص دارد، تعیین نمایم و دررا، یعنی 

 بحث و تحقیق بپبردازم.
 را و از منابع دست اولشان اطالع یافتم، واقعیت کردم ولی ھنگامیکه بحث را آغاز

و دیدم مسأله امامت که به عنوان اصلی از اصول  ،کامًال بر خالف آنچه شنیده بودم یافته
 اند، در منابع شریعت و تمام ابواب فقھی تاثیرگذار است، و لذاعیین و مقرر نمودهدین ت

 نامه را به این عنوان تغییر دادم: نقش و تاثیر امامت در فقه و اصول جعفری.پایان موضوع
بنابراین تحقیقم را با راھنمایی استاد المدنی و به خاطر تقریب، آغاز کردم ولی 

باشد که تحت تاثیر گرایشات و و نشان خاص خودش می پژوھش علمی دارای مھر
 گیرد.قرار نمیھیچکس آرزوھای 

نامه فوق لیسانس و دکتری اکتفا نکنم و کامًال طبیعی بود که من به نوشتن پایان
این تخصص در تحقیقات و مطالعات دیگری نیز بروز نماید، و لذا به تالیف چندین کتاب 

 ھا، اقدام نمودم.درباره فرقه در چارچوب زنجیره تحقیقاتی



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٨

با توضیحات باال روشن شد که علت فراوانی مباحث در این زمینه چیست؟ و 
مقصود من از نوشتن این مباحث وارد شدن از در گفتمان با شیعه نیست، بلکه 

خواھم حاصل تحقیقاتم را به اھل سنت و جماعت و عموم مسلمانان در پرتو  می
اند و به روشی علمی که ھمه مسلمانان بر آن را پذیرفتهھا  نآ منابعی که امت اسالمی

 اتفاق نظر دارند، تقدیم نمایم.

 شیعه همه یکسان نیستند -۲
نیستند، برخی از آنان غلوکنندگانی ھستند  دیگرعشری ھمه ھمانند یکشیعه اثنی

بینیم، برخی اعتدال را گم شده خود ھایشان میدینی را در نوشته بی که کفر و
روی را با گیرند، و برخی ھم افراط و میانهدانند و در برابر افراط گرایان جبھه می می

اند. به عنوان نمونه: در قرن سوم ھجری سه کتاب تفسیر ھم جمع و تلفیق نموده
منسوب به امام حسن عسکری، عیاشی و قمی انتشار یافت. این سه کتاب ھمه 

را تکفیر نمودند، به ویژه  ج ن ارزشمند پیامبردینی بودند: یارا بی انحراف، گمراھی و
خلفاء راشدین پیش از امام علی، و کسانیکه با ایشان بیعت کرده بودند، قرآن کریم را 
ھم از نظر نص و عبارت و ھم از نظر معنی تحریف نمودند و باالخره در باال بردن شأن 

 رفتند.پرستی پیش  گانه تا سر حد شرک و بتو مقام ائمه دوازده
کتاب  - پرورده قمی بودکه شاگرد و دست - در قرن چھارم ھجری، کلینی

(الکافی) را به رشته تحریر در آورد که به عنوان منبع نخست حدیث نزد شیعه تلقی 
ھا  آن گانه را در بر گرفت و حتی ازگردد، نخست به بیراھه رفت و روش تفاسیر سهمی

 پیشی گرفت.
ب: التبیان فی التفسیر را نگاشت، روشی را پیموده که در قرن پنجم، طوسی کتا

سازی خورد، و به مقابله با جنبش گمراهروی در آن به چشم میکمی اعتدال و میانه
در ھرچند  پرداخت و برای نگھداری قرآن از نظر نص و معنی کوشش فراوانی نمود،

 باشد.تفسیر برخی از آیات متاثر از عقاید پیش از خود می
ھای  شوند: گروھی در تاریکیی مختلفی تقسیم میھا گروهامامیه نیز به  شیعه

اند، گروھی به شیخ طوسی متمایلند و گروھی ھم از افراط گرایان گمراه فرو رفته
اند. این مطلب را به تفصیل در کتاب: نقش امامت در دیدگاه مزبور متاثر گشتهھردو 

 ام.ذکر نمودهفقه و اصول جعفری، و ھمچنین در این کتاب 
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رفت، در کتاب (المراجعات) جز از غلوکنندگان گمراه  اوعبدالحسین که پیشتر ذکر 
ربوده است. نیز نقل نکرده است، و بلکه از لحاظ کفر و گمراھی گوی سبقت را از آنان 

ی ھا کتابو نویسنده دو کتاب از  طوسی، و ھیچ مطلبی را از کتاب (تبیان) پیشوایشان
ترین روافض به حساب ، نقل نکرده است. و لذا او در شمار افراطیچھارگانه حدیث

 آید. می
کنیم، و مھر رسوایی را بر اثر اعمال امیدوارم آنچه را از افراط گرایان گزارش می

 زنیم، اعتدال گرایان را شامل نگردد.به پیشانیشان می خودشان
که تناقض آشکاری را  باشدروان شیعه میگیری میانهآنچه مایه تعجب است، موضع

ستایند و معتقدند قرآن کنونی بینیم: ایشان از طرفی صحابه را میھایشان میدر گفته
خواه در کتاب  - ھمان است که خداوند سبحان نازل فرموده، و ھرگونه نقل و روایتی

رانده تلقی در تعارض با قرآن کریم قرار گرفت، حقیر و پس اگر - (الکافی) باشد یا نه
و از  شود. می شمرده و ھمچنین آنچه به ادعای دروغین اطالع ائمه از غیبت .گرددمی

 طرف دیگر، کتب افراط گرایان از جمله:
 !باشدنھند، که این امر در تعارض با تمام نکات پیشین می(المراجعات) را ارج می

سابق ھای باشد، با گفتهو ھمچنین اعتقاد به درستی ھمه آنچه در تفسیر قمی می
صحابه را به کفر نسبت داد، قائل به تحریف  که تعارض دارد، چرا که قمی کسی است

گاھی ائمه از گذشته و آینده گشت. تناقضی است آشکار و بدون تردید،  قرآن و آ
 اند!!بنابراین ایشان غلو و اعتدال را با ھم پیوند زده

ن تناقضاتی گرفتار نیامده بینیم که به دام چنیگرایان شیعه را میگروھی از اعتدال
الصنم) که منظور اند، مانند کتاب (تحطیمگرایان نوشتهیی را نیز در رد افراطھا کتابو 

باشد، و پیشوایان بزرگوار را از و کتاب: (لله ثم للتاریخ) می .از صنم (بت) کتاب: الکافی
اند، تبرئه شتهافراط در حق ایشان و آنچه احمد الکاتب و موسی الموسوی و دیگران نو

 کند. بنابراین شیعه ھمه یکسان نیستند.می

 روش روافض در راستای تخریب بنیان اسالم -۳
کند که  می عبدالحسین که کتاب (المراجعات) را جعل و دروغ بسته است، اعالم

دانشمند اھل سنت و استاد االزھر و کسی که از سن ھشتاد سالگی گذشته است، 
درسی دانشجویان االزھر  واحدھاییی که ھا کتابوی و حتی نسبت به قرآن و سنت نب
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ھای دروغین این جوان رانده شده و حقیر را خبر است و تمام گفته بی است، جاھل و
خ االزھر ھمه یش رسد مگر بعد از اینکه نمی پایانبه پذیرد، و کتاب ساختگی مزبور می

وقتی که حال و وضع پیشوای گرایان شیعه را بر زبان جاری سازد! معتقدات افراط 
ای ندارند، و دانشگاه بزرگوار اھل سنت اینگونه باشد، دیگران جز تسلیم مطلق راه چاره

 گردد.می ھای شیعه مذھب بود) برسیسش (که در زمان فاطمیأ(االزھر) به آغاز ت
باز بدون کمترین شرم و حیا از خدا و یا مردم خواست اثبات کند این مکار و حیله

وتنھا نیست، این کتاب تردیدی در و ھیچ االزھر) صاحب آن کتاب است، (شیخکه 
االزھر را از منجالب جھل و گمراھی رھایی منشأ نور و رھایی از تاریکی است و شیخ

 بخشیده است.
باشد که از قبیل گفته امام شافعی می آنچه در مقدمه کتاب بدان اشاره نموده

 ھستند. ھا ضیرافگوید: دروغگوترین مردم  می
سازی بنیان دوست دارم به نکته مھمی اشاره نمایم که خط مشی شیعه در ویران

 باشد.اسالم از درون و گسترش باورھای باطلشان می

. دیدم، کیست »تاليف االمه الفصول املهمة يف«کتابی را از عبدالحسین تحت عنوان: 
کتاب را مطالعه نمودم،  پیوند و ھمبستگی امت اسالمی را نخواھد؟ ولی ھنگامیکه

دریافتم که مقصود او از اتحاد و ھماھنگی گرویدن به عقاید شیعه و دست برداشتن از 
باشد. این ھمان چیزی است که کتاب (المراجعات) باورھای اھل سنت و جماعت می

را از تفرقه و لزوم اتحاد و ھمبستگی ھشدار  انجامد، پس از آنکه مسلماناننیز بدان می
و  ج ھد. یعنی ما باید بر کفر و گمراھی اجتماع کنیم، نه بر سنت پیامبر بزرگواردمی

 ایم.خلفاء راشدینی که به پیروی از ایشان مأمور شده
گاه شویم، و اینکه میبنابراین الزم می خواھد نماید از این نقشه خطرناک و پلید آ

مردم را به وسیله پول و  را؛ یعنی عقاید و قوانین شیعه ،انقالب خمینی را صادر نمایند
 سازند زنند و گمراھشان میسرمایه و ازدواج موقت گول می

 ج نمایندگی از جانب پیامبر ؛گذار اندیشهه بن سبأ، پایهلعبدال -۴

را به  سابن طالببه اسالم گروید، علی که در ظاھربن سبأ یھودی بود عبدالله
بن نون، ودنش درباره پیامبر خدا یوشعوالیت و دوستی گرفت، او در دوران یھودی ب

س کرد، در زمان مسلمان بودن و پس از فوت پیامبر خدا در مورد علیافراط و غلو می



 ١١  پیشگفتار

گذار اندیشه و حمایت و سرپرستی علی بر مسلمانان و اوست بنیان ،ھم به افراط گرایید
ی و سعدبن بن موسی النوبختدر کتاب: (فرق الشیعه) اثر: حسن .از طرف پیامبر خدا

آمده است: عبدالله  - که از علماء شیعه در قرن سوم ھجری بودند - عبدالله القمی
علی را شایع کرد، از دشمنان علی تبری جست  نخستین کسی است که وجوب امامت

خود را با ایشان بر مال ساخت و تکفیرشان کرد، از این جااست که مخالفان  یو دشمن
 .)١(گیردگری از یھودیت نشأت میعهیگویند: اساس ششیعه می

مرتضی  برای دفع تھمت سابق، ،ھا رافضیدر نتیجه نقش ابن سبأ در تاسیس عقاید 
العسکری کتابی را درباره ابن سبأ نگاشت و ادعا کرد: عبدالله ابن سبأ شخصیتی 

بن عمر،  و داستان وی را شخصی به نام: سیفجود خارجی ندارد، وخیالی است و 
 که از طریق تاریخ طبری رواج یافته است.جعل کرده 

آوری بر انکار واقعیتی ثابت و ندارد، که جرات سرسام سخنان او نه تنھا واقعیت
بن عمر درباره آید، چرا که مطالب بسیاری غیر از اخبار سیفمشھور نیز به شمار می

ای به شاره، نه اھا کتابابن سبأ وجود دارد. در مطالب کتاب (فرق الشیعه) و دیگر 
سیف شده و نه از طریق تاریخ طبری گزارش شده است. برخی منابع شیعه را اضافه 

کنند، برای مثال به بن عمر، نقل میرا بدون اشاره به سیف أنمایم که اخبار ابن سبمی
 - ، از جمله: الکافی: کلینیدھای اصحاب کتب حدیث نزد شیعه مراجعه کننوشته

و:  ۳۴۴ص  - . و: علل شرایح۱/۲۱۳ - الفقیه: صدوق . و: من ال یحضره۱/۵۴۵
 - . و: اختیار معرفه الرجال۲/۳۲۲ - . و: تھذیب االحکام: طوسی۶۳۸ - الخصال

. و رجال ۱۸/۵۵۴ - و ھمچنین به کتاب: وسائل الشیعه ۱/۲۳۴ - و: االمالی ۲/۱۰۸
این  بدون شکدیگر منابع و مراجع جمھور مسلمانان، مراجعه کن و به الکشی. 

اشتباھات مرتضی العسکری و امثال او به  باشد که می دارموضوع، بحثی مفصل و دامنه
که یکی از  - ای از سید ابوالقائم خوئیبه ذکر نمونه در اینجا تنھا، رساند می اثبات

بسنده  - ھای عراق استرو و مرجع اعالی شیعهی سرشناس میانهھا شخصیت
کنم. او در کتاب: (معجم رجال الحدیث) در شرح حال عبدالله بن سبأ این چنین  می

                                  
و کتاب: االنوار  ۲/۱۸۴و نیز کتاب: تنقیح المقال تالیف: ماماقانی  ۳۲ـ ۳۳فرق الشیعه ص  -١

که ھمه جزو منابع شیعه محسوب  ۲۳۴الله موسوی جزائری ص النمانتیة اثر: سید نعمه
 گردند. می
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روی برداشت، گوید: ابن سبأ، کسی است که به کفر برگشت و پرده از افراط و زیادهمی
 .)١(بودس او یکی از یاران علی

گوید: محمدبن قولویه القمی برایم نقل کرد و او نیز از سعد کشی در این باره می
بن عبدالرحمان، از الله بن ابی خلف القمی، از محمدبن عثمان العبدی، از یونسعبد

کند که: عبدالله بن سبأ ادعای روایت میس عبدالله بن سنان، از پدرش، از ابو جعفر
خدا پاک و  - خدا است!!س کرد که علی ابن ابی طالبنمود، و گمان میپیامبری می

خبر به امیرالمومنین رسید که عبدالله چنین  - و اتھامات است از این شرک تر بزرگ
وجو کرد، ابن سبأ اقرار کرد و گفت: بله، به اعتقادی دارد، وی را فرا خواند و از او پرس

من الھام شده که تو خدایی و من نیز پیامبر. علی گفت: وای بر تو، شیطان تو را به 
عزایت بنشیند و ھالک  تمسخر گرفته، از این عقاید باطله دست بردار، مادرت به

گردی، ابن سبأ از برگشتن امتناع ورزید، امیر او را بازداشت کرد و مدت سه روز مھلت 
کرد، که در نھایت توبه و برگشتن به او داد، او ھمچنان بر عقیده خویش پا فشاری می

 امیر او را با آتش سوزاند و گفت: شیطان او را فریب داده و چنین اباطیل و موھوماتی
 به ذھن او القا نموده است.

محمدبن قولویه از سعدبن عبدالله، از یعقوب ابن یزید و محمدبن عیسی، از ابن ابی 
گوید: از ابو عبدالله شنیدم کرد که ھشام میعمیر، از ھشام بن سالم برایم روایت می

نش بازگو بن سبأ و ادعای او درباره ربوبیت امیرالمومنین را برای یاراکه اخبار عبدالله
گفت: وقتی که آن عقاید را ابراز نمود، امیر مھلت بازگشتن به او داد و او کرد و میمی

 امتناع ورزید که نھایتًا وی را با آتش سوزاند.
محمدبن قولویه از سعدبن عبدالله، از یعقوب بن یزید و محمدبن عیسی، از علی بن 

عثمان، از ابو عبدالله برایم روایت کرد که مھزیار، از فضاله بن ایوب االزدی از ابان بن 
گفت: نفرین خدا بر عبدالله بن سبأ باد، او در مورد امیرالمومنین ادعای ابو عبدالله می

ی فرمانبردار خداوند بود، وای بر کسی ربوبیت کرد، به خدا قسم، امیرالمومنین بنده
گویند که ما چیزھایی میکه علیه ما دست به تھمت و افترا بزند، کسانی در مورد ما 

 بریم، از ایشان به خدا...ایم، از ایشان به خدا پناه میخود نگفته

                                  
 ۷۶رجال الحدیث ص  -١
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و با ھمین سند از یعقوب بن یزید، از ابن عمیر، از احمدبن عیسی، از پدر احمدبن 
بن سالم، از ابو حمزه الثمالی بن سعید، از ابن ابی عمیر، از ھشاممحمد، از حسین

گفت: نفرین خدا بر کسی که علیه ما دروغ س علی بن الحسینکند که: روایت می
شوند، او افتم ھمه موھای بدنم سیخ میمن به یاد عبدالله بن سبأ می وقتی کند،می

ای صالح و بندهس کرد، به خدا سوگند علیبایست چنین میادعای بزرگی کرد! که نمی
دست نیافت،  یبه جایگاھ برادر پیامبر خدا بود، جز از طریق اطاعت خدا و رسولش

 دست نیافت. یپیامبر خدا ھم جز از طریق فرمانبرداری خدا به کرامت و منزلت
با ھمین سند از محمدبن خالد طیالسی، از ابن ابی بخران، از عبدالله (ابن سنان) 

گفت: ما اھل بیت پیامبر جزو صدیقان ھستیم س نماید که ابو عبداللهروایت می
یش صداقت ما را پیش مردم ھا دروغگوید و با لیه ما دروغ میھمواره دروغگویی ع

آورد، پیامبر خدا راستگوترین مردم روی زمین بود، که مسیلمه علیه ایشان پایین می
ه او یه علک یسکن مردم بود، یترگفت، امیرالمومنین نیز پس از پیامبر صادقدروغ می

گفت: عبدالله یخدا ھم دروغ م هید و علیوشکیب صداقتش میذکگفت و در تیدروغ م
 بن سبأ بود.

 ینب آمده و به جایز یر در شرح حال محمدبن ابیت اخین رواید: ایگویم یخوئ
بن سبأ  اند: عبداللهگفته یاد: عدهیگویم یشک .ر شده استکعبدالله، ابن سنان ذ

ان وست او در دوریپ یاران و دوستداران علیبود، اسالم آورد و به صفوف  یھودی
رد، در زمان کیم یروادهی) غلو و زین موسیبن نون (جانشوشعیتش در مورد یھودی

ه کبود  یسکن یدچار افراط شد، نخست یامبر درباره علیمسلمان بودنش بعد از وفات پ
رد و با کاظھار برائت  یرا منتشر ساخت!! از دشمنان عل یاعتقاد به وجوب امامت عل

گفتند: یع میه مخالفان اھل تشکن جا بود یرشان نمود، از ایفکد و تیآنان مخالفت ورز
بودن گفته  هیپا بی م:یگویمن م یگردد، ولیت برمیبه یھود یگرعهیشه شیاساس و ر

ع به خداوند عزوجل یشه تشیه رکرد، چرا یگیورانه نشأت مکورک یورزآنان از تعصب

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرمایه مکگردد آنجا یبرم ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ يُقِيُموَن  �َّ
لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ   ]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

 یمن دوستش باشم علھرکه ر گفت: (یه در غدکرد یگیامبر بزرگوار نشأت میو از پ
بن  عبداللهدارد...) یرا دوست م یه علک یسکدوست بدار  ز دوست او است، بارالھا!ین
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ت در مورد یالوھ یفر او و ادعاکات بر ین روایداشته باشد، ا یسبأ اگر ھم وجود خارج
بوده است. افزون بر  یه معتقد به وجوب امامت علکنین، داللت دارند، نه ایرالمومنیام
آورش، و شگفت کوحشتنا یھا جنجالبن سبأ و داستان جار و  ن، افسانه عبداللهیا

ش ین مجال گنجایباشد. ایبن عمر دروغگو مفیی ذھن سو ساخته و پرداخته یتقلب
 یرکعس ید مرتضین و استدالل بر آن ندارد، عالمه ارجمند و محقق سیشتر از ایب

و  فیت سیھا و شخصن افسانهیق درباره ایق و دقیضمن انجام مطالعات عم
گرش به اسم یتاب دکبن سبأ، و در در دو مجلد تحت عنوان عبدالله هک - شیھا دروغ

 - ر درآورده استی، به رشته تحریصدو پنجاه صحابه تقلب »صحايب خمتلق أةمخسون وم«
  .)١(از ساخته استین بی ش دادن مطلبکمرا از بسط و 
ع نقل یشرح حال ابن سبأ را تنھا از منابع اھل تش یه خوئکم ینکیمالحظه م

 یااشارهھا  آن دام ازکچیه در ھکند کیر مکات را ھمراه سند ذینموده است، تمام روا
بن سبأ!، و د: افسانه عبداللهیگوین میبا وجود ا یبن عمر نشده است، ولفیبه س
به  ینھد! عقل و فھم خوئید و ارج میستایقاتش میرا به خاطر تحق یرکالعس یمرتض

 د؟!یگویو م سدینوین را میه اکجا رفته ک
تفا کع ایتنھا به افتراء بستن به خدا و رسول در موضوع خاستگاه و منشأ تش یوانگھ

را  - امبریپس از پ ھا انسانن یبھتر - ر و عمرکابوب ؛یعنیبودن  یه رافضکند، بلکینم
ه ک یر ھمه امت اسالمیسرزنش و تحق ؛یعنین یمورد سبب و لعن قرار دادن، و ھمچن

به  یه خوئیکدھند. در حالیشان نسبت میبه ارا عت نمودند، یبا ھ آن یبا ھر دو
ان و تندروان یاز افراط گرا یپس چه انتظار ،افته استیو شھرت رانهینسبتًا م یا چھره

 .)٢(م؟!یداشته باش
 ید و به واقعنسینویه درباره ابن سبأ مکم ینیبیع را میروان اھل تشانهیاز م یاعده

د، در ننکیرانش را رد مکو ھمف یرکعس یدگاه مرتضید، و دنینمایبودن او اعتراف م

از  یکی ین الموسوید حسینوشته س االرسار وتربئه االئمه االطهار) شفك(تاب: ک
رساند، سپس بعد یه وجود ابن سبأ را به اثبات مکم یابییت را می، ھفت رواعلماء نجف

در  یمنابع معتبر و گوناگون، برخ ت بود ازین ھفت رواید: ایگویات میر آن رواکاز ذ

                                  
 ۲۰۷و  ۱۱/۲۰۵ -رجال الکشی  -١
 آید.ھا در ھمین بخش اول می استدالل خوئی بر اھل تشیع و بررسی آن -٢
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 یاریھا، و نقل از منابع بسگر در موضوع فقه و فرقهید یاند و برخباب رجال نوشته
بودن داستان ابن سبأ  یواقعھا  آن ه ھمهکشد، کم تا بحث به درازا نیردک کگر را ترید

ه کژه ینمانده، و به و یمان باقیجز اعتراف به آن برا یاند پس راه چارهینمایرا ثابت م
 یرا دچار عذاب سخت یشان ویت این به خاطر اعتقاد بن سبأ به الوھیرالمومنیام
ه تنھا وجود کرده، کن او را مالقات یرالمومنیه امکاست  ین معنیدبن یرده، و اک
 د.یآیما حجت به شمار م ین به عنوان شاھد برایرالمومنیام

 م:یابییمر دست یج زیات گذشته به نتایاز روا
ه به گروه کبان او یاور و پشتی یات ابن سبأ، و وجود عدهیبودن شخص یواقع  -۱

 افتند.یه) شھرت ی(سبئ
ه او کن است یت ایده است، واقعیبوده و بعدًا به اسالم گرو یھودیابن سبأ   -۲

و  یپاشر چتر اسالم به سمیه زکبوده  یھودیه ھمواره کرفته بود بلیاسالم رانپذ
 مشغول بوده است. ینکافتفرقه

ن و یرا مورد نفرش ه صحابهیر و عمر و عثمان و بقکه ابوبکبود  یسکاو ھمان   -۳
 یابن اب یعل ینیه قائل به امامت و جانشکبود  یسکن یر قرار داد، نخستیتحق

ل محبت و ین را جز به دلیرد؟ و اکنقل  ھا یھودین سخن را از یطالب بود، او ا
ھا  آن ه به گمان او صحابه و دوستدارانک - ایشان جستن از دشمنان یتبّر 
 نساخت. یبر زبان جار - ندبود

ر است، و لذا در منابع و یار ناپذکو ان یقیحق یتیشخص أبن سبن عبداللهیبنابرا
 ح شده است.یمراجع معتبر ما بدان تصر

 د:ینکر مراجعه ید به منابع زیتوانین موضوع میشتر از ایاطالع ب یبرا
دائره  - یقاموس الرجال: تستر - یالرجال: حلّ  - یرجال الطوس - یالغارات: ثقف

 - یو االلقاب: عباس القم ینکال - یالحائر یاالثر: اعلمالمعارف موسوم به مقتبس
 یر: طاوسیالتحر - الرجال: ابن داود - ھـ)۶۷۳ یال: احمدبن طاووس (متوفکاالشحل

 - یلیاردب یجامع الرواه: مقدس - ینقدالرجال: تفرش - یمجمع الرجال: قھبان -

 .یمحمدبن طاھر عامل االنوار: ةـ مرآطالب: ابن شھر آشوب  یمناقب آل اب
ه وجود کمنابع معتبر وجود دارد ھا  ده ش ازیاز منابع بودند و گرنه ب یبرخھا  این

ما ھمچون:  یاز فقھا یاعده که آور استار شگفتیند، پس بسینمایابن سبأ را اثبات م
ه کنند، کیار مکگران، وجود ابن سبأ را انیه و دید محمدجواد مغنی، سیرکعس یمرتض
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 ین موسوید حسینجا سخنان سیاساس است. در ا بی شان باطل ویدگاه اید کبدون ش
د: تمام منابع از آن یگویه خود مکافت و ھمانگونه یان یع عراق) پای(مرجع اھل تش

 ھا بود.عهیش

 

 

 



 
 

 

 مقدمه

نون نوبت به مقدمه بخش اول کم، ایتاب را به اتمام رساندکل که مقدمه کپس از آن
 گویم:یرسد و با استعانت از خداوند متعال میتاب مک

را به خود اختصاص  ھا بررسیاز بحث و  یاموضوع امامت بخش عمده کبدون ش
از  یاریه مسأله امامت منشأ وقوع بسکست چرا یتعجب ھم ن یداده است، جا

 د.یآیان مسلمانان به حساب میاختالفات م
ن المذاھب یب بیه فراخوان تقرکمعاصر است  یفرقه اسالم نیتر بزرگه یعه امامیش

ه در منابع خودشان آمده کرا ھمچنانھا  آن دیدم عقایبه آنان ارتباط دارد، لذا الزم د
بگذارم  یه درباره آنان نوشته شده است، به بحث و بررسک ییھا کتاببدون اعتماد بر 

دانسته و  یکیع را یاند، تمام اھل تششان نوشتهیه درباره اک یھای آناز  یه برخکچون
 اند.نگذاشته شان میان یتفاوت

امبر یپ یگرانبھا د و سنتیقرآن مج - عتیده و شریاز نظر عق - خاستگاه اسالم
 است. ج رمکا

ان کق قرآن و سنت، امیه جز از طرید امامیعقا یا نادرستی یاثبات درستن یبنابرا
اوش قرار دھم و کق و یشان را مورد تحقیست استدالالت قرآنیبایست، و لذا میر نیپذ

 بپردازم.ھا  آن به پاسخ
ل یین دالیتع یر است، ولیپذانکشان آسان و امیل قرآنیدال ین و بررسییاگرچه تع

است  یاه سنت حوزهکاست، چرا  یار سخت و دشوارک، یبواز سنت ن یاستنباط
 نندگان معروف است.کان و جعلیفراخنا، و نقش دروغگو

 یاثبات درست یوشش براکبه مسأله امامت و  یت فراوانیه اھمیعه امامیش
ه ھزارھا کنون صدھا و بلکدھند و از گذشته تا ی، میو عقل یل نقلیبا دال شان مذھب

دان ین میه در اکم یابییمھا  آن را از یمتر عالمکاند، امامت نگاشتهتاب درباره ک
ات و جدال یبه افزودن روا یش فراوانیگرا شان تألیفاترده باشد. در کن یمساع یکتشر

ث استناد یحد یکشان بر اثبات صحت امامت به یمثال ا یم، براینیبیو منازعات م
ث مزبور یدر اثبات صحت حد یشانزده مجلد یتابک شان نویسندگاناز  یکینند، کیم

دانستم ھشت منبع از منابع اھل سنت را  الزمل خروشان، ین سینوشت، در برابر ا
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ح یه عبارتند از: الموطأ، مسند امام احمد، صحکق و پژوھش خود قرار دھم یاساس تحق
 پس) سیبن ماجه، ابو داود و ترمذا، یائنسح مسلم و سنن اربعه (سنن ی، صحیبخار

ا یشان باشد ید رأییخواه در جھت تا - به موضوع امامت ارتباط داردھا  آن را درھرچه 
ق گذاشتم تا یرا از لحاظ سند و متن به بحث و تحقھا  آن ینمودم وانگھ یگردآور - رد
 ن باره روشن گردد.یسنت در ا اھل کل و مداریدال

اطالع ھا  آن ه ازیکرا ھنگامیردم، زکه اعتماد نیث امامیتب حدکاز  یکچ یو اما به ھ
ن گذشته، یاند. از اد و مباحث مربوط به آن نگاشته شدهیدم تنھا به خاطر عقایافتم، دی

ابند و بحث امامت را در ییان اقشار مختلف انتشار میه مکه یتب امامکآن دسته از 
ان سنت جمھور مسلمان یھا کتابد ییه امامت مورد تاکگذارند، ادعا دارند یان میم

تب اھل سنت نسبت که به کپردازند یم یاریات بسیر رواکن راستا به ذیاست، و در ا
ات یروا یو بررس گانه فوقتب ھشتک ینند. گردآورکیاستناد مھا  آن دھند و بهیم

 سازد.یاز مین بی ه،یتب امامکات صدھا یق درباره محتویآنھا، مرا از تحق
شان و یل ایرا به دال یه فصل مستقلکام، بلردهکز بسنده نین نیه من به اکنیجز ا

و  یو معن ،ف قرآن از نظر نصیل تحریه حاصل آن دالکام پاسخ آنھا، اختصاص داده
را در دو کتاب ھا  آن از یاباشد، و قسمت عمدهیم یو جعل ث موضوعیاعتماد بر احاد

ه کاست  یحل مطھرف ابن الیرامه) تالکالتاب: (منھاجک یکیم، ینیبیشان میھا کتاباز 
تاب: ک یگریالسنه) را در رد آن نوشت. و دتاب ارزشمند (منھاجکه یمیامام ابن ت

تاب: که آن را با کباشد، یم ین الموسویالدن شرفی(المراجعات) اثر: عبدالحس
 ام.) پاسخ دادهیاالزھر البشرخیش ی(المراجعات المفتراه عل
ن را ی: ابن المطھر و عبدالحسیھا کتاباز  یمزبور موارد یدر فصل اختصاص

ام. پس را روشن نمودهھا  آن موجود در یپاسخ داده و بطالن و گمراھھا  بدان انتخاب و
ان یده امامت به پایدر مورد اثرات عق یر فصلکن بخش را با ذیق درباره امامت، ایاز تحق

ن یه. پس ای، رجعه و تقعبارتند از: معصوم بودن ائمه، بداءھا  آن نیه مھمترکام، برده
 گردد:یم میبخش به پنج فصل تقس

 مختلف یھادگاه جمھور و فرقهیفصل اول: مسأله امامت از د
 امامت یل قرآنیفصل دوم: دال

 یفصل سوم: امامت در پرتو سنت نبو
 ف و جعلیفصل چھارم: استدالل بر اساس تحر

 امامت یامدھایفصل پنجم: اثرات و پ



 ١٩  مقدمه

 یارین سرپرست و یه او بھترکخواھم ھمه را به راه راست رھنمون شود، یاز خدا م
 دھنده است.

 

 

 





 
 

 
 

 دگاه جمهور و فرق مختلفیامامت از د

 امامت و خالفت  -۱
 اندیشیدن در امامت و بیعت با ابوبکر -۲
 امامت از دیدگاه جمھور مسلمانان  -۳
 بیعت با پیشینیان خودعلی و  -۴
 خوارج و دیدگاھشان درباره امامت -۵
 امامت از دیدگاه زیدیه -۶
 ھا اسماعیلیامامت از دیدگاه  -۷
 امامت از دید اثنا عشریه -۸

  امامت و خالفت -۱
ند: یگویردن است، مک یگرفتن و رھبر یشی: پیشناختی به معنامامت از نگاه زبان

است  یسکشان را به عھده گرفت. امام یرھبرو  ،جست یشیشان پیو بھم: از ا ،م القومأ
-ا گمراهیباشد  گر ھدایتا نه، یس باشد ینند، خواه رئیبرگز یشواییمردم او را به پکه 

 یشوایمھتر، پ ی: فرمانروایعنیفه یگردد، خلیفه اطالق میننده. واژه امام بر خلک

أممت القوم يف  شود:یرود، گفته میار مکامامت درباره نماز ھم به  .مردم و زمامدارشان

 رد.ک: به او اقتدا یعنی ائتم بها: یو  .مردم انجام دادم ی: امامت نماز را برایعنیالصالة 
مسلمانان است. بر  یشوایرا او پیگردد، زیز اطالق میم نیرکواژه امام بر قرآن 

د و یآیان به شمار میشوایپ یشوایشان پیه اکشود. چرا یامبر خدا ھم اطالق میپ
 ان و مردم واجب است.یشوایاز سنت او بر ھمه پ یرویپ

ر، اطالق کننده امور و فرمانده لشکاصالح و سرپرست  ؛ن واژه امام بریو ھمچن
 .)١(از آن مراد است نیز یگرید یمواقع معان یبرخ و در گردد. یم

                                  
ه، یعنی: آھنگ وی از جمله گفته می -١ ی مائده آمده سوره ۲ی کرد، چنانکه در آیهشود: َاّمه یؤمُّ

ی خدا را دارند). به یعنی که: و نه کسانی که آھنگ آمدن به خانه ﴾ۡ�ََرامَ ٱ ۡ�َۡيَت ٱَوَ�ٓ َءآّمَِ� ﴿
 مراجعه کن.» القاموس المحیط«و » لسان العرب«در » امم«ی واژه
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لفظ امام و ائمه آمده است، خداوند  یامده، ولیم نیرکواژه امامت در قرآن 

ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ د:یفرما یم ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ٱقَاَل َوِمن ذُّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي   .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
 نند.کدا ه مردم به تو اقتکدھم یقرار م یشوای: گفت من تو را پیعنی

ةٗ  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ه کم ینمود یانیشوایرا پ ان: ما آن]۷۳: األنبیاء[ ﴾...بِأ

 ردند.کیم یبرابر دستور ما رھبر

َة ﴿د:یفرمایز میو ن �ِمَّ
َ
ْ أ فر و کبا سر دستگان  ؛یعنی. ]۱۲[التوبة:  ﴾ۡلُ�ۡفرِ ٱفََ�ٰتِلُٓوا

 یرویه مستضعفان از آنان پک یفرکد با سر دستگان و رھبران یبجنگ .د)یضالل بجنگ
 اند.نموده

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ د:یفرمایا میو  �ِمَّ
َ
و ما آنان را سر  ]۴۱[القصص:  ﴾�َّارِ� ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

 خواندند.یدوزخ م یه مردمان را به سوکم یردک یانیشوایدستگان و پ
مسلمانان را در  یم و فرمانرواکواژه امام علت اطالق آن بر حا یاز مفھوم لغو

 بینیم واژه امامت و خالفت مترادف و ھم معنا ھستند.ھمچنانکه می ،میابی یم
فه یمسلمانان به خل یفرمانروا ید: سبب نامگذاریگوین باره میاستاد ابو زھره در ا

ز خوانده یو امام ن .نیسلماست در اداره امور مج  امبرین پیه او جانشکن است یا
ه مردم پشت سر او کو چون است، از او واجب یرویه پکاست  ییشوایرا او پیز ؛شود یم

بندند و نماز ینماز صف مبرای پشت سر امام  که افتند ھمانگونهیت مکبه حر
 .)١(خوانند یم

موضوع امامت بوده  - دیگویم یھمانگونه که شھرستان - عامل اختالف نیتر بزرگ
ه در کشیده نشده ھمچنانکر یشمش ینید یگاھیه شالوده و پایگاه علچیه ھکاست. چرا 

 .)٢(ده شده استیشکرون یه امامت بیعل یھر زمان
وجود نداشت  ھا درگیریان بروز اختالف و کامج  امبر بزرگواریات پیالبته تا زمان ح

م یرا اصالح و به صراط مستقھا  دل داد،یصله میشان مسأله را به نحو احسن فیرا ایز

                                  
ست جانشین پیامبر است و بعد از او . مشھور است که خلیفه نخ۱/۲۱تاریخ المذاھب االسالمیه  -١

 باشد.ھر خلیفه جانشین خلیفه پیش از خود می
 ۱/۲۴الملل و النحل  -٢



 ٢٣  امامت از دیدگاه جمهور و فرق مختلف

ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� ﴿ رد.کیم شان ھدایت فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ (اما نه! به  ]۶۵[النساء:  ﴾٦٥َ�ُِدوا

 یھا درگیریند تا تو را در اختالف و یآیمن به شمار نمؤه آنان مکپروردگارت سوگند 
م یامًال تسلکتو نداشته و  یدر دل خود از داور ینطلبند و سپس مالل یخود به داور

 .باشند)

 )سرکق (ابوبیعت با صدیدن در امامت و بیشیاند -۲
آن حضرت در نمازھا  یبرا ینیر جانشکفامبر در یات پیا مسلمانان در زمان حیآ

 رشان؟یاخ یماریافتن بیژه ھنگام شدت یبودند، به و
رسانند، از جمله آنچه یم را یاشهین اندیوجود چن هکوجود دارد  یحیات صحیروا

امبر خدا نزد یر پیاخ یماریطالب ھنگام ب یابن اب یه علکاز ابن عباس نقل شده 
به سر  یامبر خدا در چه حال و وضعیابوالحسن، پ یشان رفت، مردم گفتند: ایا
د: پدرم (عباس بن یگویبرد؟ گفت: به لطف خدا خوب است، ابن عباس م یم

؟ به خدا سوگند من چھره ینیبیرا گرفت و گفت: مگر تو نم یعبدالمطلب) دست عل
شان یا امبر خدا و ازیم نزد پیا با ھم برویشناسم، بیپسران عبدالمطلب را ھنگام مرگ م

م، و یدانیان ما باشد آن را میخواھد بود اگر از م یسکن امر دست چه ینده ایم آیبپرس
گفت:  ید. علیسفارش نما برای مام تا ینکیشان صحبت میگران باشد، با ایاگر از د

دھند، به یم و به ما ندھد، ھیچگاه مردم به ما نمیشان سوال نمایقسم به خدا اگر از ا
 .)١(پرسمیشان نمیوقت از اچ یخدا قسم ھ

پس از تو  یسکامبر خدا سوال شد: چه یه: از پکت شده یطالب روا یابن اب یاز عل
 یتید او را شخصییر را انتخاب نماکرد؟ فرمود: اگر ابوبیگیت را به عھده میمسئول

را  ید ویر قرار دھی، و اگر عمر را امدیابییامت مید به قیعالقه شد ین، پارسا و دارایام
ندارد، و  کیبا یگرمالمت چیھ ه در راه خدا از سرزنش و مالمتک دیابییم یامانتدار
، گر ھدایت یتید، او را شخصینکار را بکن ینم ایبیه نمکد، ینکرا انتخاب  یاگر عل

 .)٢(دیابییند، مکیتتان میرد و به راه راست ھدایگیه دستتان را مکت شده یھدا

                                  
 .۲۹۹حدیث شماره:  ۵. و نیز جلد ۲۳۷۴/ حدیث شماره: ۴مسند امام احمد  -١
 . که سندش صحیح است.۸۵۹/ حدیث شماره: ۳مسند: امام احمد  -٢
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 یامبر خدا سر بر آورده، ولیشه امامت از زمان پیه رکن است یسخنان باال ا یمعن
ه مسلمانان در ک یشتافتند، زمان حق یه آن حضرت به سوکد آمد یپد یاختالف زمان

س عت نمودند، عمربن خطابیر بکت با حضرت ابوبیفه) گرد ھم آمدند و در نھای(سق
از شما گفته:  یکیام دهید: شنیگویمزبور م ییش در مورد گردھمایھااز خطبه یکیدر 

ب نخورد یاز شما فر یکچ ینم، ھکعت مییب یقسم به خدا اگر عمر بمیرد با فالن
گاه باشیرار نمکگر تیبود و د یر ناگھانکعت با ابوبید: بیبگو  ین بود ولید، چنیشود، آ

 ر بهکتواند مانند ابوبیاز شما نم یکچ یخدا خواست شرش را از مسلمانان دور بدارد، ھ
نفر  یکه بدون مشورت با مسلمانان بخواھد با ک یسکابد. ین دست کمرشک یآن آرزو

ادامه دھند،  یزیاز وقوع جنگ و خونر یریارشان را به خاطر جلوگکد یند نباکعت یب
انصار با ما مخالفت  یبود، ول - مھاجران - ما امبر خدا خبر خالفتیھنگام فوت پ

ر و یو زب یساعده) گرد ھم آمدند و عل یفه بنیدر (سقھا  آن دند و ھمهیورز
 یر جمع شدند، به او گفتم: اکش ابوبین پیردند، مھاجرکرانشان با ما مخالفت کھمف
 یکشان نزدیه به اک یم، وقتیم، با ھم رفتیمان برویش برادران انصاریا با ھم پیر بکابوب
مان بازگو نمودند یبراشان گفته بودند یم، آنچه را به ایدیم به دو نفر صالح آنان رسیشد

د، گفتم: مگر چه شده یارتان را خاتمه دھکد و یشو یکشان نزدید و به ایو گفتند: نترس
پرداخت، خدا را  یبه سخنرانھا  آن از یکیم یشان نشستیا یکنزد یاست؟ گفتند: وقت

ر بزرگ کن خدا و لشیاوران دیسته مقام اوست، ستود و سپس گفت: ما یه شاکآنچنان 
از قوم شما سر زد،  یزید، جنگ و خونریھست ین گروھیمھاجر یم، شما ایستاسالم ھ

ه ک ینید، وقتکر دست ما خارج یز از ار راکنید و کشه بریخواھید مرا از رینون مکو ا
رده بودم کرا ساخته و پرداخته  یافت خواستم حرف بزنم، جمالتیان یسخنانش پا

 یردم، وقتکیمؤدبانه با او صحبت م یمکم و من یراد نمایر اکابوب یخواستم پیش رو
ر گفت: آرام باش، به نظرم ناپسند آمد او را کم ابوبیخواستم زبان به سخن بگشا

رد، به خدا که از من داناتر و با وفاتر بود، شروع به سخن گفتن کر کنم، ابوبکن یخشمگ
ا بھتر از یه ھمانند کنیرد مگر اکن کمرا تر یش ذھنیلمات پکاز  یالمهکچ یسوگند ھ

 رد.کراد یآن را تا آخر ا
 یسته خود شماست، ولید شایانه سخنان گفت: آنچه را درباره خودتان گفتیدر م

ه کشود، چرا یت شناخته نمیش به رسمین گروه از قریا ین امر (امر خالفت) جز برایا
-دهیقرار دارند، دست من و ابو عب ھا عرب ز و قلبکط در مریشان از لحاظ نسب و محیا
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ه ک ھرکدامپسندم، با یم تان برایدو نفر را  این از یکیبن الجراح را گرفت و گفت: 
ش بروم و یدم، به خدا قسم اگر پید، سراسر سخنانش را پسندینکعت ید بیدوست دار

ن یتر از ایم دوست داشتنیزده شود، برا - ندکم یکه از گناه نزدکبدون آن - گردنم
ه ھنگام کنیان آنان باشد، مگر ایر مکه ابوبکرم یعھده گرا به  یقوم یه سرپرستکاست 

نفر از  یک. چنین نیستمنون که اک ،گردد یطانیش یھامرگ نفسم دستخوش وسوسه
! ھا قریشی یا یم، ولیم و پشت و پناه مردم ھستکیبا بی رومند ویانصار گفت: ما ن

شد و سر و صداھا باال  ادیاھو زیم. ھیینمایر انتخاب مینفر را به عنوان ام یک ھرکدام
ن، کر! دستت را دراز کم، گفتم: ابوبیشو یریدم دچار نزاع و درگیه ترسکنیگرفت تا ا

ردند. و بعدًا به کعت ین و سپس انصار با او بیه مھاجریردم، بقکعت یدست داد و با او ب
م. عمر گفت: به خدا قسم در آنچه حاضر و ناظرش یسعدبن عباده حرکت کرد یسو
ش از انجام مراسم یم اگر پیدیم، ترسیافتیر را نکعت با ابوبیمھمتر از ب یزیم چیبود

ا ین صورت یه در اکنند، کعت ینفر ب یکم، مردم پس از ما با ینک کتررا عت، جلسه یب
ه منجر به کم یدیورزیا مخالفت میم و یردکیعت میرغم میل خود با او بیست علیبایم

نه  - دیند، نباکعت ینفر ب یکبدون مشورت با ھرکس شد. پس یم یزیفساد و خونر
ارشان کشتار به کاز ترس وقوع جنگ و  - عت شدهیه با او بک یسکننده و نه کعتیب

 .)١(ادامه دھند

 جمهور مسلمانان دیدگاهامامت از  -۳
 م.یابییر دست میات زکان داشت، به نیبس از آنچه فاروق

ه اختالف بر سر کفه وجود نداشته، بلین خلییرامون لزوم نصب و تعیپ یاختالف -أ
 امبر شود.ین پیجانش یسکه چه کن بوده یا

م و کرا اداره امور بدون حایته اتفاق نظر دارند، زکن نیجمھور اھل سنت بر ا
 باشد.یر نمیان پذکفرمانروا ام

ن یا ین امر جز براید: (ایگردیانتخاب م ھا قریشیان یماز فه یست خلیبایم -ب
 یته نبودند، ولکن نیشود) انصار ابتدا متوجه ایت شناخته نمیش به رسمیگروه از قر

سعدبن  یردند، به استثناکعت یشتافتند و ب ھا قریشی یآن به سو کبه محض در

                                  
الحبلی. و نیز مسند امام احمد با تحقیق احمد باب: رجم -کتاب المحاربین  -صحیح البخاری  -١

 ۳۹۱حدیث شماره:  ۱شاکر ج 
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ر بدان استدالل نموده، کابوب د. آنچه رایردن امتناع ورزکعت یشان از بیه اکعباده 
تاب کدر  - یمثال: بخار یند. براکیمت ید و تقوییامبر آن را تایاز پ یحیات صحیروا

د از یان بایش: فرمانروایرا تحت عنوان: (االمراء من قر یباب - حشیصحاز ام کاالح
ه کن است ید، اینمایه به آن اشاره مک یثیش باشند) گشوده است، از جمله احادیقر

و  یشمنشان به دیبا اھرکه ماند، یش میان قرین امر میفرمود: زمام اج  امبر خدایپ
ش) یشان (قرید تا ایسایآتش جھنم م با را یبپردازد، خداوند صورت و یریگجبھه

ن امر ید: تا دو نفر از مردم بمانند، ایگویگر مید یثین را به پا دارند. در حدید یھاهیپا
 خواھد ماند. یان باقیشیان قریم

(الناس تبع م: یابیین عنوان میرا تحت ا یح مسلم، بابیتاب: (االماره) از صحکدر 

ان آنان خواھد بود) یاند و خالفت از مشیرو قرمردم دنباله قريش: یلقريش و اخلالفة ف
رو ن امر دنبالهید: مردم در ایفرمایامبر میه پکن است یث وارده در آن، ایاز جمله احاد

 یان باقیشیان قرین امر مید: تا دو نفر از مردم بمانند، ایفرماین میاند. و ھمچنشیقر
 خواھد ماند.

ن مطلب ید ایه مؤکآورد یم یاریح بسیات صحیتاب مسند خود، رواکامام احمد در 
ن مقام را یاحزار ا یستگی! شما شاھا قریشی ید: اما بعد، ایفرمایامبر میاست از جمله: پ

 یسکد، ینمود یچیاز امر او سرپھرگاه  ید، ولیرده باشکت خدا نیه معصیکد، تا زمانیدار
ند، کی، مین چوب دستیندن پوست اکه پوستتان را ھمچون کفرستد یم تان برایا ر

 )١(د ویند که ناگاه سفکه در دستش بود ک یامبر خدا پوست شاخه درختیسپس پ

 .سفت گشت
د: یمانسب نکعت مسلمانان را یگردد تا بیفه محسوب نمیبه عنوان خلھیچکس  -ج

 ن...)کر دستت باز کگفتم: ابوب ...دینکعت یبد، یخواھیه مکن دو یاز ا ھرکدام(با 
است. و لذا حضرت عمر  یبه آن واجب و ضرور یبندیافت، پایعت خاتمه یب یوقت

امبر خدا یم...) و از پیینما کعت جلسه را تریش از اتمام مراسم بیم اگر پیدیگفت: ترس
د در ی، باهبه او داد را رد، معامله دست و ثمره قلبشکعت یب یبا امامھرکه ه: کت شده یروا

 د.یآمد و با امام به منازعه پرداخت، گردنش را بزن یگرید، اگر دینما یرویحد توان از او پ

                                  
ج  - ۶۱۲۱و  ۵۶۷۷ج حدیث:  - ۴۸۳۲حدیث:  ۷. و نیز ج ۴۳۸۰روایت شماره:  ۶المسند ج  -١

 ۷۳۰۴حدیث:  ۱۳
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آمد و خواست وحدت شما را بر ھم زند، او را ھرکه د: یفرمایگر مید ییدر جا
 .)١(دیشکب

با مسلمانان  یزنیعت بدون مشورت و رایعت واجب است، بیبه ب یبندیمادام پا - د
رد کعت یب یبدون مشورت با مسلمانان با شخصھرکه باشد: (یاز درجه اعتبار ساقط م

ومت و کاز اصول شناخته شده اسالم است، اساس ح یکیدام...) مشورت کچید ھینبا
 د:یفرمایه عدالت و مشورت استوار است. خداوند میدر اسالم بر دو پا ییفرمانروا

ن �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  َحَكۡمُتم �َذا﴿
َ
ْ  أ ِ  َ�ُۡكُموا ان یه در میکو ھنگام ]۵۸: النساء[ ﴾...ۡلَعۡدلِ ٱب

 د.ینک یه دادگرانه داورکن ید اینشست یمردم به داور

ۡمرُُهمۡ ﴿ :دیفرمایو م
َ
و  یزنیرا یوهیارشان به شکو  ]۳۸: الشوری[ ﴾بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  َوأ

ۡمرِ� ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ گر است.یدیکه مشورت با یبر پا
َ
ارھا با کو در  ]۱۵۹[آل عمران:  ﴾...ۡ�

 ن.ک یزنیآنان مشورت و را
ن شتاب ی، با ایگاه و منزلت اجتماعیاز جا یل برخورداریر، به دلکعت با ابوبیب - ھـ

ر...) کتواند مانند ابوبیاز شما نم یکچ یانجام گرفت: (ھ یقبل یزیرو بدون برنامه
 ش بروم و گردنم...)یاگر پ(قسم به خدا 

مزبور به  کم: جمھور مسلمانان، در پرتو اسناد و مدارییگویات مکن نیر اکبعد از ذ
دادگر و منتخب  یشینفر قر یکاز آن ج  امبریپ ینید جانشیه: باکدند یجه رسین نتیا

ه ک یسانکن ییامور مانند: تع ین برخییدر تعھرچند  عت و مشورت باشد،یق بیاز طر
 .)٢(شوند، اختالف نظر وجود داردیعت میانعقاد بسبب 

                                  
ن گوید: ابن حبان و دیگراالباری پس از بحث درباره موضوع پیشن میابن حجر در کتاب: فتح -١

، از ھمان ÷اند مبنی بر اینکه علیحدیثی از ابو سعید خدری را روایت و آن را صحیح دانسته
آغاز با ابوبکر بیعت کرد، و اما آنچه در صحیح مسلم از طریق زھری آمده که: علی تا بعد از مرگ 

 با ابوبکر بیعت نکرد. بیھقی آن را ضعیف شمرده چون زھری آن را اسناد نداده است لفاطمه
باشد. برخی میان دو روایت مزبور اینگونه تر میی ابو سعید صحیحو از نظر او حدیث روایت شده

اند که علی بعد از مرگ فاطمه برای بار دوم بیعت کرد چون به سبب ارث پیامبر رفع تعارض کرده
 کدورتی پیش آمده بود.

 .۲۱۲-۲۱۰الفرق بین الفرق ص  - ۱۰۹و  ۱/۹۳تاریخ المذاھب االسالمیه  -٢
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افت و دوباره یر خاتمه کعت ابوبیبا ب تخالف یبرا شان اولویتدگاه انصار در مورد ید
دند یردن امتناع ورزکعت یه در وھله اول از بکان یشیاورد، و اما آن دسته از قریسر بر ن

خ یدر تار یگریت دیمقام و موقع یوستند، داراین پیعیل مبایبه خ که دیینپا یرید
ه اعتقاد به عدم لزوم کنیردند نه اکیعت نمیه بکھستند. معروف است آنان  یاسالم

ت و به خصوص حضرت ید از اھل بیگفتند: بایه مکفه داشته باشند بلیبودن خل یشیقر
اسود، ند از جمله: مقدادبن کیمان بازگو میبرارا از آنان  کیخ گروه اندیباشد. تار یعل

ھاشم نبودند.  یجزو خاندان بنھا  آن از ھیچکدامه کس یو ابوذر غفار یسلمان فارس
شنھاد یپ یعت را به امام علیان بیردند. ابو سفکر نیفکفه را تیدامشان خلکچیھ یول

 رد.کرفتن آن ابا یسرشارش از پذ یاریمان و ھوشیل ایشان به دلیا ینمود، ول

 ان خودینیشیعت با پیو ب یعل -۴
امور به  یبرخ یباشد. ولیبودن آن م ینشانه واقع یزیافتن چیگرچه غالبًا شھرت 

ه امام کبه عنوان مثال: مشھور است  اند. نداشتهت یاز واقع یاافتنشان بھرهیرغم شھر 
ردن ممانعت به کعت یاحراز مقام خالفت، از ب یتش برایبه خاطر اعتقاد به اولو یعل

با وجود  - : اواین است کهد یآیاست و از سخنانش بر م یآنچه واقع یعمل آورد. ول
ن یبه ا یمید تصمیمناسب د - مسلمانان ییشوایپ یر براکت ابوبیلوأواعتراف به 

 ابد.یخاتمه ن یت بدون اظھار نظر ویعظمت و اھم
ند، دنبال کعت یر بکخواست با ابوب یوقت یه: امام علکند کیگزارش م یبخار

ه خداوند ک یازیو امت یشھادت داد و گفت: ما برتر ینزدش آمد، علر فرستاد و او کابوب
داشته با تو به  یه خدا به تو ارزانک یریخ م بر سریام، و نخواستهیشناسیبه تو داده م

، ما به خاطر یتو خودسرانه زمام امور را در دست گرفت یم، ولیرقابت بپرداز
ه کنیم، تا ایھست یبیسھم و نص یم دارایامبر خدا معتقد بودیمان با پیشاوندیخو

ه جانم در ک یسکر در پاسخ گفت: سوگند به کشد. ابوب کر پر از اشکچشمان ابوب
 یتر از ادایامبر خدا نزد من ارزشمندتر و دوست داشتنیبا پ یشاوندیدست اوست، خو

ن اموال و یان من و تو بر سر ایه مک یم است، و اما آن جر و بحثیشاوندیحقوق خو
 یارکام، ھر ردهکن یوتاھکردن آن کوست، در منافع و بھتر مصرف یبه وقوع پ ییدارا

دار یر گفت: وعده دکبه ابوب یام. علداد، فرو نگذاشتهیامبر خدا انجام میدم پیه دک
ن را بر یمنبر رفت و شھادت ینماز ظھر، باال یر پس از اداکعت، شب است. ابوبیب یبرا
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رد، کش را بازگو یعت و معذرتھایردنش در امر بکگ و درن یعل یزبان آورد، و ماجرا
ل به عمل آورد، و گفت: نه رقابت یر تجلکرد و از ابوبکاز خدا طلب آمرزش  یسپس عل

ما معتقد  یاز او سبب وقوع آنچه رخ داده، بوده است، ولیار فضل و امتکر و نه انکبا ابوب
روانه و بدون مشورت با ما کت رکم، ابوبیھست یبیسھم و نص یار داراکن یه در اکم یبود

م، مسلمانان خوشحال شدند و گفتند: به راه راست یز به دل گرفتیعمل نمود و ما ن
 .)١(او به امر به معروف بازگشت یوقت شدند یکنزد ی. مسلمانان به علیگام نھاد

ھا  آن از یکید، در ینمایت را در اثبات مطالب گذشته، نقل مین روایز چندیمسلم ن
رد، کر را ارج نھاد و به فضل و سوابق او اشاره کآمده: سپس برخواست و ابوب نیچن

آوردند و گفتند: به حق اصابت  یرو یعت نمود، مردم به علیآنگاه به طرف او رفت و ب
 .)٢(یانجام داد یار خوبکو  یردک

 یعت ننمود، ولیتا بعد از وفات حضرت فاطمه، ب یه امام علکن مشھور است یھمچن
 اند.ردهکن ھنگام درنگ نیشان تا ایه اکوجود دارد  یلیدال

 - نھاده بود در آن بس برکته خداوند ک - وتاه خالفت نخستکان مدت یپس از پا
گاھکابوب رام، ھمچنان بر انتخاب عمر به کاز صحابه  یاریاز نظرات بس یر پس از آ

ه به کنیل ایدلاز خالفت فاروق به  یان، عدهیفه، مصمم بود. با وجود ایعنوان خل
 یکت مرا به یر گفتند: تو مسئولکدند و به ابوبیترسیافته بود، میشھرت  یریگسخت

د یدر پاسخ گفت: اگر خدا در روز آخرت از من پرس یر سپردیگنفر خشن و سخت
 .)٣(شان گماردمیا را برھا  آن نیم: بھتریگو یم

ه اسمشان در کردند ک یسانکعت با یدادن درباره ب یشروع به رأ یمسلمانان وقت
 ییطالب به تنھا یبن اب یم، جز علیردکم و اطاعت یدیر آمده بود، گفتند: شنکنامه ابوب

 .)٤(میپسندیگفت: جز عمر را نم

                                  
 باب غزوه خبیر -کتاب: المغاری  -صحیح البخاری  -١
 النورث ما ترکنا فھو صدقه.ج  باب: قول النبی -کتاب: الجھاد  -صحیح مسلم  -٢
. در کتاب االستخالف چنین آمده: من عمر را امیر شما قرار دادم، اگر اھل ۱/۲۵الملل و النحل  -٣

گاھی و دیدگاه من  درباره او ھمین بوده، و اگر ھم اھل ستم بود، از غیب بّر و دادگری بود، آ
ام، و برای ھر کسی ھم آنچه به دست آورده ھست، اطالعی ندارم و خیر شما را خواسته

ِينَ ٱ َوَسَيۡعلَمُ ...﴿ َّ�  ْ يَّ  َظلَُمٓوا
َ
 ۱/۸ -الکامل: مبرد  .]۲۲۷: الشعراء[ ﴾٢٢٧يَنَقلُِبونَ  ُمنَقَلبٖ  أ

 ۱۶۴عقبریة الصدیق ص  -٤
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رد. خالفت فاروق ھم کعت با عمر درنگ نیاز ب - جز سعدبن عباده - ھیچکس
ند. سپس یرا از آنان انتخاب نما یکیتا  )١(دیار به شش نفر رسکجه یگشت، و نت یسپر

ت یه در نھاکبودند  یافت، دو نفرشان عثمان و علیخالفت در سه نفر انحصار 
 ت خالفت به عثمان واگذار شد، و اما چرا؟یمسئول

ه عمر کرا  یه: گروھکند کیت میبن مخرمه روا ش ازمسوریبا سند خو یبخار
شان یپرداختند، عبدالرحمن به ا ینموده بود گرد ھم آمدند و به رایزن شان انتخاب

را از  یکید یاگر بخواھ ینم، ولکن امر با شما رقابت یه بر سر اکستم ین یسکگفت: من 
ارشان را به او سپردند، ک یرفتند، وقتیرا پذ یشنھاد وینم، پکیانتخاب م تان برایشما 

مسور م. یردکعت یه با عثمان بکآوردند، تا شب آخر  یمردم به عبدالرحمن رو
دار یمان را زد و باز شب در خانه یردن پاسکش کد: عبدالرحمن پس از فرویگو یم

به چشمانم نرفته،  یادی، به خدا قسم امشب خواب زیادهینم خوابیبیشدم، گفت: م
شان به مشورت پرداخت، یش صدا زدم و با این، آنان را براکر و سعد را صدا یبرو زب

از شب  یمیش زدم، تا گذشت نین، صداکم صدا یرارا ب یم زد و گفت: علیسپس صدا
ش او یپاز  - ه طمع خالفت داشتیکدر حال - رد، سپسکبا او صحبت محرمانه 

ن، کم صدا یفت: عثمان را براگد آنگاه یترسیم یاز عل یمکبرخواست، عبدالرحمن 
 یانداخت. وقت ییجدا شان میانذن ؤرد تا مکز محرمانه صحبت یش زدم، با او نیصدا

ن و ینار منبر جمع شده بودند، دنبال مھاجرکمردم خواند، آن عده  ینماز صبح را برا
شان حج ھمان سال را ھمراه عمر انجام یه ھمه اکر فرستاد کانصار و فرماندھان لش

زبان جاری ساخت و  بر ن رایھمه جمع شدند، عبدالرحمن شھادت یداده بودند، وقت
بگردانند،  یدم از عثمان رویردم، ندکردم تامل ار مک! من در یعل یگفت: اما بعد ا

رد و گفت: بر اساس سنت خدا و رسول و کن، رو به عثمان کرا به خود واگذار ن یزیچ
ه یرد، و ھمه حضار و بقکعت ینم، عبدالرحمن با او بکیعت مینش با تو بیدو جانش

 .)٢(ردندکعت یز با او بیمسلمانان ن

                                  
شش نفر عبارت بودند از: علی، عثمان، زبیر، طلحه، سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف.  -١

عبدالرحمن گفت: کارتان را به سه نفر بسپارید. زبیر گفت: کارم را به علی سپاردم، طلحه گفت: 
 کارم را عثمان سپردم و سعد ھم گفت: کارم را به عبدالرحمن سپاردم.

کتاب المناقب  -نیز: فتح الباری  . وباب کیف یبایع االمام الناس -حکام کتاب اال -البخاری  -٢
 سباب: قصه البیعه و االتفاق علی عثمان
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ه منجر به ک یت بود، سپس آشوبکر و بریخ ن خالفت عثمان پرینخست یھا سال
را در توان داشت، ھرچه  خاموش کردن آن، ید شدنش گشت، آغاز شد. امام برایشھ

دوخته شده بودند، و مبحث فضل  یبه عل ھا چشمن مدت یافسوس! در ا یانجام داد ول
گرد  مژدهج  امبر خدایه پکد یرس ییتًا به جایه نھاکبر سر زبانھا بود.  یو منزلت و

ابند. یله او راه چاره بیه به وسکنید ایود، به امیرامون او داده یآمدن مسلمانان را پ
 ھای خوند. و یشکیشتر زبانه میه بکآشوب ھمچنان بر پا بود بل یافت ولیعت خاتمه یب

شد بر گردن  یاز آن ناشھرچه  خت!ین ریزم یمسلمانان رو یرھایبا شمش کیپا

ْ ٱوَ ﴿ :ین عثمان است ولقاتال ُقوا ِينَ ٱفِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  �َّ َّ�  ۖ ٗة ْ ِمنُ�ۡم َخآصَّ  ﴾...َظلَُموا
 شود.یارانتان نمکر ستمیبانگیه تنھا گرکد یبترس یاز آشوب ]۲۵[األنفال: 

ر یشمش یروان امام علیاز پ یردن) گروھک یم: داورکیجه حادثه معروف (تحیدر نت
ه کبودند  یسانکنان یدند! ایه) شوریو معاو یه جنگاوران دو طرف (علیدند و علیشک

عه) یه ھمچنان با امام ماندند، لقب (شکافتند. و اما آن دسته یبعدًا به (خوارج) شھرت 
 .)١(دیبر آنان اطالق گرد

ٰ ِحِ�  لَۡمِديَنةَ ٱَوَدَخَل ﴿ ه آمده است مانند:ین معنا در چند آین لفظ با ھمیا َ�َ
ۡهلَِها فَ 

َ
ِ  ۦوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا مِن ِشيَعتِهِ َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ  ﴾...ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه

د ید. در شھر دیشھر مطلع شوند، وارد آنجا گرد یه اھالکنیبدون ا یموس ]۱۵[القصص: 
له یه از قبک یاز دشمنان او است. فرد یگریله او دیاز قب یکیه کجنگند یه مردم مک

 خواست. کمک یه از دشمنانش بود، از موسک یسکه یاو بود، عل

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرمایا می َّ�  � ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا [األنعام:  ﴾...فَرَّقُوا

شوند تو به یدارند و دسته دسته مینده مکن خود را پرایه آئک یسانکگمان  بی ]۱۵۹
 .یستیچ وجه از آنان نیھ

ه کنیه پس از اکند: بلیگویم یع شده، برخیھـ شا۳۷ن لقب از سال یند: ایگویم
ز: روح االسالم یو ن ۵تاب: مختصر التحفه ص که زمام امور را به دست گرفت. به یمعاو
در آن  کیده من شیه به عقک یزید: چیگوین میتر طه حسکن. دکمراجعه  ۳۱۳ص 

سندگان عرب در ین و نویملکلمه از منظر فقھا، متکق یدق یعه به معنایه: شکنیست این

                                  
گردد که علی و شیعه یعنی: پیروان، یاوران و گروه و دسته، ولی این اسم بر کسانی اطالق می -١

 ماده شیع. -لمحیط باشد. قاموس ادارند. جمع آن: اشیاع و شیع میاھل بیتش را دوست می
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 یشان سر بر آورده است. معنیپس از مرگ ا یمکه کامده بلیبه وجود ن یزمان امام عل
و بنوه  یعل«ه در قرآن آمده است. کبود  یلغو یھمان معنا یعه درزمان علیواژه ش

وفه به ک، از بازگشت حضرت حسن از ۱۸۹و  ۱۸۷ن در صفحات: یو بعد از ا.» ۱۷۳ص 
 نزد شان پیروانوفه و کاز اشراف  یأتیز درباره آمدن ھیه، و نینه پس از صلح با معاویمد

حسن  یریاولش و موضعگ یحسن و درخواستشان از او درباره برگرداندن جنگ به جا
ه ک ید: به باور من روزیگویآورد. و پس از آن میان میشان، سخن به میدر برابر ا

به سخنانش گوش داد، و وفه مالقات نمود، ک یندگیأت نمایحضرت حسن با آن ھ
 یاسیه: حزب سکبود  ید، ھمان روزیشکشان  برای را یارا داد و نقشه شان پاسخ

نه و در ھمان یس شد، سازمان مزبور در مدیو پسرانش، تاس یروان علیافته پیسازمان 
خود برگشتند  یوفه ھم به جاکسن در رأس آن قرار گرفت: اشراف س و حیجلسه تاس

گاه ساختند. ص  ید و نقشه طراحیو مردم را از سازمان جد  ۱۹۰و  ۱۸۹شده، آ

 خوارج و دیدگاهشان درباره امامت -۵
 .)١(انداتیز در صحنه حینون نکخوارج تا 

ه دارند، ک یاختالفاتاند. خوارج به رغم م شدهیخ به سه دسته تقسیدر طول تار
 ر اتفاق نظر دارند:یات زکدرباره ن

و عمروبن عاص) و  یاشعر یداور (ابو موس ، عثمان، اصحاب جمل، و دویر علیفکت
 ار.کستم یه فرمانروایباشد و وجوب شورش عل یآن دو راض یه به داورک یسک

 باشند:یدگاه منحصر به فرد خود مید یخوارج درباره امامت دارا
د ینفر آزاده مسلمان انتخاب گردد، و اگر انتخاب گشت نبا یکد از طرف یباامام 

ه دادگر و به دور از ظلم و ستم است یکم تن در دھد. تا زمانکیا به تحیند ک یریگنارهک
رد واجب است، کام یه در برابر او قک یسکه یمسلمانان باشد، جنگ عل ید فرمانروایبا

                                  
ترین گروه به  روتر از خوارج و از لحاظ فکری نزدیکاین گروه اباضیه نام دارند، ایشان میانه -١

اند، دارای رو فاصله دارند و لذا باقی ماندهمسلمانان ھستند آنان بیشتر از خوارج با افراط و زیاده
حراھای غربی و گروھی نیز در ھایی از آنان ساکن ص فقه خوب و علماء مبرزی ھستند، گروه
گویند: آنان نمک نشناسند نه کافر، اعتقادی شان می کشور (زنگبار) ساکنند. درباره مخالفان

اند به کتاب: تاریخ المذاھب کنند ولی پیرامون خدا کوتاھی کردهچون وجود خداوند را انکار نمی
 اند.ساکن عمان، الجزائر و تونس ھایی از آنان مراجعه کن. ھمچنانکه گروه ۹۱ص  ۱االسالمی ج 
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 یشکا خودیق روگردان شد، واجب است اقدام به عذل ر و از حییاگر اخالقش را تغ یول
را دلش ھرکه دانند، امت یامام الزم نم یبودن را برا یشیقر ؛نمود. مانند جمھور یو

از  یه گروھکباشد. ھمچنان یحبش یاد، گرچه بندهیتواند انتخاب بنمایخواست م
ه الزم است کبه امام ندارند بل یازیه مردم نکشان به اسم (النجدات) اتفاق نظر دارند یا

ار جز در صورت وجود کن یدند ایاگر د یصله دھند ولیخودشان امور خود را منصفانه ف
ن یبنابرا .ز استین و نصب نمودند، جاییجه امام را تعیست و در نتیر نیپذانکامام ام

م کحھرگاه باشد، و یز میه جاکست بلین یشان واجب شرعیردن امام از نظر اکمنصوب 
ز تحت یگر نید یاگر. عدهیز دیاز است نه چین به خاطر مصلحت و نیوجوب را گرفت ا

شان جدا شدند، معتقدند زن یاز ا یبانید الشیزیبن ب یروان شبیه) پیبیعنوان (الشب
ه مخالفان ید. علیتواند منصب امامت را تصاحب نمایداشت م ییو توانا یستگیاگر شا

ب، تا یب پس از تشنه شدن شبیردند (غزاله) مادر شبکردند، گمان کخود شورش 
 .)١(شته شد امام بودکه یکزمان

 هیدیز دیدگاهامامت از  -۶
 یرشان معتقد به وجوب نصب امام ھستند، ولیفکرغم تنوع و تیعه علیش

نشان به یتریکدگاه جمھور مسلمانان است. نزدیدگاھشان درباره امامت مخالف دید
است. س طالب یابن اب یبن علنیبن الحس یدبن علیروان زیه) پیدیجمھور گروه (ز

ان اوالد ید امامت میه باکده داشتند یھا عقعهیاز ش ین گروھیپس از شھادت امام حس
ھرکس سانند، و باور داشتند یکن امر ین در ایبماند. اوالد حسن و حس یباقس فاطمه

از او واجب است.  یرویر و سخی طبع امامت را به عھده گرفت پیدانشمند، دل یفاطم
ن یز شمردند بر ایصفات الزم در دو نقطه از جھان اسالم را جا یو وجود دو امام دارا

رد، آن دسته با او کظھور  کعبدالمل بن در زمان ھشام یدبن علیه زک یھنگام یاساس
 ردند.کعت یب

 یعل گفت:یشمرد. میز میر جامع را با وجود فرد جامع، جاید خالفت فرد غیامام ز
به خاطر مصلحت، فرو نشاندن آتش فتنه و دادن آرامش خاطر  ین صحابه بود، ولیبرتر

                                  
گاھی از خوارج و دیدگاھھایشان. و ھمچنین:  ۶۷و نیز تا صفحه  ۴۵الفرق بین الفرق ص  -١ برای آ

و: فجراالسالم  ۱۸۰ - ۱۷۸ص  ۴و: الخطط التعریزیت ج  ۱۳۸ - ۱/۱۱۴الملل و النحل ج 
 .۹۲و  ۱/۹۶و: تاریخ المذاھب االسالمیه  ۳۲۵و  ۱/۳۱۴
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 مردم با یه دوران جنگھاکردند، چرا کر واگذار کبه عموم مردم، امر خالفت را به ابوب
ده بود و کیھنوز نخش یر علیله شمشین به وسکیخته مشریبود، خون ر یکامبر نزدیپ

 تمایل و گردنھاھا  دل بود، یھمچنان باق یخواھم از خونمرد یھایورزنهکیو  دشمنی
ط موجود اقتضا ینداشتند، و لذا مصلحت و شرا را یعل یامل براکسر فرود آوردن 

خو، آرام، مسن، ان مردم به نرمیه مکسپرده شود  یسکار به کن یت ایرد مسئولک یم
افته است. و یشھرت بودن ج  امبر خدایار پیو ھم یکمان آوردن و نزدیسابقه ا یدارا

ان مردم و یز به قضاوت میر جامع امام باشد و شخص برتر نیز است فرد غین جایھمچن
 .)١(ابدیصله نزاعھا اشتغال یف

 ین تبریخیه او از شکافتند یدند، و درید را شنیسخنان امام ز یھا وقتعهیش
م، و یگویشان نمیدر مورد ا یکید: من جز به نیگویشان میه در حق اکد، و بلیجو ینم

ن) را به شھادت رساندند، یه پدربزرگم (حسکه یام یه بنیه علکن بود، بلیز چنیپدرم ن
د به یه امام زک یاردند، به گونهکرا رد  یام، از او جدا شدند و سخنان وام نمودهیق
 .)٢(ده شدندینندگان (رافضه) نامک کو از آن روز تر د!یردک کشان گفت: مرا تریا

د یامام ز یھامعتقد به گفته یاشوند، عدهیم میه ھم به چند دسته تقسیدیز
ر نام، امام کامبر خدا بدون ذیه پکه) گمان بردند یز مخالف، (جارودین یاھستند، و عده

مردم در  یامبر بود، ولین نمود، و امام بعد از پییخالفت تع یر اوصافش براکرا با ذ یعل
ه با کردند و دنبال موصوف نگشتند، بلکو به اوصاف او اعتراف نرده ک یوتاھکن امر یا

 .)٣(افر شدندکله ین وسیه بدکر را انتخاب نمودند کش ابوبیار خویاخت
ان مردم یم یزنیق شور و رایه امامت از طرکه اعتقاد دارند یدیز یھاه دستهیبق

باشد امامت یمز یامل جاکر جامع با وجود فرد یگردد، و امام شدن فرد غین مییتع
درباره عثمان اختالف نظر  یدانند، ولیاز طرف مردم م یاجتھاد یر و عمر را حقکابوب

 ..)٤(نندکیوت مکس یدھند و برخیشان را مورد طعن قرار میا یدارند، برخ

                                  
 ۱/۱۵۵النحل  الملل و -١
 ۱/۱۵۵الملل و النحل  - ۲۵الفرق بین الفرق ص  -٢
 ۱۵۸ - ۱/۱۵۷الملل و النحل  ۲۲الفرق بین الفرق ص  -٣
و:  ۵۹و  ۲۱ - ۲۰و فرق شیعه ص  ۲۴و: الفرق بین الفرق ص  ۱۶۲ - ۱/۱۵۹الملل و النحل  -٤

 .۹۳ـ ۹۲الفصل فی الملل و االھواء و النحل ص 
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 ها یلیدگاه اسماعیامامت از د -۷
امبر یه پکاست، خداوند ھمانگونه  یالھ یه امامت منصبکن باورند یه بر ایعه امامیش

از او امر  یرویند و مردم را به پک ییدھد مردم را راھنمایند، به او دستور میگزیرا بر م
 د.ینمایرا انتخاب م یسانکز یاحراز مقام خالفت ن یند، براک

ن یرا نام ببرد و او را به عنوان جانش یامبر دستور داد علیند: خداوند به پیگویم
او  یبه سو یوقت یز دستور پروردگارش را امتثال نمود ولیامبر نید، پین نماییتعخود 

 یھاهیاز پا یاهیردند و پاکامبرش را اجرا نیمردم نه فرمان خداوند نه فرمان پ ،بازگشت
از آِن پسرش محمد باقر،  یر پا گذاشتند. و معتقدند خالفت پس از امام علیمان را زیا

د. پس از اعتقاد به امامت ابو عبدالله جعفر صادق دو گروه باشیسپس جعفر صادق م
 د آمدند.یه پدیه اثناعشریه و جعفریاسماعل

ز یل دانستند و آنان نیه، امامت را بعد از جعفر، از آِن پسر بزرگش اسماعیلیاسماع
 م شدند:یبه دو گروه تقس

پدرش، ات ید حیل در قیسان بر مرگ اسماعیخ نوی، با وجود اتفاق تاریگروھ
 اند.ھمچنان به انتظار ظھور او نشسته

بن جعفر لیند: خالفت بعد از جعفر از آِن محمدبن اسماعیگویز مین یو گروھ
 یرد، ولکن یین خود تعیل پسرش را به عنوان جانشیه جعفر، اسماعکاست. از آنجا 

ه امام به خاطر امامت کم یافتیرد، درکات پدرش فوت ید حیل در قیاسماع یوقت
ن یه طرفدار ایه باطنیرده بود، گروه اسماعلکن ییل را تعیل، اسماعیحمدبن اسماعم
 .)١(باشندیدگاه مید

-توم گذاردند، عدهکل در حق پسرش محمد المیه، امامت را بعد از اسماعیلیاسماع
ھم امامت را تا  یا. عدهندو قائل به بازگشتش شد ندردک یاو پافشار یروھا  آن از یا

. و ندار و پا بر جا دانستکآش ی، سپس از آن امامانندش بردیمستور و پنھان پ یائمه
ار و کنفر امام زنده و پابرجا نخواھد بود، خواه آش یکاز  ین خالیچ گاه زمیگفتند: ھ

ز است حجت و برھانش پنھان یمعلوم باشد یا پنھان و نا معلوم. اما اگر ظاھر بود، جا
شان بر یدا باشند. ایار و پکندگانش آشید حجت و نمایبا اگر خودش پنھان بود یباشد ول

                                  
 .۳۹الفرق بین الفرق:  -١
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ا رفته و یخود را نشناخته باشد، جاھالنه از دن زمانرد و امام یبمھرکس ن باورند: یا
 .)١(بر گردنش نباشد یعت امامیرد و بیه بمکن است یھمچن

 هیاثنا عشر دیدامامت از  -۸
در مورد امامت نقطه نظر  ،معاصر است یفرقه اسالم نیتر بزرگه که یعه جعفریش
معتقدند امامت در  ھا جعفریر آن بپردازم: کل به ذیتفص یمکلم با یه ماکدارند  یخاص

اختالف نظر دارند  یاست. البته در مورد وح یامبری، ھمانند پیوح ط به جزیھمه شرا
 .)٢(نه دارندین زمیدر ا یو لذا اقوال مختلف

مان بدون اعتقاد به امامت یگردد: ایمحسوب من یاز اصول د یامامت به عنوان اصل
من ؤرد از نظر آنان میشان را درباره امامت نپذیا یباورھاھرکه امل نخواھد بود، ک
فر تا اعتقاد به فسقش کمن اختالف نظر دارند: از اعتقاد به ؤر میر غیست، در تفسین
خاص  یبه معنامومن  ؛ن باورندینشان بر ایترمعتدل یحت وان آنان وجود دارد یم
رده باشد که نه تنھا با ائمه جنگ نکنیعام است به شرط ا یه مسلم به معناکست بلین
افر ک ھا جعفریدگاه تمام یباشد وگرنه از دنخته یز برانگین شان پیروانشان و یه خشم اک

 گردد.یمحسوب م
 ار امامت بدتر ازکد: انیگویم - به عالمه معروف است ھا جعفریه نزد ک - یحل

خاص از طرف  یعام و نبوت لطف یدارد: امامت لطفیه اظھار مکار نبوت است! آنجا کان
ان ندارد بدون امام کام یامبر زنده باشد ولیا بدون پین است دنکرا ممیخداوند است، ز

 )۱/۳ن یار لطف عام خرابتر و ناگوارتر از لطف خاص است. (االلفکباشد... و ان
ند: آنچه را گفته درست کین دنبال مین را چنن سخیا شان دانشمنداناز  یکی

ن مردم سه نفر یر امامت گفت: بدترکه در مورد منکز ید: امام صادق نیافزایاست و م
بدتر از  یه گفت: ناصبکت شده یشان رواین مطلب داشت. از ایاست، اشاره به ھم

 است. یھودی

                                  
 .۱۰۲-۱/۱۹۱الملل والنحل:  -١
، اصل الشیعه و اصولھا: ۸۰ـ ۶۵شان به این منابع مراجعه کن: عقاید امامیه:  برای اگاھی از اقوال -٢

و صفحات بعدی، بحار  ۲۸۴المراد شرح تجدید االعتقاد: المقصد الخامس: االمامه: ، کشف۳۳-۴۱

وباب أنه جر هلم (أي . ۱۷۵و  ۵/۱۱۵ مامهباب جامع يف صفحات االمام و رشائط االـ االنوار 

 .وأهنم يف الفضل سواء ج  لألئمة ) من الفضل والطاعة مثل ما جر للرسول
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امبر اسالم را ینبوت پ یھودین چگونه است؟ گفت: یامبر ایپسر پ یه اکسوال شده 
عام است.  یه لطفکند کیار مکامامت را ان یناصب یخاص است ول یه لطفکرده کار کان

 )۴۳ص  یپاورق - وم الحشری(النافع 
باالتر از نبوت  یاد: امامت درجهیگویم ۶۲ - ۶۱ه ص یالھداتاب: مصباحکسنده ینو
 است.

ده ما ید: عقیگویم - تن داردعه لقب صدوق را بر یه نزد شک - یه قمیابن بابو
ه نبوت ھمه کاست  یسکن و ائمه پس از او مانند یرالمومنیر امامت امکدرباره من

ن یرالمومنیه به امامت امک یسکده ما در مورد یرده باشد. و عقکار کامبران را انیپ
تمام ه به نبوت کاست  یسکد، مانند یار نماکاز ائمه پس از او را ان یکی یندولکاعتراف 

االعتقادات  یرده باشد. رساله فکار کرم را انکامبر اینبوت پ ید ولیامبران اقرار نمایپ
  ۱۰۳ص 

از ائمه  یکیامامت و لزوم اطاعت ھرکه ه اتفاق نظر دارند، ید: امامیگوید میخ مفیش
 - باشد (بحار االنواریدر جھنم م یافر، گمراه و مستحق ماندگارکد، یار نماکرا ان

 خود آورده است) یرأ یبرا شاھدی د رایمفی  گفته ی، مجلس۲۳/۳۹۰ یمجلس
 باشد.یم یشان ابو جعفر طوسس طائفهیه و استاد رئیاز رھبران امام یکید، یمف

ز دچار ین یگرینه دیم در زمینیبینه مزبور، میو افراط آنان در زم یعالوه بر گمراھ
ا رفته یبدون توبه ھم از دنھرچند  انشین باورند، فاسق ایبر اھا  آن اند،افراط گشته

تاب کز یو ن ۹/۲۲۶ج  ۸شماره:  - ةينياجوبه املسائل الدگردد (یباشد، وارد بھشت م

 )۱/۱۵ هيعه االمامينجانب: فقه الشيا یفيتال
گاھیو  ھا ویژگیامام در معصوم بودن،   امبر استیھمانند پ ھایش آ

دا و پنھان یو گناھان پ ھا پلیدیتا دم مرگ، از ھمه  کیودکواجب است امام، از سن 
ه واجب است از اشتباه، خطا و ک، معصوم و در امان باشد، ھمچنانیو اشتباھ یعمد

 به دور باشد. یفراموش
مال باشد. از کنه دارا بودن صفات ین مردم در زمین واجب است جزو برتریھمچن

ما یو صورت و س یاردانکر، یو تدبعقل  ی، صداقت، دادگریدامنکری، سخاوت، پایدل
 .ھا ویژگیگر یگرفته تا د

 ند.کیش از خود اخذ میا امام پیامبر یق پیامام علم و معارفش را از طر
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 یرویله نیق الھام به وسیرخ داد، الزم است وقوع آن را از طر یاحادثه تازهھرگاه 
آورد و  یرو یزیابد. اگر چه چیعه نھاده است، دریه خداوند در او به ودک یقدس

ل یبه دال یشود و نه نیازیم یقت آن را بفھمد، نه دچار خطا و اشتباھیخواست حق
امل شدن را کش و یت افزایقابل یدانش وھرچند  ان دارد،یدانشجو ییو راھنما یعقل

امبر بوده تا او را یه ھمواره ھمراه پکاز مالئ یکیاز آنان اعتقاد دارند،  یز دارد. گروھین
ه ھمراه کشتافت، مالئ یار باقیبه د ج امبریپ یو آموزش دھد، وقت ییراھنمات، یتقو

ف را در حق یرد، تا ھمان وظاکش پرواز نیاول ین ماند و به جایزم یھمچنان رو یو
 .)١(امبر، انجام دھدیائمه پس از پ

                                  
و باب: الروح التی یسدد الله بھا  ۲۷۲ - ۱/۲۷۱اصول الکافی: باب ذکر االرواح التی فی االئمه  -١

در این باب شش حدیث آمده است، از ابو عبدالله روایت شده که در تفسیر  ۲۷۴-۱/۲۷۳االئمه 

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما﴿آیه:  ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱ َوَ�َ�ٰلَِك أ [الشوری:  ﴾...ۡ�ِ

۵۲[ 
تر از جبرئیل و میکائیل خلق نموده، او ھمراه پیامبر بوده تا او را ای را بزرگگفت: خداوند فرشته 

از وقایع اطالع دھد و تقویتش نماید که بعد از پیامبر ھمراه ائمه خواھد بود. در باب پیشین آورده 
نماید پیامبران بوده، وقتی جان پیامبر گرفته شد، فرشته نقل مکان میکه: روح القدس مخصوص 

ورزد، نه اھل لھو است و نه مغرور و خوابد، نه غفلت میرود. روح القدس نه میو پیش امام می
ای تفسیر دیدن را اینچنین کرده بیند. در حاشیهخودخواه است که امام به وسیله او چیزھا را می

-۴۷/۲۵یزھا از عرش گرفته تا طبقات زیرین! و نیز بر کتاب: بحار االنوار ج است: دیدن ھمه چ
 ۱۰۹-۱۰۸باب االرواح التی فیھم ای فی االئمه. ابن بابویه القمی در رساله خود ص  - ۹۹
گوید: اعتقاد ما درباره اخبار وارده در مورد ائمه این است که: موافق کتاب خدا، متفق المعنی  می

اند. قمی صاحب کتاب: من ال یحضره تند. چرا که از طریق وحی به دست آمدهو بدون تضاد ھس
گوید: یاران ما بر عصمت الفقیه، یکی از کتب معتبره حدیث نزد جعفریه است. مجلسی می

پیامبران و ائمه از گناھان کوچک و بزرگ عمدی و اشتباھی قبل و بعد از نبوت و امامت و بلکه 
اند. ھیچ کس جز محمدبن رسند، اجماع و اتفاق نظر کرده حضور خدا میشان تا به  پیش از والدت

اند خداوند ائمه را دچار اند، آنان جایز دانستهبابویه و استادش ابن الولید با آن مخالفتی نکرده
-اشتباه کنند، نه اشتباھاتی که از طرف شیطان و در غیر چارچوب تبلیغ و بیان احکام، رخ می

که به رئیس طائفه شھرت یافته و نویسنده دو  -. طوسی نیز ۳۵۱ - ۲۵/۳۵۰ر: دھد. بحار االنوا
گوید: اشتباه و فراموشی برای ائمه در چارچوب می -ھای چھارگانه حدیث است  کتاب از کتاب

باشد. ولی در غیر آن موارد، درست است دچار اشتباه یا دعوت و تبلیغ دین خدا، جایز نمی
شان نرساند، چگونه جایز نیست در حالی  ای به کمال عقلیینکه ضربهفراموشی شوند، به شرط ا
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ف یه وظاکوجود داشته باشد  گر ھدایت یشواینفر پ یک یالزم است در ھر زمان
ا و آخرتشان در آن است، یر و صالح دنیآنچه خ یمردم به سو ییاز راھنماامبر را یپ

ت امور و یترب یمردم برا یعموم یامبران از سرپرستیز ھمچون پیشان نیانجام دھد. ا
ردن ستم و تجاوز، برخوردارند. کن کو ریشهھا  آن انیعدالت م یمصالح، برقرار

 ن امامت ادامه راه نبوت است.یبنابرا
اوامرشان را واجب  یه خداوند فرمانبردارکھستند  یان، ھمان (اولواالمر)یشوایپ

دن به خدا ھستند. لذا فرمان یرس ھای راهشان گواھان بر مردم و یدانسته است. ا
 زا یچیاز خدا و سرپ یرویشان پیاز ا یرویاو، پ یشان نھیشان فرمان خدا و نھیا

دشمن او، به  شان دشمنار خدا و شان دوستدیاوامر او، دوستدار ا یچیامرشان سرپ
 د.یآیشمار م

ز ھمانند یامبر نیب پیذکب رسول خدا است، تیذکشان بسان تیب و پاسخ ایذکت
در برابر اوامرشان، واجب و  یجکم و گردن ید. پس تسلیآیب خداوند به حساب میذکت

 است. یضرور
و زالل ائمه  کرا جز از چشمه پا یام الھکه آب احکن باورند یه بر ایعه امامیو لذا ش

باشد، گردن یز نمیشان جایه از راجز ا یام و معارف الھکد، بر گرفتن احیتوان نوشینم
ان او و خدا حاصل ینان میگردد و اطمیشان آزاد نمیر ایلف با مراجعه به غکم

 !ق آنانیف محوله از طریالکشود جز با انجام ت ینم
ا بر یامبرش و یح خداوند بر زبان پیپس جز با تصره امامت بسان نبوت است، کچون

است، پس  یامبریامًال ھمانند پکن امر یگردد، در ای، ثابت نمیزبان امام منصوب الھ
ن ییعموم مردم تع گر ھدایته خداوند او را به عنوان ک یسکمردم حق ندارند درباره 

ا یشنھاد و ین، پییتعه حق کره شوند، ھمچنانینند و بر او چینموده، به قضاوت بنش
ن امامت یدن بار سنگیشکبر دوش  ییه تواناک یرا شخصیرا ندارند. ز یانتخاب و

ن خداوند انتخاب ییص و تعید جز با تشخیھمه مردم را دارد، نبا ییو راھنما یعموم
 گردد.

                                                                                 
ای برای اشتباه کردن است. گردند، خواب زمینهشوند بیھوش میخوابند، بیمار میکه ایشان می

و  ۴/۱۶۵برند. التبیان ج و ھمچنین بیماری از تصرفات خود و رخدادھای گذشتگان را از یاد می
۱۱۶. 
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مردم را صراحتًا نام برده  یشواین خود و پیجانشج  امبر خداین معتقدند: پیھمچن
ر یمختلف به عنوان ام یطالب را در جاھا یبن ابیش علیموی خواست. پسر ع

 یر خم ھم وینمودند، روز غد یمردم، معرف یشوایو پ یالھ یمسلمانان و امانتدار وح
 یه دوازده نفر را براک. ھمانگونه ندش گرفتیعت مسلمانان را براین و بییرا رسمًا تع

 برده است.ب نام ین و به ترتییبعد از خود، تع ییشوایپ
 باشند:یر میب زیرا نام برده، به ترتھا  آن ج امبر خدایه پکھای  آنگامامان دوازده

ده به جھان یامبر دیعت پیش از بیه ده سال پکطالب،  یابن اب یابوالحسن، عل .۱
 .دیبه شھادت رس یگشود و سال چھل ھجر

 )۵۰ - ۳) (کی(الز یبن عل ابو محمد، الحسن .۲
 )۶۱ـ ۴» (د الشھداءیس« یبن عل نیابو عبدالله، الحس .۳
 )۹۵ - ۳۸» (نیالعابدنیز«ن یبن الحس یابو محمد، عل .۴
 )۱۱۴ - ۵۷» (الباقر« یابو جعفر، محمدبن عل .۵
 )۱۴۸ - ۸۳» (الصادق«ابو عبدالله، جعفربن محمد  .۶
 )۱۸۳ - ۱۲۸» (اظمکال«بن جعفر یم، موسیابو ابراھ .۷
 )۲۰۳ا ی ۲۰۲ - ۱۴۸» (الرضا« یبن موس یابوالحسن، عل .۸
 )۲۲۰ - ۱۹۵» (الجواد« یابو جعفر، محمدبن عل .۹

 )۲۵۰ - ۲۱۴ا ی ۲۱۲» (یالھاد«بن محمد  یابوالحسن، عل .۱۰
 )۲۶۰ - ۲۳۲» (یرکالعس« یابومحمد، الحسن بن عل .۱۱
ن دوران و یو امام و حجت مطلق ا» یالمھد«ابوالقاسم، محمدبن الحسن  .۱۲

ز از عدالت و یشده، لبره پر از ظلم و ستم کا را پس از آنیپنھان گشته تا دن
پنھان  یھـ مدت ۲۶۰ا آمد، در سال یھـ به دن ۲۵۶ا سال ید. گوینما یدادگر

 نون غائب شده است.کتا  ۳۲۹سال  ازگشت و 

 یریگجهینت
ر را یات زکه در منابع خودشان آمده بود نکه، ھمانگونه ید امامیان عقایپس از ب

 م:ینکیم یادآوری
از ائمه قائل به آن  ھیچکدامن، یاز اصول د یان اصلقرار دادن امامت به عنو -أ
ھم قائل به آن  یه خود امام علک یین گروه به آن معتقدند، تا جایه اکاند نبوده یامامت
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ه موضوع ک یسکن ینخست - میته چھارم بدان اشاره نمودکه در نکھمانگونه  - نبود
ه کبود، ھمچنان یھودیبن سبأ امبر را مطرح نمود، عبداللهیت پس از پیو وصا یندگینما

 نقل شد. یعیاز منابع ش
ر ھزارھا یفکت یعنی، ین علیفر به مخالفکنظر دارند بر نسبت اجماع و اتفاق -ب

از آنان را  یاداد و عده یشان گواھیه به برترکرم کامبر ایب پیذکصحابه بزرگوار و ت
ه خداوند درباره کباشد، چرا یز در تضاد میم نیرکه با قرآن کمژده بھشت داد، بل

شان را داده است. و بازگشت آنان ثابت نشده تا یاز ا یخشنود یگواھھا  آن از یگروھ
 اند؟!جا آوردهکن اتھام بزرگ و نابخشودنی را از یرند، پس ایمورد خشم خدا قرار گ

، ملقب به صدوق یه القمیشان، ابن بابوس طائفهیرئ ید استاد طوسیآنچه از مف -ج
ملقب به عالمه و  یث، ابن المطھر حلیتب چھارگانه معتبر حدکاز  یکیسنده ینو و
به  - ه از نظر آنان تمام افراد امتکرساند ین را به اثبات میم، ایردکگران نقل ید

گردند، ین محسوب میافر و برگشته از دک - بن سبأروان عبداللهیو پ ھا رافضی یاستثنا
ه ھنگام کاست  یزین چیاج  امبریاران ارجمند پی یعنین نسل امت یژه بھتریبه و

ن و یتاب او نزد آنان نخستکه کم، یشوی) از آن مطلع مینیلک - یافکتاب (الکمطالعه 
ن یر بھتریاستادش در فن تفس یم قمیابن ابراھ یتاب علکث، و یتاب حدکن یبرتر

 ند.یآیتاب، به شمار مک
ن یالدن شرفیه عبدالحسکن جانب: (المراجعات المفتراه...) ثابت شده یتاب اکدر 

ه کم یرسین میقیبوده است. پس به ھای  آنافرانه و گمراھک ین رأیمعتقد به چن
ه تنھا در گذشته وجود داشته باشد، کست ین یخیرام مسأله تارکر صحابه یفکموضوع ت

 یسازجھل و گمراه یاز روب یشه تقریه سردمداران و رھبران اندکھمانگونه 
ن یچن یه داراکن یه عبدالحسکند. بلیه نمایرا توج ین انحراف و گمراھیخواھند ا یم

 یکیب در تھران آمده یتقر یھا نفرانسکاز  یکیه در کباشد، ھمچنانیم یده باطلیعق

ف يلأت (املراجعات والفصول املهمه يفتاب: کب است. و در دو یشه تقریاز مبلغان اند

 یب به معنایتقر یگردد. ولیم یب تلقیتقر ینونکاز رھبران  یکیبه عنوان  االمه)
خواند یر پرچم ابن سبأ فرا میو گرد ھم آمدن ز یپارچگیکخاص خود!! او مردم را به 

ه با ک یسانکر یفکو ت - امبریپس از پ ھا انسانن یبرتر - ر و عمرکر ابوبیفکه بر تک
 نظر دارند. اند، اتفاقردهکعت یشان بیا
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از  یکیه کد یدیرا دھرکه د: یگویه مکام افتاده یاد گفته ابوزرعه رازینجا به یدر ا
ه او ملحد است،چون کاست، بدان کیزد و از منزلتش میم طعنهامبر را یاصحاب پ

ه کامبر خدا حق است، آنچه را آورده حق است، و تنھا صحابه بودند یقرآن حق است، پ
خواھد ید میح نمایشان را تخطئه و تجریاھرکس ند. پس درسانیما من را به یام دیپ
م الحاد و کتر و صادر نمودن حستهیح او شایند، لذا تجرکشه بر یتاب و سنت را از رک

 تر است.تر و مناسبه او درستیعل یگمراھ
امبر بدون توقف و تا روز یپ ینیبه وجوب استمرار امامت و جانشھا  آن اعتقاد -د

ن پدر گردد. یه پسر جانشک یا. به گونهسنیاز افراد نسل امام حس یکیامت، در یق
محمد الجواد (امام  یعنیھفت ساله،  یاه پسر بچهکر ساخته یشان را ناگزین اعتقاد، ایا

الرضا) را  یروان پدرش (علینھم) را بر تخت امامت بنشانند. و لذا دو گروه از پ
ش، اعتراف یبودن و خردسال کوچکبه خاطر  یو ییشوایه به امامت و پکم ینیب یم

عه مذھب خبر یش یو قم ی) نوشته: نوبخت۹۲عه ص یتاب: (فرق الشکردند. در کینم
 ه:کن آمده ین ماجرا چنیا

و  کوچکرد، پسرش (محمد) ھفت ساله بود، مردم او را کفوت  یابوالحسن رضا وقت
لف باشد، اگر درست باشد کنفر بالغ و م یکد یخردسال شمردند و گفتند: امام با

ز باشد، پس یز جایف از او نیلکد تیلف را دستور دھد، باکر میاز غ یرویخداوند پ
ان کوه امین شیشد، به ھمکف را بر دوش یلکت یر بالغیست غیه معقول نکھمچنان

 ن ھمه آنچهیین، تبیده دیچین پیام و قوانکان مردم، احیز و درشت میندارد قضاوت ر
د. اگر درست باشد ینما کاز مردم را دریمورد ن یویو دن ینیامبر آورده و امورات دیرا پ

 ین تصورید چنیابد، بایتر است، مسائل مزبور را درنییاز حد بلوغ پا یاه درجهک یسک
 یه حتک یاز باشد، به گونهیتر از بلوغ است، جانیین درجه پایه چندک یسکدر حق 

نا  ین تصوریه چنکگھواره است بتواند آن را بفھمد، حال آنه در ک یخردسال کودک
 باشد.یت میمعقول و دور از منطق و عقالن

در  یو به قول یز در سن ھفت سالگی) را نیالھادین پسر حسن الرضا (علیھمچن
ز ھمچون سابقش یاو ن یعنیند دشوا معتبر شمری، به عنوان امام و پیھشت سالگ

 نائل آمد!ه به امامت کخردسال بود 
وداع  را یدار فان ی) در حالیرکازدھم (حسن عسیه امام کنیآورتر از ھمه اشگفت

ان یده و شناخته نشد، مخلفاتش را جعفر (برادر) و مادرش میاو د یبرا یه پسرکگفت 
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شوند، یم میروانش بعد از او به ده گروه و دسته تقسیم نمودند، اصحاب و پیخود تقس
ماند!! او یامت زنده میه تا روز قکد آوردند یش پدیرا برا یاپسر بچه یگروه دوازده امام

ما  یند ولیبیم ما راند کیت مکد ما پنھان گشته ھر ساله در مراسم حج شریاز د
 م!!ینیرا بب یم ویتوان ینم

 یازده امام ھمگام با گمراھیدر مسأله  - گروه یک یبه استثنا - هیتمام فرق امام
 یرکه: حسن عسکورزند ید مکیتاو روند، اتفاق نظر دارند یش میپ ھایدوازده امام

 وده است.بفرزند ن یدارا
ر متفرق شدن یده فراگیند، به پدکعه را مطالعه یمختلف ش یھاتب فرقهکه ک یسک

ن است کخورد، ممیاز ائمه، بر م ھرکدامگوناگون ھنگام مرگ  یھاعه به دستهیش
اگر خدا  - منقسم شوند. در بخش سوم یتر کوچک یھابه دستهھا  آن از ھرکدام
شتر ین موضوع را بیعه، این سنت نزد شیھنگام بحث از موضوع تدو - بخواھد

گرفتار  یآورسرسام یھا یبه انحرافات و گمراھھا  آن از یم برخینیبیم. و میافکش یم
خدا،  یدادن برا، ھمتا و انباز قرار ھا انسان یگرفتن برخ ییاند از جمله: به خداآمده
افراد و حالل شمردن لواط و ازدواج با محارم از طرف  ینبوت از جانب برخ یادعا
را دلش خواست انجام دھد و ھرچه  امام را شناخت،ھرکه اند: گر، و گفتهید یبرخ

ن فرق گمراه و منحرف یاز ا ھرکدامه کنیتوجه ا ته جالبکست. نیبر گردن او ن یگناھ
ه کت است! حال آنینده مذھب اھل بیافته و نمایا او گروه نجات ه تنھکبرد یگمان م

ادعا ھا  آن از ھرکدامه کنیآورتر او دورند. شگفت یت اطھار از ھمه آنان بریاھل ب
د. ینمایم یبانید و پشتییش را تایھاامبر گفتهیپ کتاب خدا و سنت پاکه کند ک یم

 د.یآیتاب مکنده و بخش دوم ین مطلب در فصل آیشتر ایح بیتوض

 

 





 
 

 

  امامت یل قرآنیدال
 والیت و سرپرستی -۱
 آیه مباھله -۲
 آیه تطھیر -۳
 معصوم بودن ائمه -۴
 ماجرای غدیر خم -۵

 مقدمه 
ه مذھب کوجود ندارد  یارکنص واضح و آش یکم یرکه در قرآن کواضح است 

ه درباره ک یاتیل و استناد به رواید، طرفدارانش به ناچار به تاوید نماییرا تا یجعفر
را ھا  آن هیه جعفرک یاتین آیاند. مھمتراند، متوسل گشتهر شدهکات ذیاسباب نزول آ

 اند، عبارتند از:ش قرار دادهیدگاه خویپشتوانه د

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ -أ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ِينَ ٱَءاَمُنواْ  �َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
 .]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ 

 یه خاشعانه نماز را به جاکند یاور و دوست شمای یغمبر او و مومنانیتنھا خدا و پ 
ه دال یند: آیگویم نامند ویت میه والیه را آین آینند. اکیات مال به در مکآورند و زیم

َما﴿ را واژهیطالب است، ز یابن اب یامبر، علیه امام بالفاصله بعد از پکن است یبر ا  ﴾إِ�َّ

از  یرویب امور و لزوم پیه به ترتک یسک یعنیز ین ﴾َوِ�ُُّ�مُ ﴿ رساند، واژهیحصر را م
نازل شده است،  یبه اتفاق آراء درباره عل - شانیاز نظر ا - هیتر است. آستهیاو، شا

 د.یوع انگشترش را بخشکه در حال ریکوقت

 :آیه مباھله -ب

َك  َ�َمنۡ ﴿ ْ  َ�ُقۡل  ۡلعِۡلمِ ٱ ِمنَ  َجآَءكَ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  �ِيهِ  َحآجَّ ۡ�َنآَءنَا نَۡدعُ  َ�َعالَۡوا
َ
ۡ�َنآَءُ�مۡ  �

َ
 َو�

نُفَسَنا َو�َِسآَءُ�مۡ  َو�َِسآَءنَا
َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ لَّۡعَنَت  َ�َنۡجَعل نَۡبَتِهۡل  ُ�مَّ  َوأ َّ�  َ�َ 

 .]۶۱: عمران آل[ ﴾٦١ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ
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شان یز پرداختند. بدیده است با تو به ستیه به تو رسک یبعد از علم و دانشھرگاه  
د، یم و شما ھم فرزندان خود را آماده سازینکید ما فرزندان خود را دعوت مییایبگو: ب

ان تمنا یدروغگو ین خدا را برایم و نفریداریخدا بر م یسپس دست دعا به سو
 م.یینما یم

َج ﴿ -ج � ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوقَۡرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َوَءا�َِ�  لصَّ

َكٰوةَ ٱ ِطۡعَن  لزَّ
َ
َ ٱَوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َيۡتِ ٱأ

  ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
د و یان مردم ظاھر نشوین در میشیت پید و ھمچون جاھلیخود بمان یھاو در خانه

غمبرش اطاعت ید و از خدا و پیات را بپردازکد و زید و نماز را بر پا دارینکن ییخودنما
 کامًال پاکند و شما را کت دور یدی را از شما اھل بیخواھد پلیوند قطعًا مد. خدایینما

 سازد.
ه ین آین است، و ای، فاطمه، حسن و حسینجا: علیت در ایند: مراد از اھل بیگویم

 ند.کیداللت م - ه امامت ھمواره با عصمت خواھد بودک - شان بودنبر معصوم 

ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ -د ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ٱَوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي    ]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
مال و کرا به تمام و ھا  آن مود و اوزایب یم او را با سخنانیابراھ یه خداکو آن گاه را 

ا از یرد. گفت: آکمردم خواھم  یشواین وجه انجام داد. گفت: من تو را پیبه بھتر
 رسد.یاران نمکمان من به ستمیگفت: پ ؟دودمان من

ده است. لذا به رکرا از درجه اعتبار ساقط  یارکه امامت ھر ستمین آیند: ایگویم
ند، کحظه ھم عبادت ل یکر خدا را یغھرکه م واگذار شد. و یدگان نسل ابراھیبرگز
رده کرا پرستش ن یچ گاه بتیه ھکاست  یسکآن  یگردد. علیار محسوب مکستم

 احراز مقام خالفت را ندارند. یستگیارانند و شاکگر ستمید یخلفا یاست. ول
 یکش از یدر ب - شانیبه گمان ا - میرکه: قرآن کن است یسخنان گذشته ا یمعن

ده دارند: یگران. و لذا عقیاستحقاق امامت دارد نه د یه تنھا علکرده کمورد اشاره 
را نام ببرد و او را به عنوان امام مردم بعد از  یه علکامبرش را دستور داد یخداوند پ

د، و آن را یآینده بر مردم گران مین امر در آیه اکدانست یامبر میند، پکن ییخود تع
ه کرا واضح است ینند. زکیادش معموزاده و دام یامبر برایت و محبت پیحمل بر عنا
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الت و یامبر از تمایپ یو دور کین به پاییقیمان و یز در اینون نکمردم آن دوران و تا 
خداوند سبحان او را در انجام آن مھلت نداد و به او  یستند. ولیسان نیک یورزغرض

 ه:کرد ک یوح

َها۞﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  بَلَّۡغَت  َ�َما َ�ۡفَعۡل  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ مِنَ  َ�ۡعِصُمَك  �َّ  ]۶۷: المائدة[ ﴾٦٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱ َ�ۡهِدي َ�  �َّ
ن یپروردگات بر تو نازل شده است برسان و اگر چن یسو زفرستاده! ھر آنچه ا یا 

دارد. خداوند یو خداوند تو را از مردمان محفوظ م یارا نرسانده ، رسالت خداینکن
 د.ینمایت نمیافران را ھداکگروه 

نداشت، ھنگام بازداشت (از حج  یجز فرمانبردار یاد سخت، چارهین تھدیپس از ا
شترشان یه بک - مردم یبرا یراد سخنرانیر خم) شروع به ایدر (غد )یخداحافظ

ستم؟ یتر از خودشان نستهیفرمود: مگر من نسبت به مومنان شارد و ک - دندیشن یم
ز دوست اوست، تا ین ین علیمن دوست او ھستم اھرکه گفتند: بار الھا بله، پس گفت: 

وار و صراحتًا ن مطلب را اشارهیھم ا یگریمتعدد دھای  آنکآخر سخنانش. سپس در م
 ..)١(ان بردیش را به پایت خوینمود تا مسئولیرار مکز تین

 ه نازل گشت:ین آینده شوند اکند و مردم پراک کر را تریامبر خدا، غدیه پکش از آنیپ

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

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱأ

 ۚ خود را بر شما ردم و نعمت کامل ک تان براین شما را یامروز د ]۳[المائدة:  ﴾...دِيٗنا
 دم.یشما برگز ین خداپسند برایل نمودم و اسالم را به عنوان آئیمکت

 ین، تمام نمودن نعمت، خوشنودیردن دکامل کبر بر کفرمود: الله ا ج رمکامبر ایپ
خواھد بود. سپس مردم و  یمسلمانان پس از من از آِن عل یخدا از رسالتم و سرپرست

خبر در  .)٢(نمودند یت گفتن به علیو تھن یکع به تبرر و عمر شروکابوبھا  آن شیشاپیپ
د، سوار شترش شد و یز رسین ید و به حارث ابن نعمان فھریچیمناطق مختلف پ

 یاده شد و به زانو خواباندش و گفت: اید از شتر پیامبر آمد تا به (ابطح) رسیخدمت پ
م، یمان آوریخدا و رسالت خودت ا ییتایکه به ک یمحمد! از جانب خدا به ما دستور داد

م و یردکم، از تو قبول یآورد یپنجگانه را به جا ینمازھا یم، دستور دادیرفتیپذ

                                  
 و در آن جمله: یا ایھا و اللھم نعم آمده است. ۱۳۴صولھا ص اصل الشیعه و ا -١
 ۱/۱۱الغدیر  -٢
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و ھمه  یات، گرفتن روزه رمضان و انجام مراسم حج امر نمودکن مرا به دادن زیھمچن
 یت را بلند نمودیپسر عمو یتا بازوھا یردکن مقدارم بسنده نیم سپس به ایرفتیرا پذ

ن یا ایز دوست اوست، آین یمن دوستش باشم، علھرکه د: یو گفت یو بر ما برترش داد
ه ک یسکامبر فرمود: سوگند به یا از طرف خداوند به شما ابالغ شده؟ پیاز خودت است 

ه به یکن دستور از طرف خدا به من ابالغ شده است. حارث در حالیست این یجز او الھ
د حق است، از آسمان یگویا اگر آنچه محمد میخداگفت: یطرف شترش باز گشت، م

ده بود یمان بفرست. به شترش نرسیرا برا کیا عذاب دردنایز یسنگ را بر سرمان فرو ر
ش خورد و از مقعدش خارج گشت و یرد، به موکاو پرتاپ  یرا به سو یه خداوند سنگک

َل َسآ�ُِلۢ بَِعذَ ﴿ ه را فرود آورد:ین آیبکشتش. خداوند ا
َ
 ]۱[المعارج:  ﴾١اٖب َواقِعٖ َسأ

 وندد.یپیه به وقوع مکرد ک یدرخواست عذاب یسوره معارج: خواستار یابتدا
 یستیباشد، لذا باینه مین زمیشان در ایگانه فوق اساس استدالالت قرآنات ھفتیآ

 م.یآن بپرداز یدگاھشان را ارائه و به طور مفصل به بررسید

 یت و سرپرستیوال -۱
قاطع در  ینامند و به عنوان نصیت میه والیه آن را آیه جعفرک - ه نخستیدر آ

ه کنند کیت میم آنان رواینیبیم مینکیدقت م - آورندیاثبات امامت به حساب م
آمد  یازمندیوع بود و نکه او در حال ریکطالب فرود آمده، وقت یابن اب یدرباره عل

 یکرد، آن کدست راستش اشاره  کوچکز با انگشت یرا درخواست نمود، او ن یزیچ
ند: خداوند یگویه مین آیا ینفر ھم انگشتر را از انگشتش در آورد و گرفت. و در معن

رده است. کمردم و انجام اموراتشان دارد، مشخص  یسرپرست یستگیه شاکرا  یسک

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرمایز از او واجب است و میمردم ن یرویپ ُ ٱإِ�َّ [المائدة:  ﴾ۥُ�ُ َورَُسو �َّ

ب امور شما را دارد، خداوند و رسول یمصالح و ترت یاقت سرپرستیه لک یسک یعنی ]۵۵

ِينَ ٱوَ ﴿ است َّ�  ْ ِينَ ٱ﴿ ه:کند کیف مین گونه توصیسپس مومنان را ا ﴾َءاَمُنوا يُقِيُموَن  �َّ
لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن ﴿ ت شرائط آنیبا رعا یعنی ﴾لصَّ ات را در کز یعنی ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

 نند.کیوع ادا مکحال ر
امبر یبعد از پ یل بر صحت امامت بالفصل علین دلیارترکه آشین آیند: ایگویآنگاه م

ه ک یسک یمعن ﴾َوِ�ُُّ�مُ ﴿ لمهکثابت شد  یه: وقتکن است یز ایاست، علت آن ن
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ه مراد از کرساند، و ثابت شده یب امور و وجوب اطاعت از او را میترت یستگیشا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ گردد. یار مکز ثابت و آشین یل بر امامت علیباشد، پس دلیم یعل ﴾َءاَمُنوا
داند علماء بر آن ید میه در آن دقت نماک یسکته اول است، کدال بر ن ظمراجعه به لف

را اگر ین حمل گردد، زیدر د ی) بر دوستیست واژه (ولیاند، درست نردهکح یتصر
گران خارج شوند حال ینفر مومن اختصاص ندارد و د یکن امر تنھا به ین باشد ایچن

َما﴿ ه لفظکآن  رساند. آنچه مقصود و مصداقیور را مکر مذیم از غکح یحصر و نف ﴾إِ�َّ

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ه تنھا او کاند. چرا ه آمدهکاست  یاریات بسیسازد، روایرا مشخص م ﴾َءاَمُنوا
ر یرد غیگیه قرار میه مورد خطاب آکه: آنکنیگر ایته دکوع صدقه داد. نکحال ربود در 

شود: مضاف و یاو مقرر شده است وگرنه باعث م یت برایه والکاست  یسکاز 
 .)١(باشند یکیه یال مضاف

 یه طبرکھمانگونه  - لیاھل تاو یه بدان باور دارند. ولیه جعفرکاست  یزین چیا
 یه علیند، مراد از آیگویم یه مزبور اختالف نظر دارند، برخیر آیدر تفس )٢( - دیگویم

 یکگردد و اختصاص به یه ھمه مومنان را شامل میگر اعتقاد دارند: آید یاست و برخ
 نفر ندارد.

 از یآورد. در برخینند مکیت مید و تقوییدگاه دوم را تایه دکرا  یاتیروا یطبر

ِينَ ٱ﴿ مراد ازه درباره ک یسکتعجب شده از ھا  آن َّ�  ْ ه در کد، چرا ینمایسوال م ﴾َءاَمُنوا
ت یردن ندارد. آنگاه به دو رواکبه سوال  یازینگونه مسائل نیه اکپرسد یم یزیمورد چ

 پردازد: یم
ت یمان روایم براکیح یر از عتبه ابن ابیوب بن سویل گفت: ایل بن اسرائیاسماع -أ

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ه درباره (کرد ک ُ ٱإِ�َّ  ابن طالب است. یگفت: عل ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
 یکند که: دربارهبن عبدالله از مجاھد نقل میز از غالب یحارث از عبدالعز -ب

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ گفت: در مورد علی فرود آمده است که در حال رکوع  ﴾...ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
بن ابی الحکیم  ۀبن سوید و عتباول دو نفر به نامھای ایوبصدقه داد. در سند روایت 

                                  
، ۱۱۰ - ۱۰۷، زبده البیان ص ۲۴ـ ۶/۲، المیزان ۶/۱۲۶، مجمع البیان ۵۶۴ - ۳/۵۵۸التبیان  -١

 .۱۴۱و تفسیر شبر  ۱۸۱ - ۱۷۹، مصباح الھدیه ص ۲۸۹المراد کشف
 .۴۲۵ - ۱۰/۴۲۴تفسیر طبری با تحقیق احمد شاکری  -٢



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٥٠

 یمکف نموده، امام احمد او را یگران او را تضعین و دیوارد شده که امام احمد، ابن مع
معتمدان) آورده  - را در زمره (ثقات یابن حبان و ینسبت داده ول یبه ضعف و ناتوان

 است.
نفر  یکز یث دوم نیاست: و در سند حداعتبار  بی ف ویث اول ضعین سند حدیبنابرا

ث و یر الحدکه در اصطالح محدثین به منکدالله وجود دارد یبن عببه اسم غالب 
 .)١(ت او از درجه اعتبار ساقط استیباشد. لذا روایمعروف م کمترو

ه کستند، بلیسرپرست شما ن ھا یھودی یعنید: یگویه مزبور میر آیر در تفسیثکابن 

ِينَ ٱ﴿ گردد. وین بر میشما به خدا، رسول و مومن یسرپرست لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ : یعنی ﴾لصَّ
ان اسالم و مختص خداوند کار نیتر بزرگه کاقامه نماز  یھا ویژگی یه داراک یمسلمانان

، دستان استیازمندان و تھین کمکو  ھا انسانه حق کات اموال کتاست و دادن زیک

حال است از  هکاند گمان برده یبرخ ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ جملهھستند. و اما درمورد 

َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن ﴿ جمله ن یاگر چن یدھند، ولیات و صدقه مکوع زکدر حال ر یعنی ﴾لزَّ
ه به ین آیگر اوقات باشد چون در ایوع بھتر از دکات در حال رکد پرداخت زیباشد با

ست. ین نیصاحب نظر چن یاز علما کیچ یه نزد ھکعنوان مدح آمده است، حال آن
ه درمورد او نازل شده یه آکنند کیر مکذ ین باره از علیرا در ا یتیروا یاعده یحت

درخواست  یزینار او گذشت و چکاز  یریوع فقکه در حال رکبود  یاست و آن ھنگام
 داد. یز انگشترش را به وینمود، او ن

به علت  ؛دھدیآورد و سپس توضیح مین موضوع را میات مزبور به ایر روایثکابن 
ده است. آنگاه یبه اثبات نرسھا  آن از یکچ یھھا  آن انیضعف اسناد و مجھول بودن راو

ات درباره عباده بن ین آیه اکم معلوم گشت یه قبًال آوردک یثید: در احادیگویم
خدا، ت یجست و به وال یزاریب ھا یھودیمان یه او از پکنازل شده آنگاه س صامت

ھا  اینه خداوند بعد از ھمه کن خاطر است یشد و به ھم یامبر و مومنان راضیپ

َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن﴿ :دیفرما یم ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ ِحۡزَب  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱ ُهمُ  �َّ
د یترد بی ردیبپذ یاریو  یغمبر او و مومنان را به دوستیخدا و پھرکس  ]۵۶: المائدة[

ُ ٱَكَتَب ﴿ د:یفرمایه مکروز است.) ھمچنانیحزب الله پ � إِنَّ  �َّ ۠ َورُُسِ�ٓ نَا
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
َ ٱَ� َّ� 

                                  
 .۲۲۴حاشیه ص  ۵ھمان. ج  -١



 ٥١  دالیل قرآنی امامت

روز یغمبرانم قطعًا پیه من و پکرده است کن مقدر یخداوند چن ﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ 

َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب ﴿ د:یفرمایا میره است.) و یرومند چیگمان خداوند ن بی م.یگرد یم
َ
ِ ٱ� َّ� 

 روز و رستگار است.یزدان، قطعًا پیحزب  اھمان ﴾٢٢لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم 
شده  یاریشود رستگار و  یامبرانش و مومنان راضیت خدا، پیبه والھرکس پس 

َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ ﴿ د:یفرمایه مین آیا و آخرت است و لذا خداوند در ایدن ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 
ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب   .)١(]۵۶[المائدة:  ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

 م:یپردازیته مکر چند نکبه ذھا  اینبعد از ھمه 
م یرسیجه مین نتیر به ایثکابن انات حافظیو از ب یطبر یھا روایتق یبا تحق -أ

باشد، عالوه یح نمیصح وع، از لحاظ سندکت مربوط به صدقه دادن در حال ریه: رواک
 .)٢(افتیمیرا ن ھا روایتن گونه یم ایمراجعه نمودھا  بدان هک یثیتب حدکتمام  ن دریبر ا

از لحاظ متن ھم مردود  - اندز گفتهیر از او نیر و غیثکه ابن کچنان - ھا روایت
 یخالم، کا یاد باشد یآن خواه ز ارتباط با بی اتکه حرکن است یھستند. ارزش نماز در ا

ات کنند نه حرکیار نماز را باطل میات بسکه حرکن است یم در اکاد و یباشد. تفاوت ز
  .)٣(رگذارندیاقامه نماز تاث ین آوردن معنییدر پا کبدون ش یم ولک

عًا و کع رکریع کردن و سر فرود آوردن، رکرنش ک: یعنیوع کد: ریگویثعلب م -ب
ده ی: خمیعنیوع کد: ریگویم یراغب اصفھانم شد. ی: سر فرود آورد و تسلیعنیوعًا کر

ز ین یشود، و گاھیار گرفته مکئت مخصوص نماز به یمواقع درباره ھ یشدن. برخ
ت، یر عبادت. عرب دوران جاھلیا غیم شدن: در عبادت باشد یو تسل یفروتن یبرا

 یال عکگفتند: ردند و میینامیع مکرا را رده بود،که بتھا را عبادت نک ینیمومن راست
 افت.ی: آرامش یعنید یگویم یالله. زمخشر

ه در برابرش سر ک یوقت ؛ردهکوع کفالن ر یبرا یند: فالنیگوین عرب میھمچن
 م فرود آورده باشد.یتسل
 د: یگویه مکل است ین قبین شعر ھم از ایا

                                  
 ۲/۷۱تفسیر ابن کثیر  -١
درباره آنچه در مورد حضرت علی روایت شده به کتاب: مفتاح کنوز السنه نیز مراجعه شود که  -٢

 ای به چنین روایاتی نرفته است.اشاره
 .۲/۳۳۱تفسیر االلوسی  -٣



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٥٢

 ال هتيـــــــــــن الفقـــــــــري علـــــــــك أن
 

 تركــــع يومـــــاً والدهـــــر قــــد رفعــــه 
 

و تمسخر قرار مده چون شاید روزی تو روی زانو خم  یعنی: فقیر را مورد تحقیر
 شوی و روزگار او را باال ببرد.

 ه:یر آیه در تفسکن معنا استعمال شده است، چنانیز به ھمیم نیرکدر قرآن 

ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكِ� ٱوَ ﴿ ه خطاب ین آیوع ببر. اکنندگان رکوعکو با ر ]۴۳[آل عمران:  ﴾٤٣ل�َّ
ان کاز ار یکیه به اجماع فقھا ک - وعکتاب رکان اھل ینیشیپ م است و در نمازیبه مر

 ﴾َو� �﴿ ه:یوع در آکر ین است معنیوجود نداشته است. و ھمچن - نماز ما است
 .)١(لین قبیاز ا یگرید یاتیو در آ .وع افتادکو به ر ]۲۴[ص: 

شان در برابر پروردگارشان یه: اکشود ین میا ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ هیآ ین معنیبنابرا
ات کنماز و ز ین ادایچ اوامر او ھستند، و در حکآورند و گردن یم فرود میسر تسل

 یه در اصل لغت معنکاست  یوعکھمان ر یع) به معنکمتواضع و فروتنند. پس (را
 و سر فرود آوردن را دارد. یم، فروتنیتسل

 ﴾...يُقِيُمونَ ﴿ مضارع آمده استغه فعل یه با صیه: آکنیا ین معنیگر اید دییتا -ج
گر یه در گذشته رخ داده و دکندارد  یانیمه اشاره به جریرکه ین است آیل بر ایه دلک
ات ک: پرداختن نماز، زیعنیافتن داللت دارد. یه بر استمرار و ادامه کگردد، بلیرار نمکت

ر آن یو تفسعت مومنان است. یو طب ھا ویژگیم در برابر پروردگار جزو یدادن و تسل
از صفات مومنان صدقه دادن ھنگام نماز است، معقول و استوار  یکیه: کن گونه یبد

 نخواھد بود.
ز یه بقیه نکنبوده بل ینماز تنھا مختص عل یند: صدقه دادن در اثنایگویعه میش -د

ه کاست  ین صفت جزو فضائلیا ید: وقتیآیش میپ ینجا سوالیاند! در اردهکبه او اقتدا 
ش قرار یز او را سرمشق خویر امامان نیف گشته و سایان بدان توصیشوایدسته پسر 
در آراستن  یگر سعیان دیشوایو پج  امبر رحمتین مخلوقات، پیاند، پس چرا برترداده

 اند؟!!خود به آن ننموده

                                  
و تفسیر  ۵۷۵ - ۱/۵۷۴ه، تفسیر طبری لسان العرب و تاج العروس: ماده رکع و نیز: اساس البالغ -١

 ۲/۳۳۰االلوسی 



 ٥٣  دالیل قرآنی امامت

د: واو حال است در فاعل یگویم ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ریدر تفس یزمخشر -ھـ
نازل شده  یپردازند. و درباره علیوع نماز مکات را در حال انجام رکز یعنیؤتون) ی(

ز انگشتر را یرد او نکطلب  او را از یزیآمد و چ یریوع بود، فقکن ریه در حیکھنگام
 ه به ابطال نماز منجر شود، در آورد و به او داد.ک یادیات زکبدون حر

لمات، به صورت که کآنباشد حال  یه درباره علیح است آید: چگونه صحییاگر بگو
ن علت جمع به یبد ینفر بوده ول یکم: گرچه سبب نزول یگویاند؟ مغه جمع آمدهیص
 ند.یل آینا یق گردند و به چنان پاداشیتشو یارکن یار رفته تا مردم جھت انجام چنک

 یو بررس یارکویکن اندازه بر نید مومنان تا ایه باکد ینما یادآوریته را کن نیو تا ا
ه قابل کش آمده یپ یافهینماز وظ یاگر ھنگام ادا یص باشند، حتیازمندان حرینق یدق
 .)١(اندازندیر نمیردن به بعد از نماز نبود، آن را به تاخکول کمو

ند، سپس بدون کیان میب را دیآیه برمیه از آک ی، نخست مفھومینجا زمخشریدر ا
ن یه اکد یشتر معلوم گردیآورد. پیمرا ه گفته شده یق آنچه در مورد سبب نزول آیتحق

ه کاست  یارکدام کن یل ندارد. آنگاه ایبه تاو یازیست، پس نیح نیسبب نزول صح
ازمند در آن ھنگام با نمازگذاران یا بھتر نبود آن نیست؟ آیر به بعد از نماز نیقابل تاخ

دھد صدقه را از یان نماز؟ چطور به خود اجازه میند تا پایا به انتظار بنشینماز بخواند؟ 
را از انجام عبادت مشغول سازد؟ اگر ھم  یله وینوسیه بدکند کنفر نمازگذار طلب  یک
ق یتشو ین گناه بزرگیاب چنکوجود داشته باشد، چطور او را بر ارت یازمندین نیچن
 م؟یینما

ر از یه قرار گرفته غیه مورد خطاب آک یسکه معتقدند: یشتر گفته شد امامیپ -و
ش یه پیالاو مقدور شده است وگرنه اتحاد مضاف و مضاف یت برایوال هکاست  یسک
گر را به یدیکن است: مومنان یه مراد اکده است، چرا یفا بی نوع مجادله یکن ید. ایآیم

و سرپرست خود باشد (تا اتحاد مضاف و  یول ھرکدامه کنینند نه ایبرگز یت و دوستیوال
  .رد)یه صورت گیالمضاف

اند و دهیگز یدور یھودیت یه از والکشود یھم م یسانکه خطاب متوجه کھمچنان
ن یگرند. این دیز دوست و سرپرست مومنینان نین است، ایدوست و سرپرستشان مومن

ِ ﴿ ه:کن باب است یه ھم از ایآ  ب
ْ نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزوا

َ
ْ أ ۡلَ�ِٰب� ٱَوَ� تَۡلِمُزٓوا

َ
[الحجرات:  ﴾ۡ�

                                  
 ۱/۶۲۴تفسیر کشاف  -١



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٥٤

گر را با القاب زشت و ید، و ھمدیقرار ندھ ییبجوید و مورد عیطعنه نزنگر را یو ھمد ]۱۱
آن  یشود معنیا میه خطاب به ھمه مومنان است آین آید.) اید و منامیناپسند مخوان

 ید: اییه بگوکنید از ایگویم یخود را طعنه نزند؟! آلوس یچ مسلمانیه ھکن باشد یا
از مردم  یکچ یه: ھکرده شود کن برداشت یتوان اید، چطور مینکبت مردم نیمردم! غ

 .)١(ند؟!کبت نیخود را غ
ه: اعتبار به عموم لفظ کمعروف است  - یعه و سنیاعم از ش - نزد ھمه علماء -ز

ه ک یسکد بر ھر یاست نه خصوص سبب، اگر سبب نزول مزبور درست ھم باشد چرا نبا
ق یدق ییازجوبو  یارکویکمشتاق نا یوع و کات در حال رکز یمان، اقامه نماز، ادایاھل ا

 ابد؟یاز احوال فقرا است، انطباق 
دھنده  یاری: سرپرست امور و سزاوار دخل و تصرف در آنھا، ی) به معنیواژه (ول -ح

به  یم وقتیرکند. قرآن کیمورد نظر را مشخص م ید. ساختار جمله معنیآیو دوست م
ند، کیتاب را منع مکفار و اھل کر مومنان اعم از یا مواالت غیمواالت مومنان، 

ْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن َكَما َ�َفُرواْ ﴿ و محبت است مانند: کمکمقصودش از مواالت:  وا َودُّ
ْ ِ� َسبِيِل  ٰ ُ�َهاِجُروا ۡوِ�َآَء َح�َّ

َ
ْ ِمۡنُهۡم أ ۖ فََ� َ�تَِّخُذوا ِۚ ٱَ�َتُكونُوَن َسَواٗٓء فَإِن تََولَّۡواْ  �َّ

ُموُهۡمۖ َوَ� َ�تَِّخُذواْ ِمۡنُهۡم َوِ�ّٗا وَ  لُوُهمۡ ۡ�تُ ٱفَُخُذوُهۡم وَ   ]۸۹[النساء:  ﴾٨٩نَِصً�ا َ� َحۡيُث وََجد�ُّ
 یاند و مساوافر شدهکه خود کگونه د ھمانیافر شوکه شما کدارند یآنان دوست م

نند که در راه خدا ھجرت کد تا آن گاه یریشان نگیاز ا یارانین صورت ید. پس در ایشو
د و یشکد و در صورت لزوم بیریافتند بگی ھرکجاار سر باز زدند آنان را کن یاگر از ا یول

 د.ینیبرنگز یاوریار و یشان یان ایاز م

ِينَ ٱ﴿ د:یفرمایا می ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَ�تَِّخُذوَن  �َّ
َ
 ]۱۳۹[النساء:  ﴾لُۡمۡؤمِنَِ�ۚ ٱأ

 یو دوست یمومنان به سرپرست یرا به جاافران که کھستند  یسانکن منافقان یا
 .رند)یگ یم

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ ا:یو 
َ
مردان و زنان مومن،  ]۷۱[التوبة:  ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

 گرند.ید یاوران برخیدوستان و  یبرخ
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ت یخاص مانند: وال یبه جز موارد - دارند یه اشاره به لفظ ولک یاتیاز آ یکچ یھ
مورد از آن موارد  یک یحت یشود. ولیخارج نم ین معنیاز ا - هیت سفیخون و وال

ن یت از ایه والیا تنھا آیامده است آیبر مومنان ن یھمگان یسرپرست یبه معن ییاستثنا
 خارج شده است؟ یوه قرآنیقاعده و ش

َها ﴿ :دیفرمایت خداوند میه والیش از آیپ ُّ�
َ
ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥأ َّ�  �َ

ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ�ۡهِدي   یا به دوستان ریحیان و مسیھودیمومنان!  یا ]۵۱[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ
 ورزد یشان دوستیاز شما با اھرکس گرند ید یدوست برخ یشان برخید. ایرینگ
ه خداوند افراد ستمگر را کست ین کشان به شمار است و شیگمان او از زمره ا بی

 ند.کیت نمیھدا
ه یرده است. سپس آک یدن با دشمنانشان نھیورز یه مومنان را از دوستین آیا
شان واجب یدن با ایورز یه دوستکپردازد یم یسانکان یو ب رک) به ذ۵۵ه یت (آیوال

َها ﴿ ند:کیرار مکر مومنان را تیاز مواالت غ یریگر جلوگیاست. آنگاه بار د ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

 ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ِينَ ٱَءاَمُنوا ْ ٱ �َّ َُذوا ِينَ ٱدِينَُ�ۡم ُهُزٗو� َولَعِٗبا ّمَِن  �َّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
مِن  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ارَ ٱَ�ۡبلُِ�ۡم وَ  ۚ وَ  لُۡكفَّ ۡوِ�َآَء
َ
ْ ٱأ َ ٱ �َُّقوا ۡؤمِنِ�َ  �َّ مومنان!  یا ]۵۷[المائدة:  ﴾٥٧إِن ُكنُتم مُّ

د و ننکین شما را مسخره میه دکد یرینگ یافران به دوستکتاب و از کرا از اھل  یسانک
 د.ید اگر مومنان ھستیرند. از خدا بترسیگیم یبه باز

ن و یورزیدن در د یت مومنان را از دوستیه والیه قبل و بعد از آید آیبدون ترد
ن ید قطعًا از ایآیمزبور م یان دو نھیامر به مواالت م یند، پس وقتکیم یمحبت نھ

 ه وجود داشته باشد.ک یگریل دیگردد مگر با دلیخارج نم یلک یمعنا
ه ثابت کنیا یست. و براینس الحسنابو یبر امامت عظم لی) دلولیکمواژه (ن یبنابرا

ات پشت سر ھم سوره یژه آیاربرد عام قرآن و مفھوم وکشود واژه مزبور از چارچوب 
 ار و قاطع دارد.کل آشیاز به دلیمائده خارج شده، ن

ور را کر مذیم از غکح یص و نفینما) تخصإلمه (که کست ین نیدر ا یاختالف -ط
ن و یدر د یورزیبر دوست یحمل واژه ول نبودن درست ھا جعفری یرساند، ولیم

ه کست بلینفر مومن ن یکتنھا مختص  ین معنیرا ایاند، زان نھادهیمحبت را بر آن بن
 ند.یو مساو کھمه مومنان در آن مشتر
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ژه ھمه مومنان است نه یست، چون مواالت ویز معقول و درست نین استدالل نیا
 شان واجب است.یبا ا یه دشمنکآنان

ص خالف آنچه را بدان اعتقاد ین تخصیه اکست و بس، بلیمومن ن یکمواالت از آِن 
د و یت، تردکه احتمال مشارکاست  ییه تصور حصر در جاکرساند، چرا یدارند، م

ه گمان و ین آیمجادله وجود داشته باشد، و به اجماع علماء ھنگام فرود آمدن ا
د و ینفر درآ یکداشت (تا به انحصار وجود ن ینیدر مورد امامت و جانش یامشاجره

 .)١(گرفتن بود یردن و محبت و دوستک یاریه نزاع درباره کگران خارج گردند)، بلید
با  یشان از دوستیو منع ا ییھا گروهبا  یورزیمومنان به دوست یفرمان خدا برا -ی

ز به اجرا یوست و در ھمان دوران نیامبر خدا به وقوع پیات پیدر حھا  اینگران، ھمه ید
امام اعظم  یامبر علیات بودن پید حیان دارد با وجود در قکدرآمد. پس چگونه ام

 مسلمانان شود؟.
ن، اثبات یدوارم بعد از ایه مزبور، امیعه از آیر شیانتقادات درباره تفس ین بود برخیا

امبر ین پیبه عنوان جانش یچ وجه بر امامت علیسوره مائده به ھ ۵۵ه یه آکشده باشد 
ه به آن استناد کاست  یلین دلیه مزبور مھمتریه آکنیند، به عالوه اکیداللت نم

 م:یپردازیل میر دالیبه دقت در سا کنینند، و اک یم

  ه مباهلهیآ -۲
ه: مراد از (ابناء) حسن و کن اتفاق نظر دارند یاھله گفتند: مفسربه میدرباره آ

امبر و یست گفته شود: پین نکباشد.ممیم ین، از (نساء) فاطمه و از (انفس) علیحس
ست ین کیاست، شھا  آن بودن یاند پس مقصود از آن مساودهونفس ب یک یدارا یعل
ن مردم به یاوست ھم برتر یه مساوک یسکن مردم است پس یامبر خدا برتریه پک

 .)٢(دیآیحساب م

 م:ییگویدر نقد و پاسخ سخنان باال م
ند، کیح نمیتصرھیچکس مه به امامت یرکه یرش تمام آنچه گذشت، آیبه فرض پذ
د در امام وجود یه باکاست  یاژهیو یھاییازمند توانایامور مسلمانان ن یچون سرپرست
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شان به نحو احسن را دارا باشد، یت از مصالح ایامت و حما یرھبر ییداشته باشد تا توانا
ند، تنھا به کینم یابه خالفت اشاره یلکن شروط و به طور یاز ا یکچ یه به ھیآ

نان یاثبات صحت ادعا اشاره دارد و ا یبرا یفشاننه جانیدر زم ھا نفسپسران، زنان و 
 یامبر برایپ یب صحت ادعاین ترتیامبر خدا بودند، و بدین مردم به پیتریکنزد

انجام مراسم  یشان خود را براین خویتریکگردد چون او نزدین ثابت و محرز میمخالف
ن است کو امامت وجود دارد، مم یارکان فدایم یادیود آورد. که تفاوت زمباھله با خ

خالفت جلو انداخته  یبرا یان را جلو انداخت ولکودکزنان و  یارکنه فدایدر زم
 شوند. ینم

ھم  یه امام علکاست  یاست، افراط یامبر خدا مساویبا پ یه امام علکنیاعتقاد به ا
امبر یگاه پیداشته باشد، جا یدگاھین دیھم چن یمسلمانچ ید ھیرد، و نبایپذیآن را نم

وی را بر  ش قرار داده و نوریام او را سرلوحه زندگیه پکاست  یسکگاه یجدا از جا
 گرفته است.

امل کر یداللت دارد، چون امامت فرد غ یه بر برتر بودن امام علین آیم: اییاگر بگو
است، نه شرع و نه عقل آن را رد  زیجا ھا زیدیز ھمچون یھا نعهیش ینزد برخ یحت
ست، در امور یط نیامل جامع ھمه شراکه به طور ک یسکن است که ممکند، چونکینم

امبر یباشد، و پ یژگیاز و ویامت ین دارایمصالح مسلم یمربوط به خالفت و سرپرست
 داد.یدتر را سرپرست برتر قرار میخدا ھم مف

رد و یگیم یرده است، پک یامبر مساویرا با پ یه خداوند علکن گفته را یه، ایمیابن ت

لَّۡوَ�ٓ ﴿ ه:کگر خداند است یز مانند گفته دین نیه اکن اعتقاد اشتباه است. بلید: ایگویم
� لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ  نُفِسهِۡم َخۡ�ٗ

َ
ن یه اک یچرا ھنگام ]۱۲[النور:  ﴾بِأ

بودن  یکست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان نیباید، نمیدیشنیتھمت را م

ْ ٱفَ ﴿ ا:ید.) یشیندیرا ن نُفَسُ�مۡ  ۡ�ُتلُٓوا
َ
َوَ� ُ�ۡرُِجوَن ﴿ اید. و یشکخود را ب ]۵۴[البقرة:  ﴾أ

نُفَسُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�مۡ 
َ
ش یاشانه خوکو  ن و خانهیگر را از سرزمیو ھمد ]۸۴[البقرة:  ﴾أ
 .است )١(ینیا دی یات: برادران نسبینفس در آأد.) مقصود از ینکرون نیب

ص یامبر به مباھله تنھا به منظور تشخید: فراخوان پیید: اگر بگویگویم یزمخشر
پندارند، یگر را دروغگو میه ھمدک یسک دواست به  یزیدروغگو و راستگو بود، و آن چ
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ار در کن یم: ایگویدارد؟ م ییدارد، پس آوردن پسران و زنان با خود چه معنا یبستگ
ه به خود کدارد، چرا  یشترید بکینان به صداقتش، تایداللت بر اعتماد به خود و اطم

ھای تن خویش را در معرض خطر قرار دھد، و تنھا به رفتن زان و پارهیه عزکجرأت داد 
د کیمخالفش تا یین به دروغگویقیو قرار دادن خودش اکتفا نکرد. و ھمچنین بر 

زانش یه اگر مباھله انجام شد، دشمنش ھمراه دوستان و عزکنیدارد تا ا یترشیب
ھا  آن آن ھدف انتخاب گشتند چون یل پسران و زنان براین دلین شوند. و به اک شهیر

ھا  آن ین افراد به دل انسانند، و چه بسا انسان جان خود را فدایتریکن و نزدیزتریعز
شان را از فرار یبردند تا ایزنان خود را به جنگ م ھا عرب هکن جاست یند از اکیم
قت یبانان حقیرد، پشتکیدفاع مھا  آن ه با جان خود ازکرا  یسانکو  .ندیردن منع نماک
زد شان را گوشیگاه ایرا بر نام خود مقدم ساخت تا منزلت و جاھا  آن دند. و نامینامیم

ھا  آن یارد و آماده است خود را فدادیه آنان را بر خود مقدم مکند کد و اعالم ینما
ر عبا یاران زیه کتر وجود ندارد ین قویاز ا یلیچ دلیه ھک - ز ھستین نیل ایند. دلک

 .)١(از ھستندیفضل و امت یدارا
ه یم: ھر اندازه آراء و نظرات متفاوت وجود داشته باشد آییگوین مطلب میان ایدر پا

ند، کیحضور در مراسم مباھله برده شوند، داللت م یه براک یسانکاز یمنزلت و امت
 ندارد، ینیبه مسئله خالفت و جانش ین ارتباطیا یول

 ر یه تطهیآ -۳

َها ﴿ د:یفرمایخداوند م ُّ�
َ
ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ�

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ ُّ� 

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

ارَ ٱوَ  َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ
َ
َعدَّ لِلُۡمۡحِسَ�ِٰت مِنُ�نَّ أ

َ
 یا ]۲۹ - ۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩أ

خواھید، یا و زرق و برق آن را میدن یخود بگو: اگر شما زندگ غمبر! به ھمسرانیپ
رھا سازم، و اما اگر شما  ییویکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یاهید تا به شما ھدییایب

را  یاران شما پاداش بزرگکویکن یخواھید خداوند برایآخرت را م یامبر و سرایخدا و پ
ز یشان نیه زنانش را آزاد گذاشت، این آیاامبر پس از نزول یآماده ساخته است.) پ

 یریگمین انتخاب و تصمیخدا، رسول و آخرت را انتخاب نمودند، و پس از ا یھمگ
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ن گفته مورد خطاب یه خداوند آنان را با اکردند کدا ین را پیا یستگیمومنانه بود شا

ِت ِمنُ�نَّ  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿ :قرار دھد
ۡ
 ﴾٣٤لَِطيًفا َخبًِ�ا...﴿ الھی: تا فرموده ﴾...َمن يَأ

فر او کیشود  یارکب گناه آشکاز شما مرت ھرکدامامبر! یھمسران پ یا ]۳۴-۳۰ [األحزاب:
از شما در برابر خدا و ھرکس خدا آسان است. و  ین برایدو برابر خواھد بود. و ا

 چندان خواھد دوسته انجام دھد پاداش او یار شاکند و کامبرش خضوع و اطاعت یپ
امبر! شما مثل یھمسران پ یم. ایافراھم ساخته یاو رزق و نعمت ارزشمند یبود. و برا

ه کد ینکن کد صدا را نرم و نازیزگار باشید پرھیخواھید. اگر میستیاز زنان ن یکچ یھ
سته و برازنده سخن یه به صورت شاکمار دالن چشم طمع به شما بدوزند. و بلیب

ان مردم ظاھر ین در میشیت پید و ھمچون جاھلیخود بمان یھاد. و در خانهییبگو
امبرش ید و از خدا و پیات بپردازکد و زید و نماز را بر پا دارینکن یید و خودنماینشو

ند و شما را کت دور یرا از شما اھل ب یدیخواھد پلید. خداوند قطعًا مییاطاعت نما
ه در منازل شما خوانده کی  زیانگ متکات خدا و سخنان حیسازد. و آ کامًال پاک
گاه است.یگمان خداوند دق بی د.ینکاد یشود  یم  ق و آ

جدال و  یاند، ولامبر نازل شدهیه معلوم است درباره زنان پکھمچنان )١(هین پنج آیا

َما يُرِ�ُد ﴿ ۳۳ه یدرباره آخر آ یسخنان فراوان ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
أ

عه یر معروف است. شیه تطھین بخش به آیوجود دارد. ا ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱ
ه خاص کو بل !!ندارد خودبه ما قبل و ما بعد  یچ ارتباطیه ھکن تیه اکن باورند یبر ا

شان یاست، و بر معصوم بودن اش نی، حسن و حسیامبر، فاطمه زھراء، امام علیپ
دھند. استدالل آنان یش قرار مین را مستند مذھب خوه آکن جاست یداللت دارد. از ا

                                  
تِ  َمن �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ ﴿ این پنج آیه عبارتند از: -١

ۡ
َبّيَِنةٖ  بَِ�ِٰحَشةٖ  ِمنُ�نَّ  يَأ  ۡلَعَذاُب ٱ لََها يَُ�َٰعۡف  مُّ

 � ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  ِضۡعَفۡ�ِ ِ  ِمنُ�نَّ  َ�ۡقُنۡت  َوَمن ۞٣٠�َِسٗ�� �َّ ٓ  َ�ٰلِٗحا َوَ�ۡعَمۡل  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ  نُّۡؤتَِها
ۡجَرَها

َ
َ�ۡ�ِ  أ ۡ�َتۡدنَا َمرَّ

َ
َحدٖ  لَۡسُ�َّ  �َِّ�ِّ ٱ نَِسآءَ َ�ٰ  ٣١َكرِ�ٗما رِۡزٗقا لََها َوأ

َ
ۚ ٱ إِنِ  لّنَِسآءِ ٱ ّمِنَ  َكأ َقۡيُ�َّ  فََ�  �َّ

ِ  َ�َۡضۡعنَ  ِيٱ َ�َيۡطَمعَ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُۡلنَ  َمَرٞض  ۦقَلۡبِهِ  ِ�  �َّ  َ�َ�َّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َوقَۡرنَ  ٣٢مَّ
جَ  � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِٱ َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمنَ  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱ َوأ َكٰوةَ ٱ َوَءا�ِ�َ  لصَّ ِطۡعنَ  لزَّ

َ
َ ٱ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  ِ�ُۡذهَِب  �َّ

ۡهَل  لّرِۡجَس ٱ َعنُ�مُ 
َ
ِ ٱ َءاَ�ِٰت  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  ُ�ۡتَ�ٰ  َما ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣َ�ۡطِهٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ۡ�َۡيِت ٱ أ َّ� 

َ ٱ إِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ   .﴾٣٤َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  �َّ
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بودن ت، داللت آن بر معصوم یاھل ب یردن معناکته استوار است: مشخص کبر سه ن
مه یرکه یت در آیوسته بودن عصمت و امامت. آنان معتقدند مراد از اھل بیشان و پیا

 ورزند:یل استناد مین پنج نفر ھستند و به دو دلیتنھا ھم
 - نیر مخاطب است و اکر جمع مذیم) با ضمکطھریم) و (کدر (عن خطاب -أ

ب یترت امبر نازل شده و االیر زنان پیه درباره غیه آکند کیداللت م - ندیگویچنانچه م
ر یین تغیرد، بنابراکیجاب مین) را اکطھرین و کات، خطاب با جمع مونث (عنیاق آیو س

 ر زنان است.یت غیه مراد از اھل بک ن استیر نشانه اکخطاب جمع مونث به جمع مذ
 ه درباره آن پنج نفر فرود آمده است.یه آکوجود دارد  یاتیاخبار و روا -ب

ۡمرِ ﴿ ه:کم یابییه را مین آیتاب خدا اکبا مراجعه به 
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱقَالُٓواْ � رَۡ�َُت  �َّ

ِ ٱ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ ار کا از یگفتند: آ ]۷۳[هود:  ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

گمان  بی ات خدا شامل حال شما است.کت رحمت و بریاھل ب ی؟ اینکیم خدا شگفت
 م است.یه خطاب به زن ابراھین آیخداوند ستوده بزرگوار است.) ا

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ ه:ین آیو ا َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
ورِ ٱَءا�ََس ِمن َجانِِب  ۦٓ وََساَر بِأ نَاٗر�ۖ  لطُّ

ۡهلِهِ 
َ
ْ ٱقَاَل ِ� ۡو َجۡذَو�ٖ ّمَِن  ۡمُكُثوٓا

َ
ٓ َءا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�ََ�ٍ أ ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� لََّعّ�ِ لََعلَُّ�ۡم  �َّارِ ٱإِّ�ِ

د و ھمراه یان رسانیمدت را به پا یه موسیک(ھنگام ]۲۹[القصص:  ﴾٢٩تَۡصَطلُونَ 
د. یستیاش گفت: باد به خانوادهیرا د یوه طور آتشکرد. در جانب کت کحراش خانواده
شتن یاورم تا خویشما ب یاز اتش برا یاا شعلهی ید از آنجا خبرینم شایبیم یمن آتش

 رده بود.کت کب، حریھمراه زنش دختر شع یه موسکد.) معلوم است ینکرا بدان گرم 

ۡمَنا َعلَۡيهِ ﴿ ه:ین آیو ا ۡهِل َ�ۡيٖت  لَۡمَراِضعَ ٱ۞وََحرَّ
َ
ٰٓ أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ِمن َ�ۡبُل َ�َقالَۡت َهۡل أ

ّمِهِ  ١٢َ�ِٰصُحونَ  ۥلَُ�ۡم وَُهۡم َ�ُ  ۥيَۡ�ُفلُونَهُ 
ُ
گان ی(و ما دا ]۱۳-۱۲[القصص: ﴾ۦفََرَدۡدَ�ُٰه إَِ�ٰٓ أ

م ینکرھنمود  یانان خانوادهکا شما را به سایش از آن و گفت: آیم پیرا از او باز داشت
را به  یرخواه و دلسوز او باشند؟. موسیرند و خیاو را بر عھده گ یسرپرست تان برایه ک

 مادرش بازگرداندم...)

ۡهلََك إِ�َّ ﴿ ه:ین آیو ا
َ
وَك َوأ تََك ٱإِنَّا ُمَنجُّ

َ
 ]۳۳[العنکبوت:  ﴾٣٣لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�نَۡت ِمَن  ۡمَر�

ه از ماندگاران و کداد مگر ھمسرت را  میروان تو را نجات خواھی(ما تو را و خانواده و پ
 نندگان خواھد بود.)کنابود
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�بِِك� إِنَِّك ُكنِت ِمَن  ۡستَۡغفِرِيٱوَ ﴿ ه:ین آیو ا (و از  ]۲۹[یوسف:  ﴾٢٩�َ  ِٔۡ�َاِ� ٱِ�َ
 .)یااران بودهکگمان تو از بزھ بی نکگناھت استغفار 

ه مراد کشود یمانع نم یقرآنبرد راکسازند: یه روشن مکل ین قبیگر از اید یاتیو آ
غه جمع یخطاب با صھرچند  امبر ھم باشدیه سوره احزاب زنان پیت در آیاز اھل ب

ار بردن کد، من، به یآیاربرد جور در مکن یر با اکه جمع مذکر وارد شده است. بلکمذ
م، یرکقرآن  یچ جایرا در ھ - گرانیا دیمراد زنان باشد  - غه مونث با واژه اھلیص

 سراغ ندارم.
 یثیگردد به احادیه (آل) بر زنان و اوالد اطالق مکنیاثبات ا یاز علما برا یاعده

 اند:استناد نموده
م؟ فرمود: یفرستب وه صلوات و درود را چگونه برتکامبر خدا سوال شد یاز پ -أ
درود م یه بر آل ابراھکد: بار الھا! بر محمد و زنان و نسل او درود بفرست، ھمچنانییبگو

ه بر آل کت خود را بر محمد و زنان و اوالد او نازل فرما ھمانگونه کو بر یفرستاد
 .اندردهکت یروا ی. مسلم و بخاری، تو ستوده با عظمتیم نازل فرمودیابراھ

آرزو دارد ھنگام فرستادن درود بر اھل ھرکس ه: کت شد یامبر خدا روایاز پ -ب
ا بر محمد، زنان (مادران مومنان)، ید: خدایبرد، بگوار کتر را به املکمانه یت ما پیب

، تو ستوده با یم درود فرستادیه بر آل ابراھکنیما اکتش درود بفرست، یاوالد و اھل ب
 .۳۲۶ـ ۲/۳۲۴ل االوطار ی. نیوھکش

امبر خدا با یه: مھریه ازدواج پکند کیت میبا سند خود از انس روا یامام بخار -ج
ت دعوت مردم برای شرکت در یان و گوشت بود، مسئولش مقداری نحنب بنت جیز

شه رفت و گفت: درود یامبر خدا به اتاق عایمراسم عروسی به من سپرده شده بود... پ
زنت را  ،م السالم و رحمه اللهیکشه گفت: وعلیت باد، عایو رحمت خدا بر شما اھل ب

شه به یسر زد، ھمانند عا یکی یکیرت دھد. اتاق زنانش را ی؟ خدا خیافتیچگونه 
  .)١(دادندیشه جوابش میز ھمانند عایرد و آنان نکیشان سالم میا

 ندکیز زنان را خارج نمیاھل ن یلغو یمعن ھا، این عالوه بر
ه یامبر را از آیاھل، زنان پ یشناختامبر و ھم واژهی، ھم پیاربرد قرآنکن، ھم یبنابرا

ن ھم نرساند، یقین را به طور یات اگر ایش آیآراب و یند، ترتکیر استثناء نمیتطھ

                                  
 .ن يؤذن لكمأال إال تدخلوا بيوت النبي باب:  -کتاب التفسیر  -صحیح البخاری  -١
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 هید. و اما آیآین نسبت به مادران مومنان به شمار میحداقل به عنوان احتمال برتر ا
ست مگر ین نکردن آن در آن پنج نفر، معقول و ممکا نه، منحصر یرد یرا در بر گھا  آن
نه را ین زمیوارده در ا یھا یترواد یشان را نام برده باشد. و لذا بایامبر خدا ایه پکآن

 م:یینما یبررس
از مندل از اعمش  یاد العنزیبن ز ییحیربن کاز ب ید: محمدبن المثنیگویم یطبر

ه درباره پنج ین آیامبر خدا فرمود: ایه: پکرد کم بازگو یبرا ید خدریه از ابو سعیاز عط
 .)١(ن و فاطمه نازل شده استی، حسن، حسینفر: خودم، عل

ه مزبور درباره آن پنج یه آکنیا بر یآورد مبنیرا م یاریات بسیروا ین، طبریپس از ا
ه تنھا در مورد زنان یه آکند کیرمه نقل مکرا از ع یتینفر نازل گشته است، آنگاه روا

ت ینقد و اعتراض است، چون در سند روا یت اول و دوم جای. روا)٢(امبر نازل شدیپ
) یلبکش (یه پکاست  یسکه یند، عطکیت میروا ید خدریه از ابو سعیاول عط

گفت: یداد و میم یلبکد) را به یگرفت. لقب (ابو سعیاد میر را از او یرفت و تفس یم
است. امام احمد  ید خدرید ھمان ابو سعین ابو سعید گفت تا گمان برده شود ایابو سع
 .)٣(اند ف دانستهیز او را ضعیگر نید یسانکو  یو نسائ

ھرکه گفت: یرمه مکند، عکیرمه از ابن عباس نقل مکز عیر نیاخ تیو اما روا
نازل شده است. اگر ج  امبریه درباره زنان پیه آکپردازم یخواھد با او به مباھله م یم

دگاه یامبر باعث فرود آمدن آن باشند، با دیه تنھا زنان پکن باشد یرمه اکمقصود ع
 - ه روشن شدکھمانگونه  - هین عطیشیت پیدارد و روا ین ھمخوانیاز مفسر یاریبس
ن باشد یرمه را ندارد. و اما اگر مقصودش اکت عیبا روا ییارویرو یارایف است و یضع

ت یاز روا یاریشود، با بسیگر را شامل نمیباشد و زنان دیه تنھا آنان میه مراد از آک
 است. یرفتنیت مقبول و پذیل نخست از روایتعارض دارد، و لذا تنھا تاو

 ید: روزیگویم لند از جمله: عائشهکیر مکز ذیرا ن یگریت دیروا یطبر
رون رفت، یرده بود، بکاه را بر تن یاز پشم س یاه جامهیکامبر خدا در حالیدم پدهیسپ

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ حسن آمد و با خود آوردش خانه سپس گفت: ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

                                  
 چاپ حلبی - ۲۲/۶تفسیر طبری  -١
 .۲۲/۶/۸ھمان  -٢
 شرح حال او را در: تھذیب التھذیب و: میزان االعتدال بخوانید. -٣
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ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ
َ
ت را تنھا حسن نقل ین روایا ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��ُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ وَ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 یت قرار داده شوند، منتفیز جزو اھل بیر از او نیه غکنید ایبدون ترد یند، ولکیم
ر آن پنج نفر ھم یه ساکند کیشه نقل میرا از عا یت مشابھیست، امام مسلم رواین

 .شوندیداخل م
رفت، یبه مسجد مھرگاه امبر خدا مدت شش ماه یه: پکند کیاز انس نقل م یطبر

َما يُرِ�ُد ﴿ ت! وقت نماز استیاھل ب یفرمود: ایشد و مینار خانه فاطمه رد مکاز  إِ�َّ
ُ ٱ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
ت ین روایا ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ات یسازد رواینم یه نامشان برده شده را منتفک یسانکر از یز در بر گرفتن غین
ن ی، فاطمه، حسن و حسی، علجامبر ید: پیگویه مکھم از ام سلمه نقل شده  یمتعدد

دند و یز خوردند و خوابیپختم، آنان نشان  برای گوشت راش من بودند: من ھم آبیپ
ت من ھستند ینان اھل بیا ا!ید و فرمود: خدایشکآنان  یرا رو یاامبر ھم پارچهیپ

 شان گردان.کشان دور بدار و پایرا از ا یدیپل
نشانده، سپس  یاپارچه یشان را رویاج  امبریه پکآمده  یگریت دیدر روا

سرشان انداخت، و با دست راست به  یچھارگوشه پارچه را با دست چپ گرفت و رو
را از  یدیمن ھستند، پلت ینان اھل بیرد و فرمود: بار الھا! اکپروردگارش اشاره 

شه در داخل یت مسلم از عایت با رواین دو روایشان گردان) ازهکیبردار و پا شان میان
گران جزو یه دکند کیجاب نمین را ایدارند ولی ا یخوانه، ھمیشدن آن پنج نفر در آ

 ت نباشند.یاھل ب
گانه ات سهیرواه با کند کیبن االسقع) نقل م از (واثلةگر را یت دیدو روا یطبر
بن االسقع ش و اثلهید: من پیگویاز عمار نقل شده مھا  آن از یکیدارند، در  یسازگار

برخواستند و اثله  یان آمد و او را دشنام دادند، وقتیبه م یه بحث علکنشسته بودم 
امبر یش پیم، من پیت سخن بگویه او را دشنام دادند، براکی آنن تا دربارهیگفت: بنش

گذاشت و ھا  آن یرا رو شین آمدند، عبای، فاطمه، حسن و حسیه علکدم خدا بو
شان کشان دور بدار و پایرا از ا یدیا: پلیت من ھستند، خدایاھل بھا  اینا! یفرمود: خدا

ن یز. و اثله گفت: به خدا قسم ایامبر خدا من ھم؟ گفت: تو نیپ یقرار داده. گفت: ا
م: یگویز میامبر فرمود: در آخرت نیاست. پ ردارکن یترنان بخشیش من اطمیگفته پ

تراند. و اثله گفت: در ستهیتم شایا! اھل بیت من ھستند، خدایاھل بھا  اینا! یخدا
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ت تو ھستم؟ فرمود: یامبر خدا من ھم جزو اھل بیپ یاز اتاق دوباره گفتم: ا یاگوشه
ن یترنندهکدوارین گفته جزو امید: ایگوی. و اثله میت من ھستیز جزو اھل بیتو ن

 دوارم.یامھا  بدان هکاست  ییزھایچ
ت یه (ام سلمه) جزو اھل بک ید اضافین قیاز ام سلمه است با ا یگر طبریات دیروا

 ھستند: ھا  اینه کگردد، یمحسوب نم
بن مزروق، لیدبن بھرام از شھربن حوشب، از فضیع از عبدالحمکیب از ویرکابو  -أ

َما ﴿ هیآ یه ام سلمه گفت: وقتکشود یاز ام سلمه نقل م ید خدریه، از ابو سعیاز عط إِ�َّ
ُ ٱيُرِ�ُد  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
امبر یفرود آمد، پ ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ھا  آن یخود را رو ین را فرا خواند و عبای خیبری، فاطمه، حسن و حسیخدا عل
را  کیو ناپا یدیجزو افراد خانواده من ھستند، بار الھا! پلھا  اینا! یپوشاند و گفت: خدا

ستم. یا من جزو آنان نیشان قرار ده. ام سلمه گفت: آزهکیدور گردان و پاھا  آن از
 د.یر ھستیفرمود: تو رو به خ

د از ام یه، از ابو سعیبن مرزوق، از عطلیه، از فضیبن عطب از حسنیرکابو  -ب

َما يُرِ�ُد ﴿ ه:کند کیت میامبر خدا روایسلمه ھمسر پ ُ ٱإِ�َّ  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
ۡهَل 

َ
نار در اتاق کد: من یگویدر اتاق من فرود آمد. م ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ر یستم؟ فرمود: تو رو به خیت نیا من جزو اھل بیامبر خدا! آیپ ینشسته بودم و گفتم: ا
امبر، یه، پید: وقت نزول آیگوی. ام سلمه میامبران ھستی، تو جزو ھمسران پیتھس
 در اتاق من حضور داشتند.ش نی، فاطمه، حسن و حسیعل

وقاص، از  یبن اببن عقبهعقوب از ھاشمیبن یب از خالدبن مخلد، از موسیرکابو 
ن را یو حس یعله: رسول خدا کند کیت میبن زمعه، از ام سلمه روابن وھب عبدالله

نان اھل یش پوشاند و خدا را بانگ زد و فرمود: ایرا با لباس خوھا  آن رد و سپسکجمع 
ن فرمود: تو کز وارد زمره آنان یرسول خدا مرا ن ید: ایگویت من ھستند. ام سلمه میب

 .یت من ھستیجزو اھل ب
، از یفھانمان (اصیبن صالح، از محمدبن سل، از عبدالرحمنیاحمدبن محمد الطاوس

إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ هیه: آکند کیسلمه نقل م ی، از عطاء، از محمدبن ابکیدالملیبن عبییحی
ُ ٱ ن و فاطمه را یامبر حسن، حسیامبر خدا نازل گشت. پیسلمه بر پأم  در اتاق ﴾...�َّ

ھا  اینشان رفتند و آنگاه فرمود: یا یر عبایش خود نشاند، ھمه زیرا پھا  آن صدا زد و
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شان گردان. و فرمود: زهکیشان دور بدار و پایرا از ا کیا ناپایت من ھستند. خدایاھل ب
 .یر ھستیز رو به خیھستم و تو نھا  آن تو با یام سلمه! من به جا یا

ه: کند کیت میابن سعد روامکی، از اعمش، از حیبن القدوسد از عبداللهیابن حم
نازل  یر درباره علیه تطھیم ام سلمه گفت: آیردکاد یطالب  یبن ابینزد ام سلمه از عل

را راه مده، فاطمه آمد، نتوانستم او را ھیچکس امبر خدا به اتاق آمد و فرمود: یگشت، پ
از پدرش پنھان سازم، سپس حسن آمد نتوانستم از آمدن او نزد پدربزرگ و مادرش 

 یم. ھمه رویمان یرینتوانستم از ورود او جلوگ ن نیز آمد بازیجلوگیری کنم، حس
رسول خدا من ھم؟ گفت: به خدا قسم  یامبر گرد آمدند، گفت: گفتم: ایش پیپ یفرش

 .یر ھستیدم و گفت: تو رو به خیشان نشنیجواب مثبت را از ا
 م:یابییر دست میات زکباال به ن یھا روایتبا تامل در 

ه قبًال ضعف کرسد ید از ام سلمه) میه از ابو سعیت اول و دوم به (عطیسندروا -أ
 م.یان نمودید را بیات او از ابو سعیه و روایعط

علما درباره  یھا بررسیت سوم (خالدبن مخلد) وجود دارد. نقد و یدر سند روا -ب
 ن شرح است:یاو بد

ن و ابن یاند. ابن معاو را معتبر دانسته یه و ابن حبان و العجلیشب یبن ابعثمان
ستند. یش قابل نوشتن نیھا روایتد: یگویحاتم م ندارد، ابو یالکاند: اشگفته یعد

بن ند. عبداللهکیم یعه جانبداریاز ش یند: راستگو است ولکیاز ابو داود نقل م یجرآ
د: یگویاست. ابن سعد م یر مشھوریغ یھا روایت یند: داراکیاحمد از پدرش نقل م

 یده و از رویافراط رسده و در آن به حد یعه گرویر معروف و به مذھب شیثش غیاحاد
 اند.ش را نوشتهیھا روایت یناچار

 یرو ادهیبه ز ینان است ولیث مورد اطمید: در مورد حدیگویبن محمد جزره مصالح
ن ید: بر اثر منش و رفتار خرابش، بد زبان و گستاخ بود، اعیگویم یمتھم است. جوزجان

د؟ گفت: بگو یاند دار صحابه وارد شدهف یه در توصک یثیا تو احادید: به او گفتم: آیگویم
ه: کند کیاز ابو حاتم نقل م یان بخاریدر راو ید باجی. ابو الولییدر سرزنش و بدگو

 یشوند. ازدیش نوشته میھا روایت یاست ول یر معروفیث غیاحاد یخالدبن مخلد دارا
ان یگودگاه ما در زمره راستیاز د یرات وجود دارد ولکمن یمکثش ید: در حدیگویم

  .)١(اند ز او را در شمار ضعفاء آوردهین یلیو عق یگردد. ساجیمحسوب م

                                  
 را در کتاب: تھذیب التذھیب مطالعه نمایید.شرح حال وی  -١
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عه بوده و مذھبش در او یه: خالدبن مخلد چون شکم یرسیجه مین نتینجا به ایاز ا
 باشد.یاز درجه اعتبار ساقط م یو یھا روایتست و یر گذاشته، معتبر نیتاث

ز نتوانسته یه او نکند کیعقوب ھم نقل میبن یات مزبور خالد از موسیدر سند روا
ن، ابن حبان و ابن قطان او را موثق یند: ابن معکن علماء پنھان یباست خود را از ذّره

د: از نظر من یگویم یند: او صالح است، ابن عدکیاز ابو داود نقل م یاند. آجردانسته
ف و یث او ضعید: احادیگویم ینیبن المدیندارند، عل یالکش اشیھا روایتنه خود و نه 

 ر معروف ھستند.یغ
م را ین و خشنودیست و باالخره امام احمد ھم گفته: تحسین ید: قویگویم ینسائ

 زد.یانگیبر نم
 یھاعهیه او از شکبن صالح) وجود دارد ت چھارم، (عبدالرحمنیدر سند روا -ج

 اند:ن اظھار نظر کردهیباشد، و علما درباره او چنیوفه مک
بن ھارون گفتند: یاند. موسگر او را معتبر دانستهید یسانکحبان و وحاتم، ابناب

از ابو داود گزارش  یآجر .پرداختیامبر میھمسران پ ییموّثق بود و به افترا و بدگو
را درباره تھمت و افترا به اصحاب  یتابکم، یسیث او را بنویدم احادیند: مناسب ندکیم
بود. ابن  یآوردند، گفت: مرد بدیان میه بحث او را به مکگر یامبر نگاشت، بار دیپ

ث مشھور نبود، یالحدفیان معروف و سرشناس بود و به ضعیوفکد: نزد یگویم یعد
 داشت. یادیجان زیسوخته بود و شوق و ھ یگرعهیدر ش یول

ه: ابن حبان او کھم وجود دارد  یمان اصفھانیث چھارم محمدبن سلیدر سند حد
ثش نوشته یندارد، احاد یبید: عیگویافراد معتبر آورده است. ابو حاتم م را در شمار

 یشانیاضطراب و پر یث او دارایگفته: احاد یست. ابن عدیاعتماد ن یجا یشود ولیم
 ف دانسته است.یاو را ضع یھستند. و سنائ

عه مذھب بود یه او شکبن عبدالقدوس) وجود دارد ر (عبداللهیت اخیدر سند روا -د
 درباره او گفته شده: یسخنان و

ند. ابن ک یت میف روایضع یاز افراد ید: او در اصل صادق است ولیگو یم یبخار
سخنان شگفت زده است. عبدالله بن  ید: گاھیگو یحبان او را مورد اعتماد دانسته و م

 یدیپل یست او رافضین یچیردم گفت: ھکن سوال ید: درباره او از ابن معیگو یاحمد م
گرفت. به  ینبود، مورد تمسخر قرار م یزید: چیگو یمحمد بن مھران جمال م است.
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ث و یف الحدید: ضعیگو یافتند. ابو داود م یھا دنبالش م ه بچهکبود ھای  آنویسان د
 نبوده است. یزیه گفته: چکده یبه من خبر رس ییحیبود، از  یعه گریمتھم به ش

 یرات وجود دارد و باالخره نسائکمن یمکش یھا روایتد: در یگو یم مکابو احمد حا
 اند. ر قابل اعتماد دانستهیف و غیاو را ضع یو دار قطن

ه متقلب و که اعمش است. او کز وجود دارد ین یگریت مزبور ضعف دیدر سند روا
 م برساند.کیدن او را از حیه شنکست ین یا راتش گونهیدروغگو بود، تعب
ه کستند ین یث در حدیشود گفت: احادیث مزبور میق در سند احادیپس از تحق

ش خارج شوند، پس یخو یر اصلیرد و از مسھا  آن با یات قرآنیاق و ظاھر آیداللت س
ترمذی  .)١(رفتیده پذیاز اصول عق یاثبات اصل یث را براین احادیتوان ایچگونه م

ز ین ا منیامبر خدا آیپ یه در آن آمده است: اکند کیاز ام سلمه نقل م یگریت دیروا
. سپس ترمذی یر ھستیش و رو به خیخو یشان ھستم؟ گفت: تو سر جایھمراه ا

 .)٢(ب استیث غرین حدیه: اکند کیث را دنبال میحد
ث را به یند: محدثان، حدکیل مینگونه تحلیب را ایترمذی در: ابواب العلل، غر

ت یروا قیطر یکه: از کن است یا یثیب بودن احادیدانند: علت غریب میغر یلیدال
ث یدر حد یاادهیز یه وقتکاست، حال آن یابه خاطر وجود اضافه یثیشده است، احاد

ز یث نیاحاد یت شده باشد. و برخینفر مورد اعتماد روا یکه از کرش است یقابل پذ
در  انبه خاطر حال و وضع سندش یاند ولت شدهیروا یه از طرق مختلفکوجود دارند 

 د.نریگیب قرار میث غریشمار احاد
د ترمذی به خاطر یدارد، شا یھمخوان مزبور ثیث ترمذی با حدیاحاد یالبته معنا

 است. ردهک یب معرفیآن را غر یلمات اضافکن یوجود ھم
امبر یه در وارد شدن ھمسران پین آید: ایگویر میه تطھیر آیر در تفسیثکابن  حافظ

ه ھستند، و به اتفاق یول آشان سبب نزیت، صراحت دارد، چون ایدر شمار افراد اھل ب
ا ھمراه یو  یبنا به قول ییا به تنھاید، نریگیه قرار میتمام مفسران سبب نزول مشمول آ

ث یو احاد یر طبریات وارده در تفسیر روایثکابن  اقوال صحیحترین گران بنا بهید
دبن ارقم یه: زکند کیان میح مسلم بیحرا از ص یثیآورد، سپس حدیز میگری را نید
ه به (خم) کنه یه و مدکان میم یکنزد یھا چشم یکنزد یامبر خدا روزید: پیگویم

                                  
 اند، به منابع سابقشان مراجعه کن.شیعه روایتھای ام سلمه را مستند خویش قرار داده -١
 باب مناقب اھل بیت النبی. -کتاب: المناقب  -٢
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خدا را به جا آورد و به موعظه و  یرد حمد و ثناک یما سخنران یمعروف است، برا
گاه باش یمسلمانان پرداخت و سپس گفت: اما بعد: ا یادآوری  یکد، من یمردم آ

ز یم. من دو چید و پاسخ بگویایمن بفرستاده پروردگارم نزد  است یکانسانم، نزد
 ییت و روشنایه در آن ھداکتاب خدا ک یکیگذارم یان شما میارزشمند و گرانبھا را م

تم خدا را یاھل ب یگرید، آنگاه فرمود: و دیز خود قرار دھیرد و دستاویاست، آن را بگ
ن به او گفت: یرار نمود) حصکن جمله را تیآورم (سه بار ایادتان میتم یدر مورد اھل ب

ولی اھل بیت  ؟اندانی ھستند؟ آیا ھمسرانش جزو اھل بیتستش چه کید! اھل بیز یا
انند؟ گفت: کیاند. گفت: آنان رات محرومیه... پس از او از صدقات و خکاند یسانک

 ل، جعفر و عباس ھستند؟ی، عقیآنان! آن عل
آورد و در آن آمده است: به یاست م یه مشابه قبلکد یز از زیگر مسلم را نیت دیروا

 انند؟ کیتش یاو گفتم: اھل ب
از عمرش ھمراه مرد خواھد  یاند؟ گفت: نه. قسم به خدا زن در دورانھمسرانش

شان یامبر خویت پیگردد. اھل بیدھد و به خانه پدرش بر میبود، سپس طالقش م
 .)١(گردندیه بعد از او از صدقات محروم مکآنان ندشانیا یپدر

رش یت اول بھتر و پذیروا ین گونه است، ولیت دوم اید: روایگویر میثکسپس ابن 
ه کاھل  یباشد برا یریت دوم احتمال دارد تفسیتر است. و اما در مورد رواستهیآن شا
ست یه مراد از اھل تنھا ھمسران نکن باشد یح ایا توضیت نخست آمده بود، و یدر روا

ھردو ان یم عن احتمال دوم، به خاطر جمیباشد، ایھم مگر خانواده یه شامل افراد دکبل
ش یسندھا یح باشد، چون در برخین اگر صحیشیث پیان قرآن و حدیت و میروا

 تر است.بھتر و راجح - وجود دارد یینقدھا
 یه سوالکنیند، اکید مییرا تا - ر بدان اشاره نمودیثکه ابن ک - آنچه احتمال دوم

در  هل بيته)أليس نساؤه من أ (ضه است یبه صورت (من) تبع ث اول وارد شدهیه در حدک
ن یه در مسند امام احمد وارد شده، آمده است، حسکدبن ارقم یز از زین یت مشابھیروا

 .)٢(از صدقات محروم گردند ه بعد از اوکاند یسانکتش ید اھل بیز یگفت: ا

                                  
 باب من فضائل علی ابن ابی طالب. -صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه  -١
 ۳۶۷ - ۴/۳۶۶المسند  -٢
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ن یر بعد از ایثکند. ابن یت اویه ھمسرانش داخل اھل بکد شده کینجا تایدر ا
 ه:یه آکابد ییشد در میندیدر قرآن بھرکه ه: کنیست ایدر آن ن یدید: آنچه تردیگو یم

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

شان یاق سخن خطاب به ایس ب ویرد. چون ترتیگیز در بر میامبر را نیھمسران پ ]۳۳

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ د:یگویمھا  ایناست، و لذا بعد از  َّ� 
ه در منازل شما کز را یانگمتکات خدا و سخنان حی(و آ ]۳۴[األحزاب:  ﴾ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ 

ند، یآیھمسرانش جزو اھلش به حساب م یوقت ید.) ولینکاد یشود یخوانده م
 یتیث مزبور آمده بود (و اھل بیه در حدکنیما اکتراند، ستهین اسم شایبستگانش به ا

ج امبر خدایاز پ یح مسلم آمده است: وقتیه در صحکاست  یثین مشابه آن حدیاحق) ا
فرمود: ان نھاده شده است، یبن یه از ابتدا بر اساس تقوکسوال شد  یدرباره مسجد

 یگذارانیه دال بر مسجد بنیرا آیطور است، زنیز ھمیه نین آین مسجد من است. ایا
آمده، درباره مسجد قبا نازل شده است  یگریث دیه در حدک، ھمانگونه یشده بر تقو

امبر یمسجد پ یان نھاده شده باشد، نامگذاریبن یاو از اصل بر ابتدا بر اصل تقو یوقت
 .)١(ن گفته بودین چنیش از ایر ھم بیثکاست، ابن  سزوارتر یبه مسجد تقو

َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ ه:یلمات آکالفاظ و  )٢( د:یگویم یقرطب
ِ ٱ . دانشمندان ھستندامبر ھمسرانش یت پیه اھل بکرساند ین را میا ﴾...ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ

رمه و ابن کختالف نظر دارند، عطاء، عھم اند؟ یسانکه چه کنیت و ایدرباره اھل ب
امبر عبارت است از ھمسرانش بدون مردان، و معتقدند. مراد از یند: اھل پیگویعباس م

َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ�  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ د:یفرمایه مکنیل ایامبر است به دلیپ یونکت) منازل مسی(ب
ِ ٱُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  از:  ندن باورند، عبارتیبر ا یلبکاز جمله  یگروھ ﴾...ةِ� ۡ�ِۡكمَ ٱوَ  �َّ

ث وارد شده به یش، عالوه بر احادیدگاه خویاثبات د ین. برای، فاطمه، حسن و حسیعل

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ﴿ ه:یآ
َ
اند. ردهکاستناد  ]۳۳[األحزاب:  ﴾َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ن و کر (عنید تعبیبود بایزنان ھم م یاست، و اگر برا رکر به صورت جمع مذیه تعابک
غه جمع مونث به خاطر یار نبردن صکاحتمال دارد به  یبرد. ولیار مکن) را به کمطھر

                                  
 ۱۶۹ - ۱۶۸المنتقی ص  -١
 ۱۸۴-۱۴/۱۸۲تفسیر قرطبی  -٢
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ه شخص خطاب به کباشد، چنانیر و مونث ھم مکه واژه اھل شامل مذکن باشد یا
د: خوبند. یگویمز یزن و فرزندانت، او ن یعنید: اھلت چطور است؟ یگویدوستانش م

ۡمرِ ﴿ د:یفرمایخداوند م
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
� ْ ِۖ ٱقَالُٓوا ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
َعلَۡيُ�ۡم أ

ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱ اھل  ی؟ اینکیار خدا شگفت مکا از ی(گفتند: آ .]۷۳[هود:  ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ
گمان خدا ستوده بزرگوار است.) آنچه از  بی است.ات خدا شامل شما کت! رحمت و بریب
شود. استعمال یه اھل شامل تمام افراد خانواده اعم از زن و بچه مکنید ایآیه بر میآ

ان آنان ین میحسن و حس ،یه چون رسول خدا، علکن علت است یر بدکغه جمع مذیص
ن نظم و آرامش یبرار است، بناکر و مونث با ھم بودند غلبه از آن مذکمذھرگاه بوده و 

شان یات درباره ایرا آیند، زیامبر ھم داخل اھل اویه ھمسران پکن است یا یات مقتضیآ
 دھد.ینازل شده و آنان را مورد خطاب قرار م

ر از یالم اشاره به غکدر وسط  یان است جملهکه ممکد: چونیگویم یسپس قرطب
، یامبر علیه فرود آمد پین آیا یوقته کن بوده ین تصور ایھمسرانش داشته باشد، منشأ ا

شان را بدان پوشاند، سپس یش را آورد و این را صدا زد، آنگاه عبایفاطمه، حسن و حس
را از  یا پلیدیاند، خداتمینان اھل بیبار الھا! ا( رد و فرمود:کدستش را روبه آسمان 

نش را مورد ه ھمسراک یاهیامبر پس از نزول آیشان گردان) پکشان دور بدار و پایا
 یلبک ید، ولیز داخل نمایشان را نیخطاب داده بود، آنان را فرا خواند و دوست داشت ا

بود خارج از چارچوب  یه فراخوانکاند، حال آنه را مختص آنان دانستهیرانش آکو ھمف
 !لیتنز

تاب ک، در یاند، ابو جعفر طحاوژه اھل بیت دانستهیه را ویه آک یسانکگر از ید یکی
ات و یخود را بر فرض یرفته و رأیز پذیدگاه را نین دی) ا۳۲۹و  ۱/۳۳۳ - ثاراآل لکش(م

امبر است چون او یت پید: ام سلمه داخل اھل بیگویاحتماالت بنا گذاشته و م
د: چه یفرمایم کث افیه در حدکاند. چنانھمسرش است و ھمسرانش جزو اھلش

ده است، به خدا قسم درباره یرسم لبش به اھیه آسکدھد ینجات م یمرا از مرد یسک
د: تو جزو اھل من یگویه به ام سلمه مکنیسراغ ندارم، ا یزیچ یر و خوبیاھلم جز خ

ز یه او نکن بوده باشد یه مقصودش اکنیا نه ایل باشد ین قبی، احتمال دارد از ایھست
 ه آمده است.یه در آکداخل اھلی است 

ان آمده، استناد یبه مھا  آن سلمه دره بحث از ام ک یاتیروا یابو جعفر به برخ
ن ینچنیا یگری. در دیت ھستیآمده: و نه گفت تو داخل اھل بھا  آن از یکیند، در ک یم
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گر ید یتی. در روایر ھستیا رو به خی ریخ د و تو بریامبرید: تو جزو ھمسران پیگویم
با بروم؟ ر عیستم؟ گفت: بله. گفتم: زیا من اھل تو نیرسول خدا آ یآمده: گفتم ا

 ر عبا رفتم.یان برد، به زیآنان به پا یش را برایه دعاکد: پس از آنیگو یم
رساند نه خارج شدن او، یه را میر داخل شدن ام سلمه در آیخأت یمن معتقدم روا

را در بر گرفته است. ھا  آن هیه آک یسانکوستنش به جمع یسوال ھمزمان بوده با پ
 یشان با ادب نبویر عبا پس از ایند، رفتن او به زکید میین را تایامبر ایجواب پ

ر یش به زیامبر ھمسرش را با پسر عمویان ندارد پکه امکسازگارتر و سزاوارتر است، چرا 
 عبا ببرد.

 یاق و نظم خاص خود خارج نگردد ولیه از سیده تا آیوشک یبه ھر حال طحاو
 ند: یگویم یه برخکن است یب ایعج

 با یامبر است و نه ارتباطیات ھمسران پیاز آ ینزول، نه بخشر از لحاظ یه تطھیآ
ان آن یشان میا ھنگام نوشتن قرآن بعد از فوت ایامبر و یا به دستور پیه کدارد، بلھا  آن

 .)١(ات قرار داده شده استیآ
 شان میان یچ ارتباطیھ یبه آغاز آن ملحق گردد ول یاهین است آخر آکچطور مم

ش و پس یه آغاز آن با پکشود ین فراھم میان اکنگاه چگونه اموجود نداشته باشد؟ آ
با آغاز نداشته باشد؟ و چه  یچ تناسبیه آخر آن ھیکخود در ارتباط باشد، در حال

ه احتمال قرار کنیآورتر اات وجود دارد؟ شگفتین آیان ایدر قرار دادن آن م یمتکح
 !!امبر، وجود داشته باشدیپ ییات مزبور بدون دستور و راھنمایان آیدادن آن م
امبر یات درباره ھمسران پیگفته شود انتھا، آغاز و وسط آھرگاه د: یگویم یطبرس

پردازد، یار آن نمکه عادت فصحاء را بداند، به رد و انک یسکه: کن است یاست، سخن ا
ر دھند و ییتغ یریگر تفسید یرا فصحاء عادت دارند سخن را از نوع خطابی به نوعیز
ن ین نوع سخنان است. و ھمچنیم پر از ایرکگردند. قرآن یه به نوع اول برمبارود

 .)٢(سخن و اشعار عرب
ژه اگر یو به و ین اقدامیچن یمت مقضکان حیل و بین سخن گرچه از لحاظ دلیا
دگاه قبل یبه درجه د یارتباط با اصل موضوع باشد، ناقص است، ول بی یزیر به چیتفس

 است. نرسیده

                                  
 .۱۶/۳۳۰المیزان  -١
 .۲/۱۳۹البیان مجمع -٢
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گردد، یامبر میگر افراد خانواده پیر شامل ھمسران و دیه تطھیم: آیریگیجه مینت
چ گونه یگردد، ھیامبر میه شامل ھمسران پید: آیتواند بگویه مک یسک یبرا یول
 یلید، چه دلین چارچوب خارج نمایگرش را از ایشان دیه خوکوجود ندارد  یلیدل

ه به یشان پیش از نزول آیفوت اند؟ کیامبر منع میدختران پ یه را برایشامل شدن آ
ل یدام دلکات، مقصود نباشد، و با ید حیدن آنان در قیزه گردانکیه پاکست ین ین معنیا
به عمل  یریل و عباس به آن جلوگی، جعفر، عقیر اوالد امام علیتوان از ورود سایم

 آورد؟
را فراھم ان کن امیشود، چگونه ایه تنھا شامل آن پنج نفر میه: آکنیاعتقاد به ا

گردد؟ و چرا شامل امامان یز شامل میگر افراد امامان دوازدگانه را نیه دکسازد  یم
شتر از ھفتاد گروه ھستند، یه بکعه یش یھا گروهر یا سایو  ھا اسماعیلی، ھا زیدی

 نگردد؟
ه ک - یم. طوسیپردازیه بر معصوم بودن ائمه، مین به موضوع داللت آیپس از ا

ند نکیه استدالل مین آیاران ما با اید: یگویم - نامندیس طائفه میرئع او را یاھل تش
ست دچار اشتباه گردند، و اجماع یو درست ن اندامبر معصومیت پیه: افراد اھل بک
ه: خواست کن است یاھا  آن ت و بدور از اشتباه است. خالصه اجماعین واقعیشان عیا

ه انجام عبادت و کوه است ین شیا بدیت یاز اھل ب یدیدور نگه داشتن پل یخدا برا
را از  یدیه: پلکن است یا عبارت از ایشان درخواست نموده، و یز از گناھان را از ایپرھ

ھا امتناع ورزند،  یه از زشتکده یآفر یشان را طوری: ایعنیشان دور نگه داشته است یا
وجود دارد و ن یلفکدر مورد ھمه م یان ارادهیه چنکست چرا یز نیاحتمال نخست جا
ن آیه یه خداوند با اکست ین نیھم در ا یچ اختالفیت ندارد، ھیاختصاص به اھل ب

رده است، پس چطور کب ینص بی گران را از آنیه دکده یت بخشیرا به اھل ب یازیامت
ارد؟ از ذنگ یباقشان  برای را یازیچ فضل و امتیه ھکل شود ین است بدینگونه تاوکمم

شود: ین میه چنیده آکیباشد و لذا چیس) می(انما) ھمانند فعل (لن گذشته واژه یا
ه دال بر یخواھد. پس آیت نمیرا از اھل ب یدین نوع پلیخداوند جز دور نگه داشتن ا

ه کشان بالفعل صورت گرفته است. یاز ا کیو ناپا یدیر نگه داشتن پلوه دکن است یا
 .)١(رساندیرا مھا  آن ن ھم معصوم بودنیا

                                  
 ۲۲/۱۳۹البیان مجمع -١
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از افراد  یکچ یه با گفته ھکدگاه را دارند ین دیا ھا جعفریعه تنھا یان فرق شیماز 
 اند از چند جھت قابل تامل و نقد است:د. آنچه را گفتهیآیل جور در نمیاھل تاو

ر مقبول از آب یغھا  آن ه سخنکگردد یل موجب میمخالفتشان با تمام اھل تاو -أ
 ت سازد.ید و تقوییتوار آن را تام و اسکمح یلیه دلکنید، مگر ایدر آ

شان  برای امبر خدا اھل عبا را فراخواند ویه پکث سابق روشن ساختند یاحاد -ب
 - هیکشان گرداند، سپس وقتزهکیرا از آنان دور نگه دارد و پا یدیه خدا پلکرد کدعا 

به  یازیگر چه نیشان بالفعل صورت گرفته بود، دیش ایه و پاالیتصف - عهیبنا به گفته ش
 دعا و درخواست از خدا وجود داشت؟

ه درخواست انجام عبادات و یکزیواقع شده چ یات امر و نھیان آیر میه تطھیآ -ج
 یسازکد آمدن پایو پد یدین بردن پلیند تا به از بکید مییرا تا ھا نافرمانیز از یپرھ

د و آن ینمایت مین را تقویشتر بدان اشاره رفت ایه پک یثین حدینجامد، و ھمچنیب
نار خانه فاطمه کرفت از یرون مینماز ب یبراھرگاه امبر خدا مدت شش ماه یه: پکنیا

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ دیت وقت نماز خواندن رسیاھل ب یفرمود: ایگذشت و میم ِ�ُۡذهَِب  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 

َ
ه یفرمان به نماز و آ انینجا میدر ا ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ
 ارتباط وجود دارد.

 د:یگویه مکسازد، یت میشتر تقویوند مزبور را بینقل شده، پ یه از علک یثیحد -د
م، یده بودیه من و فاطمه خوابیکامبر خدا، ھنگام نماز صبح نزد ما آمد، در حالیپ

ما ھای  دل امبر خدا!یپ ید؟ در پاسخ گفتم: ایخوانیا نماز نمیستاد و فرمود: آینار در اک
د: رسول خدا برگشت یگویند، مکیدار میرا از خواب با بخواھد مھرگاه دست خداست، 

زد، یه با دستش رانش را میکدم، در حالیوقت برگشتن شن ینگفت، ول یزیو چ

�َ�ٰنُ ٱ َوَ�نَ ﴿ :فرمود یم ِ�ۡ  َ�َ�ۡ
َ
ءٖ  أ  .)١( ]۵۴: الکهف[ ﴾٥٤َجَدٗ�  َ�ۡ

ه من و فاطمه یکش ما آمد در حالیامبر پیه: پکآمده  یامام عل گر ازید یتیدر روا
ه کد: من یگوید، مید و نمازتان را بخوانیرد و فرمود: بلند شوکدارمان یم بیخواب بود

ه کرا  یگفتم: قسم به خدا ما جز نمازیدادم، نشسته بودم و میچشمانم را مالش م
ار اوست، ھر وقت یما در اختھای  لد م،یخوانیرده است، نمکمان مقرر یخداوند برا

زد پشت به یه با دستش رانش را میکند: آنگاه رسول خدا در حالکیدارمان میبخواھد ب
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ه...! کرا  یه...!، ما جز نمازکرا  یآورد: (ما جز نمازین جمالت را بر زبان میرد و اکما 

�َ�ٰنُ ٱ َوَ�نَ ﴿ ِ�ۡ  َ�َ�ۡ
َ
ءٖ  أ  .)١(﴾٥٤َجَدٗ�  َ�ۡ

و  یدیامبر خدا تا چه اندازه بر دور نگه داشتن پلیه پکگردد یروشن منجا یدر ا
 ناراحت شده است. یص بوده و از سخنان علیاش حرش افراد خانوادهیپاال

د یو پد یدیه خبر از دور شدن پلین آید: ایگویر میه تطھیه درباره آیمیابن ت -ھـ

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ ه:ین آیت مانند ایه دستور است به اھل بکست، بلین کیآمدن پا ِ�َۡجَعَل  �َّ
خواھد شما را به ی(خداوند نم ]۶[المائدة:  ﴾يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ 

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ یا:زه دارد، کیخواھد شما را پایه مکتنگ آورد و بل َ لَُ�ۡم  �َّ ِ�ُبَّ�ِ
ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ ا:یو  ]۲۶[النساء:  ﴾...َوَ�ۡهِديَُ�مۡ  ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  �َّ

َ
(خداوند  ]۲۸[النساء:  ﴾أ

 .ند)کار را بر شما آسان کخواھد یم
ه مستلزم به وقوع کاست  یرنده امر، محبت و خوشنودینجا در بر گیاراده در ا

را  یو یزگکیخدا پاھرکه ست یباینگونه بود، میستند، و اگر ایوستن مراد خداوند نیپ
اران ی یامبر برایپ یدگاه خود را با دعاید، سپس دیگردیش میو پاال کخواست، پایم

 .)٢(ندکیت میعبا، تقو
گر یامبر و دیدرباره ھمسران پ یسازکه پایه: آکم یافتیج دست ین نتایبه ا -و
ھیچکس ل، جعفر و عباس فرود آمده است، ی، عقی: آل علیعنیخانواده او  یاعضا

ل و برھان یازمند دلیدن تنھا آن پنج نفر نیست، برگزینان نیبودن امعتقد به معصوم 
 یدن را نفیص و برگزین تخصیم ایردکان یه بکرا  یلین، دالیباشد و عالوه بر ایم
 نند.ک یم

اعتقاد داشت حمل اراده  یه: طوسکن یمانده ا ینه باقین زمیه در اک یاتهکتنھا ن
 ین نوع اراده برایست چون ایز نی) جایز معاصز ای(انجام عبادات و پرھ ین معنیبر ا

ه ین آیق ایه خدا از طرکست یباشد، حال آنکه گمانی در آن نیسان میک ھا انسانھمه 
آنان قرار نداده است.  یرا ھمتا یگریچ فرد دیه ھکت عطا نموده یرا به اھل ب یازیامت

اھل  یبرا یازیوجه امتچ گونه یه ھکر شود یتفس یاه بر گونهیان دارد آکپس چطور ام
 نگذارد؟! یت باقیب

                                  
 ۷۰۵حدیث:  ۲المسند ج -١
 .۴۲۸و  ۱۶۸المنتقی ص  -٢
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-ینقض م یلین دلیم با چنیه ما آوردک یلیا دالیآ ی، ولیطوس ین بود استدالل عقلیا
امبر نازل یه به خصوص درباره ھمسران پیه آکح ھم باشد چونیشوند؟! گفته او اگر صح
شود یباعث من ھم یشان در نظر گرفته شده است، و ایا یبرا یشده. پاداش چند برابر

در  یاز نزول وحیه امتکتر باشند. چنانیکنزد یدیش و دور نگه داشتن پلینان به پاالآه ک
گرچه  یسازکم: اراده پایما معتقد یافته است. ولیاختصاص ھا  بدان زینھا  آن منازل

نه دارند و به ین زمیدر ا یاژهیاز ویت امتیاھل ب یباشد ولیسان میکلفان کھمه م یبرا
ل منزلت و ین نوع تاویدر نظر گرفته شده است. ا یشتریاران عبا سھم بی یژه برایو

 ند.کیثابت نمشان  برای معصوم بودن را ھم یاھد، ولکیشان را نمیاز ایامت
ص آن به یرفته شده نخواھد بود، و لذا تخصیر پذیه تطھین اساس، استناد به آیبر ا

 ه عصمت راک یاز به گونهیر آن نیتفسل و یست، و تاویار ثابت نکزیپنج نفر پرھ
ل مسلم یه آنان به دلکباشد. حال آنیر میل خدشه ناپذیند، فاقد دلکثابت شان  برای

ه موضوع کاند، ردهکدا یشان را پیاعتقاد به امامت ا - شیبه گمان خو - بودن عصمت
  .میآوریان میبه م یل بعدیدل یرا ھنگام بررس

 معصوم بودن ائمه -۴
در طول عمرشان  یعنین خود ھستند، اعه معتقد به عصمت امامیم: شیگفت شتریپ

و  ی، اشتباھیعمد یدچار خطا یمال عقلکو  یگرفته تا سن پختگ کیودکاز سن 

إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل َوِمن ﴿ ه:یلشان آیاز دال یکید شد. ننخواھ یارکفراموش 
ٰلِِم�َ ٱُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  ه کسازد یه روشن مین آیند: ایگویاست. م ﴾١٢٤ل�َّ

اران را به منصب امامت کستم یابیھا بدور باشد، چون خداوند، دستید امام از زشتیبا
گران. ید یا برایخود و  یا برایار است کستم ه معصوم نباشدک یسکرده است، و کرد 

ش منع یارکار را بر منصب امامت ھنگام ستمکاگر گفته شود: خداوند تسلط ستم
ابد. یز است بدان دست یده نخواھد شد و جایار نامکرد ستمکتوبه ھرگاه نموده است. 

شامل  توبهه او را در حال یه آکنیند از اکار اگر توبه ھم کم: ستمییگویدر جواب م
چ گاه یھ یعنیند، کرا بدان رد  یو یابیخدا دست یگردد. وقتیگردد، خارج نم

ان اوضاع و احوال مختلف، و لذا واجب یند بدون تفاوت مکتواند آن را تصاحب  نمی
 .)١(ه بر ھمه اوقات حمل گرددیاست آ
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ه کنگه داشته ھا دور یو زشت ھا نافرمانیاب کاند: خداوند دو نفر را از ارتسپس گفته
را  یکیابن طالب است،  یشان: محمدبن عبدالله و علیاند، اردهکگاه بت را عبادت نچیھ

گر یگانه دنان سهید، و اما جانشیبرگز ییشوایامامت و پ یرا برا یگریرسالت و د یبرا
 احزار مقام امامت را ندارند. یستگیارند و شاکشان ستمیمعصوم نبودند، پس ا

 م:ینکیل میر را تحلیات زکنز ین جا نیدر ا

ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ :فهیه شریآ -أ إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
ٰلِِم�َ ٱ احتمال دارد مقصود، قرار  ،)١(ردکل یمتعدد تاو یھاتوان به گونهیرا م ﴾١٢٤ل�َّ

روان یرا پیند، زیجو یه مردم به او تاسکو لباس پیامبری باشد سوت کم در یدادن ابراھ
ند. و احتمال دارد، منظور نکیش اعتراف میامبریند و به پیان مختلف معتقد به اویاد
ل عھد یش قرار دھند. در تاویاران او را سرمشق خوکویکه نکان یشوایباشد از پ ییشوایپ
اند: ھم گفته یخاست و بر یاند: رسالت و وحگفته یز اختالف نظر وجود دارد: برخین
ز ان ین یمتعدد یھا روایتد و یآین بر میشیل پیل دوم از تاوین تاویه اکاست  ییشوایپ

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ :ه دربارهکند. از ابن عباس نقل شده ینمایت میرا تقو  ﴾١٢٤ل�َّ
نم. از کیبندم، اگر ھم بندم نقضش میاران نمکرا با ستم یمانیچ پی: ھیعنیگفته: 

از ھارون بن عنتره از پدرش  ین نقل شده است. ثوریز چنیمجاھد، و مقاتل بن حبان ن
ست. عبدالرزاق از یمان نیعھد و پ یدارا یارکچ ستمی: ھیعنیه: کند کیگزارش م

ابند ییخرت بدان عھد دست نمآاران در کستم یعنیه: کند کیمحمد از قتاده نقل م
 یخورد و به زندگیمان آورده، میه به خدا اکافته است چرا یا بدان دست یدر دن یول

بن عیاند. ربن گفتهیز چنیرمه نک، عطاء، حسن و عیم نخعیدھد. ابراھیخود ادامه م
ه به کنش است یسپارد. دیه خداوند به بندگانش مکرا  ید: عھدیگویانس م

ٰٓ إِۡسَ�َٰقۚ ﴿ د:یفرمایه خداوند مک ینیبیرسد، مگر نمیاران نمکستم َوَ�َٰرۡ�َنا َعلَۡيهِ َوَ�َ
َۡفِسهِ  م و اسحاق ی(ما به ابراھ ]۱۱۳[الصافات:  ﴾١١٣ُمبِ�ٞ  ۦَوِمن ُذّرِ�َّتِِهَما ُ�ِۡسٞن َوَظالِٞم ّ�ِ

ه آشکارا به ک یار به وجود آمدند و ھم افرادکویکن دو نیم از دودمان ایت دادکر و بریخ
ستند. از یار و بر حق نکویکم! ھمه افراد دودمان تو نیاھابر ی: ایعنیردند.) کخود ستم 
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 کربن ضحایت شده است. جوبین روایز چنیان نیابن علیه، عطاء و مقاتل بن ح
ابد و جز به ییم دست نمیند، به فرمانبردارکیم یچیه از امرم سرپک ید: دشمنیگو یم

ه کند کیامبر نقل میطالب از پ یبن ابیبخشم. علیند نمکیه اطاعتم مک یدوست
ست. یده نیو پسند یکن یارھاکاز من جز در  یه فرمود: اطاعت و فرمانبرداریدرباره آ

بدان  ھا جعفریه اختالف نظر وجود دارد، مسلم دانستن آنچه یل آیپس مادام در تاو
 شوند.یز رد میل نیر دالیل خواھد بود. سایاند فاقد دلدهیاعتقاد ورز

مسلمانان  ییشوایار سزاور پکه ستمکست یدر آن ن یاختالف ن،یبا وجود ا یول -ب
ز، یم و شھادتش جاکه حک یسکن است کد: چگونه ممیگویم یباشد. زمخشرینم

ش یامامت نماز پ یو برا یرفتنیست، اخبارش پذیاز او واجب ن یست، فرمانبردارین
س فهیابو حنرد؟ یمسلمانان را به عھده گ ییشوایانداخته نخواھد شد، امامت و پ

به او، و  ییل دادن اموال و دارایتحوس یدبن علیدادن ز یاریوجوب  یفتوا یپنھان
رده بود، ک یفه نامگذاریه خود را خلکه راھزن و غارتگر یاو در شورش عل یھمراھ

م و یابراھ یبه او گفت: پسرم را بر ھمراھ یزن .)١(و امثال او صادر نمود یقیمانند: دوان
 یاش من به جاک یشته شد. گفت: اکتا  یو دستور داد ییراھنمان یمحمدبن الحس

ه یکرد، در حالکار را به امامت منصوب کنفر ستم یکز است یپسرت بودم. چگونه جا
منصب امامت گمارده شود،  یبرا یارکستمھرگاه دفع و ستم است.  یوجود امام برا

رده کرگ بخواھد ستم را از گ یه چوپانک یسکه: کشود یم یتداع یالمثل معروفضرب
  .)٢(است
ار حتمًا معصوم کر ستمیا غیار است، کر معصوم اجبارًا ستمیرفت غیشود پذینم -ج

ش از یار پکادی وجود دارد، گناھیز یار نبودن فاصلهکان معصوم بودن و ستمیاست. م
 کیه اندک یسکرد. یگیار است و نه مورد حساب و بازخواست قرار مکف نه ستمیلکت

ن برده باشد، یب شده باشد و با توبه و استغفار اثرات آن را از بکره را مرتیگناھان صغ
 - انجام شده باشند یاشتباه و فراموش یه از روک ید، و گناھانیآیظالم به شمار نم

 یه از روک یرند: گناھیگیمورد محاسبه قرار نم - دیفرمایامبر خدا میه پکھمانگونه 
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ن یر ھم ایه زیآ .)١(ار انجام شده باشد، از امتم برداشته شده استو اجب یخطا، فراموش

ۚ ﴿ د:ینماید مییمسأله را تا نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن �  ]۲۸۶[البقرة:  ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

 .ر)یم ما را مگیا به خطا رفتیم یردک(پروردگارا! اگر ما فراموش 

إِّ�ِ ﴿ هیعه آیاز ش یدھد: گروھینگونه پاسخ میع را ایمعتقدات اھل تش یآلوس -د
 ۖ ش قرار یر، عمر و عثمان مستند خوکامامت ابوب یرا بر نف ﴾...َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما

است و ظالم  یھم ستم بزرگ کدند، شریورز کشر یادیشان مدت زیه اکاند، چرا داده
ت ین است: نھاید. جواب ارا ندار ییشواین پیحمل بار سنگ یستگیھم بر نص قرآن شا

تواند به ین ظلم نمیار در حکه: ستمکنیشود ایه مزبور برداشت میه از آک یزیچ
مان و یه در اوج اکافتند یبه امامت دست  یسه نفر فوق وقت یابد، ولیامامت دست 

ا ظلم شده و سپس توبه یفر کب که مرتک یسکد: یگویت عدالت بودند. آنگاه مینھا
ح یز صحیسته انجام داده است. از نظر لغت، عرف و شرع نیشا یردارھاککرده و 

را چنانچه در علم اصول مقرر شده: یا ظلم بر او اطالق گردد. زیفر کست واژه ین
ه به صورت بالفعل در او ک یشود، در زمانینسبت داده م یسکه به کی مشتق  صیغه

ز به یصورت مجاز، مجاز ن نیر ایشود و در غیده میقت نامیوجود داشته باشد حق
باشد یز میه حالت معمول و مرسوم دارد، وگرنه جاکست بلیوسته و مداوم نیصورت پ

، زنده یری، گرسنه بر سیازمندی، ثروتمند بر نیداریده بر بی،خوابیھنسالکواژه بچه بر 
وسته داشته باشد الزم یز اگر مجاز صورت پیاطالق گردد. و نھا  اینس کو ع یبر مرده

سالم  یند، بالفاصله بر مومنکافر سالم نک بهه که سوگند خورده باشد ک یسکد: یآیم
 ین سخنیز چنین یسکسته شود، و کافر بوده، سوگندش شکش یه چند سال پکند ک

 .)٢(نگفته است
ست، و ین یرده، قطعکرنش نکبت  یگاه براچیھ یشود امام علیه گفته مکنیا -ھـ

 کیودکن یه او در سنکنیا یام، ولافتهیرا به اثبات برساند، نه آن کز یرا ن یحیل صحیدل
امبر را) الگو و یش (پیخو یافت و پسر عمویامبر بزرگوار پرورش یاسالم آورد، در خانه پ

                                  
اند، ابن حبان و حاکم و دیگران آن را صحیح دانسته اند،ابن ماجه و ابن ابی عاصم روایت کرده -١

 گوید: حسن است.نوووی در کتاب: اربعین می
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 ٧٩  دالیل قرآنی امامت

 یسکن یجه نخستیسازد. و لذا بعد از خدیت میسرمشق قرار داد، احتمال مزبور را تقو
 د.یه به اسالم گروکبود 

ادند، مانند آن دسته از یار زیاند بسبت سجده نبرده یبراچ گاه یه ھک یسانک
ن یه در اک یھای آنافته، سپس یپرورش  یاسالم یطیدر مح کیودکه از اوان کصحابه 

 یبرا یازین امر، به عنوان امتیاند. پس اده به جھان گشودهیط دینوع مح
 د.یآین به حساب نمیرالمومنیام

از بدو  یو بر اثر فراموش ی، اشتباھی، عمدکوچکدور بودن از گناھان بزرگ و  -و
رد مگر یپذیباشد. عقل آن را نمیم یعت بشریتولد تا دم مرگ، در تضاد با فطرت و طب

ه نه تنھا موضوع داللت قرآن ین آیر باشد. ایناپذو خدشه یه قطعک ینقل یلیدل کمکبه 
ن یحمل آخر یرا برا ه خداوند اوک ھا انسانن یبرتر یبرا یحت ین عصمتیم بر چنیرک
 کمدر سبک یه براک یانامهانین بحث را در پاید، منافات دارد. ایام و رسالتش برگزیپ

ز بدان ین بخش نیدر فصل پنجم ا .)١(امسانس نوشته بودم، اثبات نمودهیل فوق
 پردازم. یم

ز یآنان نشان خشنود شده و یه خدا از اکن و انصار یاران بزرگوار او اعم از مھاجری -ز
آنان پرداخته  یھا ویژگیبار به بر شماردن  یکتر از شیم بیرکاند، و قرآن یاز خدا راض

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ د:یفرمایو م
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ین امتی(شما بھتر ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ه کھد دید.)، مسلمان چطور به خود اجازه میادار گشتهیپد ھا انسانه به سود کد یھست
شود یم یجار یسکن سخن چطور بر زبان یاران بر شمارد؟! اکشان را در گروه ستمیا
ن یه سزاوار نفرک یسکست جز بر یز نیرود و جایار مکذم ب ید: ظلم برایگویه مک

َ� لَۡعنَُة ﴿ د:یفرمایاست، اطالق گردد، چون خداوند م
َ
ِ ٱ� ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ  ]۱۸[هود:  ﴾١٨ل�َّ

 ن خدا بر ستمگران باد.)ینفر(ھان! 
ند آنگاه کن امت قلمداد یشان را به عنوان بھتریم ایرکن است قرآن کچگونه مم

ن الزم است یل گردد؟ بنابراین شدگانند، تاویشان نفریه اکنیبر ا یات آن مبنیاز آ یتیآ
 ند.ید نظر نمایبر آن تجد یدگاه مبتنیل و دیدر تاو ھا جعفری

مسلمانان بعد از  یشواید پیه باکند کین امر داللت نمیبر ا ه مزبوریبه ھر حال، آ
 باشد. یگریا ھر شخص دیطالب و  یابن اب یامبر، علیپ
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 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٨٠

 ر خمیغد یماجرا -۵
 را یامبرش را دستور داد: علیاعتقاد دارند خداوند پ ھا جعفریه کم یردکقبًال اشاره 

ز پس از یامبر نید، و پین نماییمردم تع یشوایح نام ببرد و به عنوان پیبه طور صر
را گردن نھاد و پس از بازگشت از  ین باره داشت، فرمان الھیه در اک یدیترد

ر خم، مسلمانان حاضر را از آن مطلع ساخت، ی) در غدیالوداع = حج خداحافظ ة(حج
به سنت ارتباط دارد، آنان  که راد نموده استیر ایامبر خدا در غدیه پکسخنانی  بحث از

ه از یارتباط به حادثه مزبور دارد دو آ - به زعم آنان - هکبرند یز نام مینه را یسه آ
ه کن است یغ ایه تبلیم. آیاشاره نمودھا  بدان ه قبالً کسوره مائده و آغاز سوره معارج 

َها ﴿ د:یفرمایم ُّ�
َ
ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ� نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ  ]۶۷[المائدة:  ﴾٦٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
ن یبرسان و اگر چنپروردگارت بر تو نازل شده است  یفرستاده! ھر انچه از سو ی(ا
دارد. خداوند یو خداوند تو را از مردمان محفوظ م یا، رسالت خدا را نرساندهینکن

ه یه آکاند ردهکتفا نکته اکن نیشان تنھا به ایاز ا یند.) برخکیت نمیافران را ھداکگروه 
ر کرا در سبب نزول آن ذ یات متعددیه اقوال و رواکنازل شده است، بل یدرباره عل

دگاه وجود ین آیه چھار دیدر مورد سبب فرود آمدن ا )١(د:یگو یم ینند. طوسکیم
 دارد:
ن) ی(عرب صحرانش ینفر اعراب یکند: یگویگران میو د یعب قرظکمحمدبن  -أ
رد به کر از دستش افتاد. شروع یامبر را به شھادت برساند، شمشیم گرفت پیتصم

 رد)کن آیه را نازل ی(سپس خداوند اد. یتا مغزش از ھم پاش یدن سرش به سنگیوبک
امبر یه مزبور ترس را از دل پید، خداوند با فرود آوردن آیترسیش میامبر از قریپ -ب
ه فرود یآ یدادند، وقتیم یامبر را نگھبانیاز صحابه پ یااند: عدهگفته یرد. برخکبدر 

 د، خداوند مرا از مردم مصون داشت. یتان برگردیھامد فرمود: به خانهآ
 ییزھایامبر چیه پکبود  ین بردن توھمیه از بید: ھدف از نزول آیگویشه میعا -ج
 را به خاطر ترس پنھان داشته است. یاز وح
ه کرد ک یامبر وحیبه پ یند: خداوند متعال وقتیگویابو جعفر و ابو عبدالله م -د

از صحابه  یگروھ ین امر براید ایترسیند، مکن یین خود تعیرا به عنوان جانش یعل
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 ٨١  دالیل قرآنی امامت

ق یت محوله تشویه را نازل فرمود تا بر انجام مامورین آیر قابل تحمل باشد خداوند ایغ
 گردد.

از  یاریبس یپردازد. ولینمھا  آن از یکیح یاقوال گذشته و ترج یبه بررس یطوس
ن ین آنھا، به منزله جانشه به گماکاند ش قرار دادهیرا مستند خو ییھا روایتروانش یپ

ات در یندارند روا ین امر داللتیبر اھا  آن ظاھر یول ،)١(شوندیقلمداد م یقرار دادن عل
امبر نقل شده باشد، یه از پیکزیچھا  آن رسند، درین درجه به مرتبه صحت نمیباالتر

ه کم یاز طرف جمھور در دست ندار یحیت صحین، ما روایوجود ندارد، عالوه بر ا
 یل و بررسین باره تحلین را در اید آراء مفسرید. پس باید نماییرا تا ھا جعفریدگاه ید

 م:یینما
ج امبرش محمدیاست از طرف خدا به پ ین دستورید: ایگویه میر آیدر تفس یطبر

ن یشان را در ایه خداوند داستان ایکآنان - تابکاھل  یھا مسیحیو  ھا یھودیه به ک
در برابر پروردگار، حمله  شان گستاخیده، یعق یدیب، پلیمعار کسوره آورده، و به ذ

ب یز به معایشان و نکتاب خدا، فاسد بودن غذا و خوراکف یامبران، تحرینمودن به پ
رده است کشان نازل یند آنچه را خداوند در حق اکاعالم  - ان پرداخته استکر مشریسا

ردنشان، و آنچه کوھش کو نت یاستن شخصکم بھا جلوه دادن، فرو کب، یاعم از: معا
ه کنداشته باشد  وحشتھا  آن ه ازکنیآنان را بدان دستور داده پاسخ نموده است، و ا

شان یو پر کمنایھمراھانش ب یمکاد بودن شمار آنان و یبه او برسانند و از ز یگزند
ه خداوند از او در برابر ھمه مخلوقات کنترسد، چرا  یخاطر نباشد، و در راه خدا از احد

 یه اگر در ابالغ وحکن به او اعالم نموده یند. و ھمچنکی، دفاع مشانھای آنزیو ضرر و 
ان یشود. آنچه را بیم یب گناه بزرگکھم باشد مرت کیند، اگرچه مقدار اندک یوتاھک

  .)٢(ل استیرش اھل تأویم مورد پذیداشت
ات و یش آیده گرفتن آرایدارد. ناد یخوانات، ھمیاق آیس اند بال گفتهیآنچه اھل تاو

 ست.یز نیل معتبر جایردن آغاز از انجام آن بدون دلکجدا 
شد، به کیش میه را پیل درباره ھدف از آیه اتفاق نظر اھل تاوکنیپس از ا یطبر

اند: سبب نزول آن، گفته یند، برخکینان در مورد سبب نزول آن اشاره مآاختالف نظر 
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 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٨٢

امبرش را در یپه خداوند کامبر بود یدرباره به قتل رساندن پ ینفر اعراب یکم آن یتصم
امبر از یه به خاطر ترس پکند: بلیگویھم م یارد. عدهک یبانیت و پشتیبرابر او حما

ت مورد استناد ینان خاطر به او داده شد. روایله اطمین وسیه بدکش نازل گشت یقر
 ند.کیر مکز ذیرا نن یطرف

 د:یگویل فراوان داده میه مزبور تفصیر در مورد آیثکحافظ ابن  یول
غ یدھد، او را به تبلیامبرش را با نام رسول مورد خطاب قرار میخداوند، بنده و پ

را اجرا  یز به نحو احسن او امر الھیدھد و او نیھمه آنچه به او امر نموده، دستور م
ان، از یوسف از سفید: محمدبن یگویه مین آیر اینگام تفسھ ینمود. امام بخار

امبر یگفت: پھرکه ه: کند کینقل م لشهی، از مسروق، از عایل، از شعبیاسماع

َها ﴿ د:یفرمایرده، دروغ گفته است، و خداوند مکپنھان  یرا از وح یزیچ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ۞

ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
ٓ أ ث را به طور ینجا حدیدر ا یبخار ]۶۷[المائدة:  ﴾بَّلِۡغ َما

ن یپردازد. ایر آن مکحش مفصًال به ذیاز صح یگرید یدر جاھا یآورد ولیمختصر م
با سندھایشان ر) یتاب (التفسکدر  یو نسائ یمان) ترمذیتاب (االکث را مسلم در یحد
ن ید. ھمچنننکیمشه نقل یاز مسروق بن االجدع از عا یاز عامر شعب زیادی ھای راهاز 

ن یرد اکیم را از قرآن پنھان یزیچج  ه: اگر محمدکشه نقل شده ین از عایحیدر صح

ُ ٱَوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما ﴿ د:یفرمایه مکداشت نگه می یه را مخفیآ ُمۡبِديهِ َوَ�َۡ�  �َّ
ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ ن َ�َۡشٮُٰهۖ  �َّ

َ
َحقُّ أ

َ
ه ک یداشتیرا در دل پنھان م یزی: (تو چ]۳۷[األحزاب:  ﴾أ

ه خداوند سزاوارتر ک یدر حال یدیترسیسازد. و از مردم میار مکخداوند آن را آش
 .)یه از او بترسکاست 

مان از عباد از ھارون یدبن سلیاز سع ید: احمدبن منصور رمادیگویحاتم م یابن اب
آمد و به او گفت:  یابن عباس بودم، مرد شیه پکند کیت میبن عنتره، از پدرش روا

امبر خدا به مردم اعالم یه پکد یرا دار یزیند: شما چیگویند و میآیش ما میپ یسانک

َها ﴿اما  .د:یفرمایه خداوند مک یدانیرده بود، ابن عباس گفت: مگر نمکن ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
چ سخن خوب و یبه خدا سوگند ھ ]۶۷[المائدة:  ﴾...بَّلِۡغ َمآ أ

فه وھب یت ابو جحیز در رواین یح البخارید. در صحیامبر خدا به ما نگویه پکنبود  یبد
ه در کش شماست یپ یاز وح یزیا چیگفتم: آ یه: به علکآمده  یبن عبدالله السوائ

 ینشید، مگر بیافت و جان را آفرکه دانه را شک یسکسوگند به  ،قرآن نباشد؟ گفت: نه
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 یزیفه است. گفتم: چه چین صحیه خدا درباره قرآن به شخص بدھد و آنچه در اکرا 
در  یه مسلمانکنیر و ایخون) آزاد نمودن اس یعنیفه است؟ گفت: عقل (ین صحیدر ا

 قصاص نشود. یافرکشتن کبرابر 
 ،امبریام، ابالغ و رساندن به عھده پیگفت: از خدا رسالت و پ ید: زھریگویم یبخار

 یم. امت، به اعالم رسالت و ادایرفتن و گردن نھادن به آن ھستیلف به پذکز میا نو م
حجه الوداع)  روزه ب(خط ییگردھما نیتر بزرگامبر اذعان نمودند، در یامانت از طرف پ

شان اظھار نظر خواست. یرد و از اکبا حضور حدود چھل ھزار صحابه موضوع را مطرح 
امبر خدا در خطبه آن یه: پکت شده یعبدالله روا ح مسلم از جابربنیچنانچه در صح

د داد؟ گفتند: یخواھ یشود. چه جوابیمردم! درباره من از شما سوال م یروز فرمود: ا
. ینمود یو دلسوز یان بردیت را به پای، مسئولیردکه تو ابالغ کم یدھیشھادت م

داد و یت مشان برگشیا یرد و به سوکیامبر انگشتش را رو به آسمان بلند میپ
رمه کل ابن غزوان از عیر از فضید: ابن نمیگویا رساندم. امام احمد میا! آیگفت: خدا یم

مردم! امروز  یالوداع اظھار داشت: اة امبر خدا روز حجیه: پکند کیاز ابن عباس نقل م
شھر است؟ گفتند: شھر  ھرکدامن شیاست. گفت: ا یاست؟ گفتند: روز حرام یچه روز

است. گفت: ھمانا  یدام ماه است؟ گفتند: ماه حرامکن ماه یت: افاست. گ یحرام
ن شھر یگر حرام است مانند حرمت امروز در ایدیکتتان بر ی، خونتان و شخصتان دارایی
ن ید: به خدا قسم ایگویرد. ابن عباس مکرار کن جمالت را تین ماه. چند بار ایو در ا
ه ک یسکد یگردد. سپس گفت: ھان! بایمپروردگارش بر  یه به سوکاست  یسفارش

ه گردن کد یفر برنگردکه غائبند برساند، و بعد از من به ک یسانکنجا حضور دارد به یا
د، از یبن سعییحی، از ینیبن مدیرا از عل یت مشابھیروا ید. بخاریگر را بزنیدیک

 ند.کیل بن غزوان، نقل میفض

اگر آنچه را  یعنی ]۶۷[المائدة:  ﴾ۥۚ َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل ﴿ ه:کگفته خداوند 
عواقب آن را اگر  یعنی، یاردهکام خدا را ابالغ نید، پیام، به مردم نرسانت فرستادهیبرا

 یه معنکند کیطلحه از ابن عباس نقل م یابن اب یدانست. علیوست، میپیبه وقوع م
را  یام وحی، پینکپروردگارت بر تو فرود آمده، پنھان  ین است: اگر آنچه از سویه چنیآ

 .)١(دیابه مردم نرسانده

                                  
 .۷۸-۲/۷۷تفسیر ابن کثیر  -١
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ه است، یه متعلق به آخر آکدھد تا آنچه را یر سخنانش را ادامه میثکسپس ابن 
ه خدا کامبر یپ یتاب براکان و اھل کرنگ مشریله و نین راستا به حیروشن سازد، و در ا

از آن اشاره  یاه به گوشهکند، پس از آنکاشاره  له آنان محفوظ داشت،یاو را از ح
بحث را به ھا  آن رکه ذکن دست وجود دارد یاز ا یاریبس یھاد: نمونهیگوید مینما می

و در ادامه به  .)١(انده اظھار داشتهیشاند از آن جمله است: آنچه درباره آکیدرازا م
 ند.کیاند، اشاره مگران گفتهیو د یه طبرکات یاز روا یبرخ

 ندارد. یسازگار ھا جعفریدگاه یمه با دیرکه یر آیه تفسکم یابییب در مین ترتیبد
ن گفتند، امام احمد و صاحبان سنن چھارگانه از ابن عباس یعالوه بر آنچه مفسر

ت یبود، به خدا سوگند آنچه را بدان مامور یمامور یه: رسول خدا بندهکنند کینقل م
د: وضو را به صورت یز بخشیز تمایمردم با سه چ یبه استثنا رد، و ماراکافته، ابالغ ی
ن یسند ا .)٢(مینکم و خر را سوار بر اسب نیرات را نخوریم، صدقات و خیریامل بگک

 تضاد دارد. ھا جعفریل یه نص آن با تاوکباشد یح میت صحیروا
آن  یو نادرست یعه را مورد نقد و بررسیدگاه شیاز مفسران د ین گذشته، برخیاز ا

دستور ھا  آن ه درکر یات غدید: روایگویه میر آیھنگام تفس یاند. آلوسار ساختهکرا آش
 )٣(ح و نا مقبول ھستندیر صحیدگاه اھل سنت غین قرار دادن وجود دارد، از دیجانش

آنچه ادعای اھل تشیع (نزول آیه راجع به :دیگوید و آنگاه مینماید میین گفته را تایا
 ی:کند موصول در آیه (ما) خاص است، جملهسازد، و ثابت میکن میخالفت) را نامم

ُ ٱوَ ﴿ ی (ناس) گرچه عام است ولی است، زیرا واژه ]۶۷[المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ

 :فرمایدباشد، دلیل آن ھم پایان آیه است که میدر اینجا مراد از آن تنھا کافران می
َ ٱ إِنَّ ﴿ آوری برای چون در مقام دلیل ]۶۷: المائدة[ ﴾٦٧لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ لَۡقۡومَ ٱ َ�ۡهِدي َ�  �َّ

حفظ و نگھداری پیامبر از مردم است. در این بخش اخیر به جای ضمیر اسم ظاھر 
کند. به ھدایت نمی آورده شده یعنی خداوند ایشان را به آرزوھای پلیدشان راجع به تو

شود منظور از (ما) خالفت باشد چون ترسی باشد نمیپس مادام مراد از (الناس) کفار 
که شاید پیامبر خدا در امر تبلیغ و اعالم خالفت ترسیده  - برندکه شیعیان گمان می

                                  
 .۲/۹۷ھمان  -١
 .۱۹۷۷حدیث:  ۳المسند ج  -٢
 .۲/۳۴۹تفسیر آلوسی  -٣
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طمع  - پناه بر خدا - باید از صحابه بوده باشد از آنجا که برخی از آنان - باشد
صدد آسیب  شته دریابی به آن را داشته است، و چون دیده که از آن محروم گ دست

کافر بودن آنان  - پناه بر خدا - ی آنرساندن به پیامبر خدا بوده است که نتیجه
نسبت دادن فسق یا بزدلی و ھا  آن ینتر کوچکآید باشد و اشکاالت مھمی الزم می می

باشد حال آنکه او کسی بود که در راه خدا به میس یا تقیه به امیرالمومنین علی
در  یترسید: آلوسنمیھیچکس کرد و جز خدا از گری توجه نمیمالمت ھیچ مالمت

ه کن، یل آن به روش جمھور مفسریگر، و تاویدیکات با یق ارتباط آیاستدالل از طر
ت یرفتن ظاھر و عمومیل جمھور، پذیرا تاویست، موفق شده است، زیل نیازمند دلین

ن یص آن به موضوع جانشیتخص یند. ولکید مییز آن را تایات نیش آیلفظ است و آرا
ن را یه اکل جمھور است، یتر از دالیتر و قوحیصح یلیازمند دالین یقرار دادن امام عل

رم، کامبر ایمتعلق به سنت پ یر به صورت مفصل در بحثیات مربوط به غدیام. رواافتهین
 قرار خواھند گرفت. یافکل و موشیمورد تحل

 ۡ�َۡومَ ٱ﴿ درباره آن وجود دارد: یت مختلالیه تاوکدر سوره مائده ھست  یگریه دیآ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� 

َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ن شما را ی(امروز د ]۳[المائدة:  ﴾أ

ل در مورد مراد از یل نمودم.) اھل تاویمکردم و نعمت خود را بر شما تکامل ک تان برای
مومنان امروز  یه: اکن است یمقصود ا ند:یگویم ین اختالف نظر دارند، برخیمال دک

ح آنچه بر زبان یتاب، توضک، حالل و حرام، فرود آوردن یفرائض، حدود، اوامر و نواھ
ھا  ایند، ھمه یازمندیدرباره آنچه بدان ن ییفرستادم و راھنما تان برایام پیامبر فرستاده

 .شودیبه آن افزوده نم یزین چیامل نمودم و بعد از اکرا بر شما 
امبر فرود آورد، به او و یه را بر پین آیه اک یاند: خداوند، روزگر گفتهید یاعده

ه را مختص که شھر مکنگونه یرده است، بدکل یمکنشان را تیه دکرد کروانش اعالم یپ
 یه مسلمانان بدون ھمراھک ییرون راند، تا جایان را از آن بکآنان قرار داد و مشر

 .)١(است یرش طبرید و پذییمورد تا ین رایآوردند، ا ین مراسم حج را به جاکیمشر
ه که پس از آنیه آکنند کیاضافه مھا  آن یدگاه دارند، ولیه دو دیل آیدر تاو ھا جعفری

از را  ین رأیرده بود، فرود آمد. اکن ییمردم تع یشوایرا به عنوان پ یامبر امام علیپ

                                  
، قرطبی ۲۴۹-۲/۲۴۸، آلوسی ۱/۵۹۳، الکشاف ۱۴-۲/۱۲، ابن کثیر ۵۳۱-۹/۵۱۷البحر طبری  -١

 .۳/۴۲۶البحر المحیط  و ۶/۶۱-۶۳
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ه کاست  یاضهین فریت آخریوالنند و معتقدند: کیامام باقر و امام صادق نقل م
 .)١(شدننازل  یگریرده و بعد از آن، فرض دکخداوند نازل 

نقل  ید خدریرا از ابو سع یتیند، و رواکیر میتفس یت علیه را به والی، آیطبرس
ردن کن، تمام یامل نمودن دکبر بر که گفت: الله ایامبر پس از نزول آیه: پکنند کیم

 بعد از من. یعل یپروردگار از رسالتم و سرپرست ینعمت، خشنود

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� ﴿ هیآورد و آیت را نمین روایا یطوس یول
َ
را  ]۳[المائدة:  ﴾َو�

ه نعمت کدھد یند: خداوند ھمه مومنان را مورد خطاب قرار مکیر مینگونه تفسیا
روز و از شھرشان یان پکبر مشره: آنان را کوه ین شیرد، بدکتمام شان  برای ش رایخو

رد و اختصاص دادن کرون یفر را از سرشان بکد به بازگشت مومنان به یرون راند، امیب
دارند.  یدگاھین دیز چنین یه به مسلمانان، ابن عباس، قتاده و شعبکحج و شھر م

 یشواین را از پیه اکنیند، مگر اکینم ینیت و جانشیبه مسأله وال یااشاره یطوس
ن ید: مقصود خداوند ایگویرش میدر تفس یه طبرکند، چرا کی) بازگو میران (طبرمفس

ه: شما را بر دشمن کامل نمودم کنگونه بر شما یه: مومنان! من نعمت خود را بدکاست 
دشان به برگشت و یرون راندم و امین را از شھرتان بکیروز گردانم، مشریمن و شما پ

دگاه را ین دیز در این باره ھمیل نیردم. اھل تاوکرون یدن شما را از سرشان بیشکدست 
 یوقت یرفتند، ولیان با ھم به حج مکه: مسلمانان و مشرکدارند. از ابن عباس نقل شده 

و بدون وجود  ییالله اخراج شدند، و مسلمانان به تنھاتین از بکیآیه برائت فرود آمد، مشر
 جمله اتمام نعمت بود.ن، از یداشتند، ایآنان مراسم حج را برپا م

ان از که مشرکشد  ج امبریبر پ یه مزبور روز عرفه وقتیاز قتاده نقل شده: آ
 یردند. شعبکیحج م ییرون رانده شده بودند و مسلمانان به تنھایمسجدالحرام ب

و  کت منھدم و شرینازل شد که برج عظمت جاھل یه در عرفات ھنگامید: آیگو یم
 ردند.کان در آن سال با مسلمانان حج نکده بود. و مشررازرو به زوال گ یپرستبت

ه مردم دور او حلقه زده کامبر نازل گشت یبر پ ید: در عرفات در حالیگویعامر م
گر یشد و د یمتالش یپرستد، بتیاز ھم پاش یدوران جاھل کبودند، عظمت و مناس

را فرود آورد. از وم...) یه (الیرد. خداوند آکعبه را طواف نکنفر به صورت لخت  یک

                                  
و مصباح  ۱۳۳، تفسیر بشر ۱۰۴، جوامع الجامع ۲۶ـ ۶/۲۵البیان ، مجمع۴۳۶ـ ۳/۴۳۵التبیان  -١

 .۲۰۵ـ ۲۰۴الھدایه 
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ھا  بدان یه طبرک یقتاده و شعب یھا روایتت شده است ین سخن روایز ھمین یشعب
ات یندارند روا یر نازل شده ھمخوانیه در غدیآ شودیند با آنچه گفته مکیاشاره م

رسانند. یه در روز عرفه را به اثبات میه فرود آمدن آکز وجود دارند ین یگریح دیصح
ند و کیر مکز ذیرا نھا  آن ت متضاد بایو چند روا ھا روایتن یچند تا از ا یطبر

د: در روز یگویه مکعمربن الخطاب است  یه، رأیدرباره زمان آ ین رأید: برتریگو یم
سند  یباشد ولیح میت عمر صحیه روز جمعه ھم بود، نازل شد. چون سند رواکعرفه 
 اند.ف و سستیگر ضعید یھا روایت

بن  سیس، از قید: امام احمد از ابو جعفربن عون، ابوالعمیگویر میثکابن  حافظ
 یآمد و گفت: اس ش عمریپ یھودینفر  یکه: کند کیمسلم، از طارق نقل م

شد آن روز را یه اگر بر ما نازل مکد یخوانیرا در قرآن م یاهین، شما آیرالمومنیام

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ ه:یه؟ گفت: آیدام آکم عمر گفت: یگرفتیجشن م
َ
 ﴾أ

امبر نازل شد یه در آن بر پکرا  یعمر گفت: قسم به خدا من روز و ساعت ]۳[المائدة: 
از حسن بن صباح، از جعفربن عون، ھمان  ی. بخار)١(ه شامگاه روز عرفه بودکدانم یم

س بن یاز ق یز از طرق متعددین ین مسلم، ترمذی و نسانیند، ھمچنکیت میرا روا
س یاز ق یان ثوریق سفیه از طرکه یر آیتفس یر امام بخاریند. تعبینمایت میمسلم روا

گفتند: شما در س به عمر ھا یھودید: یگویه طارق مکن است یند اکیاز طارق نقل م
م. عمر گفت: یگرفتیآمد آن روز را جشن مید اگر بر ما فرود میخوانیرا م یاهیقرآن آ
جا بودند، روز عرفه نازل کامبر خدا یجا نازل شد و پکنازل شد،  یچه زمان دانمیمن م
ا روز جمعه یه آکدارم  کد: شیگویان میه قسم به خدا من ھم عرفه بودم. سفکشد 
ا استادش یه آکنیاط در ایت باشد به عنوان احتیان اگر در مورد روایسف کا نه؟. شیبود 

ه روز وقوف در کن باشد یشود؟ و اگر ھم در مورد ایم یا نه تلقیخبر آن را به او داده 
را جمعه یان سر بزند، زیه گمان ندارم از سفکاست  یزین چیر، ایا خیعرفه جمعه بوده 

ه به ثبت غزوات و ک یسانکاز  یکچ یوھ ینیقیاست  یزیبودن روز عرفه چ
ن یندارند. در ا یز در آن اختالفیھان نیاز فق ھیچکدامامبر پرداخته و یپ یا نامهیزندگ

ن یوجود ندارد. اھا  آن ح بودنیدر صح یدیه تردکنقل شده  یاتروث متیباره احاد
 ت شده است.یاز عمر روا یمختلف ھای راهث از یحد

                                  
 ۱/۲۷۲المسند ج  -١
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ه سندشان کپردازد یم یات طبریر آن دسته از رواکر به ذیثکن، ابن یپس از ا
سازند. یجمعه را روشن م ه در روزیه گفته شد، نزول آکباشد. و ھمانگونه یح میصح

ف و سست یرا ضعھا  آن سند یه طبرکآورد یرا مھا  آن متعارض با یھا روایتآنگاه، 
الوداع نازل گشت و ه در حجهیه: آکت شده یبن انس روا عیخواند از جمله آنچه از رب

ه: روز کند کینقل م ید خدریاز ابو سع یق ابو ھارون عبدیه از طرید: ابن مردویگویم
 یمن دوستش باشم، علھرکه گفت:  یه به علک یامبر فرود آمد، زمانیر خم بر پید غدیع
ه در آن آمده: روز ھجدھم کآورد یره میرا از ابو ھر یتیسپس روا ،است او ز محبوبین

ن دو یاز ا یکچ یھ یامبر نازل شد. ولیالوداع، بر پروز برگشت از حجه یعنیالحجه یذ
ه جمعه کست روز عرفه یدر آن ن یدیه تردک یدرست یرأه کست، بلیح نیت صحیروا

ن پادشاه مسلمانان ین عمربن الخطاب، نخستیه امیرالمومنکبود، نازل شد. ھمچنان
ت یبن جندب روا ۀبن عباس) و سمرقرآن (عبدالله فسر، م)١(انیسف یه بن ابیمعاو

از امامان و علما، نفر  چندش از یبن دعامه، شھربن حوشب و ب، قتادهیاند، و شعبردهک
 رده است.کد ییز تاین یر طبریت نموده و ابن جریث مرسل روایوه حدیبه ش

ه یه آکح، با آنچه جعفریه بدان معتقدند یصح یھا روایته کشود ینجا روشن میاز ا
ند کیادعا م شان نویسندگاناز  یکیدارند.  یت و ناسازگاریر نازل شده، ضدیروز غد

رساند، صاحبان آثار یرا به اثبات مھا  آن دگاهی) د۳/۵۲۹( یر رازیح تفسیت صحیروا
ا ھشتاد و دو روز ی یکشتر از ھشتاد و یامبر خدا بیه پیه بعد از نزول آکند نکینقل م

قرار دارد  یر رازیه تفسیه در حاشکر خود یز در تفسیات نماندند. ابو سعود نید حیدر ق
امبر خدا روز دوازدھم یند: پیگوینگاران ھم مخ ید. تارینمایح می) به آن تصر۳/۵۲۳(
اند که یک روز از ھشتاد و االول دیده از جھان فرو بست، البته از این چشم پوشیدهعیرب

دو روزی که قبًال گفته شد بدون روز غدیر و روز وفات ھم بیشتر... است، به ھر حال 
تر یکقت نزدیبه حق، )٢(گرانی، مسلم و دیح بخاریموجود در صح یاز رأ ین رأیا

ل ین، دالیشوند، عالوه بر ایشتر میشان روزھا بیا یرفتن رأیاست. چون در صورت پذ

                                  
روایت در موضوع احکام از ابو سفیان در صحاح ششگانه وجود دارد که ابن الرزیر یکی از  ۳۰ -١

و صحتشان را به اثبات رسانده و گفته: یک حدیث ھم از طریق او در  ھا را آورده آن -علماء زیدیه 
 .۱۱۹ـ ۲/۱۱۴ذم امام علی وارد نشده است. الروض الباسم 

ھا برای اثبات چیزھای  کند در جای دیگر از آنعجیب این است که روایاتی را که اینجا انکار می -٢
 کند! دیگر استدالل می
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ر یموجود در تفس یوجود ندارد، آن را (رأھا  آن جز انقیاد در برابر یاه چارهک یاریبس
 .)١(ندینماید میی) تایراز

وجود ندارد، ھا  آن رفتنیجز پذ یاه به گمان او راه چارهکرا  یلیاز دال یشتر برخیپ
ح و یصح یھا روایتف و متعارض با یضعھا  آن ه سندکم یم و روشن ساختیان نمودیب

 اشاره نمود.ھا  بدان ریثکه ابن که متواتر است کبل
م، تناقض یه بدان اشاره نمودک ییھا روایتبا  یت امام رازید اگر روایبدون ترد

 یمتعدد یھا روایتست ین ینھاد. اصًال معقول و علمنار کت او را ید روایداشته باشد، با
گران نقل شده است، به ی، مسلم و دیث مانند: احمد، بخاریان حدیشوایق پیه از طرک

ھا  آن یبرا ینار نھاده شوند و اعتبارکر آمده یاز تفاس یکیه در کث یحد یکخاطر 
 م.یقائل نشو
 یتیروا - رفتید آن را پذیبار، یتاب الغدکسنده یبه زعم نو - هک یتین رواینخست

تاب که) نقل نموده ودر یتاب (الوالکدبن ارقم در یش از: زیبا سند خو یه طبرکاست 
با مراجعه به اصل  .)٢(دینمایر مکامل آن را ذکغ، متن یه تبلیمزبور ھنگام استدالل بر آ

ه و افراط یده امامیان عقیوشد مکیبًا میم! او تقریخوریبر م یبیعج یاتهکروایت به ن
 د.یجاد نمایا یعه در مسأله امامت، ھماھنگیان شیگرا

ه کعه نبوده یان شینه تنھا جزو افراط گرا یمفسران (طبر یشوایمشھور است پ
گر ید یھا روایتت و یر آن رواکر) پس از ذی(الغد صاحب ی، ول)عه نبوده استیاصًال ش

ر یغد یمربوط به ماجراغ را یه تبلیه آکاست  یسکن ینخست ید: طبریگویم
 .)٣(داند یم

اند تا روشن سازد آمده یر طبریه در تفسکند کیم یاتیروا یو شروع به بررس
ه ھنگام که ھمانگونه کنیش ندارند، با وجود ایتاب خوکت آمده از یبا روا یتعارض
ل یا مگر اھل تاوین موضوع اتفاق نظر دارد، آیل در ایبا اھل تاو یم طبریه گفتیآ یبررس
آورد و آن را به یرا م یت طبریمال، رواکه یمذھب ھستند؟ ھنگام سخن از آ یجعفر

ل آن ھم واضح است یند. دلکیرش نمیدھد و اشاره به تفسیه) او ارجاع میتاب (الوالک
ت یات مخالف با روایرا انتخاب نموده و روا یدام رأک یه طبرکم یچون قبًال دانست

                                  
 ۱/۲۳۰الغدیر  -١
 ۲۱۶ - ۱/۲۱۴ھمان  -٢
 ۲۲۵ -۱/۲۲۳ھمان  -٣
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ار ساختن کبه آش یازین نیه خوانده است. بنابرایپا بی عمربن الخطاب را سست و
و به  یش او را رھبریشھایالت و گرایه تمایکست وقتیر نیتاب الغدکسنده ینو یگمراھ

م یرسیجه مین نتیم: در پرتو آنچه گذشت به ایدوست دارم بگو یاندازد، ولیت مکحر
نسبت  یعه به طبریافترا و دفاع از مذھب ش یف شده و از رویه) یا تالیتاب (الوالکه ک

نموده  یق گردآوردیت را بدون تحقیات مربوط به والیروا یه طبرکنیا ایداده شده، و 
 .)١(باشدینم یدگاه طبریانگر دیتاب او فاقد اعتبار و بکه در ھر حال کاست. 
 - ندگویمی ھا جعفریھمانگونه که خود  - ی إکمالش از آیهیغ پیه تبلیآ یوقت

ی غدیر فرود نازل شد، روایات گذشته دلیل بر این ھستند که آیه تبلیغ پیش از حادثه
ه یدگاه جعفرید و با دییل آن تایدگاه جمھور مفسران را در تاویه دیکزیاند، چآمده

دارد، این ھم دلیل دیگری است که به جمع دالیل جمھور افزوده  یتعارض و ناسازگار
باشد از توضیحات گذشته ین نمیبه عنوان جانش یبر انتخاب عل یلیگردد،و دلمی

دریافتیم که آیه اکمال روز عرفه نازل گشته است، ولی اگر ھم فرض کنیم که روز 
انتخاب علی به عنوان جانشینی  برالحجة (روز غدیر) نازل شده، دلیلی ھجدھم ذی

است  یص مسأله خالفت علغ خایه تبلیه آکبر آن است  ین سخن مبنیباشد، زیرا انمی
 باشد.یم، ثابت نمیردکان ین ھم، چنانچه بیا یول

 م:یپردازیه به آن مکماند یم یموضوع مربوط به آغاز سوره معارج باق ھا، این پس از
 یگردد. ولیمحسوب م کیم یھاسوره معارج به اتفاق ھمه مفسران جزو سوره

ه در اواخر دوران کباشد،  یتنھا مدنمستلزم آن است: نه  )٢(ندیگویم یآنچه برخ
شان یشوایامبر، فرود آمده باشد. پیش از فوت پیب یمکالوداع و رسالت پس از حجه

د: سوره یگویبودن سوره) و لذا م کیشدن به م فتاده (قائلین ورطه نی) ھم به ای(طوس
                                  

) سباشند، جز (فضائل علیھای منسوب به طبری که بیش از صد کتاب می از میان ھمه کتاب -١
گوید: می ۶/۴۵۲دیب معرفة األ یال ریبارشاد األکتاب مزبور را نیافتم یا قوت رومی در کتاب: 

موضوع را با فضائل علی  طبری در آغاز معتقد به صحت اخبار وارده در مورد غدیر خم بود سپس
ھا کتاب دیگر که اکنون در  که ھمراه ده -دنبال کرد ولی به اتمام نرساند، پس طبری کتابش را 

دست نیستند تمام نکرده است. شاید کسی از این موضوع سوء استفاده کرده و کتابی را تحت 
که صاحب الغدیر از  عنوان (الوالیه) نگاشته و به طبری نسبت داده است. به ھر حال، روایتی

کند به ھیچ وجه درست نیست و ھمانگونه که قبًال ذکر کردیم روایات زیدبن ارقم روایت می
 کنند.صحیحی از زید وجود دارند که امام احمد و مسلم روایت می

 شمردیم.ھایشان را بر  که در آغاز فصل روایت -٢
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است. و ھمگام با جمھور  کیگران میو د کمعارج بنا به گفته ابن عباس، ضحا
ب موجود در سوره یذکه تکرده کن نیان آن پرداخته و اشاره به ایر و بین به تفسیسرمف

قطع نظر از نزول آن پس از  - نهیاز سوره در مد یه بخشکنیا ایت بوده و یمربوط به وال
 .)١(باشدنازل شده می - الوداعحجه

را از  یتیر آن پرداخته، آنگاه روایبه تفس یان مانند طوسیالبز در مجمعین یطبر
را امام  یر خم علیامبر خدا روز غدیپ یه: وقتکآورد یانش مکایجعفربن محمد از ن

ز دوست اوست، خبر در مناطق ین یمن دوستش باشم علھرکه رد و فرمود: ک یمعرف
امبر آمد و گفت: از طرف خدا امر به یش پیپ یث الفھرید. نعمان بن حدیچیمختلف پ

ات امر کھاد، حج، روزه، نماز و زج، مرا به یخدا و رسالت خودت دستور داد ییتایک
و  ین نوجوان را منصوب نمودید تا ایم، سپس آرام نگرفتیو ما ھم انجام داد یردک

ه ک یسکا خدا؟ فرمود: قسم به ین دستور از جانب خودت است یمن...) اھرکه : یگفت
گفت: یرد و مکشده است. نعمان پشت ست از طرف خدا به من ابالغ ین یجز او الھ

ز، خدا ین دستور حق و از جانب تو است سنگ را از آسمان بر ما فرو ریا! اگر ایخدا

َل َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب ﴿ رد:که را نازل ین آیشت. و اکند و او را کرا بر سرش اف یسنگ
َ
َسأ

ندناسازگار است، کینقل م یت، با آنچه خود طبرین روایا ی. ول]۱[المعارج:  ﴾١َواقِعٖ 
 د:یگویرا میز

ِينَ ٱوَ ﴿ هید: به جز آیگویم یاست، و حسن بصر کیسوره معارج م ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ  �َّ
َ
ِ�ٓ أ

ۡعلُومٞ  ب نزول یمربوط به ترت یھا روایتگر ید ییدر جا ی. طبرس)٢(]۲۴[المعارج:  ﴾٢٤مَّ
قرار  کیم یھاان سورهیمعارج م یب، سورهین ترتیه به موجب اکآورد، یقرآن را م

از  یکی. در یمدن یھاد و سپس سورهیآیگر مید کیرد، پس از آن ھفت سوره میگیم
شد یشد، ھمان جا نوشته میه نازل مکه در مک یاه: آغاز ھر سورهکآمده  ھا روایتن یا

ت ین روایا ینه به آن اضافه نمود. معنیخواست، در مدیه خدا مکسپس ھر مقدار را 
گرش یر دیدر تفس یباشد. طبرسیم کیژه آغاز آن میه سوره معارج به وکت ن اسیا

فته شدن یو ش یشاف زمخشرکر یافتن از تفسیه پس از اطالع ک - (جوامع الجوامع)

                                  
 ۱۱۳-۱۰/۱۱۲التبیان  -١
 ۱۰/۳۵۰التبیان  -٢
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است و  کیه سوره معارج مکند کیان میب - )١(ر در آورده استیآن به رشته تحر
ت منسوب به امام صادق یبه روار آن پرداخته و یبودنش به شرح و تفس کیھمساز با م

� َ�ِيً�  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ ه پنجمیر آیرده است. در تفسکن یااشاره  ]۵[المعارج:  ﴾٥َصۡ�ٗ
ب یذکر و تیتحق ین از روکیرا مشرید: جمله فاصبر متعلق به سال سائل است، زیگو یم

  .)٢(ردندکیشتاب م ی، در فرود آمدن عذاب الھیوح
 م:ییگویم پس از مباحث گذشته

ده است. یم استوار نگردیرکه قرآن یبر پا ھا جعفریه اصل امامت نزد کروشن شد 
الت خاص یات مربوط به اسباب نزول و تاویبر روا یشان مبتنیافتھایه استدالل و درکبل

برخوردار  یالت) از چنان قوتیات و تاوی(رواھا  آن از یکچ یه ھکباشد یخودشان م
 به حساب آورد. شان مذھبننده کد ییل تایبه عنوان دلرا ھا  آن ه بتوانکستند ین

شتر یا بیدارد: ھمه ین اظھار میدر مورد اسباب نزول چن ین جعفریاز مفسر یکی
را  یخیه در اغلب موارد حوادث تارکنیا یعنیاند یات مربوط به اسباب نزول نظریارو
نند کیمھا  آن مهی، ضمرندیات قرار گیه مشمول آک یارا به گونهھا  آن آورند، سپسیم

اق خود یاز س یاتیا آی یاهیاوقات به انفصال آ یه گاھکخوانند، یو سبب نزولشان م
موجب اختالل ھرچند  د.یآیش میل پیتنز یکبه  یانجامد، آنگاه نسبت ھر بخشیم

ات مربوط به اسباب نزول یاز اسباب ضعف روا یکین یات گردد. ایش آیب و آرایترت
 .)٣(است

اند، ه بدان استناد نمودهک یاتیبًا بر ھمه آید تقریگویم ین مفسر جعفریا آنچه
 انطباق دارد.

ر، فتنه ھاو یز فاقد سنداند: تفسیز گفته بود: سه چیش از او امام احمدبن حنبل نیپ
 .)٤(غزوات

مان است. یان اکاز ار ینکگانه رند: اعتقاد به امامت امامان دوازدهیگویه میجعفر
ن یار خود اکات و نصوص آشیچطور با آ - ز استینند ھمه چک ه روشنک - میرکقرآن 

 دھد.یح نمین را توضکر
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 ٩٣  دالیل قرآنی امامت

ه اقدام کاند، بلردهکتفا نکات ایالت فاسد و جعل روایه تنھا به تاویان جعفریافراط گرا
از آن  یم و حذف نام علیرکف قرآن ین نموده و قائل به تحریتر و ناپسندتر از ابه زشت

از  ینکه اعتقاد به امامت و به عنوان رکن موضوع را یتاب اکه در بخش دوم کد، انشده
 م.یافکشیشتر میب - شان را به سخن پوچ واداشته استیمان قرار دادن آن، ایا

 
 





 
 

 

 در پرتو سنت امامت

 پیروی از کتاب وسنتخطبه غدیر خم و سفارش به  -۱
 خطبه پیامبر در حجة الوداع -

 احادیث وارده در تمسک ورزیدن به کتاب و اھل بیت -۲
 ی گذشتهھا روایتنقد و بررسی  -

 بررسی چند روایت دیگر مربوط به ماجرای غدیر -۳
 نقد و بررسی روایات -

 چه کسی پس از تو امیر خواھد شد
 جانشین قرار دادن 

 خواستار ابوبکر ھستندخداوند و مؤمنان 
 مھدی

 تاب و سنتکاز  یرویر خم و سفارش به پیخطبه غد -۱
پس از ج  امبریاست، آنان معتقدند: پ ھا جعفریل اول از سنت، نزد یر دلیاخبار غد

ن ینده و جانشیه نماکداد  یر خم، مسلمانان را روشنگریالوداع در غدبازگشت از حجة
مذھب  یجعفر یاسندهیه نوکشتر اشاره نمودم یطالب است. پ یابن اب یبعد از او عل

ر ي(الغد ر تحت عنوان:یث غدیاثبات صحت و شھرت حد یرا برا یتاب شانزده مجلدک

ر بوده و یغد یف آن به خاطر واقعهینگاشته است! پس تال تاب والسنه واالدب)كال يف
 یود ندارد، تنھا سنت باقاثبات آنچه مولف خواسته وج یاز قرآن برا یلیه دلکمادام 

 یھشتگانه یھا کتاب یش از وارسیم پیز نداریبه ادب ن یازین بحث نیا یماند، برایم
ن و یحیام (الموطًا، المسند، صحرا مرجع قرار دادهھا  آن امیقیه در روش تحقکث یحد

ه ابن ھشام به کره محمدبن اسحاق آمد یآنچه را در سو چھارگانه سنن)  یھا کتاب
 م.یدھیش قرار میخو یرو ن آن پرداخته، راھنما و چراغ فرایجمع و تدو

امبر یپ یمن برایدر بازگشت از  یام علیند: پکینگونه آغاز میابن ھشام بحث را ا
درباره امور مربوط به  یامبر به علیبر دستور پ یخدا در حج و رد گفته ابن اسحاق مبن
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بن عبدالله بن عبدالرحمن  ییحید: یگویم رد: ابن اسحاقیگیم یپس بحث را پ )١(حج
من یاز  یحضرت عل یه: وقتکند کیانه نقل مکدبن طلحه بن ریعمره، از ز یبن اب

ه کگمارد  یانیرکش بر لشیخو یرا به جا یامبر خدا برسد، مردیبرگشت تا خدمت پ
نی تاکرش پارچه کاز افراد لش یکه به ھر کم گرفته بود یھمراھش بودند، آن مرد تصم

د لباس مزبور را بر یه دکرون رفت یبه استقبالشان ب یشد عل یکر نزدکلش یبدھد. وقت
ان مردم یم هب یشان دادم تا وقتیست؟ گفت: به این چیبر تو ا یوا یتن دارند گفت: ا

د از تنشان یامبر برویش پیه پکش از آنیبر تو! پ یند. گفت: وایارایرفتند خود را بدان ب
را به ھا  آن یرون آوردند، و علید: مردم لباس را از تن بیگویانه مکرون آور. ابن ریب
 ردند.کبلند  ین اقدام علیاعتراض را بر ا یان صدایرکھا برگرداند لشان پارچهیم

مان بن محمدبن ید: عبدالله بن عبدالرحمن معمربن حزم، از سلیگویابن اسحاق م
ند کیبوده نقل م ید خدریبو سعه نزد اکعب کنب بنت یاش زبن عجره، از عمهعب ک
ز در جمع یشان نیامبر خدا بردند، ایش پیرا پ یت از علیاکد گفت: مردم شیه ابو سعک

د، قسم ینکت نیاکش یمردم! از عل یفرمود: ایدم میپرداخت و شن یراد سخنرانیما به ا
 رد.یت قرار گیاکمورد شکه ن است آبا راه خدا استوارتر از  ،به خدا او درباره خدا

 الوداع در حجة ج امبریخطبه پ
آن را  کامبر خدا به حج خود ادامه داد، آداب و مناسید: سپس پیگویابن اسحاق م

ن را در آن روشن یده و عصاره دکیه چکراد فرمود یرا ا یابه مردم آموخت، و خطبه
مردم! سخنانم را گوش  یآورد، آنگاه فرمود: ا یش خدا را بجاینمود ابتدا سپاس و ستا

مردم! خون  ینم، اکنجا مالقات نیگاه شما را در اچین ھیش از اید پیدانم شاید: نمیدھ
ن ید، مانند حرمت: ایرسیگر حرام است تا به حضور پروردگارتان میدیکبر  تان اموالو 

تان از یردارھاکد، در مورد ینکینده پروردگارتان را مالقات مین ماه، و شما در آیروز و ا
نزد  یامانتھرکه ام، ان نمودهیب تان برایرسانده و  راھا  آن ه منکند کیشما سوال م

ارزش  بی پست و ن قرار داده برگرداند. ھمه انواع ربایه او را امکاوست به صاحبش 
د یریگید و نه مورد ستم قرار مینکیتان از آن شماست. نه ستم مهیاست و تنھا سرما

عباس بن عبدالمطلب  ید ربا وجود داشته باشد، تمام رباھایه نباکقرر نموده خداوند م
اعتبار است، و  بی خته شدهیت ریه در زمان جاھلک یاعتبارند، ھر خون بی باطل و

                                  
 ۴/۶۰۲السیرة النبویة  -١



 ٩٧  امامت در پرتو سنت

ان یه مکعه بن الحارث بن عبدالمطلب است یم خون ربینھیر پا میه زک ین خونینخست
ن خون از یرا به قتل رساندند، پس اول یو لیفه ھزیر خوار بود، طایث شیل یفه بنیطا

مردم!  یا ،م خون اوست. اما بعدینمایم ه شروع به ابطال آنکت یجاھل ھای خون
 ید شده، ولیشه نا امیھم ین شما پرستش شود براین سرزمیه در اکطان از آنیھمانا ش

 تان دینبر قدر ھم باشد، خشنود خواھد شد. پس از او در براھرچه  روی شما از اویاگر پ
فر کش در یحرام افزا یھا ماهب یر انداختن و به ھم زدن ترتیمردم! به تاخ ید، ایبترس

-یسال حرام م یکنند و کیسال حالل م یکشوند. آنان یافران بدان گمراه مکاست، 
ن یرده است موافقت برقرار سازند و بدکه خداوند حالل ک ییھا ماهسازند تا با تعداد 

ه کد یرا حرام نما یزیرده است، و چکه خداوند حرام کند یرا حالل نما یزیله چیوس
ه خداوند روز کگردد یبر م ییرده است، و زمان به ھمان حالت و جاکخداوند حالل 

خدا دوازده ماه  یھا ماهرده بود، شمار کن بر آن صورت خلق یو زم ھا آسماندن یفرآ
و  یان ماه جمادیه مک )١(رجب مضراند، سه تا پشت سر ھم و است، چھار تا حرام

را  یسکه کنید، ایمردم! شما بر ھمسرانتان حق دار یو بعد ا .شعبان قرار گرفته است
ن ید، اگر چننار نشوکتان راه ندھند، و دچار گناه آشیھاد به خانهیه دوست ندارک
 یبا آنان خوددار یه از ھمبسترکاز آنان سر زد خدا به شما دستور داده  ییارھاک
ه از کآور نباشد، اگر دست برداشتند د و رنجیه شدک یزدن یشان را ولید اید، و بزنینک

زنانتان  یر را برایخ یده برخوردارند. آرزویمقبول و پسند یبه صورت کحق غذا و پوشا
را به ھا  آن خود ندارند، و شما یرا برا یزیرند، چیشان نزد شما اسیه اکد یداشته باش

ق دستورات خدا بر خود روا یشان از طریا ید و عورتھایاخدا گرفتهعنوان امانت از 
را  یزید، من قطعًا ابالغ نمودم، و چیابیمردم سخنان من را در ید. پس ایاداشته

 یزید شد. چیگاه گمراه نخواھچید ھیورز که بدان تمسک یام تا زمانانتان گذشتهیم
د یمردم سخنانم را گوش فرا دھ یامبرش، ایتاب خدا و سنت پکار، کاست واضح و آش

است و ھمه مسلمانان  یگریبرادر مسلمان د یه ھر مسلمانکد یدانید، میو بفھم
 یست مگر از رویگران حالل نید یبرا یز متعلق به مسلمانیچ چیگرند، ھیدیکبرادران 

 ا! رساندم؟ ید. خداینکخودش. پس به خودتان ستم ن یار و آرزویاخت

                                  
نامیدند. لذا پیامبر خدا فرمود: رجب دانستند و آن را رجب میطایفه ربیعه، رمضان را حرام می -١

 شعبان است تا اشتباھی صورت نگیرد.مضر نه رجب ربیعه و اینکه میان جمادی و 
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امبر فرمود: بار الھا شاھد یا! بله. پیه مردم گفتند: خداکاد دارم ید: یگویم یراو
ز وجود ین یگرید ه ابن اسحاق بدان اشاره نمود، سببک یتیاکبه جز سبب ش .)١(باش

ابن طالب را بر آنان  یفرستاد و عل ییرا به جا لشکریامبر خدا یه: پکنیدارد و آن ا
را  خودافت و مراد یدست  کینیزکه راه به انیھمراه فوج مزبور رفت و در م یگمارد، عل

ه او ک یه: وقتکآمده  یگریت دیردند، در رواکان از او انتقاد یرد، سپاھکاز او حاصل 
دست  کیزینکگر بود به ید گروھانیز فرمانده ید نیو خالدبن الول گروھانیفرمانده 

ه کنند کیته اشار مکن نیات به ایرد. تمام رواکامبر ابالغ یافت، خالد خبر ماجرا را به پی
ه ابن اسحاق نقل کالوداع را ة دفاع نموده است. مفھوم خطبه حج یامبر از علیپ
 یح بخاریاز آن را در صح یم. بخشینیبیث مینده در احادکند، به صورت پراک یم
د. یا شاھد باش، مبادرت ورزیامبر به گفتن جمله: خدایه در آخر آن آمده: پکم یابی یم

 است. ین حج، حج خداحافظیگفتند: ایردند مکیم یه خداحافظیکحال ز دریمردم ن
امام  را الوداعم. اخبار حجهیابییح مسلم میتاب حج صحکآن را در  یھا بخش شتریب

 ند.کینقل مس ز از پدرش باقر از جابریصادق ن
 . )٢(اندردهکتش یز روایگر نید یسانکر از امام مسلم یه غکھمچنان

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ه:یه روز عرفه آکن روشن نمودم یشیدر فصل پ
َ
 ﴾أ

َها ﴿ هیز آیش از آن نینازل شد و پ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
 .﴾بَّلِۡغ َمآ أ

الحجه بود، یر ھجدھم ذیدر روز غد یفه قرار دادن امام علیمعتقدند: خل ھا جعفری
مان نشود، در یان اکاز ار ینکبه ر یان است اشارهکا ممید: آیآیش میپ یسؤالنجا یدر ا
پرداخت و مردم در  یراد سخنرانیامبر به ایامل نمود، پکنش را یه خدا دیکحال
د یبع یست ولین امر گرچه محال نیردند؟ به گمانم اک یشان خداحافظیالوداع از ا ةحج

 رسد!یبه نظر م
ر که ابن اسحاق ذک - م خطبهیاز مفاھ ھیچکدامدرباره  ھا جعفریان جمھور و یم

 تان برایرا  یزید: (چیفرمایه مکن بخش یوجود ندارد، جز ا یاختالف و نزاع - ردک
تاب خدا و سنت کد، یشویچ گاه گمراه نمید ھیه بدان دست اندازک یگذاشتم تا زمان
ت یتاب و اھل بکبه  کر دستور تمسیامبر در خطبه غدیند: پیگویه میرسولش) جعفر
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 ٩٩  امامت در پرتو سنت

 یگذاشت. معن یمسلمانان باق یتش را برایتاب خدا و اھل بکه کنیرا صادر نمود و ا
چ یامبر نباشند، ھیاز پ یرویمعتقد به وجوب پ ھا جعفریه کست ین نین سخن ایا

اند ه: امامان معصومکن است یآنان اعتقادشان بر ا یندارد، ول یدگاھین دیچن یمسلمان
ز ید آنان را نیند، پس بایآیسنت به شمار م وامبر و جزیبه سان گفتار پو گفتارشان 

 فتد!ین یسرمشق و الگو قرار داد تا امت به گمراھ
تاب خدا و سنت کبر به مایه سفارش پکم ینیبینوز السنه، مکتاب: مفتاح کدر 

و مسلم، المسند،  یح بخاریند از جمله: صحکیرسولش را از ده منبع استخراج م
  .و ابن ماجه یمذی، نسائتر

م یابییتاب و السنه، مکتاب االعتصام بالکرا تحت عنوان:  یتابک یح بخاریدر صح
ار را در امور کامبر دانشمندان معتبر و درستیان، پس از پیشوایه در آن آمده است: پک

 رند و به مردم ابالغین را برگیدادند، تا آسانتریقرار م یزنیمباح مورد مشورت و را
امبر، به یاز پ یرویساختند به پیتاب و سنت، مسأله را روشن مکه ک یوقت یند ولینما

 رند.کیگران مراجعه نمید
ان یز را میند: دو چکینگونه نقل میامبر را ایث پیحد کتاب (الموطا) امام مالکدر 

تاب خدا و سنت کشوید: ید گمراه نمییجو که بدان تمسک یام تا زمانشما گذاشته
  .)١(امبرشیپ

م. از جمله آنچه یابییر سنت، مکث را بدون ذین مراجع دھگانه حدیاز ا یدر برخ
 یامیبن مصرف البن مغول، از طلعه کوسف، از مالیه: محمدبن کآمده  یدر سخن دارم

ت نمود؟ گفت: یامبر خدا وصیا پیدم: آیپرسیم یاوف یبن ابه: از عبداللهکند کینقل م
تاب کاند؟ گفت: در مورد ردن دستور داده شدهکت یر مردم به وصنه، گفتم: پس چطو

ـ ۲/۲۹۰ج  - صویا باب من لم یتاب الوصاک - یخدا سفارش نمودند. (سخن دارم
۲۹۱( 

در شرح آن گفته است:  یوطیث آمده و سین حدیاز ا یگریت دیروا یدر سنن نسائ
رد تا شامل کت یخدا وصن یدر مورد د یعنیرد، کت یتاب خدا وصکه در مورد کامبر یپ

 )۶/۲۴۰؟ ج یالنب یباب: ھل وص - ایتاب الوصاک - یسنت ھم بشود. (سنن نسائ

                                  
 ۱/۳۸اند. تنویر الحوالک گوید: تمام احادیث مرسل صحیح. ابن عبدالبر می۲/۲۰۸تنویر الحوالک  -١

 ۱/۶نکه یک یا چند شاھد دارد. ھمان گوید: ھیچ یک از مرسلھای مالک نیست مگر ایسیوطی می
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تاب: الزھد عبدالله بن کمثال در  یم، برایابیین مسأله را میز ایگر مراجع نیدر د
ه ھشت خبر را در بر کلزوم المسند، گشوده شده  یتحت عنوان: باب ف یباب کبارمال
 رد.یگیم

ان از ید: سفیگوی، مولف میدیر الحمیر عبدالله بن الزبکب السنه اثر: ابوبتاکدر 
 یه از عبدالله بن اوفکند کیت میمان روایبن مغول از طلعه بن مصرف برا کمال

را جا نگذاشته بود تا درباره  یزیامبر چیرد؟ گفت: پکت یوصج  امبر خدایا پیدم: آیپرس
رد؟ کت نیرده و خود وصکردن امر کت یبه وصد. گفتم: چطور مردم را یت نمایآن وص

 .)۷۲۲ث شماره: یحد ۲رد. (المسند ج کت یتاب خدا وصکگفت: او درباره 
امبر در یه: پکره آمده یاز ابو ھر یتیر، روایر شرح جامع الصغیتاب: فیض القدکدر 

بعد ه کام باقی گذاشته تان برایز را یراد فرمودند و گفت: دو چیا یاالوداع خطبهحجه
شوند تا وارد یگر جدا نمیدیکه از کتاب خدا و سنت من کد: یشویگمراه نمھا  آن از

ه کھستند  ید: قرآن و سنت دو اصلیگویدر شرح آن م یگردند. مناویوثر مکحوض 
-د، لغزشیآیق آن دو به دست نمیت جز از طریان ندارد، ھداکامھا  آن واگذاردن

ار و کل و سند آشیدلھا  آن دست اندازد،ھا  بدان هکاست  یسک یو نجات برا یریناپذ
نارشان بگذارد، که کھوده گویی یه دنبالشان باشد و بکان حقداری یبرھان درخشنده م

ن محسوب یات دیھیتاب و سنت واضح و جزو بدکد. پس وجوب مراجعه به نباشیم
الجامع ح یز: صحی. و ن۳۲۸۲ث شماره: یحد ۲۴۱ـ ۳/۲۴۰ر ج یالقدضیف(گردد. یم

 .)۲۹۳۴ث: ی/ حد۲ ین االلبانیر اثر: ناصرالدیالصغ
جستن  که درباره لزوم تمسکم، چرا یافکن بشیشتر از این بحث را بیست این یازین
ه در مورد سنت ک یوجود ندارد. و اختالف یان مسلمانان اختالفیتاب و سنت، مکبه 

ه به ک یثیما درباره احادگردد. و ایآن بر م یا معنایوجود دارد به اختالف در ثبوت 
دن بدان و یورز کدر تمس یار است، اختالفکواضح و آشھا  آن یده و معنایبوت رسث

َوَمآ ﴿ دارد:ین موضوع را صراحتًا اظھار میم ایرکاز آن وجود ندارد. قرآن  یرویلزوم پ
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَءاتَٮُٰ�ُم  غمبر یه پکرا  ییزھای(چ ]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا

ه شما را از آن باز داشته است، دست ک ییزھاید، و از چینکشما آورده است اجرا  یبرا

ن يُِطِع ﴿ ن:ید.) و ھمچنیشک َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ غمبر یاز پھرکه ( ]۸۰[النساء:  ﴾�َّ

ٰ ﴿ ا:یرده است.) و کقت از خدا اطاعت یند، در حقکاطاعت  فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
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ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
ْ ِ�ٓ أ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

ند تا یآیه آنان مومن به شمار نمک(اما، نه! به پروردگارت سوگند  ]۶۵[النساء:  ﴾٦٥�َۡسلِيٗما
در دل خود از  ینطلبند و سپس مالل یخود به داور یھا درگیریتالفات و تو را در اخ

 م باشند.)یامًال تسلکتو نداشته و  یداور
مان یره ایندازد، از دایبه سنت دست نھرکه نند: کیان میه بک یاتیگر آیبه عالوه د

 راھه رفته است.یدور گشته و به ب
راھه نرفتن اّمت، در گرو دست یو به ب یریه لغزش ناپذکن، روشن است یبنابرا

به مراجعه  یازیه نکنیباشد، بدون ایامبر میپ کم و سنت پایرکانداختن به قرآن 
 یھا روایتعه وجود داشته باشد. البته یجات شگر دستهیا دیو  ھا جعفریامامان 

گذاشته و دستور  یت را باقیتاب و اھل بکامبر، یپھا  آن ه به مفادکم یابییرا م یگرید
 را صادر نموده است.ھا  بدان کتمس

 تیتاب و اهل بکدن به یورز کوارده درباره تمس ثیاحاد -۲
نند، کیت میدبن ارقم روایه امام مسلم واجد از زکاست  یثیات، حدین روایاز ا یکی

ق بر دست ی، تشوھا روایتم. در آن یردکر بدان اشاره یه تطھیه قبًال ھنگام بحث از آک
ه: شما را درباره اھل کد یآیامبر میتاب خدا آمده و به دنبال آن، گفته پکانداختن به 

 یتش ھستند ولیه: ھمسرانش جزو افراد اھل بکد یاندازم، و گفته زیاد خدا میتم به یب
، یشان آل علید: ایگویه بعد از او از صدقه محروم گردد. و مکاست  یسکت او یاھل ب

ت یه حقوق اھل بکزد یانگیث ما مسلمانان را بر مین احادیاند. او عباس ل، جعفریعق
م. یبدھھا  آن خود را به یم و منزلت واقعیم، آنان را دوست بداریامبر را پاس بداریپ

ه با کند و بر ماست کیم یکش تحرکامبر مرا بر دوست داشتن آل پایپ یمحبتمان برا
  .میوند داشته باشیشان پیا

بر ابوبکر باد که گفت: سوگند به کسی که جانم در دست اوست،  رحمت خدا
تر و مھمتر از آن است که با نزد من دوست داشتنیج  خویشاوندی با پیامبر خدا

و ھمچنین گفت: پیامبر را درباره اھل بیتش  .)١(خویشانم ارتباط و پیوند داشته باشم

                                  
 ۵۵/حدیث:۱باب مناقب رسول الله، و نیز المسند ج -کتاب: المناقب  -بخاری  -١



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ١٠٢

البته این روایات نه بر وجوب پیشوایی برای اھل بیت و نه برای  .)١(مواظبت کنید
ی اھلش و تصریح کند پس ھیچ ارتباطی میان تذکر دربارهدیگری، داللت میھیچکس 

 به خالفت برخی از آنان، وجود ندارد.
اند، که روایات المسند و اما دیگر روایات در المسند امام احمد و سنن ترمزی آمده

 است:از این قرار 
عبدالله، پدرم و اسود بن عامر برایم حدیث گفتند و اسماعیل بن ابی السحاق  -أ

خدا گفت: من دو چیز ارزشمند و  کنند که: پیامبرالمالئی از عطیه از ابوسعید نقل می
گذاشتم، کتاب خدا از دیگری است، در میان شما باقی می تر بزرگگرانبھا را که یکی 

ام. آنان از ھم باشد، و افراد خانوادهای از آسمان به زمین میکه ریسمان امتداد یافته
 )۳/۱۴شوند (باھم وارد حوض کوثر میھردو شوند تا جدا نمی

عبدالله، پدرم و ابوالنضر برایم صحبت کردند و محمد بن طلحه، از اعمش، از  -ب
د: نزدیک خدری از پیامبر برایم نقل کردند که پیامبر فرمو عطیه عوفی، از ابوسعید

است فرا خوانده شوم و پاسخ گویم (یعنی وقت مرگم رسیده است) و من دو چیز 
 ام، کتاب خدا و اھل بیتم.گذاشته تان برایگرانبھا را 

ام اھل بیتم ای از آسمان به زمین است و خانوادهکتاب خدا ریسمان امتداد یافته
گاه به من خبر داد که آن دو باھم به حوض کوثر  ھستند، و خدای ریزبین بسیار آ

 )۳/۱۷چگونه جانشینی برایم خواھید بود. (ھا  آن روند. مواظب باشید که درباره می
برایم روایت کردند، عبدالملک ابن ابی سفیان از عطیه  عبدالله پدرم و ابن نمیر -ج

کنند که پیامبر فرمود: من دو چیز وزین که یکی از دیگری از ابوسعید خدری نقل می
دتر است، میان شما گذاشتم، کتاب خدا که ریسمان کشیده شده از آسمان به ارزشمن

سوی زمین است و اھل بیتم. ھان! آنان پیوسته باھم ھستند تا به حوض کوثر 
 ) ۳/۲۶رسند. ( می

عبدالله، پدرم و ابن نمیر برایم حدیث نقل کردند و نیز عبدالملک ابن ابی  -د
سفیان از عطیه عوفی از ابو سعید خدری برایم نقل کردند که پیامبر فرمود: من چیزی 
را در میان شما باقی گذاشتم تا وقتی که بدان چنگ اندازید گمراه نخواھید شد، دو 

ری است، یکی کتاب خدا که ریسمان امتداد از دیگ ھاتر گرانبچیز و زین که یکی 

                                  
 باب مناقب الحسن و الحسین -ھمان  -١
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گاه باشید که یافته از ھا  آن ای از آسمان به سوی زمین است و دیگری اھل بیتم. آ
 )۵/۱۸۱/۱۸۲رسند. ( می شوند تا به حوض نمی یکدیگر جدا

حدیث روایت نمودند و نیز شریک از رکین  عبدالله، پدرم و اسود بن عامر برایم -ھـ
از زید بن ثابت برایم نقل کردند که پیامبر فرمود: من دو جانشین را از قاسم بن حسام 

میانتان فرو گذاشته ام یکی کتاب خدا که ریسمان کشیده ای میان آسمان و زمین 
 به حوضھردو گیرند تا  نمی است و دیگری اھل بیتم و آن دو از یکدیگر فاصله

 )۵/۱۸۱/۱۸۲رسند. ( می
حدیث را برایم نقل کردند و نیز شریک از رکین از عبدالله، پدرم واحمد زبیری  -و

قاسم بن حسان از زید بن ثابت برایم روایت کردند که پیامبر خدا فرمود: دو جانشین را 
شوند تا به از ھم جدا نمیھا  اینمیانتان فرو نھادم، کتاب خدا و افراد خانواده ام، و 

 )۵/۱۸۹/۱۹۰رسند. ( می حوض
اینست که: نصر بن ھا  آن دو روایت دارد، یکی از ھم در این باره )١(ترمذی

عبدالرحمن کوفی برایمان سخن گفت و زیدبن حسن از جعفربن محمد، از جابربن 
کند که: پیامبر روز عرفه در حالی که سوار شتر قصواءش بود  می عبدالله روایت

فت: ای گای ایراد فرمود، شنیدم میاء: شتری که کنار گوشش بریده باشد) خطبهو(قص
فرو گذاشته ام که اگر آن را چنگ اندازید، پس از من گمراه  تان برایمردم! چیزی را 

 .نخواھید شد، کتاب خدا و اھل بیتم. (حدیث جزو احادیث: حسن غریب است)
و دیگر اینکه: علی بن المنذر کوفی برایمان حدیث روایت کرد، و محمد بن فضیل 

یدبن ز: اعمش از عطیه از ابوسعید و ھمچنین اعمش از حبیب بن ابی ثابت از گوید می
ام کند که گفتند: پیامبر خدا فرمود: من دو چیز را میان شما فرو نھادهارقم روایت می

 دست اندازید پس از من گمراهھا  بدان که یکی بزرگ تر از دیگری است، تا زمانی که
ای از آسمان به زمین و اھل بیتم، و این دو اد یافتهشوید، کتابی که ریسمان امتد نمی

چگونه مرا ھا  آن رسند، پس بنگرید که درباره می شوند تا به حوض نمی از ھم جدا
 کنید. (حدیث: حسن غریب است) می جانشینی
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 ی گذشتهھا روایتنقد و بررسی 
قت روایات مربوط به تمسک جستن به کتاب و اھل بیت بودند که به دھا  این

 یابیم: می به این نکات دستھا  آن نمودن در
از ابوسعید خدری پنج حدیث روایت شد، که چھار تای اولی در کتاب المسند بود و  

 کند. می پنجم از سنن ترمذی، تمام این روایات را عطیه از ابوسعید نقل
عطیه، ھمان (عطیه بن سعد بن جناده العوفی) است که خود امام احمد صاحب 

: روایت عطیه ضعیف گوید مییش از ابو سعید ھا روایتالمسند در مورد عطیه و کتاب 
: به من خبر رسیده که گوید میاست، ثوری و ھشیم ھم روایتش را ضعیف دانسته و 

دھد  می گیرد و لقب ابوسعید را به کلبی می رود و از او تفسیر یاد می عطیه پیش کلبی
 نمود کند که ھمان ابو سعید خدری است.: ابو سعید گفت: تا چنین واگوید میو 

: عطیه احادیثی از ابوسعید خدری را شنید، وقتی ابو سعید فوت گوید میابن حبان 
گفت: پیامبر خدا فالن چیز را فرمود،  می کرد، ھرگاه کلبی می نشینیکرد، با کلبی ھم

کرد،  می یتکرد، لقب ابو سعید را به کلبی داده بود و از او روا می عطیه آن را حفظ
گفت:  می شد: چه کسی این حدیث را برایت روایت کرده؟ می ھرگاه از او سوال

باشد، در حالی که  می بردند که مقصودش ابو سعید خدری می ابوسعید، گمان
یش حالل نیست مگر از روی ھا روایت: نوشتن گوید میمنظورش کلبی بود، ابن حبان 

 شگفتی.
: احادیث این کوفیان منکر گوید میبخاری درباره حدیثی که عطیه روایت کرده، 

: ھشیم درباره او به نقد سخن گفته بود. نسائی و ابو حاتم او را گوید میاست، دوباره 
ابن سعد او را موثق دانسته و  ھا، این اند. ولی با وجود ھمهدر شمار ضعف دانسته

 د بوده، احادیث صالحی دارد و برخی نیز او را معتبر: انشاءالله مورد اعتماگوید می
دادند. از یحیی بن معین سوال شد: احادیث عطیه چگونه اند؟ گفت: در رتبه صالح  نمی

 .)١(ھستند
گویند، توان مقاومت در برابر گذشته را ندارند.  می آنچه ابن سعد و ابن معین

ضعیف دانسته پس چرا از او  احتمال دارد گفته شود: اگر امام احمد احادیث او را
به اسم حدیث شھرت ھرچه  گوییم! امام در سندش می روایت کرده است؟ در پاسخ

یافته آورده و مقصودش صحیح یا ضعیف بودن آن نبوده است. دلیل این سخن این 
                                  

 و میزان االعتدال بخوانید. شرح حال او را در تھذیب التھذیب -١
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: از پدرم سوال کردم: درباره حدیث ربعی بن خراش گوید میاست که: پسرش عبدالله 
کند؟ گفتم: بله گفت:  می یید؟ گفت: آنچه عبدالعزیر ابی رواد نقلگو می از حذیفه چه

گفتم: پس چرا در المسند احادیث وی را ذکر کردی؟ گفت:  .احادیث علیه او ھستند
من در المسند خواسته ام احادیث مشھور را جمع آوری کنم، اگر مقصودم جمع آوری 

 کسی را روایتچند مسند جز بود که از نظر من صحیح ھستند. در این الاحادیثی می
ھا  آن کردم. اما در المسند احادیث زیادی را مورد طعن قرار داده ورد کرده است و نمی

استنباط نکرده ھا  آن را مذھب خویش قرار نداده است. (یعنی احکام مذھبش را از
 است)

وقتی ابن الجوزی احادیث امام احمد در المسند را جزو احادیث جعلی و ساختگی 
شمار آورد، علماء از او انتقاد گرفتند، و حافظ ابن حجر عسقالنی کتابی را در دفاع  به

نگاشت، و احادیث مورد انتقاد ابن  الذب عن املسند) (القول املسدد يفاز المسند تحت عنوان 
 الجوزی را پاسخ داد. از جمله گفت: احادیثی که ابن الجوزی ذکر کرده ھیچ یک از

بدون توضیح درباره ھا  آن حکام نیستند. سھل انگاری در آوردنجزو احادیث اھا  آن
شان، مشھود است، از امام احمد و دیگر ائمه به ثبوت رسیده که اظھار صحت و سقم

ایم، ولی اند: ھرگاه درباره حالل و حرام روایت کرده باشیم، سخت گیری نمودهداشته
جانب سھل انگاری را ترجیح ھرگاه در موضوع فضائل اخالقی روایت کرده باشیم، 

  .)١(گیرندایم. احادیث امام احمد ھم در این دایره جای میداده
 بر احادیث وارده در فضائل اھل بیت نیز انطباق دارد. گوید میآنچه ابن حجر 

کند،  می ترمزی روایت دوم را از علی بن المنذر الکوفی از محمد بن فضیل نقل
گردد: یکی به عطیه از ابو سعید، و دیگری به  می سیمآنگاه سند حدیث به دو طریق تق

گردد کدام یک از آن دو سند اصل  نمی شود، و در اینجا معلوم می زیدبن ارقم منتھی
 است.

ھا  آن بینیم که میان می ی پیشین از ابوسعید نظری بیفکنیم،به روایات چھارگانه
و در این روایت اخیر ترمزی ھا  آن ھماھنگی کامل در معنا و در بسیاری از الفاظ، میان

 دھد. می نیز ھمانندی وجود دارد، یعنی که اصلی بودن آن را ترجیح

                                  
 ۱۱القول المسدد ص  -١
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پیش از این درباره روایت احمد و مسلم به طرق مختلف از زیدبن ارقم، سخن 
کند که: من دو چیز ارزشمند را  می گفتیم. در آن روایات وصیت پیامبر را اینگونه بیان

گذارم، کتاب خدا که در آن ھدایت و نور وجود دارد پس آن را یمیان شما فرو م
برگیرید و بدان تمسک ورزید، در مورد کتاب خدا تشویق و ترغیب فرمود، آنگاه گفت: و 

 .)١(آورم می به یادتانھا  آن اھل بیتم که خدا را در مورد
زیادی اختالف ھا  آن این روایت کمی با روایت ترمذی ھمانندی دارد، ولی میان

بخشد که  می شود و مرا اطمینان می با یکدیگرھا  آن وجود دارد که باعث عدم پیوند
را ھا  آن روایت ترمزی را نیز ضمیمه دیگر روایات چھارگانه عطیه از ابو سعید کنیم و

 جز در جایی که باھم سازگاری دارند، از روایت زید دور بپنداریم.
محمد بن فضیل باعث جمع میان دو طریق در این سند، علی بن المنذر کوفی یا 
ی سابق از زیدبن ارقم، از او روایت ھا روایتشده، ولی نفر دوم مسلم نیز در یکی از 

رسد جمع دو روایت از طریق او صورت گرفته باشد. پس  می کرده، و لذا بعید به نظر
: گوید میتم کوفه است. ابن ابی حاھای  ماند که او ھم از شیعه می تنھا علی بن المنذر

ھمراه پدرم از او حدیث دریافت نمودیم. او درستکار مورد اطمینان است. ابن حبان او 
را در شمار افراد معتبر آورده. ابن نمیر گفته: او مورد اعتماد درست کردار است. دار 

 : اشکالی ندارد.گوید میقطنی 
مسلمه بن قاسم ھم چنین گفته با این قید اضافی که: به مذھب شیعه گراییده 

پسندم. ابن  نمی : در دلم نسبت به او چیزی دارم که او راگوید میاست: اسماعیلی 
با ھا  آن ام که بیشترگفت: پنجاه و ھشت بار به حج رفته می ماجه گفته: از او شنیدم

اندازد، چطور  می را در استناد به اقوالش به تردیداین گفته م .)٢(پای پیاده بوده است
ھزاران میل را برای ادای فریضه حج با پای پیاده طی کرده، لذا بعید نیست یک راوی 
شیعه مذھب دو روایت را در فضایل و محسنات اھل بیت اینگونه جمع و تلفیق کند که 

امر مرا در اینکه این در یک چیز باھم ھماھنگ باشند و در چیزی دیگر ناھمگون، این 
روایت عطیه را ضمیمه دیگر روایات او از ابو سعید کردیم و آن را از روایات زید بن ارقم 

 بخشد.جدا انگاشتیم، اطمینان خاطر بیشتری می

                                  
 - ۴/۳۶۶باب فضائل علی بن ابی طالب و: المسند  -کتاب فضائل الصحابه  -صحیح مسلم  -١

۳۶۷. 
 شرح حال او را در تھذیب التھذیب مطالعه نمایید. -٢
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روایت مزبور ضعف دیگری نیز دارد، و آن انقطاع و از ھم  ھا، این عالوه بر
متقلب و دروغ گو ھردو ابن ابی ثابت باشد، اعمش و حبیب  می گسیختگی در دو نقطه

کنند  می یعنی عن فالن و عن فالن) حدیثی را روایت - ای (عنعنهھستند و به شیوه
 کند. نمی را در اینجا ثابتھا  آن که این شیوه دیدن و شنیدن

اند، و شنیدن اعمش از حبیب و اعمش و حبیب در زمره راویان معتبر محسوب
قطعی است جز اینکه در این روایت شنیدن مزبور به ثبوت حبیب از زیدبن ارقم نیز 

ساکن کوفه بوده، حبیب  گرایی داشته ونرسیده است. عالوه بر این، اعمش کمی شیعه
نیز اھل کوفه بوده، در محیط کوفه ھم ممکن است چنین احادیثی بدون دقت و 

حاس گفت: تحقیق رنگ و بوی شیعه به خود گرفته باشد. خود حبیب به ابن جعفر ن
ھرگاه مردی حدیثی را از طرف تو برایم روایت کند، سپس من ھم آن را از طرف تو 

ام. پس حبیب جزو راستگویان است جز اینکه رأی برای دیگران بازگو کنم، راست گفته
خود را ابراز نموده، و اینکه او از یک نفر و او ھم از دیگری بشنود، ولی او روایت خود را 

ای بازگو کند گو اینکه بدون واسطه از او شنیده، نشانه دروغ ه گونهاز آن دیگری ب
 باشد. نمی گویی

کند گو اینکه  می این حدیث را از اعمش طوری روایت )١(حاکم در (المستدرک)
اعمش به حضور حبیب رسیده و از او روایت کرده است که این نیز مراجعه به سندھای 

رجال سند او. ولی ما مجبور به انجام این کار  کند و چه بسیارند می حاکم را ایجاب
 نیستیم. اگر شنیدن اعمش از حبیب به ثبوت برسد، ھنوز ھم بیش از یک نقطه

 کند: در سند یکی از می ماند. حاکم حدیث مزبور را از دو طریق روایت می ضعیف باقی
: گوید میکه امام، چنانچه ابن تیمیه  دھیم میبعدًا این را توضیح  - امام احمدھا  آن

                                  
 ۴۰۵ھـ متولد شده و در سال  ۳۲۱اسم او عبدالله بن عبدالله ضبی نیشاپوری است، در سال  -١

گوید: پیشوای درست کرداری  یزان) درباره او چنین میوفات یافت. ابن حجردر کتاب (لسان الم
دانم از او مخفی  نمی کند، اعتباری را تصحیح میاست. ولی در کتاب (المستدرک) احادیث بی

مانده یا نه؟ او کسی نیست که این چیزھا را نداند، و اگر دانسته باشد خیانت بزرگی کرده. او به 
تر و معتبرتر عمر را بدگویی نکرده است. حاکم بلند مرتبهشیعه مذھب شھرت یافته ولی ابوبکر و 

اند که: ای این را برایش ذکر کردهاز آن است که او را در شمار ضعیفان محسوب کرد. ولی عده
اند: او در آخر عمرش دچار تغییر و کتاب (المستدرک) را در اواخر عمرش نوشت، برخی گفته

 فراموش کاری شده بود.
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وجود دارد، و ذھبی سند روایت دیگر را سست و  - حدیث را ضعیف دانسته است
 .)١(پایه قلمداد نموده است بی

قاسم بن حسان عامری کوفی در کتاب: المسند، روایت پنجم و ششم را از زیدبن 
: گوید میترجیح داد و  کند. مرحوم احمد شاکر، موثق بودن قاسم را می ثابت روایت

احمد بن صالح او را معتبر دانسته، ابن حبان او را در شمار تابعین معتبر به حساب 
آورده، بخاری در کتاب (الکبیر) تنھا نامش را ذکر کرده و چیزی درباره او به میان 

کند ولی به  می نیاورده است، ابن ابی حاتم در مبحث جرح و تعدیل، شرح حال او را ذکر
کند که بخاری گفته: قاسم بن  می رح درباره او سخن نگفته است. آنگاه از منذری نقلج

زیدبن ثابت و عمویش عبدالرحمن بن حرمله شنیده و رکین بن ربیع  حسان حدیث را از
 شود. نمی از او حدیث نقل کرده است، ولی میان کوفیان حدیث صحیح تلقی

کند: آنچه منذری از یخاری درباره  می لسپس احمد شاکر سخنان خود را اینگونه دنبا
دانم از کجا آورده است. زیرا او در(التاریخ الکبیر)  نمی کند می قاسم بن حسان نقل

چنانچه گفته شد، تنھا نام او را آورده است، آنگاه در کتاب (التاریخ الصغیر) به شرح او 
رسم منذری دچار ظن و ت می ای نکرده و در شمار افراد ضعیف به حسابش نیاورده.اشاره

گمان شده باشد و به خطا سخنان ابن ابی حاتم را به بخاری نسبت داده باشد، به گمان 
من منشأ اظھار نظر بخاری در مورد عبدالرحمن بن حرمله (که گفت: احادیثش صحیح 

گردد که او درباره قاسم بن حسان چیزی نداسته، و به ھمین  می به این امر بر )نیست
  .)٢(ث عمویش عبدالرحمن بن حرمله را نیز صحیح قلمداد نکرده استدلیل حدی

معتبر دانستن قاسم بن حسان جای بحث و اشکال است، چرا که ابن حبان نیز وی 
را در زمره تابعین به حساب آورده که به مقتضای این سخن، او حدیث را از زیدبن ثابت 

بخاری در  .)٣(شناخته شده نیست: حال و وضعش گوید مینشنیده است، ابن قطان 
کتاب (التاریخ الکبیر) تنھا اسم او را آورده، که معنای این امر نه موثق دانستن و نه 

 باشد.  می ضعیف پنداشتن او

                                  
. این حدیث از جمله احادیثی است که محمدثان آن را نپذیرفته و ۱۱۰ - ۳/۱۰۹المستدرک  -١

گاھی بیشتر از شرح حال وی  به مقدمه کتاب: معرفه علوم توجھی به تصیح آن نکرده اند. برای آ
 الحدیث از دکتر سید معظم حسین، مراجعه نمایید.

 ۳۶۰۵المسند و تحقیقات روی حدیث:  -٢
 ذھیب التذھیب بخوانید.شرح حال وی را در ت -٣
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اند و نه در مباحث مربوط به جرح و تعدیل، نه عدالت و شھادت وی را تایید نموده
باشد که بخاری عبدالرحمن بن  اند. وقتی گمان این وجود داشتهاعتبار ساختهبی

حرمله را به خاطر قاسم، ضعیف دانسته باشد، باید به طریق اولی قاسم را در زمره 
 ضعیفان به شمار آورد.

یش جرحی از او ھا کتابو در دیگر  ولی این اشکال که بخاری او را ضعیف ندانسته
او را از کجا به دست ماند. پس منذری دیدگاه بخاری درباره  می نیاورده، ھمچنان باقی

دانست بخاری کتابی نه مجلدی درباره ضعیفان به  می آورده است؟ احمد شاکر اگر
 ای از آن در مصر یافتهکه تاکنون نیز به چاپ نرسیده و نمونه - نگارش درآورده

افتاد، پس چرا امکان ندارد منذری دیدگاه ھای خود به تردید میاز گفته - شود نمی
مان کتاب نقل کرده باشد و ھمچنین فراموش کرده که شرح حال قاسم بخاری را از ھ

کند که: احادیث قاسم بن را در میزان االعتدال، مطالعه کند. ذھبی از بخاری نقل می
این گفته احتمال ظن و اشتباه ندارد. پس بدون شک  )١(حسان منکر و غیر مشھوراند

مکان آن برای ما میسر نیست. ظن که ا اندمنذری و ذھبی به منابعی مراجعه نموده
ھا را از کتاب (الضعفاء الکبیر) اینکه این گفته - اگر یقینی ھم نباشد - راجح من

 اند.بخاری نقل کرده
ماند که در سند آن نیز زید حسن  نمی بنابراین جز روایت ترمذی چیزی باقی

روایت کرده، وجود انماطی کوفی کسی که از امام صادق از پدرش از جابر بن عبدالله 
گوید: اھل کوفه بود. به بغداد آمد، احادیث غیر مشھوری دارد. ابو حاتم درباره او می

 .)٢(شمارد می کند، ابن حبان او را در شمار افراد معتبر می روایت
الوداع را از امام صادق از پدرش  ةامام مسلم با سندی صحیح، خطبه پیامبر در حج

ی ھا کتاباین خطبه در  .)٣(جمله: (و اھل بیتم) در آن نیست کند که می از جابر بازگو

                                  
کند که روایت کردن از او حالل نباشد ،  بخاری مصطلح (منکر الحدیث) را بر کسی اطالق می -١

 ۲۵۸باشد. قواعد فی علوم الحدیث تھانوی ص  ولی از دیدگاه دیگران به مثابه ضعیف الحدیث می
 .۱/۶و میزان االعتدال  ۱/۳۴۹و تدریب الراوی 

) حجه النبی کمارواھا ۵ب التذھیب و میزان االعتدال موجود است. (شرح حال وی در تذھی -٢
 .۴۰-۴۵جابر بن عبدالله ص 

 .باب حجة النبی -کتاب الحج  -صحیح مسلم  -٣
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جمله (و اھل ھا  آن متعدد سنت از طرق مختلفی از جابر روایت شده که در ھیچ یک از
 بیتم) وجود ندارد. 

  اختالف نظر محدثین درباره حدیث مزبور
 تاکنون روشن شد که امام احمد و مسلم حدیث مزبور را از زیدبن ارقم روایت

اند که ھیچ اختالفی درباره درستی آن وجود ندارد و ھمچنین روایات دیگر نموده
 ی مھمی وجود دارد و آن اینکه ضعفرا دریافتیم. در این جا نکتهھا  آن حدیث و ضعف

. که این امر گفته امام بخاری درباره یردگاز یک جا که کوفه باشد سرچشمه میھا  آن
اند. از این جا که: احادیث این کوفیھا منکر و غیر معروف آوردرا به یاد می حدیث عطیه

درمی یابیم که چرا ابن الجوزی این حدیث را جزو احادیث ساختگی برشمرده است، 
 آورند.گرچه روایات در مجموع، حدیث را به مرتبه جعل پایین نمی

حدیث را از سند امام احمد و معجم  (فيض القدير رشح اجلامع الصغري)صاحب 
وطی و مناوی حدیث را صحیح کند، سی می برانی از طریق زیدبن ثابت نقلط

گوید: ھیثمی گفته: راویان سندش معتبراند، ابو یعلی نیز آن را می اند، مناوی شمارده
کند که اشکالی ندارد و ھمچنین حافظ عبدالعزیز بن االخضر  می از طریق سندی نقل

کند. در حجة الوداع بوده ابن الجوزی که  می کند ولی عبدالعزیز اضافه می آن را روایت
: این مسأله را بیش گوید میگمان برده جعلی است، به خطا رفته است. امام سمھودی 

اند، پیشتر به روایت امام احمد از زیدبن ثابت و ضعف از بیست نفر صحابه بازگو نموده
 بینیم.یآن اشاره نمودیم، با تأمل در روایت طبرانی ھمان نقطه ضعف را م

چرا که از طریق قاسم بن حسان نقل شده است. دیدگاه ھیثمی درباره آن معتبر 
دانستن قاسم است، حال آنکه دیدگاه وی درباره حجه الوداع را قبال بیان نمودیم، لذا 

باشد، جز اینکه ماھم معتقدیم نباید حدیث را در  نمی صحیح شمردن آن پذیرفتنی
ورد. با وجود این، ابن الجوزی دلیلی برای تایید نظر شمار احادیث جعلی به حساب آ

باشد که امام مالک به و (دار الضرب) می خود دارد، لذا بعید نیست منشأ حدیث کوفه
کند، و از اینجا ممکن است به بیست صحابه و بلکه به ھفتاد نفر ھم آن اشاره می

بت گردد برای صحیح روایت آن از یک نفر صحابه ھم ثااگر نسبت داده شود. البته 
شماردن آن کافی است مگر اینکه آن یک نفر جزو کسانی باشد که سزاوار کسب 

 اشد.وده بافتخار ھمراھی پیامبر نب
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شاید نکته مھم در اینجا این باشد که امام احمد بن حنبل (راوی حدیث) گفته 
از باشد، پس نسبت دادن آن به ھیچ یک  می است حدیث ضعیف و غیر قابل اعتماد

صحابه صحیح نیست. شیخ االسالم ابن تیمیه حدیث را رد کرده و گفته: درباره آن از 
ای دیگر از علماء آن را صحیح امام احمد سوال شد، تضعیفش کرد و ھمچنین عده

معتقد به صحیح بودن  /از علمای معاصر ھم ناصرالدین االلبانی .)١(اندندانسته
و با سیوطی و مناوی در صحیح دانستن باشد روایت تمسک به کتاب و سنت می

شود و آن را در کتاب (صحیح  می حدیث دست انداختن به کتاب و اھل بیت ھمگام
در دیدار اخیرش از قطر خدمت ایشان رسیدم و بحث و  .)٢(آوردالجامع الصغیر) می

گفتگویی درباره حدیث میان ما در گرفت، نقاط ضعف روایاتی که خودم گرد آورده 
یان کردم، در پاسخ گفت: این روایات اگر ضعیف ھم باشد ضعف حدیث را بودم ب

که به تو  درساند. چرا که امکان دارد از طریق صحیح دیگری روایت شده باش نمی
را ھا  آن نرسیده است سپس به دو منبع اشاره کرد که حدیث را روایت کرده و من قبال

 بوده که پس از مطالعه آن دیدیم مورد اعتماد قرار نداده بودم: یکی معجم طبرانی
و  باشد نمی قاسم بن حسان در سندش وجود دارد، بنابراین روایت معجم نیز صحیح

 ای بود که شنیدن اعمش از حبیب رادیگری کتاب مستدرک حاکم بود، روایت او گونه
 ماند.رساند، ولی ھمچنان نقاط ضعف دیگری باقی می می

ھایش آورد، و امکان مراجعه به نوشته نمی خاطراستاد علت پذیرفتن حدیث را به 
اش برای او میسر نبود پس از سفر ایشان ھم به دلیل دوری از خانه و کتابخانه

ھای ابن تیمیه را در این باره مطالعه نمودم، و لذا ھنگامی که از آن اطالع یافت،  گفته
 ن تیمیه را درخواست کرد. بھای اکپی نوشته

کند، لذا الزم دیدم  می کتاب (المشکاة) اشارهتصحیح حدیث به  استاد گرانمایه در
سوم کتاب (مشکاة المصابیح ص بدان مراجعه نمایم شاید به دلیل او پی ببرم در جلد 

روایت را با ھردو . ۶۱۴۴دیث: و دیگری ح ۶۱۴۳) دو روایت آمده یکی حدیث: ۱۷۳۵
برخوردم. در اینجا عین عبارات تخریجشان بررسی کردم که ناگاه به چیز سرسام آوری 

 کنم:کتاب را نقل می

                                  
 .۴/۱۰۵منھاج الفقه النبوی  -١
 .۲۴۵۴حدیث  ۲/۲۱۷صحیح الجامع الصغیر  -٢
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در عرفه دیدم که  را : پیامبر خداگوید می: از جابر روایت شده ۶۱۴۳حدیث:  -أ
گفت: ای مردم، من چیزی را  می کرد شنیدم می اش سخنرانیسوار بر شتر گوش بریده

کتاب خدا و اھل  ام که اگر بدان تمسک ورزید گمراه نخواھید شد،میانتان فرو نھاده
 بیتم. ترمذی روایت کرده است.

گوید: ) به این شرح است: از زیدبن ارقم روایت شده می۶۱۴۴حدیث دیگر ھم (
گذارم تا زمانی که بدان دست اندازید.  می پیامبر خدا فرمود: من چیزی را میانتان فرو

باشد: کتاب گری میتر از دیبلند مرتبهھا  آن گرایید. یکی ازپس از من به گمراھی نمی
ای از آسمان به زمین است و اھل بیتم، و این دو از خدا که ریسمان امتداد یافته

مرا ھا  آن گردند پس بنگرید چگونه در موردگیرند تا وارد حوض مییکدیگر فاصله نمی
کنید. ترمذی روایت نموده است. این بود روایت مزبور و اما بررسی جانشینی می

گوید: باشد: ترمذی در مورد روایت نخست می می شان بدین صورتمحدثان درباره
 حدیثی است در رتبه حسن غریب.

 : سندش ضعیف است.گوید میآلبانی 
گوید: حدیث در رتبه حسن غریب است، البانی و اما درباره روایت دوم، ترمذی می

ه باشد، ولی به عنوان تائیدی برای حدیث قبلی ب می معتقد است: سندش ضعیف
 آید.حساب می

این چیزی بود که مطالعه نموده و با ھمان عبارت ذکر کردم، ضعیفی که شاھد 
دھد، بلکه گاھی ضعفش را  نمی تقاءرضعیف دیگری باشد او را نه تنھا به مرتبه صحیح ا

 افزاید. پس تصرف استاد از کجا نشأت گرفته است؟نیز می
طبرانی در معجم الکبیر را پیگیری ی ھا روایتبعد از مالقات با استاد گرانمایه 

از زیدبن ارقم روایت شده بود که ھا  آن کردم ودر نھایت پانزده حدیث را یافتم: نه تا از
در جلد سوم، ھشت حدیث از جلد پنجم به این ترتیب:  ۲۶۸۱عبارت بودند از: حدیث 

م . قبال دانستیم که کدا۵۰۴۰و  ۵۰۲۸، ۵۰۲۷، ۵۰۲۶، ۵۰۲۵، ۴۹۸۲، ۴۹۸۱، ۴۹۸۰
گر نیازی به تحقیق درباره این روایات وجود یباشد و د می روایت از زیدبن ارقم صحیح

 ندارد.
در جلد سوم که  ۲۶۷۹و  ۲۶۷۸شش حدیث دیگر ھم اینگونه بودند. دو حدیث 

در جلد سوم که زیدبن  ۲۶۸۳و  ۲۶۸۰کند. دو حدیث:  می عطیه از ابوسعید نقل
در جلد پنجم که قاسم بن  ۴۹۲۳و  ۴۹۲۲کند و دو حدیث:  می حسن انماطی روایت
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فھمیم که ضعف و اشکال این روایات ھم ھمان  می ز این پیگیریاکند  می حسان روایت
ی سند امام احمد و سنن ترمذی است و کوفی بودن و پیدایش حدیث ھا روایتاشکال 

 بخشد، ھمچنانکه مرا به صحت روشی که تحقیقاتم را می در دارالضرب کوفه را تقویت
ی ھشتگانه را کافی ھا کتابدھد، و مراجعه به با آن آغاز نمودم، اطمینان بیشتری می

 ای را برای ما در برندارد.دانستم زیرا مراجعه به دیگر کتب چیز تازه

 فھم و دریافت حدیث
رسیم که: تنھا حدیث ثقلین از مباحث و تحقیقات گذشته به این نتیجه نھایی می

ھم از لحاظ سند و ھم از لحاظ متن صحیح و عاری از عیب و نقص است. و اما 
دھند، ی ھشتگانه دیگر که دست انداختن به قرآن و اھل بیت را دستور میھا روایت

خبر دادن از اینکه کتاب و ھا  آن و در متن .)١(خالی از ضعف نیستندھا  آن از ھیچکدام
 شوند، و لذا تمسک ورزیدنگیرند تا وارد حوض میز یکدیگر فاصله نمیاھل بیت ا

واجب است، وجود دارد. ولی واقعیت موجود خالف این گزارش است. چرا که ھا  بدان
برخی از پیروان اھل بیت ھم خود به گمراھی گراییدند و ھم مردم را دچار گمراھی 

اھل بیت به دفاع از موجودیت خود ق اسالمی زیر نقاب پیروی و حب رنمودند، بیشتر ف
 پردازند.، میشان پیروانو دست یافتن به منافع دنیوی مانند خمس داراییھای 

اند، ھر یک خود را بر حق و دیگری دسته جات شیعه که از مرز ھفتاد گروه گذشته
یی که به ھا کتابپندارد! البته درصدد اثبات این سخن نیستیم،  می را بر کفر و گمراھی

ی شیعه نیز ھا گروهھای خود آن پردازند و نوشتهھای آنان میو دیدگاه ھا گروهیان ب
که اعتقاد به امامان دوازده گانه را  ھا جعفریمثال سازد. برای این مطلب را روشن می

کنند!  می دادند دیگر افراد امت را خارج شده از دایره ایمان تلقی می شرط کمال ایمان
حتی یک دلیل ھم از قرآن ندارد، پس  - چنانچه روشن ساختیم - این عقیده ایشان

ایم از چه کسی پیروی کنیم؟ وقتی به تمسک جستن و پیروی از اھل بیت مأمور شده
که کتاب و سنت را ھم کنار ھرچند اند  آیا از تمام کسانی که منتسب به اھل بیت

تمسک به قرآن و  گذاشته باشند، پیروی نماییم؟! حتما که نه. پس گمراه شدن از
تمسک جویند ھم امتیاز انتساب به اھل ھا  بدان گیرد: اگر اھل بیت نیز می سنت نشأت

                                  
احادیث مزبور متواترند، و این آمده که  ۵۱ولی با وجود این، در کتاب: المراجعات موسوی ص  -١

 )!!۵۴دھد (ص گفته را به سلیم البشری نسبت می
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بیت ھم امتیاز پیروی از قرآن و سنت را برای خویش کسب کرده و بدینوسیله شایسته 

 لِۡلُمتَّقِ�َ  ۡجَعۡلَناٱوَ ﴿ فرماید:پیشوایی مسلمانان خواھند بود، ھمان گونه که خداوند می
یعنی خدایا: مرا پیشوایانی قرار ده که ھم به پیشینیان اقتداء  ]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما

این امتیاز تنھا از آن اھل بیت  .)١(را الگوی خود قرار دھندا م نماییم و ھم آیندگان
 گردد که قرآن و سنت را دستاویز خود قرار دھد. می را شاملھر کسی نیست بلکه 

از لحاظ سند مشکل دارند از لحاظ متن ھم ھمین طور، که این یی که ھا روایتپس  
این روایات اگر صحیح و ھا  اینشود. با وجود ھمه  می خود اشکال دیگری محسوب

برای احراز منصب  شان اولویتاشکال باشند، بر وجوب امامت برای دوازده نفر و  بی
 ردازیم.پکنند. و حاال به فھم و دریافت حدیث می نمی خالفت، داللت

: معنی حدیث این است که: اگر اوامر او را گوید می) ۳/۱۴مناوی در فیض القدیر (
یمھای وی را ترک نمودید ھدایت و راھنمائیھای اھل بیتم را گوش رطاعت کردید، تح

 ای و گمراهرا سرمشق قرار دادی، به راه راست ھدایت شدهھا  آن دادی و زندگی
 شوید. نمی

سفارش و دستور اکید، مقتضی لزوم احترام از اھل بیت،  : اینگوید میقرطبی 
ھا  آن و حتمی بودن انجام تکالیف اکیدی که ھیچ معذرتی در ترکھا  آن محبت

 باشد.پذیرفتنی نیست، می

 : یعنی کتاب و اھل بیت از یکدیگر جدا»لن يتفرقا«) ۳/۱۵: (گوید میسپس مناوی 
ارد حوض یعنی حوض کوثر در قیامت، شوند و ھمواره با ھم خواھند بود تا و نمی
آمده: مانند این دو، و به انگشتانش اشاره نمود. در این  ھا روایتگردند. در یکی از  می

ھا  آن گذارم، اشاره و بلکه تصریح به این وجود دارد که می گفته و گفته قبلیش: من فرو
 پیش انداختن حقوقرا واگذاشته و امتش را به برخورد نیکو، ھا  آن جفت و ھمزادند،

سفارش کرده است. در مورد کتاب چونکه ھا  بدان بر خودشان و تمسک جستنھا  آن
ی شرعی و گنجینه حقایق و ھا حکمتسرچشمه علوم و معارف دینی اسرار و 

زه بود، تقویت کننده یکاریھا است، و اما اھل بیت، چون وقتی که منشأ و بنیاد پاک ریزه
اخالق پسندیده و آن نیز به صفا و پاکی ی  زگی سرچشمهشود، پس پاکیفھم دین می

 انجامد.قلب می

                                  
 .ج باب االقتداء بسنن الرسول -کتاب االعتصام بالکتاب و السنة  -صحیح البخاری  -١
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 گوید: مراد از عترت در اینجا دانشمندان راستین و عمل کننده به علمحکیم می
گیرند. ولی نادان و عالم نامنظم و  نمی باشد، زیرا تنھا ایشانند که از قرآن فاصله می

ی اساس و مبدأ معتبر است که خود را به باشد. وقتپریشان از این مقام بیگانه می
پیراسته باشد. اگر علم مفید در غیر جای اصلی خویش  ھا پلیدیفضایل آراسته و از 

باشد از آن پیروی نماییم، اینکه در اینجا مردم را بر پیروی ھرچه  باشد بر ما الزم است
تبعیت از قریش کند تضادی ندارد با اینکه در حدیثی دیگر بر  می از اھل بیت تشویق

کند، زیرا بنا بر اصح اقوال، حکم بر فردی از افراد عام موجب  می تشویق و ترغیب
گردد، بلکه ھدف از آن، اھتمام بیشتر  نمی در آن یک فرد عموم آن حکممنحصر کردن 

: از این خبر گوید میباشد سپس شریف به جایگاه آن فرد و اشاره به اھمیتش می
د درھر زمانی تا روز قیامت کسی یا کسانی سزاوار پیشوایی از شود که بای می برداشت

اھل بیت وجود داشته باشند تا تشویق مزبور بر تمسک جستن به آنان موجه و مقبول 
باشد. ھمچنانکه درباره کتاب ھم باید ھمین گونه باشد، و لذا ایشان پشتیبان و باعث 

شوند.  می نابود گردند مردم نیز تباهاند، اگر آنان در ایمن قرار گرفتن مردم روی زمین
 .پایان سخنان مناوی

 دارد چنین اظھار نظر می ابن تیمیه پس از اینکه ضعیف بودن حدیث را بیان
 اند: مجموع اھل بیت پیامبر بر گمراھی اجتماعکند: گروھی در پاسخ به آن گفته می

بو علی و دیگران ھم گویند: ما نیز معتقد به آن ھستیم چنانچه قاضی ا می کنند. نمی
: بر اساس قرآن، سنت و اجماع،که اجماع و گرد گوید میاند. ابن تیمیه باز چنین گفته

گردد، عترت ھم  می ھم آمدن امت نیز بر چیزی حجت و دلیل خدشه ناپذیر محسوب
 آید. می بخشی از کل امت ھستند پس از ثبوت اجماع امت، اجماع اھل بیت ھم الزم

 دست زیر نظرھای گذشته و با تامل در متن حدیث به نکات با دقت در اظھار
 یابیم: می

یی که ھا گروهنباید مراد از اھل بیت از ذھن پنھان بماند، چون بسیاری از  -أ
اند، ادعای پیروی از ی جبران ناپذیری بر پیکره اسالم و مسلمانان وارد کردهھا خسارت

 پرورانند.را در سر می بیت اھل
 واقعیت است که اھل بیت بزرگوار پیامبر بر گمراھی اجتماعاین یک  -ب

نماییم که ایشان در طول تاریخ اسالم بر چیزی که مخالف  می کنند؛ و مالحظه نمی
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ھا  آن ن تیمیه گفت: پذیرفتن اجماعباند، لذا چنانکه ادیگر افراد امت باشد توافق نکرده
 پذیرفتن اجماع کل امت محسوب خواھد شد.

ھا  آن اھل بیت را به عنوان افرادی متفرق به حساب آوریم که اقتداء به ھرگاه -ج
را الگوی زندگی خویش قرار دھیم که بر کتاب و ھا  آن واجب است، پس کدام یک از

سرپیچی کرد شایستگی اھل بیت بودن را از ھا  آن سنت دست انداخته باشد و اگر از
از سخنانش پذیرفتنی است و احتمال  دست بدھد. ھر انسانی جز پیامبر بزرگوار برخی

و لذا ھنگام اختالف و چند دستگی این گفته خداوند را مورد توجه  ،دارد برخی ھم نه

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ﴿ قرار دھیم که: ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب َّ� 
� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  (و اگر در چیزی اختالف داشتید آن را به خدا و پیغمبر او  ]۵۹[النساء:  ﴾�ِخرِ

 .برگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید)
اگر برداشت حکیم شریف از حدیث درست باشد، این خود به تنھایی برای رد  -د

ن متن حدیث کافی است. چرا که روزگار بطالن را ثابت نموده است، و گرنه کیست آ
ی منتسب به ھا گروهباشیم؟ آیا به یک گروه از  که باید در این دوران مثال پیروان او

داند؟ و یا به سالله و تبار  می دیگری را گمراه ھرکدامی که ھای آناھل بیت؟ یا به تمامی 
 اھل بیت بدون تفاوت، اقتداء کنیم؟ 

وجود دارد، مھربانی  ھا آن تفاوت زیادی میان تذکر درباره اھل بیت و اقتداءبه -ھـ
ھا، سرپرستی و نگھداری یتیم و دست جاھل را گرفتن، جدای از آموختن تر کوچکبا 

 باشد. می از دانشمند پرستشگر پیرو کتاب خدا و سنت رسولش

 مربوط به ماجرای غدیر دیگربررسی چند روایت  -۳
از امام ھا  آن چند روایت دیگر مربوط به واقعه غدیر در دست است که ھفت تای

 :)١(باشد بدین شرح می علی در المسند موجود
ابن نمیر برایمان حدیث گفت: عبدالملک نیز از ابو عبدالرحیم کندی از زاذان  -أ

کند که: در میدان عمومی شھر از علی که مردم را به خدا  می ابوعمر برایمان روایت
پیامبر بود؟ گفت: چه کسی در روز غدیر شاھد سخنان  می داد شنیدمسوگند می

                                  
 .۱۳۱۰و  ۹۶۴ - ۹۶۱ - ۹۵۱ - ۹۵۰ - ۶۷۰ - ۶۴۱احادیث شماره:  ۲المسند ج  -١
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من ھرکه اند: سیزده نفر برخاستند و شھادت دادند که این گفته را از پیامبر خدا شنیده
 ام علی نیز دوست او است.دوست او بوده

محمد بن عبدالله و ربیع بن ابی صالح اسلمی برایمان حدیث روایت کردند، و  -ب
داد و مردم را سوگند می زیاد بن ابی زیاد برایمان بازگو کرد که: از علی شنیدم که

دھم که در روز غدیر چه چیزی را از  می گفت: ھر مرد مسلمانی را به خدا سوگند می
پیامبر خدا شنیده است؟ دوازده نفر از کسانی که در غزوه بدر شرکت کرده بودند، 

 برخاستند و ادای شھادت نمودند.
از ابو اسحاق از عید علی بن الحکیم اودی و شریک  گوید میعبدالله بن احمد  -ج

گویند: علی در میدان  می بن وھب از زیدبن یثیع برایمان نقل کردند که سعید و زید
داد که: چه کسی سخنان رسول خدا را در غدیر خم عمومی شھر مردم را سوگند می

شنیده برخیزد؟ پیش از سعید شش نفر و پیش از زید ھم شش نفر برخاستند و 
گفت: آیا مگر خدا اند خطاب به علی میر از پیامبر خدا شنیدهشھادت دادند که روز غدی

من ھرکه تر از خود آنان نیست؟ گفتند: بله، فرمود: خدایا! نسبت به مومنان شایسته
دارد، او را دست میھرکه ام علی نیز محبوب او است، بار الھا دوست بدار دوستش بوده

 دارد.او را دشمن میھرکه و دشمنی بورز 
: علی بن حکیم بازگو کرد، شریک از ابواسحاق از گوید میعبدالله بن احمد  -د

کرد ولی با این قید  می عمروذی مر ھمان حدیث ابواسحاق از سعید و زید را نقل
پناه گردان کسی که  بی کند، و درمانده و می اضافی: و کمک کن کسی که وی را کمک

 کند. می او را درمانده
: عبدالله بن عمر قوایری برایم حدیث گفت، یونس گوید میعبدالله بن احمد  -ھـ

بن ارقم برایمان نقل کرد، یزید بن ابی زیاد، از عبدالرحمن بن ابی لیلی بازگو کرد که: 
داد که: شما را به خدا  می علی را در فضای عمومی شھر دیدم مردم را به خدا سوگند

من دوست ھرکه دھم چه کسی روز غدیر این سخنان را از پیامبر خدا شنید. سوگند می
ام علی نیز دوست و محبوب اوست. برخیزد و شھادت دھد؟ و محبوب او بوده

 نگاهھا  آن گوید: دوازده نفر از اصحاب بدر بلند شدند، من به یکی ازعبدالرحمن می
فرمود: آیا مگر  .یامبر خدا شنیدیمکه روز غدیر از پ دھیم میکردم، گفتند: گواھی  می

تر از خودشان نیستم و مگر ھمسرانم مادرانشان من نسبت به مسلمانان شایسته
ام علی نیستند؟ گفتم: آری ای پیامبر خدا! فرمود: پس ھرکه من محبوب او بوده



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ١١٨

دارد و برخورد خصمانه کن با  می او را دوستھرکه محبوب اوست، خدایا! دوست بدار 
 دارد. می و را دشمناھرکه 
: احمد بن عمرو کیعی از زید بن الحباب و ولیدبن گوید میعبدالله بن احمد  -و

اند، سماک بن عبید بن ولید عبسی عقبه بن نزار عنسی برایم حدیث روایت کرده
: پیش عبدالرحمن بن ابی لیلی رفتم، برایم بازگو کرد که علی را در میدان گوید می

او را ھرکه روز غدیر سخنان پیامبر را شنیده برخیزد، و ھرکه فته: گعمومی دیده که می
ندیده است برنخیزد، دوازده نفر بلند شدند و گفتند: ایشان را دیدیم و سخنانش را 

 گفت: خدایا! دوست بدار ھر آنکه او را دوست می شنیدیم، دست علی را گرفت و
 او را یاریھرکه رزد، و یاری ده و می دارد، و دشمنی بورز با کسی که با او دشمنی می
گرداند، سپس جز سه نفر ھمه  می پناه بی او راھرکه پناه گردان  بی کند، و می

 دعا کرد و دعایش درباره آنان پذیرفته شد.ھا  آن برخاستند، از
: حجاج بن شاعر، شبابه، نعیم بن حکیم و ابو مریم و گوید میعبدالله بن احمد  -ز

ھرکه برایم بازگو کردند که علی گفت: پیامبر روز غدیر فرمود:  از ھمنشینان علی ییک
: مردم نیز پس از سخن پیامبر گوید می .ام علی ھم دوست اوستمن دوست او بوده

او را ھرکه دارد و دشمنی بورز بار  می او را دوستھرکه گفتند: خدیا! دوست بدار 
 ورزد.دشمنی می

 نقد و بررسی روایات
باشد که  می روایت، سند روایت نخست ضعیف ولی متن آن صحیحاین بود ھفت 

کنند، ھمچنانکه از طرق  می وروایات دیگر آن را تأیید )...من دوستھرکه فرماید (می
ای که برخی از محدثان آن را جزو احادیث مختلفی جز امام علی روایت شده به گونه

بینیم (خدایا!  می این جمالت را در روایت سوم و پنجم )١(اندمتواتر یا مشھور دانسته

                                  
بسیاری از روایات ھمخوانی دارد جز در این بخش که . روایت ششم با ۲/۲۷۴کشف الخلفاء  -١

اند و امیر المومنین ھم از ایشان دعا کرده است، که به حمد خدا از لحاظ برخی صحابه انکار کرده
باشد. زیرا این برخورد با اخالق و منش صحابه تضاد دارد، ھیچ مومنی نباید سند ضعیف می

این شھادتی که علی از آنان خواسته مشھور بوده و  شھادت راستینی که نزد اوست پنھان کند و
ھیچ ضرری در ادای آن و ھیچ خیری در انکار آن وجود نداشت، چه گناه بزرگی است این جریمه 
به کسانی ھمچون انس بن مالک و زیدبن ارقم و براء بن عازب و دیگر بزرگان صحابه نسبت داده 
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..) ولی در روایت .ھرکه..) و در روایت چھارم این عبارت آمده (و یاری کن .دوست بدار
کند. پس این روایت اخیر بر این نکته تصریح ھفتم این گفته را از زبان مردم نقل می

 باشد...) جزو سخنان پیامبر نمی.گذارد که این جمالت اخیر (و یاری کنمی
اند. در المسند در اینجا اشکال این است که این چھار روایت از لحاظ سند صحیح

جمله مزبور آمده ھا  آن چند روایت دیگری نیز از زیدبن ارقم وجود دارد که در برخی از
دارد در اینکه  می که این امر مرا وا )١(..) و در برخی نیز وجود ندارد.(خدایا دوست بدار

اند، توقف ان پیامبر بوده و یا مردم بعد از سخنان ایشان گفتهگفته مزبور جزو سخن
 بدون تحقیق بیشتر برای ترجیح یکی بر دیگری نمایم. 

نکته مھم در اینجا داللت متن است قطع نظر از وجود جمالت مزبور با وجود 
 گردند یا نه؟ می ، آیا این احادیث به عنوان دلیل بر خالفت علی محسوبھا آن نداشتن

شتر گفته شد که واژه ولی به معنی سرپرست و شایسته دخل و تصرف در امور، پی
یاری رسان و دوست آمده است، و قرآن وقتی که به مواالت گروھی امر و یا از آن 

باشد و در ھیچ جای قرآن  می کند، به معنی یاری کردن و دوست داشتن می جلوگیری
نیز  ھا روایتیامده است. این کریم، والیت به معنی سرپرستی عمومی مؤمنان ن

توزی و دشمنی با او و ایشان را از کینه مسلمانان را به دوستی و یاری کردن علی امر
نماید، یعنی احادیث ھم چنانکه روشن است از کاربرد عمومی قرآن خارج  می منع

ورزی و درماندگی باشد، دستور دادن نیز به دوست دشمنی اند، وقتی نھی ازنگشته
ی از جانشینی نیست. اگر حثباشد. و اصال ب می ن که مواالت و یاری کردن استداشت

برد که احتمال کرد تعابیر را طوری به کار می می پیامبر خدا چنین ھدفی را دنبال
کردند. دلیل دیگری که مطالب  می ھا نیز آن را تاییدتاویل را نداشته و عالیم و نشانه

اینکه امام علی این موضوع را پس از احراز منصب خالفت با رساند  می باال را به اثبات
مود، مردم کوفه و کسانی که با ایشان بدانجا رفته بودند بدون ھیچ نمردم مطرح ن

چنانچه معلوم و مشھور  - اختالفی با او بیعت کرده بودند، ولی عاقبت بیشترشان
 او را درمانده کرده و یاریش نرساندند. - است

                                                                                 
شان دعا  نه پیامبر پرورش یافت به جای آنکه برایشود! و چگونه امکان دارد برای کسی که در خا

 کند علیه آنان دست به آسمان بلند کند!
 ۴۷۳ - ۳۶۸ - ۴المسند  -١
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بود، آن را به عنوان دلیل علیه خلفاء راشدین گذشته و  یمواالت خالفتاگر مراد از 
کرد حال آنکه این امر به ھیچ وجه  می کسانی که با ایشان بیعت کرده بودند، اقامه

ام چنین چیزی مراجعه کردهھا  بدان ی سنت کهھا کتابثابت نشده و در ھیچ یک از 
 ام.را نیافته

ا ابوبکر که امام بخاری و مسلم بیعت امام علی در فصل نخست کتاب به موضوع ب
ثی از غدیر نشد و امام علی اولویت حآن را گزارش کرده بودند، اشاره کردیم. که ب

صدیق برای خالفت و امتیاز ایشان را انکار نکرد، و اینکه مسلمانان از آن موضعگیری 
انجام دادی، و  خوشحال شده و خطاب به علی گفتند: به حق اصابه کردی و کار خوبی

بیش از پیش به او نزدیک شده و روابطشان را با او تحکیم بخشیدند و اگر این فرصت 
داد، صدھا شمارد و مسلمانان را درباره ماجرای غدیر به خدا سوگند میغنیمت را می

کردند که افرادی از  می نفر از کسانی که در غدیر خم حضور یافته بودند ادای شھادت
آن در کوفه به ادای شھادت مزبور پرداخت. ولی امام، علت به تاخیر  آنان بعد از

 شمارد: ما فضل و امتیازی که خدا به تو دادهانداختن بیعت با ابوبکر را اینگونه برمی
ایم، ولی تو بدون دانیم، و بر خیری که از خدا به تو رسیده به رقابت نپرداخته می

مان با پیامبر، سھم و دی، و ما ھم به دلیل نزدیکیمشورت و رایزنی با ما اقدام به آن کر
جایگاھی برای خود قائل بودیم و ھنگام بیعت در مسجد، پیش روی مسلمانان از خدا 

 طلب آمرزش کرد و به جایگاه و حقوق ابوبکر اعتراف کرد.
امام علی از اینکه در امر خالفت مورد مشورت و رایزنی قرار نگرفته بود نگران بود و 

کرد، که کاری با این اھمیت و بزرگی نباید بدون  می ل را بر این دیدگاه خویش اقامهدلی
و داماد ایشان به عالوه اینکه دارای فضل، سابقه و ج  مشورت با پسر عموی پیامبر خدا

ھم  - پذیرفت. معذرت ابوبکر، عمر و سائر صحابه نیز می دانش سرشار ھم بود، صورت
معلوم بود چرا که ایشان اقدام به بیعت و تعیین جانشین  - گویدی میوچنانکه امام نو

دانستند، و از اینکه مبادا پیامبر را در آن برھه حساس از مھمترین مصالح مسلمانان می
بر اثر تأخیر آن اختالف و درگیری میان مسلمانان و در نتیجه مفاسد بزرگی پدید آید، 

ک پیامبر را به پس از انجام مراسم بیعت، ترسیدند، و لذا به خاک سپردن جنازه مبارمی
، غسل نمودن نماز بر پیامبر نموکول کردند تا مبادا بر سر به خاک سپردن، کفن کرد

خدا و یا ھر چیز دیگری دچار اختالف و کشمکش گردیده و کسی ھم در میان نباشد 
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ب جانشین که امور را فیصله دھد بنابراین اعتقاد داشتند: پیش انداختن بیعت و انتخا
 برای آن حضرت، مھمترین کار است.
کردند، آن را علیه ابوبکر  می ، خالفت را برداشتۀامام علی اگر از واژه ولی و مواال

 گرفت. نمی کرد و اساسًا بیعتی صورت می اقامه
 اختالف و شکایتی نیز که پیامبر را بر دفاع از ابوالحسن وا داشت، این را مشخص

االه چیز دیگری غیر از خالفت بوده است و یا الاقل برداشت کند که مراد از مو می
 دھد، و ھمچنین این شکایت و درگیری روشن نمی خالفت از واژه والیت را ترجیح

موضوع والیت علی را در خطبه جامع و ھم روز عرفه مطرح ج  سازد که چرا پیامبر می
در آن  - بایست می نگوییماگر  - نکرد، که اگر مسأله مسأله خالفت بود بھتر آن بود

  .)١(پرداخت نه بعد از وقوع درگیری و شکایت می خطبه بدان
گوید: گاھی بر اینکه مراد از والیت محبت و دوستی بوده اینگونه آلوسی می

گردد که آن را به واژه (بعدی = پس از من) مقید نکرده است که آنگاه استدالل می
ت (والیت پیامبر و والیت علی) در یک زمان والیھردو شود که: ظاھر سخن این می

 ھا آن بود اجتماع می شوند. اگر مراد از والیت سرپرستی و تصرف در امورجمع می
 .)٢(رفت و امکان نداشتتصور نمی

در تمام روایات گذشته دلیل بر رأی  »پس از من«وقتی مقید نکردن جمله با واژه 
که مقید کردن مزبور در آن موجود است. که گاھی  امیی را نیز یافتهھا روایتآلوسی باشد، 

-باشد، بدان استناد می می به عنوان دلیل بر اینکه مراد از والیت شایستگی تصرف در امور
 گردد. می گردد. و آنگاه مطلق (بدون واژه بعدی) بر مقید (ھمراه واژه بعدی) حمل

آمده است: پیامبر  ھا آن بینیم که در می در: المسند و سنن ترمذیرا این روایات 
 .)٣(ام و او پس از من ولی ھمه مسلمانان استخدا فرمود: علی از من و من از علی

                                  
ھا در تفسیر واژه  گوید: شیخ سلیم بشری تنھا به دیدگاه جعفری نویسنده کتاب: المراجعات می -١

بود، ما  ھا می رسان و امثال آناگر مراد از ولی یاری » نویسد مولی اکتفا نکرده بلکه برای او می
 -دانم آیا دانشمند عصر خویش و استاد االزھر از دیدگاه جمھور  نمی سأل سائل بعذاب واقع،

اطالع بوده است؟ یا اینکه از روی دروغ و  بی مفسرین و حتی طوسی ھم درباره مکی بودن سوره
 فوت او به چاپ نرسید!! افترا به او نسبت داده شده است و کتاب نیز تا بیست سال پس از

 ۲/۳۵۱تفسیر آلوسی  -٢
 .سباب مناقب علی -کتاب المناقب  -و سنن ترمزی  ۴/۴۳۸المسند  -٣
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: حدیث در رتبه حسن غریب است و روایت آن را جز از گوید میترمذی درباره آن 
بینیم،  می طریق جعفربن سلیمان خبر نداریم. این جعفر را در روایت امام احمد نیز

کند که در آن آمده: او  می حمد یک روایت دیگر را از طریق غیر جعفر نقلسپس امام ا
 .)١(از من است و من از اویم، و او بعد از من ولی شما است

 ھای بصره است که دیدگاه محدثان درباره او چنینجعفر بن سلیمان از شیعه
ن سعد گفته: او اند. ابباشد: ابن حبان، ابن معین، عباس و بزار او را موثق دانسته می

 معتبر بود ولی دارای ضعف ھم بود و به مذھب شیعه گرایید.
کند: اشکالی ندارد. به احمد گفته شده سلیمان بن حرب ابو طالب از احمد نقل می

: احادیثش قابل نوشتن نیستند گفت: او به مذھب شیعه گرایش گوید میدرباره او 
کرد و اھل بصره درباره علی افراط  می تداشت، احادیثی را درباره فضل امام علی روای

 کنند.می
یش درباره آسانگیریھا است؟ ھا حدیثگوید: از احمد پرسیدم: آیا بیشتر ابو طالب می

کرد و آوری کرده بود. یحیی بن سعید از او روایت نمیرا جمعھا  آن گفت: بله،
نگین دانست. عبدالرحمن بن مھدی احادیث او را ناخوشایند و سضعیفش می

 دانست. می
: در شمار افراد گوید میسواد بوده است. و شود امی و بی: گفته میگوید میبخاری 

شود. ابن المدینی آید، در برخی احادیث با او مخالفت می می ضعیف به حساب
: احادیث زیادی از ثابت روایت کرده، و گوید می: از نظر ما موثق است و نیز گوید می

: به علت گوید میاند. ابن شاھین احادیث منکر و غیر معروف سایر احادیث وی جزو
عقیده و مذھبش درباره او سخن گفته شده و مورد انتقاد قرار گرفته است، جز ابن 

ام احادیث وی را مورد طعن و انتقاد قرار دھد ولی ابن عمار درباره عمار کسی را ندیده
 د.آی: جعفر بن سلیمان ضعیف به حساب میگوید میاو 

صرف نظر از ترجیح و معتبر دانستن یا ضعیف پنداشتن وی، ممکن است گفت: 
باشد، اش میتوان حدیثی را که تنھا او روایت کرده و در ارتباط با مذھب و عقیدهنمی

 مورد اعتماد قرار داد و بدان استناد نمود.

                                  
 ۵/۳۶۵المسند  -١
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از  او ،)١(بینیمدر سند روایت دیگر امام یک نفر را به اسم: اجلح کندی می
ھای مختلفی دارند: ابن معین، کوفه است و محدثان درباره او ھم دیدگاهھای  شیعه

گوید: معتبر است ولی اند. یعقوب بن سلیمان میعجمی و ابن عدی او را موثق دانسته
گوید: اجلح بیش از یک حدیث منکر را روایت اند. احمد میپایهاحادیث وی سست و بی

گوید: او در دلم نسبت به او چیزی دارم، و ھمچنین می گوید:کرده است. قطان می
گذاشت، یعنی حافظ نبود. ابن میان حسین ابن علی و علی بن الحسین تفاوت نمی

گوید، ابوسفیان را با ابو الزبیر اشتباه گرفته بود. ابو دانست چه میحبان گفته: نمی
د گفته: بسیار ضعیف بود، اند. ابن سعیداود، نسائی و ابو حاتم وی را ضعیف دانسته

بلکه جوز جانی او را متھم به دروغگویی نموده است. بر این اساس روایتی که تنھا 
یی که مقید به واژه ھا روایتکند قابل استناد نیست. و لذا  می احمد از اجلح نقل

شوند، و بدین ترتیب آنچه آلوسی گفت، صحیح از آب در (بعدی) باشند یافت نمی
 آید. می

 کند می را تاییدھا  آن مذھب ھا جعفریچند روایت دیگر که به اعتقاد برخی از  -۴
گوییم: روایات گذشته، عمده دالیل شیعه در ارتباط با جریان  می ھا اینبعد از ھمه 
را ھا  آن روشن شد که عقیده و دیدگاهھا  آن آیند، و از بحث و بررسی می غدیر به حساب

 ھا جعفریای از . برخی احادیث دیگر وجود دارند که عدهکنند نمی درباره امامت تأیید
را با اختصار به ھا  آن دانند که ما مھمترین می را سند و پشتیبان مذھب خودھا  آن

 گذاریم:بحث و بررسی می
پیامبر خدا در غزوه تبوک علی بن ابی طالب را در مدینه به جای خود نشاند،  -أ

خواھی تو برای من  نمی گذاری؟ فرمود: مگر می جاگفت: تو مرا میان زنان و کودکان 
 آید.به مثابه ھارون برای موسی باشید جز اینکه ھیچ پیامبری پس از من نمی

که بدون تردید دال بر  )٢(اندسلم و دیگران روایت نمودهماین حدیث را بخاری، 
 )٣(ماجرای دیگر)باشد، پیامبر خدا دو نفر دیگر را نیز (در دو  می فضل و بزرگواری علی

                                  
 برای شرح حال ھرکدام از جعفر و اجلح به تھذیب التھذیب مراجعه کنید. -١
باب فضائل علی،  - کتاب فضائل الصحابه -باب مناقب علی. مسلم  -البخاری، کتاب المناقب  -٢

 .۱۴۶۳حدیث:  ۳المسند ج 
پیامبر خدا در غزوه بنی نضیر و خندق ابن ام مکتوم را، در غزوه ذات الرقاع عثمان بن عفان را و  -٣

 .۲۱۲-۵۳در غزوه بدر ابو لبابه بن عبدالمنذر را به جای خود در مدینه نشاند. المنتقی ص 
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بر مدینه گماشت، پس مسأله جانشین قرار دادن ویژه ابوالحسن نبوده، و مانند آن نیز 
کند.  نمی در حیات پیامبر خدا سرپرستی امت را بعد از فوت ایشان بر آن شخص ثابت

فرمود و مانعی سر راھش وجود نداشت که اگر مقصود پیامبر خالفت بزرگ بود می
یک عبد حبشی ھرچند  سلمانان ھم واجب بود از ایشان پیروی نماینداظھار دارد. بر م

گردید و از شکایت امام نیز که چرا او را میان  می گوش بریده به رھبری ایشان انتخاب
شود که پیامبر خدا خواسته دلش را خشنود کند  می زنان و کودکان جا گذاشته، روشن

فتن به طور ھارون را جانشین خود و از او دلجویی کند، ھمانند موسی که ھنگام ر
کرد. ولی جعفریه بر این باورند: پیامبر وی را سر جای خود قرار داد ھمچنانکه موسی 

جز پیامبری چیزی را استثنا نکرد که استثنای آن ھم  ھا سمتھارون را، و از ھمه 
ست، جای نقد و بررسی اھا  آن ولی این گفته .)١(باشد می دلیل بر عمومیت وظیفه علی

چونکه ھارون برادر موسی و فصیح تراز او بود ولی او فاقد این دو ویژگی بود و این ھم 
شود، بلکه در خود جانشین قرار دادن ھم تناسبی وجود  می باعث نقض عمومیت

ندارد، چرا که موسی برادراش را بر بنی اسرائیل گماشت و خود به مناجات و گفتگو با 
سر عمویش را بر مدینه گماشت که جز زنان، کودکان و ال آنکه پیامبر پحخدا رفت، 

ھای جنگ کسی آنجا نمانده بود و دیگر مسلمانان ھمراه ناتوانان از حضور در جبھه
به صفوف سربازان پیوسته و به میدان نبرد رفته بودند، ھمچنانکه که ھارون  پیامبر

شع بن نون (نوجوان بنی اسرائیل را بر عھده نگرفت و بلکه یو پس از موسی سرپرستی
و رفیق موسی در سفری که برای دیدن خضر رفته بودند)، مسئولیت را بر عھده 

دار رفیق سفر و یار غار سرپرستی مومنان را عھدهج  گرفت، ھمانگونه که بعد از پیامبر
 .)٢(شد

گفت:  می کند که: از پیامبر خدا شنیدم می امام بخاری از جابر بن عمره نقل -ب
نفر امیر خواھند شد، سپس چیزی گفت که نشنیدم پدرم گفت: ایشان گفتند: دوازده 

 .)٣(اندشان از قریشھمه
کند که: ھمراه پدرم پیش پیامبر خدا رفتیم،  می مسلم نیز از جابر بن سمره روایت

پذیرد تا دوازده خلیفه کار را دنبال نکنند. سپس  نمی گفت: این امر پایانشنیدم می

                                  
 .۱۵۲المراجعات  -١
 .۲۱۳و المنتقی حاشیه ص  ۹۴االھواء و النحل: الفصل فی الملل و  -٢
 باب االستخالف. -کتاب األحکام  -صحیح البخاری  -٣
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 از قریشھا  آن فت که نشنیدم، به پدرم گفتم چه گفت؟ گفت: ھمهپنھانی چیزی گ
دھند تا  می باشند. در روایت دیگری اینگونه آمده: مردم پیوسته به کار خود ادامه می

کند. در روایتی دیگر اینگونه است: این دین زیر نظر  می دوازده نفر ایشان را سرپرستی
در روایتی از ابو داود  .)١(ر باقی خواھد مانددوازده نفر ھمراه صاحب قدرت و نفوذ ناپذی

 .)٢(کنند می چنین است: امت بر تمام آنان اجتماع
تعیین خلفا به دوازده نفر جعفریه را بر این داشته که بدان استناده کنند، ولی 
روشن است این روایات اشاره به مدت زمانی دارند که عزت اسالم و رو به راه بودن 

این عظمت و مناسب  ھا جعفرین ادامه خواھد یافت. بنا به گفته آ اوضاع مسلمانان در
جز این  ھا روایتیابد. در حالیکه واقعیت موجود و داللت  می حالی تا روز قیامت ادامه

امت اسالمی بر امامان جعفری اجتماع نکرده و  گاهای دیگر ھیچرسانند. نکته می را
 اند.ان خلیفه انتخاب نکردهبلکه به استثنای امام علی ایشان را به عنو

وقتی پیامبر به حال مرگ  :)٣(کند که می بخاری از عبیدالله از ابن عباس روایت -ج
ای از صحابه از جمله: عمر بن خطاب در خانه پیامبر حضور داشتند. فرمود: افتاد، عده

بنویسم که پس از من گمراه نشوید؟ عمر گفت: کسالت و  تان برایآیا چیزی را 
رنجوری پیامبر را از پا در آورده، شما قرآن را دارید و آن ھم برای ما کافی است. حضار 

گفتند: کاغذی را بیاورید تا پیامبر چیزی را  می دچار اختالف و درگیری شدند برخی
نیز سخنان و نظرات دیگری را بر بنویسد که پس از او گمراه نشوید، و برخی  تان برای

باال گرفت، پیامبر فرمود: ھا  آن راندند، وقتی صدای اختالف و بگو مگویزبان می
 برخیزید و بروید.
گفت: خسارت سنگین و جبران ناپذیر ھمان چیزی گوید: ابن عباس میعبیدالله می

بیر اظھار سعید بن ج .بنویسدشان  برای بود که نگذاشت پیامبر خدا آن نامه را
ای؟ سردرد و بیماری دارد: ابن عباس گفت: روز پنجشنبه، و چه روز پنجشنبه می

 تان برایپیامبر رو به وخامت گراییده بود که گفت: کاغذی را برایم بیاورید چیزی 
نباید  بنویسم که پس از آن ھیچ گاه گمراه نشوید. مردم به منازعه و درگیری پرداختند

: از گوید مییری صورت بگیرد. گفتند: چه شده پیامبر پرت و پال پیش ھیچ پیامبری درگ

                                  
 کتاب االماره باب الناس تبع لقریش و الخالفه فی قریش. -صحیح سلم  -١
 کتاب المھدی. -سنن ابو داود  -٢
 باب کراھیه الخالف. -کتاب االعتصام بالکتاب و السنه  -صحیح البخاری  -٣
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او جویا شوید. آنان به رد و انکارھای خود ادامه دادند، تا فرمود: مرا به حال خود وا 
خوانید، و ایشان  می برم بھتر از آن است که مرا بدان فراگذارید، آنچه در آن به سر می

العرب بیرون کنید، ھمچنانکه  ۀان را از جزیررا به سه چیز سفارش کرد و گفت: مشرک
ام، شما نیز چنین کنید، و سوم را ی نمایندگی جایزه و ھدایا دادهھا ھیئتمن به 

 .)١(امنگفت، یا ابن عباس گفت: من از یاد برده
سفیان از سلیمان بن ابی مسلم دایی ابن  :)٢(در روایتی از امام احمد چنین آمده که

بیر شنیده که ابن عباس گفته: روز پنجشنبه ج ر داد که از سعید بنابی نجیح به ما خب
ھا را تر کرد، گفتیم ای ابو ایی، سپس آن قدر گریست تا سنگریزهو چه پنجشنبه

العباس، پنجشنبه چه روزی بود؟ گفت: بیماری پیامبر خدا تشدید شده بود، گفت: 
که پس از آن ھیچ گاه گمراه بنویسم  تان برایکاغذی را برایم بیاورید تا چیزی را 

نشوید، حضار به منازعه و جر و بحث پرداختند، حال آنکه نباید پیش ھیچ پیامبری به 
یعنی پرت  :گوید می؟ سفیان گوید میآیا ھذیان  منازعه پرداخت، گفتند: چه شده است؟

د: و پال گفت. از او بپرسید، آنان ھمچنان به سخنان خود ادامه دادند که پیامبر فرمو
برم بھتر از آن است که مرا  می مرا به حال خود واگذارید، وضعیتی که در آن به سر

خوانید، آنگاه سه چیز را سفارش کرد: مشرکان را از شبه جزیره بیرون  می بدان فرا
ی نمایندگی را مانند من جایزه دھید، ابوسفیان گفت: سعید سوم را ھا ھیئترانید، 
 از گفتن آن خودداری کرد و یا از یاد برده بود؟ دانم عمداً  نمی نگفت،

 .)٣(این روایات در صحیح مسلم نیز وجود دارند
چنانچه معلوم است، ارتباطی میان این روایات و امامت وجود ندارد، ولی سفارش 

 عامل به وجود آمدن جر و بحث - که یا از یاد برده شده و یا عمدًا ترک شده - سوم
خواھد  می گویند: صحابه دانسته بودند که پیامبر خدامی ھا جعفریای از باشد! عده می

پیمان خالفت را تایید و رسمیت بخشد و جانشینی را به علی و دیگر پیشوایان اھل 
بیتش اختصاص دھد، ولی ایشان، چنانچه خلیفه سوم در سخنانی با ابن عباس به آن 

د. وقتی که در این گفته پیامبر کند، پیامبر را از اقدام مزبور باز داشتن می تصریح

                                  
 باب مرض النبی و وفاته. -صحیح البخاری  -١
 .۱۹۳۵حدیث  ۳المسندح  -٢
باب  -کتاب الجھاد و السیر  -باب ترک الوصیة و صحیح بخاری  -کتاب الوصیة  -صحیح مسلم  -٣

 جوائز الوفد.
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..) و سخنان ایشان در حدیث ثقلین (من .(کاغذی را برایم بیاورید تا چیزیج  بزرگوار
ھردو یابی که ھدف و آماج ..) دقت کنید، در می.گذارممیان شما چیزی را فرو می

 حدیث یکی است، و پیامبر خدا خواسته در بیماریش، جزئیات آنچه را در حدیث ثقلین
ھمان  ۲۵۵) و در صفحه ۲۸۴ - بر مومنان واجب کرده بوده تفصیل دھد. (المراجعات

دم مرگ نیز ایشان را به سه چیز سفارش کرد:  گوید: با وجود آن، درکتاب چنین می
العرب بیرون کنند  ةعلی را سرپرست و پیشوای خویش قرار دھند، مشرکین را از جزیر

ھدایا بدھند، ولی قدرت نفوذ سیاسی آن روز که به ی نمایندگی جایزه و ھا ھیئتو به 
محدثین اجازه نداد سفارش سوم را نیز بیان کنند، گمان بردند ایشان آن را از یاد 

 اند.برده
ما درصدد بحث و دفاع از بزرگان صحابه نیستیم، ولی باید این را بگوییم که: 

 را اثباتھا  آن دگاهکافی نیست و دی ھا جعفریاحادیث مزبور برای اثبات عقیده 
کند، بلکه نیاز به دالیل دیگری دارد که احتماالت موجود درباره سفارش سوم را  نمی

ترجیح دھد و مشخص سازد که پیامبر خدا چه چیزی را خواسته بنویسد، و لذا به 
 - چنانچه پیشتر ثابت شد - حدیث ثقلین استناد شده است، حال آنکه حدیث مزبور

باشد، آنچه صحیح است حدیث تمسک ورزیدن به کتاب و  نمی دارای سند صحیحی
سنت است، شاید وصیت سوم ھم ھمین بوده باشد. عالوه بر آن، قائل شدن به اینکه 

آید نه قطعی و وصیت سوم، وصیت به خالفت بوده تنھا از باب ترجیح به حساب می
رایش با سیاست کردن محدثان به اینکه: از ترس حکومت و بر اثر گ متھم .)١(یقینی

دانستند وصیت سوم درباره خالفت اند، در حالی که میوانمود کردند که از یاد برده
شود که برای رد آن  می علی است، این اتھام اگر درست باشد، متوجه سعید بن جبیر

ھای کافی است تاریخ و شجاعت او پیش روی حجاج بن یوسف ثقفی را حتی در نوشته
 .)٢(ورق بزنیم ھا جعفری

                                  
در کتاب فتح الباری آمده که: داودی گفته: سوم وصیت به قرآن بوده، ابن التین نیز چنین  -١

گوید: احتمال دارد این باشد که قبال  گوید: تجھیز سپاه اسامه بوده. عیاض میمھلب میگفته.. 
گفته بود. قبرم را به عنوان بت قرار ندھید. و احتمال دارد آن چیزی باشد که در حدیث آمده: 

 نماز و عبدھایتان را نگھدارید و در حق آنان تقصیر نکنید.
 ۱/۶۵الغدیر  -٢
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اعتراف کرد به اینکه چیزی س گویند، عمر می آورتر این است که شگفت انگیزنکته 
خواست بنویسد، مسأله خالفت علی و دیگر ائمه خاندانش بود، ولی  می که پیامبر خدا

حال آنکه حدیثی  .)١(او و دیگر بزرگان صحابه از نوشتن آن جلوگیری به عمل آوردند
را به عنوان جانشین ھیچکس مبنی بر اینکه پیامبر در صحیحین از عمر وجود دارد 

 .کنیم میتعیین نکرد که بعدًا به آن شاره 
 احادیثی که به این موضوع ارتباط دارند -ھـ

چنانکه کتب ھشتگانه و دیگر  - نبوی - از تحقیقات گذشته دریافتیم در سنت
را  ھا جعفرینمایند دلیلی که عقیده و دیدگاه  می مراجعه کردیم نقلھا  بدان کتبی که

تأیید نماید، وجود ندارد. در این منابع روایات دیگری در ارتباط با موضوع امامت وجود 
 پردازیم: می ھا آن دارد که به بحث و بررسی

 چه کسی پس از تو امیر خواھد شد؟
یامبر سؤال شد: کند که: از پ می نقلس از امام علی )٢(امام احمد با سند صحیح -أ

چه کسی پس از تو امیر خواھد شد؟ فرمود: اگر ابوبکر را امیر قرار دھید وی را 
، و اگر عمر را انتخاب کنید او دیابی می امانتداری کم عالقه به دنیا و عالقمند به آخرت

ندارد، و اگر ھیچکس که در راه خدا اعتنایی به سرزنش  دیابیرا توانای امانتداری می
-ھدایت یافته گر ھدایتکنید، او را امیر قرار دھید که به نظر من این کار را نمی علی را

                                  
گوید: اعتقاد به اینکه عمر مانع انجام وصیت از جانب پیامبر مبنی بر انتخاب  میعقاد در این باره  -١

احترامی ای که این بیعلی به جانشینی خود، بوده است، سخنی است سبک سرانه و پوچ به گونه
از آن اطالع یافته و ھم رأی عمر بوده را نیز شامل ھرکه  گیرد بلکهتنھا عمر را در بر نمی

خواست چرا که وصیت به خالفت نیاز به بیشتر از  نمی مبر قلم و کاغذ را برای آنگردد. پیا می
ای شفاھی ندارد و ھمچنین پیامبر پس از درخواست کاغذ نیز مدتی دیگر یک سخن و گفته

زیست ولی دوباره کاغذ را نطلبید  و میان او و علی مانعی وجود نداشت، و فاطمه ھم خدمت 
خواند و سخن مزبور را به  خواست او را فرا می آفرین تسلیم کرد، اگر می ایشان بود تاجان به جان

داشت، این  گفت عالوه بر اینھا، ایشان افراد اھل بیت خود را از والیت و سرپرستی دور می او می
کنند که پیامبر خواسته علی را خلیفه خود قرار دھد  نمی سنت قبلی ھمراه این سکوت داللت

باب االستخالف و  -کتاب االحکام  -) البخاری ۵( ۲۱۰ - ۲۰۹ریه عمر ولی نگذاشتند. عبق
 .۸۵۹حدیث  ۲ـ المسند ج ۳باب: االستخالف و ترکه     -کتاب االماره  -مسلم 

 .۸۵۹حدیث  ۲المسند ج  -٢
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سازد که  می این حدیث روشن. گردد می که شما ر ا به راه راست رھنمون دیابی می ای
امامت و خالفت انتخابی است نه انتصابی، زیرا پیامبر خدا کسی را تعیین نکرد، بلکه 

واگذار کرد و سه نفر شایسته احراز مقام خالفت را به ایشان مسأله را به مسلمانان 
 .)١(پیشنھاد نمود

 جانشین قرار دادن
به عمر «کنند  می ـ مسلم و بخاری با سند خودشان از عبدالله بن عمر روایت۲

اگر قرار دھم کسی بھتر از من جانشین قرار  :گفت» دھید؟گفته شد جانشین قرار نمی
اگر جانشین قرار ندھم کسی بھتر از من مانند رسول آن را ترک  و ،داده مانند ابوبکر

ترسم طلبم و از عقابش میفرمود، مردم او را مدح کردند، عمر گفت، ثوابش را می
دوست داشتم از شر و خیرش نجات یابم، نه برایم و نه به ضررم در حیات و مرگ آآن را 

باب  - مسلم، کتاب اماره ) بخاری کتاب االحکام. باب استخالف،۵۶۷برندارم (
 استخالف.

گوید، پیش عبدالله می«در روایت دیگر با سند مسلم. از عبدالله بن عمر روایت شد 
کند؟ گفتیم دانید پدرت خلیفه تعیین نمیحفصه (خواھرم) رفتم، حفصه گفت: آیا می

فردا  کند، گفت: چرا کرد. گفت: سوگند خوردم که با او حرف بزنم، تااین کار را نمی
ام تا مثل اینکه کوھی را برداشته«:گویدعبدالله می» ساکت شدم و با او حرف نزدم

دادم. سپس گفتم: از پرسید و جواب میاز حال مردم می» و پیش پدرم رفتم برگشتم
کنند گمان می - سوگند یاد کردم که آن را به تو بگویم - ام،مردم چیزی شنیده

 وپاِن شتر یا گوسفند داشته باشید، چوپان نزد تو بیاید واگر چ دھید.جانشین قرار نمی
شوند، رعایت مردم از حیوانات مھمتر را رھا کند. به نظرم حیوانات نابود میھا  آن

ای سرش را پایین گذاشت. پس سر را بلند است، عمر موافق کالمم بود. چند لحظه
ھم الله ن نکنم رسول اگر من تعیی کند.کرد و فرمود: خداوند از دینش حمایت می

 سوگند به خدا«گوید تعیین نکرد. و اگر تعیین کنم ابوبکر ھم تعیین کرد. عبدالله می
-دانستم از سنت رسول سرپیچی نمی ،کردو ابوبکر را یاد میج  ھمیشه رسول خدا -

                                  
ای به ابوبکر و عمر نکرده و تنھا این بخش اخیر را ذکر کرده و اشاره ۱/۱۲صاحب کتاب الغدیر  -١

 اش سازگار باشد.دھد تا با عقیده حدیث را تغییر می لذا معنی
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و ابوداود، مثل این را از ابن عمر نقل » مسلم«دھد. کند و کسی را جانشین قرار نمی
 باب خلیفه. - در کتاب خراج» ند.اکرده

این از این سبزتر است، «کند.  می امام احمد با سندی صحیح از امام علی روایت
اش به ما خبر تل من است، گفتند ای امیر، از خانوادهادانم چه بدبختی در انتظار قنمی

 :جانشین تعیین کن، گفت :گفتند .در حالی که مرا نکشته دکشی می بده! گفت: او را
گویم  می گویید. گفت: می کنم، گفتند: به پروردگارت چه می مانند رسول شما را رھا ،نه

باقی گذاشتی، پس مرا به سوی خود گرفتی در ھا  آن خدایا. تا حکمت بود مرا در میان
 خواھی می را خوب کن و اگرھا  آن خواھی می بودی، اگرھا  آن حالی که خودت میان

 »را فاسد گردان ھا  آن
سوگند به کسی که دانه را شکافت، این «در روایت دیگر با سند دیگری امام گفت 

گاه کن چه کسی است؟شمشیر در بدنم رنگی می  »شود، مردم گفتند: ما را آ

 ر ھستندکمنان خواستار ابوبؤم و خداوند
ایشان آماده ر را بر چند ماموریت گماشت که ھدف کابوبج  خدا به نظرم رسول 

 .خواست برای خالفت ابوبکر را پیشنھاد کند می کردن او برای خالفت بوده باشد و
 .نمودن ییر حجاج تعیبه عنوان ام او را یدر سال نھم ھجر -۱
را توسط  ةاول سوره براءج  رد و رسولکیه بود و حج مکر در مکابوب یوقت -۲

 رسول خدا بر ر نشد و جانشینیام شخصآن  ر فرستادکبه ابوب دیگر یسک
 ر قرار گرفت.که تحت امامت ابوبکبل ایشان نگشت

  .وفاتش یماریخطبه رسول در ب -۳
رسول خدا خطبه را فرمود:  ؛ندکیت میروا ید خدریسع یاز اب یامام بخار« 

: با گوید مید یسع یرد ابکه یر گرکابوب» رد،کا و آخرت مخیر ین دنیرا ب یخداوند عبد
آن عبدی که  دانستیم نمی ما ؟!»اندازدیه میرا به گر ابوبکر یزیچه چ«خود گفتم 

ه کبود  و داناتر تر باھوشر از ھمه کرسول خداست و ابوب ندکیمخیر م خداوند او را
 متوجه چنین حقیقتی شد.

 و مال یس در دوستکن یترنین چون امکه نیر گرکابوب یا«رسول خدا فرمود. 
بود اما در اسالم یر مکگرفتم ابوبیم یدوست یبرای من تو ھستی اگر از امت اسالم

 »ر.کابوب خانه شود مگر دریمسجد بسته م یاست ھمه درھا یمحبت و برادر
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در  ج رسول خدا«  ند کهکیت مین با سند خودش از ابن عباس روایھمچن یبخار
منبر  یده بود رویچیپ یاه سرش را با پارچهک یرون آمد در حالیمرگش ب یماریب

در مال و جان  یسکان مردم یم« :رد و سپس فرمودکش ینشست خدا را حمد و ستا
اتخاذ  یقحافه وجود ندارد اگر از مردم دوست یر بن ابکتر از ابوبنیمن ام یخودش برا

مسجد را  یھاچهیو اخوت اسالم بھتر است تمام در یبود. اما دوست می رکردم ابوبکیم
احمد و ترمذی با  باب خوفه. - تاب صالهک - یبخار .»رکچه ابوبید مگر دریریبگ

 اند.ردهکت یح خطبه را روایصح یسند
ر را امام مردم کباشد ابوب جماعتمار شد و نتوانست امام یبج  رسول خدا یوقت  -۴

 ر بودند.کوست مسلمانان ماموم ابوبیپ یوت اعلکرده و تا رسول خدا به ملک
 یوقت«نند کیت میبن مسعود رواز عبد الله در سنن ا یامام احمد در مسند و نسائ

طائفه  یعمر آمد و فرمود: ا» ر از ما و شمایام«رد انصار گفتند: که رسول خدا فوت ک
 شود می راضی یسکر دستور امامت داد؟ چه کبه ابوبج  خدا د رسولیدانیا نمیانصار آ
ه کنیپناه بر خدا از ا« گفتند انصار  ؟!ر باشدکرد در حالی که اماِم ابوبیبگ یشیر پکاز ابوب

 .»میر باشکامام ابوب
ربن یاز جب یامامت امام مسلم و بخار یر براکردن ابوبکھمچنین درباره آماده   -۵

ج  اللهبا رسول  یزیامبر آمد و درباره چیش پیپ یزن«نند. کیت میمطعم روا
رسول خدا اگر  یا«زن گفت  »ه برگردد.ک نددستور داد خدا رسول حرف زد

 د؟ ییفرمای) چه میاگر فوت فرمود یعنیردم (کدا نیآمدم و تو را پ
 امکتاب احک - ی) بخار۵۷۵. ()١(رکش ابوبیبرو پ یافتیاگر مرا ن فرمودج  حضرت 

 .)رکباب فضل ابوب - تاب فضائل محاسبهک - باب خالفت. مسلم -

 (خالفت) یبرکامامت  یاست برا یامامت نماز راه گشودن
 تاب امامه.ک یئـ سنن نسا۱۳۳شماره  - ۱ - ) سند ج۵۷۴۰(

 یدانین را مید، گفتند: اگر ایشکر قاتلم را نیدھم غیشما را سوگند م :عمر گفت
گذارم. یه شما را وا گذاشت من ھم وا مکمانند رسول  ،ن، گفت: نهکن ییتع ینیجانش

 .چنین سخنی از علی ھم روایت شده است

                                  
گوید: به اتفاق مھاجر و انصار ابوبکر انتخاب شد و ) می۱/۶۸عبدالقادر گیالنی در کتاب غنیه ( -١

 ھا بود. علی در میان آن
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را  یسکاز رسول خدا  یرویبا پ یه عمر و علکنند کین داللت میات بر این دو روایا
رده کن نییرا تع یسکه رسول کنیت قبل در ایردند و با رواکن نیین تعیبه عنوان جانش

 ھستند. کمشتر
ش یما پ: «گوید میند که کید مییبن عباد آن را تات احمد از قبسین روایھمچن

گفت: سبحان الله، صدق الله یم یادرون درهیا وه ک یرفت رویم او ھر جا میبود یعل

از  »صدق اهللا ورسوله«م درباره یبرو یش علیا پیر گفتم: بکش یاز بن یبه مرد !و رسوله
 یاا به درهی یرو می هک یم ھر جاینیبیر میام یا :میگفت میرفت یش علیم، پیاو بپرس

ا رسول یآ !»صدق اهللا ورسوله«د: ییگوی، میرو می باال یوھکا از ی یشویر میسراز

اصرار ما  یم، وقتیردکد، ولی ما اصرار یاز ما رو برگردان یمانی بسته؟ علیبا تو پج خدا
 یمانیپ ه با مردم دادک یمانیر از آن پیبه غج  سوگند به خدا رسول«د گفت: یرا د

از من  گرانیت و عمل دیشتند وضعکدند و او را یگر ندارد... اما مردم بر عثمان پرید
دانم یآن را برداشتم، سوگند به خدا نم ار ھستمکن یسته ایه شاکدم یبدتر بود پس د

  .)١(نم؟کیا اشتباه میردم کا درست عمل یآ
د ییح مطالب گذشته را تایو احمد با اسناد صح یت مسلم و بخارین روایھمچن

عباس و ابن » ردکرسول خدا درباره خالفت سفارش ن« :فرماید می نند کهک یم
 باب مرض رسول - ی) بخار۵۶۷( اند.ردهکت یشه ھم آن را روایو عا یبن اوفعبدالله

 ۵مسند. جلد  - هیوص کباب تر - هیتاب وصک - مسلم - ریتاب تفسک -ج  الله
 ۳۲۵۶ـ ۳۳۵۵ - ۳۱۸۹ات یروا

 دندیورزیر اصرار مکن بر ابوبیخدا و مومن
م یم گرفتیفرمود: تصمج  رسول خداند کیت میشه روائبا سند خود از عا یبخار

ه ک رغم سخن بعضی علی مان ببندمیپھا  آن ر و پسرش بفرستم و باکش ابوبیپ
 :میباشد پس گفتھا  آن ه خالفت از آِن کنند کیا آرزو میند خالفت مال ما است یگو یم

 نند.کیر را رد مکر از ابوبیو مردم خالفت غ فرمایند می ر اصرارکخداوند بر خالفت ابوب
 باب خالفت. - تاب احکامک - یبخار

                                  
 .۲مسند ج  -١
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ر و برادرت را کفوتش فرمود ابوب یماریامبر در بیپ«ند کیت میمسلم از عائشه روا
د من بھتر یند و بگوکخالفت  یآرزو کسیه کترسم یم، میسیبنو یزیصدا بزن تا چ

فضل باب  - تاب فضائلکخواھند. مسلم یر را مکمومنان تنھا ابوب خدا و ھستم ولی
 .رکابوب

ت یگر روایح مانند مسلم و دو سند دیصح یث را با سندین حدیامام احمد ا
  ۴۷-۶ند. (مسند) ج ک یم

 یبحث مهد
از  یمھد :رسول خدا فرمود«ند کیت میروا یـ امام احمد در مسند از امام عل۴

 .فرستدیم یخداوند او را در شب ت است)یھدفم اھل ب(ماست 
ت ما را یاز اھل ب یبماند خداوند مرد یا باقیروز در دن یکاگر تنھا «گر یت دیدر روا

 »ه پر از ظلم بود.کند ھمانگونه ک ا را پر از عدلیفرستد تا دنیم
شود  نمی امت بر پایامبر فرمود قیپ«دوباره در مسند از عبدالله بن مسعود نقل شد. 

 »ه ھم نام ھست.کد یایاز خانواده من ن یتا مرد
است یت ریاز اھل ب یتا مرد گردد نمی ا منقرضیا دنی رود نمی ایدن«ت سوم یوادر ر

 .)١(»و من با او ھم نام ھستم ردیعرب را بر عھده نگ
و سنن  ه در مسندکبل اندت نشدهین روایحیات در صحیاز روا ھیچکدامن الفاظ یبا ا

 اند. ذکر شده
تنھا  فراوانی صورت گرفته استھای  ھرچند در مورد مھدی نزاع ھا و گفت و گو

در ھا  آن از یاد ھستند. بعضیز یاحادیث مھدکه ن است یم اییگویه ما مک یزیچ
 .در این جستار وجود نداردھا  آن نقد و بررسی یبرا یمجال د کهنباشیح میصح اسناد

ج  - ۵ج  ۲مسند= ج  :ذیل جست و جو کردھای  توان در کتاب می احادیث مذکور را

                                  
ه عالمت از استاد شاکر درباره مھدی پرسیده شد. ایشان فرمودند: مھدی و عیسی و دجال. ھر س -١

کنند مشخص است. مھدی حاکمی ھایی که مھدی را از آن دو جدا می قیامت ھستند. اشتباه آن
فرستد. شاکر به اشتباه کند و میاست مانند حکام دیگر که خداوند در یک شب او را اصالح می

آن را  را در این باره روایت کرد و البانی ھم ۲۰۶۱کند. امام مسلم حدیث شیعه و غیره اشاره می
 صحیح قرار داده است.
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 .تاب فتنک :یذ= ترم۴۲۷۹ـ ۴۰۹۸ـ ۳۵۷۳ـ ۳۵۷۲ـ ۳۵۷۱ـ ۷۷۳ـ ۶۴۵ات یا. رو۶
 تاب فتنکابن ماجه: 

ت است و یاز اھل ب یمرد« د:یگویه میکه جعفر یبر مھد احادیث ن وجودیبا ا 
 نندو حتی در بعضی از روایاتکیداللت نم» شود یامت فرستاده میقبل از ق یمک

 ند.کیم مکال حس ۹ا ی - ۷ا یـ ۵ یه مھدکآمده  ھا آن
اگر خالفت بر اساس نص پیامبر انتخاب «ند کین داللت میف بر ایث شرین حدیا
 پایان حدیث رسول الله.» سته استیشا و تنھا او برای خالفت است ر انتخابکابوب شود

ن امام دوازدھم و ماندن آن در عالم یینص گذاشتن بر تع نندکان یه بک ھیچ روایتی
به  گرید یھا کتابق بحث و یتب ھشتگانه مرجع تحقکدر  )١(امتیاِم قیبت تا قیغ

 م. یااوردهیدست ن
خالفت بعد از خود  یرا برا یسکج  خدارسول «ن بود یم ایردکدا یه آنچه پکبل

 .»ن نفرموده استییتع
بعد از که ه را درباره امام دوازدھم یه قول جعفرک جمالتی یافتیمث یاحاد یدر بعض

ِ يواطئ «ث یمثًال حد ندکیباطل مد یآیتمام امامھا م ِ  هُ مُ سْ أ ِ وَ  ِ�ْ سْ أ   مُ سْ أ
َ
 �ِ أ

  هِ يْ
َ
  مِ سْ أ

َ
که  »يِبْ أ

رد و گفت کبه فرزندش حسن نگاه  یعل که ت شدهین روایو ھمچن ،ترجمه آن گذشت
با  یو از نسل او مرد شودید مین پسر نیز سید اینام» سید«ه رسول او را کھمانطور «

در خلق و سیرت مانند رسول است نه در  دیآیرون میب) تان رسولنام محمد (نام 
 ند.کین را پر از عدل میاخالق و منش زم

ن ییجمھور و نص نگذشتن بر امام و تع دهیعق ه بر صحتکبود ج  ن سنت رسولیا
 .دھدیردن آن شھادت مکن

 م.یافتییت نمیبود ھدایت او نمیت داد و اگر ھدایه ما را ھداک ی راخدامر سپاس  
 
 

                                  
رسد. (عون العبود شرح ابی داود. کتاب اسم محمدی محمدبن عبدالله و نسبش به حسین می -١

) در تفسیر کتاب عالم شیعی محمدبن جواد مغیه به ۳۸۲ -۳۸۱ -۳۷۱ - ۳۷ص  ۱۱مھدی ج 
 امامت مھدی اشاره شده است.



 
 

 

 استدالل به تحریف و دروغ سازی

 تحریف قرآن
 استدالل به احادیث ساختگی

 نگاھی به مراجع شیعه
 نھج البالغه -۱
 »الصواعق المحرقه«کتاب  -۲

 روایت بزرگان اھل بیت در وصف ابوبکر و عمر
 کنند می و ابوبکر داللتفضل آنھا و تصریح به فضل عمر 

 نتیجه
 ی برای کشف دروغ بودن منقوالتھای راه

 روشھایی برای کشف دروغ بودن منقوالت

 مقدمه
ست و یه مستند به قرآن نیده امامت نزد جعفریه عقکم. یدیگذشته د یھا فصلدر 

الت مخصوص خودشان بناء شده یات متصل به سبب نزول و تاویبر رواھا  آن استدالالت
 شان مذھبد ییتا یلی برایدرست ھستند تا دل التیح و نه تاویات صحینه روااست 

ه کند. بلکید نمییرا تأ ھا  آن م سنت مطھر مذھب باطلیدیه دکباشد. ھمانگونه 
 .نیمکیثابت م یحیث صحیاست و بطالن آن را با احادھا  آن معارض

ان دارد به کام آورد. پسیل میتاب و سنت دلکعت از یده و شریعق یاسالم برا
 م.یگر منتقل شوید یم و به بحثینکتفا کمسائل گذشته ا

ده باطل را ین عقیجامعه را فاسد و اھا  آن نند توسطکیه تالش مکشان یھا کتاباما 
 ستند.ین یافکنقد و مناقضه ادله گذشته  ینند به نظرم براکخش پ

موضوع و باطل پناه ات یروا یآورقرآن و جمع یف لفظ و معنیجه به تحریدر نت
د ییرا تاھا  آن ه ادله ثابت و یقینی مذھبک و بیان شد ،گذشتندھا  اینبرند. ھمه  یم

توانند یاد و حتی عامه مردم ھستند نمین متاسفانه که زیصصخر متیند. اما غکینم
 ص دھند.یح را تشخیر صحیح و غیات صحیروا
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 یمیقد یھا کتاباز است.  ن مناسبالان این بطیو ب ین گمراھیشف اکن سبب یبد

 یعالمه عل »معرضه االمه رامه يفكمنهاج ال«ه قصد افساد جامعه آن روزگار را داشتند ک

 یتاب علّ کرا در رد  »هيمنهاج السنه النبو«به نام  یتابکه یمیاز معاصرانش ابن تو  .است
 رد.کف یتال

افساد  یآن براا صدھا ھزار نسخه از یه صدھا کبه دست آمد  یتابکدر عصر حاضر 
چاپ و نشر  ردن باطلکن یده درست و مزیدر عق کیکمعاصر و تش یجامعه اسالم

ن یاثر عبدالحس» المراجعات«تحت عنوان  شده است که آن یکی از مکاید شیعه است.

خ االزهر يش یاملراجعات املفرتاه عل«تحت عنوان  یتابکمن و  .ین موسویالدشرف

  .در رد آن نوشتم »یالبرش
و بطالن  یان گمراھیاست. و بھا  آن تاب و ردکاز آن دو  یفصل شامل بعض نیا

 .اهللا هو املستعانو. میدھیح میردن توضکرا در گمراه ھا  آن ن، روشیھمچنھا  آن بودن

 ف قرآنیتحر
ف در نص و یگمراه جھت استدالل به قرآن روش تحر یه مانند تمام گروھایرافض

ن و یفشان و نشان دادن اولیتحر یھا کتاب یگام بررسبرند، ھنیار مکآن را به  یمعن
در ابواب و اخبار متصل به  ین را به وضوح و روشنیاست ا» یافک«ه کث ین حدیمھمتر
 م.ینیبیقرآن م

ات یآ» تابکحجج «تابش بحث مراجعه دوازدھم درباره کن در یم عبدالحسینیبیم
از  یتابکه قرآن مانند ک ای به گونهند کیف میرا تحرھا  آن یر کرده و معانکذ یفراوان

َ� َر�َۡبۛ  لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿ :فرماید می در حالی که قران !!ی گمراه باشدھا گروه یھا کتاب
 ن...یت متقیھدا یبرا کاست بدون ش یتابکن یا ]۲[البقرة:  ﴾٢�ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ 

�ِيهِ  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�زٞ  ۥ�نَّهُ ﴿
ۡ
تَ�ِ�ٞل ّمِۡن  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

 شگونه باطلی از ھیچ طرفھیچ که است یتابک« ]۴۲-۴۱[فصلت:  ﴾٤٢َحِكيٍ� َ�ِيدٖ 
 نباشد.» شودمتوجه آن نمی

عه یه: شیر البریا خییا متقون  ةمنظور خداوند از اصحاب الجن«د: یگوینمونه م یبرا

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ راِم کاما صحابه » است
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
در گمان ابن سبأ  ]۱۱۰[آل عمران:  ﴾َخۡ�َ أ
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ر و عمر) کن بشر بعد از رسول (ابوبین بھتریافر ھستند. ھمچنکاصحاب اتش و فاجر و 
 یو امام گمراھ و طاغوت تدر زعم ابن سبأ، جبھا  آن دانند،را بدتر از دشمن می

 ھا واجب است. حد برآن یه اجراکدھد یادامه م یابه گونه یفر و گمراھکھستند، در 
 نند، تمامکیرار مکتب و استدالالتشان تکعه در ین شین را متعجبین رافضیالم اک

ھا  آن ه را آورده ویچھل آ یارده و به گونهکر کذ» یمطھر عل«را رافضی سابقش ھا  آن
جواب داد. در جلد ھفتم ھا  آن ه به ھمهیمیرده، ابن تکف یمذھبش تحررا موافق 

. اگر ه استردکه را رسوا عیو غالت ش هح دادیبطالن استدالل را توض» ةمنھاج السن«
اور و یامبر او و مومنان یتنھا خدا و پ«م. یرکید آن را نفل میشکیسخن به درازا نم

الم کبعد از نقل » دھندیات مکو ز ندآوریم یه خاشعانه نماز را به جاکند یدوست شما
 ؛دھدعه، ابن تیمیه جواب مییان ش
 جواب به چند گونه است:«
ه دروغ و باطل از جنس سفسطه کظن ھم نیست بل یرد. حتکر کھمه آنچه ذ  -۱

شود. چون یق نمیبر آن تطب» نیبراھ«د ظن ھم باشند نام یاست، اگر مف
 :فرماید می سوره بقره - ۱۱۱ه یست. آن ایقید علم و یبرھان در قرآن مف

ْ لَن يَۡدُخَل ﴿ َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ  ۡ�َنَّةَ ٱَوقَالُوا
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

  ]۱۱۱[البقرة:  ﴾١١١بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
ن ید. ایآیباشد ھرگز به بھشت در نم یحیا مسی یھودیه ک یسکند: جز یگویو م«
 »اورند.یش را بیل خویند دلیگویبگو: اگر راست م شان استیا یآرزو

ن َ�ۡبَدُؤاْ ﴿ مَّ
َ
َمآءِ ٱَوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱأ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ قُۡل  �َّ

 ]۶۴[النمل:  ﴾٦٤َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 

دھد یآغازد، سپس آن را برگشت مینش را میه آفرک یسکبا « ۶۴ه یو سوره نمل آ
با خدا ھست. بگو  یا معبودیند، آکیعطا م ین روزیه شما را از آسمان و زمک یسکو 

 .»گوییداگر راست می
 ند:فرمای می خداوند متعال

َ ٱإِنَّ ﴿ ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َعلَۡيهِ َوَسّلُِمواْ  �َّ ْ َصلُّوا َءاَمُنوا

 ]۵۶[األحزاب:  ﴾٥٦�َۡسلِيًما
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فرستند، ای مومنان شما ھم بر او  می خدا و مالئکه بر او درود«فرماید:  می خداوند
 ».که باید سالم بگوییددرود بفرستید و چنان 

دانیم  می گفتند ای رسول خدا:«کند.  می رافضی از مسلم و بخاری دو بار روایت

 اهلم صل«فرمود: بگویید  »چگونه بر تو سالم کنیم، حاال چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟

دانسته شد، صلوات بر آل محمد : «گوید میسپس رافضی  .»آل حممد حممد وعىل عىل
 »ات دستور داده شده در آیه است.بخشی از صلو

 چه کسانید؟! »آل«می گویم: علماء بر صحت این روایت اتفاق دارند، اما 
بعضی از علماء با حدیث امام مسلم و بخاری  در بحث آیه تطھیر ذکر کردیم که

لهم لا«د یبگوی :شد: چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ فرمود هھنگامی که از او پرسید«

زواجه أحممد و عىل كآل ابراهيم وبار زواجه وذريته، كام صليت عىلأ حممد وعىل صل عىل

 .»ھایشان ھستندزنان و بچه» رسولال«اند که استدالل کرده »ذريتهو
ما موقف شیعه را نسبت به مادران  روایت اولی است، هاین روایت تفسیر کنند

 !دانیم چه احترامی دارندمسلمان می
در اصول و فروع پیرو مذھب اھل بیت ھا  آن گروه«ند کن می رافضیه گمان

 .»ھستند
ی آن ھا زدناین گمان در آغاز به توقفی نیاز دارد تا آشکار گردد و نامعلومی و گول 

دانند تأثیر گذاشته را نمی ھا گروهبرداشته شوند. بر ساده لوحی مردمی که حقیقت 
 است.

کنند، حتی عبدالله  می نگ و جدالجگروه در این گمان باھم ھا  ده معلوم است که
کند،  می گمان - که بانی تفکر وصیت بعد از رسول و اساس فرق شیعه است - بن سبآ

 که خودش پیرو اھل بیت است.

 اوًال: معنی اھل بیت را مشخص می کنیم

 املكانُ  لَ هَ أَ  »: ازدواج کردوالً هُ أُ هالً و. أَ لَ هَ أ«در معجم وسیط ذیل ماده اھل آمده 

 .جایگاه یا سرزمین با مردمانش سرسبز (آباد) شد: هلهر بأَ مِ والً: عُ هُ أُ 
 اھل: نزدیکان، قبیله و زن

 اھل الدار و نحوھا: ساکنان خانه.
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در معجم الفاط قرآن کریم در ذیل ماده اھل آمده = معنی اھل با مضاف الیه 
 .شودمشخص می

 .ساکنان خانهاھل الدار:  اھل الرجل: زن و قبیله و نزدیکان مرد.
 و ،.. یعنی کسانی که کتاب.اھل الکتاب، و اھل االنجیل، و اھل القریه و اھل مدینه،

  .را گرد ھم جمع کرده استھا  آن ، یا روستا، و یا شھرانجیل یا
 .کند (معجم) می ای که کلمه اھل در آن ذکر شده اشارهپس به آیه کریمه

پیامبر بر نان و گوشت با زینب «کند  می امام بخاری با سند خودش از انس روایت
.. پیامبر بر حجره عائشه .کسی را برای دعوت مردم فرستاد» بنت جحش ازدواج کرد

علیک  :ای اھل بیت، عائشه فرمود : سالم و رحمت خدا بر شما بادندرفتند و فرمود
. رسول ..برکت اندازد.ھا  آن خدا در :السالم و رحمه الله: اھلت را چگونه یافتی؟ فرمود

 زنانش سر زدند.ھای  به ھمه حجره
 دادند.یشه جواب مئھم مثل عاھا  آن گفت ویھم مھا  آن آنچه را به عائشه گفت به

 .]۵۳[األحزاب:  ﴾�َِّ�ِّ ٱَ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت ﴿ :باب - ریتاب تفسک - یبخار
انش یکھا و نزدن و بچهیزنان یعنی امھات المومنج  ت رسولیم اھل بینیبیم

گران، اھل سنت و جماعت ارزش یابن عباس و پدرش جعفر و دو  یھستند مانند عل
دھند یگاه خودشان قرار میرا در جاھا  آن ت قائل ھستند، ویاھل ب یبرا یاریبس

ن موضوع ھستند. مثًال یما شاھد ا یھا کتابنند و کیرا قبول مھا  آن حیث صحیاحاد
 احادیث روایت شده از اھل بیت قابل توجه ھستند.در سنت و  ھا آن ث فضائلیاحاد

محروم گرداند،  از آن گران راید کهرده کمخصوص ن یرا به علم یسکرسول خدا 
 دادند.یاد میت و مخصوصًا به زنانش یه به صحابه و اھل بکبل

ن امت یبھتر - ھستند ین و انصار مساویت، مھاجریاھل ب - رامکھمه صحابه 
ات، واضح و یاز آ یاریاند خداوند در بسمردم فرستاده شده یبراه کھستند  یاسالم

 است. یافکدانیم که شھادت خداوند  می شھادت داده و ھمهھا  آن یم براکمح
ھوا و ھوس سخن  یه از روک یسکرسول خدا شاھد آنھاست چه قدر شھادت 

 الم خدا باشد بزرگ است.کن ید و مبلغ و مبیگوینم
 یچ جھت و نظریاز ھ یچ گونه باطلیه ھکتاب پروردگار کج  بزرگوار از آن اصحاب

به ما  ھا آن ام متعلق بهکانات و احیمان و بکشود و سنت رسول پایمتوجه آن نم
 ده است و نعمت خداوند بر ما تمام شده.یرس
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 :گوید میمشھور شد که  یزرعه راز ین سبب قول ابیبد
ق است، چون قرآن حق یه زندکبدان  اھدکیاز ارزش صحابه م یدیرا د یاگر کس«

 بخواھد یسک - انددهنن حقائق را صحابه به ما رسایاند، و تمام اام او حقیامبر و پیو پ
 تنھا بیع ، وتاب و سنت استکخواستار ابطال  در حقیقت؛ ندکب دار یرا عھا  آن
 ردن سزاوار و مطابق اوست.کم کق و گمراه حیسته اوست و به زندیشا

 رالقرون استیخ یعنیج  در مقابل یاران رسول خدااھل سنت  جمھوراین موقف 
 ست؟ین و گروھش چیموقف عبدالحسحال 

 .ردکان یم آن را بکه ابو زرعه حکاست  یت موقفیر اھل بیبه نسبت غھا  آن موقف
است  یموقف میآورین به دست میه در مراجعات عبدالحسکھمانطور ھا  آن ه موقفکبل

غیر  شوند؛ می از شدت ھول آن کودکان نوزاد پیر و فرسودهه کاتر ب، مقدس و متویعج
 .یابیم نمی تکفیر و نفاق را در این موقف شوم یق، حتیاز طعن، تفس

در صفحه روزگار در بین بشر پس ه کن کسانی یبھتر یبرا !؟یسانکچه  یبراھا  این
 اند.دا شدهیپ از پیامبران
 د.یآیتاب مکخود در این  ین موضوع در جایمفصًال ا

ه ک یھای آنن، یدارد؟ امھات المومن یچه موقفخدا ت رسول ینسبت به اھل ب
گاھش نزد رسول یجاکسی که س رکت ھستند، عائشه دختر ابوبیاھل ب یمصداق اول

 رد و...ک می صحابه جبران یاست منزلت بلند و آنچه برا الله بر ھمه گان روشن
گران ید و یاست چنانچه متواتر از علپس از پیامبران ر رالبشین ھمه دختر خیبا ا

 نقل شد.
 رد.که خالفت را غضب کاست  یسکن یاو اول ؛اندن گروه معتقدیا

 ناقص نقل شده است.ھرچند  معروف استھا  آن نزد یشه به نسبت علئموقف عا
 رند.یگینم یزیاد داد چیبه عائشه  خدا رسول آنچهاز 
در گذشته  .ردکت کشر یدر جنگ ضد عل دانند چونیافر مکه نعوذ بالله او را کبل

  .ان شد که مخالفت با امام چه جرمی داردیدر باره امامت بھا  آن دهیعق
ھا  آن ن حفصه ھم از طعنی، ام مومنسنسبت به عمر فاروقھا  آن به علت موقف

 سالم نماند.
  :فرماید می خداوند میسوره تحر ۱۰ه یدر آ
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ُ ٱَ�ََب ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ  �َّ َت ٱَمَثٗ� لِّ�َّ
َ
َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ

َ
لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن  ۡمَرأ

ِ ٱِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا َ�ۡنُهَما ِمَن  َمَع  �َّارَ ٱ ۡدُخَ� ٱا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  �َّ
ِٰخلِ�َ ٱ  ]۱۰[التحریم:  ﴾١٠ل�َّ

در ھردو ه] کاند آن نوح و آن لوط را مثل آورده [ دهیفر ورزکه کسانی کخدا برای «
اری از دست کردند و کانت یخھا  آن سته ما بودند و بهیاح دو بنده از بندگان شاکن

در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش ھا  آن [شوھران]
 .»دیشو

آقای  ترینشان سرشناس، بلکه از علماء آنھا یکی ؛مینیبیر میرا در تفاسھا  آن طعن
ده یات پوشین آیبا تجربه در ا و ارینا و ھوشیبناقد و ھای  آنانسبر «د: یگویم یمجلس

ه با کند. نه تنھا اشاره بلکیشه و حفصه اشاره مئفر و نفاق عاکبه  که این آیات ست،ین
 ۳۲ص  ۲۲ - جبحار االنوار  .کند می ابالغ آن را صراحت ھم

 اند. ردهکھم حمله ش ه و سودهیبه و صفین: ام حبین به امھات المومنیھمچن

ص ، امة مقارنه يف التفسري واصوله«کتاب  عه و السنه درین الشیمی بینیم اختالف ب

امھات  بهھا  آن چون ،از این ھم بیشتر است» نیمقدسه عبدالحس« ابتکو  »۲۵۵
از ھا  آن ریه به غکشود بل نمی ن پروند بستهین جا ایا کنند و در نمی ن اکتفاءیالمومن
 ؛بن عباس مجتھد و ترجمان قرآن و پدرشردند. مانند عبداللهکت ھم حمله یاھل ب

 !ج رسول خدا یعمو

 اند؟درباره آنھا چه گفته
 تبکن یتریمین و قدیث آمده در بھتریگران تمام احادین و دیبه اعتقاد عبدالحس

 ح است.یصحھا  آن
 د.یآیتاب ھم مکن یا یو بررس ،یم قمیبن ابراھ یر علیمانند تفس

 اسراء: ۷۲ه ید: آیگویم یقم

﴿ ِ ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ َسبِيٗ�  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 ]۷۲[اإلسراء:  ﴾٧٢أ

درباره ابن  ،تر خواھد بودورتر و گمراهکور باشد در آخرت کن جھان یدر اھرکس و «
 .»عباس و پدرش نازل شد

 سوره ھود: ۳۴ه یو آ
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نَصَح لَُ�ۡم إِن َ�َن ﴿
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
ُ ٱَوَ� يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن أ ن ُ�ۡغوَِ�ُ�ۡمۚ ُهَو  �َّ

َ
يُرِ�ُد أ

 ]۳۴[هود:  ﴾٣٤َر�ُُّ�ۡم �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 

بخواھم شما را اندرز دھم. اندرز من ھرچند  ند.کخدا بخواھد شما را گمراه ھرگاه «
 »د.یشویاو برگردانده م یرساند. خدا پروردگار شما است و به سویبه شما نم یسود

  ۲۳صفحه  - ۲ج  یر قمیتفس!درباره پدرش نازل شده است
فاطمه زھراء و ج  رمکه دختران رسول اکنجا تمام نشده بلیردن در اکباز ھم حمله 

 دادند.را ھم مورد طعن قرار 
را ج  رسول یگر افتخار دامادید یسک یر از علیخواھند غین نمیقوم عبدالحس

ف شده یردند و گفتند تحرکدا یه بر قرآن جرئت پک یھای آنب ین ترتیداشته باشد بد

 »میرا داماد تو قرار داد یعل« »كصهر وجعلنا عىل«ه یآ ند صحابهیگویمھا  آن از یبعض
 !!انداز سوره شرح را برداشته

 .م)ینکین موقف بحث می(در جزء دوم از ا
را دارد ھمانا ج  از دختران رسول یکیت است، و افتخار ازدواج با یاھل ب یاگر عل

را ج  خدا ت است و او افتخار ازدواج با دو دختر از دختران رسولیعثمان ھم اھل ب
رد و ھمراه او به که بعد از مسلمان شدن ازدواج یرق با چون ایشان ،یکینه تنھا  دارد.

در بو سه روز بعد از جنگ  ،نه شدیگر عازم مدیھجرت د یپس براسرد کحبشه ھجرت 
قبل از  ل بودھج یبن اب بهتلثوم ھمسر عُ کامج  ن دختر رسولیتر کوچک ردکفوت 

بعد از ازدواج علی با فاطمه  ن او بدون شوھر ماندهیدخول او را طالق داده ھمچن
 رد.کھم ازدواج  لثومکبعد از فوت رقبه با ام  یرعثمان در سال سوم ھج

 یع بن عبدالعزیه با ابو عباس بن ربکنب بود یزج  دختر رسول خدا نیتر بزرگاما 
رد کازدواج س یبرکجه یلد خواھر خدیبن عبد شمس بن عبد مناف پسر خاله بنت خو

 ت است.یبراساس نسبش او ھم اھل ب .است
ه ھمه کن ھفت نفر یعه نسبت به ایحاال ش بودندامبر ین چھار دختر و سه زن پیا

 دارند؟ یت ھستند چه موقفیاھل ب
ه فاطمه و ھمسرش را باالتر از کم یدیدرباره امامت دھا  آن دهیان عقیھنگام ب

اگر  یعنیات مذھب است. (یاز ضرورھا  آن ن نزدیدھند و ایاء قرار میمقرب و انب کمالئ
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ن و عقائد یبن مقاالت متعصیست، روشن است ایبه آن معتقد نباشد مومن ن یسک
 باطل است)

 ،رده و بعد از آن دو خالفت را بر عھده گرفتکعت یر و عمر بکن ابوبیعثمان با شخ
 - شانیھا کتابن علت در یرد بدکرا غصب  یاو آن منصب الھھا  آن به گمان
عوذ بالله او را ن - را مقدس و متواتر پنداشتھا  آن اشاره نمود وھا  بدان نیعبدالحس
 دانند.یافر مکمنافق و 

او را بر ج  رسول خدا وردا آیاو به دن ینب ھمسر ابو العاص امامه دخترش را برایز
با َامامه بعد از فوت فاطمه (خاله َامامه)  یخواند، علیه نماز مک یداشت در حالیم

عثمان «کتاب  .ردکر فوت کدر زمان خالفت ابوب یھجر ۱۲رد و ابو العاص در کازدواج 
 ب.ین الخطیالدـ مؤلف محب۶۰۵ص  »

 ند؟یگویاما درباره خواھران فاطمه چه م
جه بودند بعد از ینب دختر ھاله خواھر خدیه و زید: رقیگویمھا  آن یاز علما یکی

امبر یرا به پھا  آن ت شدند، ھمانند عادت عربیتربج  امبریفوت پدرشان در حجره پ
ان حاشیه ی(زیدالب رد.کآن دو بعد از فوت شوھرانشان ازدواج نسبت دادند و عثمان با 

 ) ۵۷۵ص 
نب یرد و ھمسرش قبل از زکرالبشر ازدواج نینب دختر خیمعلوم است عثمان با ز

 رد.کفوت ن
 ۸رد و فوت خودش در اول سال کر فوت کھمسرش ابو العاص در زمان خالفت ابوب

 بود. یھجر
رد کفوت ج  نب دختر رسول خدایز یوقت«ند کیه نقل میامام مسلم از ام عط

 .»دیافور بگذارک یا پنج دفعه و در غسل آخر مقدارید سه ییامبر فرمود: او را فرد بشویپ
جه با یا برادر خدیجه است، آیلد خواھر خدیا ھمسرش ابو العاص بن ھاله دختر خویآ

 !!ند؟کیدختر مادرش ازدواج م
 زار نیستند؟یت از او بیا اھل بیآ ت است؟یرو مذھب اھل بین دروغگو پیا ایآ

 !عه مانند او ھستند؟یگر شین دیمتعص
عه محمد یمنھاج شر«ردند در کتاب که با عثمان ازدواج ک لثومکه و ام یاما رق

 نبیدرباره ازدواج عثمان با ز - )۱»(هیمیمنھاج السنه ابن ت«ه در رد کتاب ک» یمھد
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گمان  :گوید مینویسنده  .نقل کرده است حدیثی از فاطمه زھراء را در چند جایی کتاب
یکی از  - افتخار عثمان است گوید میدر باره ازدواج عثمان با زینب که  - ابن تیمیه

 بودن زینب اختالف فراوانی وجود دارد.پیامبر باشد چون در دختر  می عجائب
خواھر فاطمه است  شود زینبیه گمان مکھا  آن درباره نقل: «گوید میدوباره 

دوباره  .»ات از زنان دیگر جدا شودیآن روا ت نشده است تا بایروا یثیحد
ندارند تا با آن  یباشند و فضلج  خداه دختر رسول ک، ثابت نشده یدانست«:گوید می

 ۲۸۹ص  ۲عه ج یمنھاج الشر. »گر باشد...یمستحق افتخار و تقدم بر زنان د
ن دعوت یت؟ بیدشمنان اھل با یت ھستند؟ یرو ھذھب اھل بیپھا  آن این حال آیبا ا

 وجود دارد؟ یچه تفاوتھا  اینقت آن و یابن سبأ و حق
ه درباره دوست ید بر دروغ بودن گمان رافضکیتا یت را برایره آل بیاز س یمقدار

 را رسوا گرداند.ھا  آن تا مینکیر مکذج  خدات رسول یآل ب نداشت
چقدر جمله این  یداند... معنیدھد، انسان عاقل میدخترش را به عمر م یعل

به  عمرو تجاوز ب صن غیا«ند یگویه میاما رافض» ندکید مکیفه را تایارتباط دو خل
ار را انجام کن یاز ترس ا یه علکنیبر ا ینند. مبنکیدرست م یاتیروا و »بود دختر او

ات تنھا به عمر اھانت ین روایا. در حقیقت ۴۳۴-۱۴/۴۳۳عه یداد. و سائل الش
ه ما از کاست چون تمام شجاعت و جلو رفتن  یدتر به علیه اھانت شدکنند، بلک ینم
رسد چون از ناموس خودش یترسو وبزدل به نظر م یاند، علم گرفتهیشناختیم یعل

 د.یآیاح مکشتر در جزء چھارم بحث نیحات بیتوض .کند نمی دفاع
ت نسبت به یحبت آل به مقدار و اندازه مکم یشویم یرده و وارد بحثکن را رھا یا

ه را نسبت به خلفاء بیان یند در گذشته موقف رافضکیان مین را بیفه راشدیسه خل
 .کردیم

که  ثیرجال الحد تاب معجمکم و به ینکیم کجمھور اھل سنت را تر یھا کتاب
در  م.یآوریاست رو مھا  آن عه عراق و مرجع بزرگیش ید ابوالقاسم خوئیس نوشته

 .میخوانی) م۱۴۰۰۲ـ ۱۴۰۰۰ـ ۸۷۷۸ـ ۸۷۳۱ـ ۸۷۲۹ـ ۷۶۱۸( یھاشماره شرح حال
ر و عمر و کابوبھا  آن ت ھستند و نامین شرح حال ھفت نفراست که ھمه از اھل بیا

 ره است.یعثمان و غ
رد و کانتخاب  را برای پسران خود خلفای پیش از خودنام سه برادرش  یامام عل 

شته کن در واقعه یعثمان ھمراه برادرشان حس ر وکابوب .یگذارنامھا  آن پسرانش را با
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ن و عمربن حسن با یش حسیربن حسن با عموکن و ابوبیشدند عمر با پدرش حس
 .ه شدشتکن یش حسیعمو

ر و عمر و عثمان کابوب شان پسرانت ھستند و ین. اھل بیو حسن و حس یعلھا  این
 ین موسویحس دی) س۱۸، ۱۷االسرار (ص شفکتاب کخردمندان در  یا !نام دارند

ت یاختصاص ما به اھل ب«د: یگویم »تيبالعه الهل يانتساب الش قه يفياحلق«تحت عنوان 
ت استوار است، ما به یعه بر محبت آل بیعه معروف است ھمه مذھب شینزد گروه ش

زار یشه بئفه و عایسه خلھا  آن شتازیت از اھل سنت و صحابه و پیخاطر اھل ب
  !»میھست

را  شان مالخته و یرا رھا  آن ردند، خونکت ظلم یصحابه به اھل به کده یاین عق
رده کعه رسوخ ی، و دانا و جاھل، زن و مرد شکوچکاند در عقول بزرگ و مباح دانسته

 است.
 یگذارن علت ما در نامیبد اندت را دشمن قرار دادهیند: اھل سنت آل بیگویو م

اد ید را به ین شھیخته شده حسیرشه خون ینداریم و ھم یدیبه نواصب تردھا  آن
عه و یت از شیت اھل بیاکن مسئله و شیقت ایما حق یھا کتابدر  یول .میآور یم
 .شود می انیب تین با اھل بینخست یھاعهیش یارھاک

ف یف و توصیتنھا تعر نمکروان) خودم را جدا یعه (پید: اگر شیفرمایم یمثًال عل
ش یم، اگر ھزار نفر پاالیابییرا مرتد مھا  آن نم،کش یرا آزماھا  آن اگر ننده ھستندک

  .)۸/۳۳۸الروضه (» دیآینفر خالص در م یکشوند 
م یبانوان، دوست داشت یمشابه مردان، نه مردان ساده لوحان، ا یا«د: یگویم یعل

مان و نگران ین شناختن پشیم سوگند به خدا، از ایشناختیم و نمیدیدیه شما را نمک
، دیردکام را پر از خشم نهی، سدیردک کیشد، قلبم را پر از ناپاکشما را ب ھستم، خداوند

 یعل«ند یگویش: میه قرک یابه گونه دیردکست دادن، نظرم را فاسد کان و شیبا عص
 »درباره دشمنان خدا ندارد یداند، و نظرینم یزیدوست شجاعت است اما از جنگ چ

 )۷۱، ۷۰بالغه (نھج ال
 د:ید: به سه درد گرفتار شدیگویمھا  آن به یخیتوب
 ، گوش دار.یرک -۱
 دار.، زبانیالل -۲
 دار.، چشمیورک -۳
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در مالقات ھست، نه برادر مورد اعتماد در سختیھا، مانند زن  یو دوست ینه گرم
 نھج» د.یگردد از من جدا شدیشود و بر نمیه از ھمسرش جدا مکطالق داده شده 

 )۱۴۲البالغه (ص 
 یھا حرف ید و علیگویرا م ھا حرفن یعذر آوردن نزد او ار و یست امکبه خاطر ش

 دارد.ھا  آن درباره یادیز
 یگذاشت یرا باقھا  آن خداوندا اگر«د: یگویعه میه شیردن علکن ھنگام دعا یحس

ردند تا کنباشد ما را دعوت  یراضھا  آن ر ازیگوناگون گردند، ام یھافرقه متفرق باشند
 .))۲۴د (ص یالمف د(ارشا» شتند.کاور باشند اما دشمن شدند و ما را ی

، مانند یعت ما آمدیمانند پرنده به ب« :گوید میند و کیدعا مھا  آن هیگر علید یبار
ه احمق و ک یدر حال یستکطاغوت عھد را ش یسپس برا یگر را صدا زدیپروانه ھمد

دھد، یست مکب رھا شد، سپس شما را شتاک باقی ماننداند گرد ما دھایدور و نابود شد
 ) ۲/۲۴اجتماع ( .»لعنت خدا بر ظالمان باد

ن ھستند، ین حسیقاتل یسانکقت چه یدر حقکه شود یان مین خصوص بیبا ا 
 !ت آن بر عھده اھل سنت استیپس چرا مسول ھا! این وفه، اجدادکعه اھل یش

عت بستند به او یب نیھزار از اھل عراق با حس ۲۰«د: یگوید محسن میچرا س
عت او در گردنشان یه بکشتند کن را یحس یدند در حالیه او شوریردند و علکانت یخ

 عه (قسم اول)یایمان ش» بود.
گمان  .ھاست اینمن بھتر از  یه برایسوگند به خدا، به نظرم معاو«د: یگوین میحس

به خاطر  رمیه را بگیبرند. اگر معاویشند و مالم را مکیرو من ھستند. مرا میبرند پیم
دھند اگر با او یل میه بجنگم مرا به او تحویرم، اگر با معاویگیخونم بر او خشم نم

» ھستمھا  آن ریه اسک یشته شوم در حالکه کنینم و زنده بمانم بھتر است از اکصلح 
 /)۲احتجاح (
 د:یگویوفه مکن به اھل یالعابدنیامام ز

مان به او یبا جان و دل عھد و پ دب دادییاو را فر و دیبه پدرم نوشت دیدانیا میآ«
ه به ک ید. در حالینکینگاه مج  به رسول خدا ید، با چه چشمانیشتکو او را  دیداد

» دیستی، امت من ندیردکمال یو حرمتم را پا دیشتکتم را یاھل ب«د: یگویشما م
 .)۲/۳۲احتجاح (
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احتجاح  »شت؟کما را  یسکنند، پس چه کیه میھا بر ما گر آن«د: یگویدوباره م
)۲/۲۹.( 

نند کیم کد، از چھار نفر، سه نفر شنرو ما باشیاگر تمام مردم پ«د: یگویامام باقر م
 ۷۹) ص یشک(رجال ال» ودنکاست  یو چھارم مرد

ث من را پنھان یه احادکردم کدا یو الله اگر سه نفر مومن پ«د: یگویامام صادق م
 )۱/۴۹۶( یافکاصول » کتمان گردانمھا  آن را از یزیه چکدانم ینند جائز نمکیم

 م.یگردیبر مھا  آن گر به مراجعید عه بارییان موقف شیبعد از ب
م مجاھد شاگرد یدانیر مجاھد است میند تفسکیر مکن ذیه عبدالحسک یاز مراجع

پدرش را و  عه به این پسریدانشمند امت و مفسر قرآن ابن عباس است (قبًال حمله ش
 م.)یردکر کذ

 د:یگویم یرافض
 سوره جمعه: ۱۱ه یان از ابن عباس درباره آیعقوب بن سفیر مجاھد و یدر تفس«

ۡو لَۡهًوا ﴿
َ
ۡواْ تَِ�َٰرةً أ

َ
ْ ٱ�َذا َرأ ٓوا ِ ٱإَِ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗماۚ قُۡل َما ِعنَد  نَفضُّ  للَّۡهوِ ٱَخۡ�ٞ ّمَِن  �َّ

ِ� ٱَوِمَن  ُ ٱوَ  ّ�َِ�َٰرة ٰزِ�ِ�َ ٱَخۡ�ُ  �َّ  ]۱۱[الجمعة:  ﴾١١ل�َّ

شوند و تو را در  آور می نند به سوی آن روییی ببیا سرگرمیو چون داد و ستد «
نند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمی و از داد و ستد ک می کای تر ستادهیه اکحالی 

 .»ن روزی دھندگان استیبھتر است و خدا بھتر
ت بار انداخت و با یروز جمعه از شام آمده بود تا در اجمار الز یلبکه یدح« :گوید می

 هستادیامبر را ایو پ دوریدنداو  یمردم به سو ردکزدن طبل مردم را از آمدنش خبردار 
ن و فاطمه و سلمان و اباذر و یو حس یتنھا عل ردندکخواند رھا یه خطبه مک یدر حال

ھا  آن اگر ردکود: خداوند روز جمعه به مسجدم نگاه امبر فرمیپ ماندند. یمقداد باق
باران را سنگھا  آن ساخت و مانند قوم لوطیور منه شعلهینبودند، آتش را بر اھل مد

 رد.کیم
  :سوره نور نازل شد ۳۶ه یماندند آ یه نزد رسول باقکھا  آن و درباره

ذَِن ﴿
َ
ُ ٱِ� ُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱأ  لُۡغُدّوِ ٱ�ِيَها ب

 ]۳۶[النور:  ﴾٣٦�َصالِ ٱوَ 

 .»پردازندیزدان میه یس و تنزیدقنجا سحرگامان و شامگاھان به تیدر ا«
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 -۶ردم، پس به الدر المنثور (کدا نیردم: نقل گذشته را پکر مجاھد نگاه یبه تفس
بقیه اصحاب مانند ابوبکر و عمر  ردم کهکدا یمختلف پ یاتیردم رواک) نگاه ۲۲۰-۲۲۱

 .را میان باقی ماندگان ذکر کرده بود
من و  ماندند یمرد باق ۱۲د: تنھا یگویم که ت از جابربن عبدالله استیو اولین روا

 م.یبودھا  آن انیر و عمر مکابوب
رد، کت یجمعه آن را روا تابکدر  یه بخارکث جابر یابن حجر در شرح حد

 اسم »اال اثنا عرش رجالً ج  انليب مع ما بىق« :فرماید می ث آمده کهیدر حد د:یگو یم
من با ابوبکر « :دیگویت خالد طحان نزد مسلم از جابر آمده است جابر میدر رواھا  آن

 .»عمر بودم
مسعود و خلفاء اربعه و ابن «ند کیت میل از ابن عباس روایعق«د: یگویسپس م

 .»بودند ھا  آن چند نفر از انصار در میان
 اند.ر نشدهکن ذیحسن و حس یتیچ روایدر ھ

 نند.کیح میتسبھا  آن ه تنھاکند کیر نمکه را ذیات رافضیه سوره نور روایدر مورد آ

ِ� ﴿ یهآنند. که ایشان در مورد کیت میحاتم از ابن عباس روا یر و ابیابن جر
ذَِن 

َ
ُ ٱُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱأ [النور:  ﴾٣٦�َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱ�ِيَها ب

 یاحترام گرفته از لغو در آنجا نھھا  آن مساجدی ھستند خداوند از«د: یگویم ]۳۶

ُح ی» شود.یتاب خدا در آن تالوت مک« ﴾ۥۡسُمهُ ٱَو�ُۡذَكَر �ِيَها ﴿ »فرمود نماز صبح و « َسبِّ
 )۵/۵۰(الدر منثور » شود چون آن دو نماز اول واجب شدند یعصر در آن خوانده م

ٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ﴿ هیدرمورد آ کحاتم از ضحا یاب ِ ٱرَِجاٞل �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرة َّ� 
لَٰوةِ ٱ�قَاِم  َكٰوةِ ٱ�يَتآءِ  لصَّ بَۡ�ٰرُ ٱوَ  لُۡقلُوُب ٱَ�َافُوَن يَۡوٗما َ�تََقلَُّب �ِيهِ  لزَّ

َ
 ]۳۷[النور:  ﴾٣٧ۡ�

آنھا در بازار «د: یگویم» ندکیاد خدا غافل نمیرا از ھا  آن عیه تجارت و بک یمردان«
را غافل ھا  آن فروش د ویخر دیه وقت نماز رسک یھنگام نندکید و فروش میخر
 .»ندک ینم

رَِجاٞل �َّ ﴿ ندکیت میحاتم از ابن عباس روا یر و ابیابن جرد و یعبد بن حم
 تیرواآن را  از عطا مثل یانیفر» شودیفرض غافل نم یاز نمازھا« یعنی ﴾تُۡلِهيِهمۡ 

 .کرده است
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ابن عمر در بازار «نند کیت میر و ابن عمر رواید و ابن حریعبدالرزاق و عبدبن حم

�َّ ﴿ دیگویابن عمر م» ردند و به مسجد رفتندکانھا را قفل کبود نماز اقامه شد د
 )۵/۵۲نازل شد. (الدر منثور ھا  آن درباره ﴾تُۡلِهيِهمۡ 

ند نازل ده در مسجد مانکھا  آن ه سوره نور دربارهیه آکم یادهیند یتیچ روایدر ھ 
 ر و عمر بودند.کن مصداق آن ابوبیشد اولیشده باشد و اگر نازل ھم م

 سوره بقره:  ۲۷۴ه ینند آکیت میمحدثون و مفسرون روا«د: یگویم یرافض

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ ۡمَ�ٰلَُهم ب
َ
ۡلِ ٱيُنفُِقوَن أ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ

َ
� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم أ ّٗ�ِ

 ]۲۷۴[البقرة:  ﴾٢٧٤َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

 »...بخشندیار مکپنھان و آش یادر شب و روز به گونهخود را  ییه داراک یسانک«
 نازل شده است. یدرباره عل

ل یاند گفتند: درباره اصحاب خردهکر کره را ذیو غ یتب علکاصحاب «م: یگویم
ست) یبر نکو نام و ت شھرترده و ھدفشان کرا در راه خدا وقف  شان اسبه ک یھای آن(

» ردن جیش العسرة، نازل شد.کآماده رحمن و عثمان ھنگام لند درباره عبدایگویو م
 )۱/۳۶۳(الدر المنشور 

قدر کردند چهار و پنھان انفاق میکرا در شب و روز آش ییه مال و داراک یھاصحابه
ه کدند اما ھمانطور یورز نمی بخل یھم مانند علھا  آن اد بودند! و اگر مال داشتندیز

ه کر کمشخص بودند مانند ابوبھا  آن انیمندان مو ثروتمند نبودند معلوم است ثروت
 ل درباره او نازل شد:یسوره ل ۲۱تا  ۱۷ات یآ

ۡ�َ� ٱوََسُيَجنَُّبَها ﴿
َ
ِيٱ ١٧ۡ� ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ َّ� َحٍد ِعنَدهُ  ١٨َ�َ�َ

َ
ِمن ّ�ِۡعَمةٖ  ۥَوَما ِ�

ٰ ٱوَۡجهِ َرّ�ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩ُ�َۡزىٰٓ  َ�ۡ
َ
 ]۲۱-۱۷[اللیل:  ﴾٢١َولََسوَۡف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ۡ�

خود را  ییه داراک یسکخواھد شد. آن  هن از آتش به دور داشتیزگارترین پرھیکو ل«
ندارد جزاء داده شود  یبر او حق نعمتھیچکس زه دارد. کیشتن را پایدھد تا خویم
خواھد بود و خشنود  یباشد قطعًا راضیذات پروردگار م یه تنھا ھدف او جلب رضاکبل

 »خواھد شد.
 ) ۳۶۰-۶/۳۵۹ور ثاند (الدر المنردهکر نکر ذکر از ابوبیغ یسکمحدثون و مفسرون 

ر است کن شما ابوبیترنیام یدر مال و دوست« :دیفرمایمج  خدان خاطر رسول یبد
 .تاب فضائل صحابهک - یبخار »اور من بودیبا جان و مال 
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ر طاغوت است و تمام امت کابوب«د یگویفر خود مکد و با یآیم ین رافضیاما ا
فر و دشمنی کن ھمه یافر ھستند و بعد از اکاند ردهکعت او را قبول یه بک یاسالم

موافق بودن و معجب بودن به  د کهیگویداند پس دروغ میت میرو اھل بیخودش را پ
 »دھد.یخ االزھر نسبت میفر را به شکن یا

 سوره بقره ناز شد: ۲۰۷ه یآھا  آن ھمتی یبا و بلندیز یدر سخت«د: یگویم یرافض

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ [البقرة:  ﴾٢٠٧ۡلعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب

۲۰۷[  
فروشد و یخدا م یه جان خود را در برابر خوشنودکشود یافته میان مردم یدر م« 

 »نسبت به بندگان بس مھربان استخداوندگار 
خود را فروخت و لباس  یعل«ند. کیت میم از ابن عباس رواکحا«د یگویسپس م 

ه خود را به ک یسکن یاول«ت شده است ین روایبن حس یث از علیحد» دینبوت را پوش
 »د.یشب را به روز رسان خدا رسول یبود، جا یخاطر خدا فروخت وقت

خداوند خود را فروخت اگر خبر ابن عباس ھم  یبرا یعل کبدون ش م:یگویم
 یستند، حتیره مختص سبب نزول نیم و غکنزد حا اتیصحت نداشت، اما ھمه روا

از آن اعتراض  یح است و ذھبیخبر صح .ت نازل شدیمیدرباره صم :دیگویم مکحا
 )۳۹۸/ ۳است ( نگرفته

عه او را یم (شکاه حک یثیخواھم با حدیم یگریقبل از منتقل شدن به بحث د
 رانش.کو ھم ف ین رافضیوبم به دھان اکب یمکرد مشت محکت یشناسند) آن را روا یم

من  یبرا یاورانیرده و کفرمود. خداوند من را انتخاب ج  امبریپ«م کث حاینقل حد
ن یتوھھا  آن بهھرکس شاوند قرار داد یاور و خویر و یوز میبراھا  آن انید و در میبرگز

» ندکیو خداوند عبادات فرض و سنت او را قبول نم ه بر او بادکخدا و مالئلعنت  ندک
 .)۶۳۲ص  ۳موافق اوست (ج  یح االسناد است و ذھبیث صحید: حدیگویم مکحا

او به صحابه  - کنیمث رسول خدا را اجرا مییحد - مینکین علت ما او را لعن میبد
عت یه با آن دو بک یاورانیو ھا  آن رد،کن یر و عمر توھکبه ابوب تر بزرگرام و از ھمه ک
 دانند.یو طاغوت م جبتاند ردهک

ان در روز یاست و مستحق لعنت و ز کباشد دشمن خدا و مالئھا  آن دشمن یسک
زان شرع خدا و یم و با میخود قرار دھ یرا در جا یزید ھر چیامت ھست پس بایق
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جا و دعوت کد؟ تو ینکیرا لعن مد چگونه مسلم ید و بگویاین یسکم، تا ینکم کرسول ح
 جا؟کب مذاھب یبه تقر
 نم؟کرده من چگونه لعنت نکم رسول او را لعنت یگویم

اھل حدیث اتفاق دارند: استدالل به خبر یک نفر مانند ثعلبی و نقاش و واحد و 
حتی  و کنند ولی حدیث ضعیفدرست نیست، چون زیاد روایت میھا  ایننمونه 

 آید.موضوع از آب در می
 - ھا آن دانستیم اعتماد دادن بردیگر کذب این روایات را نمی ھای راهاگر ما از 

درست نبود. چه رسد به اینکه دروغ  - اندروایت کرده هبدین علت که ثعلبی و غیر
 را بدانیم.ھا  آن بودن

. ھدف ما در کنیم میرا ان شاءالله بیان ھا  آن از جھت عقلی و نقلی کذب بودن
درباره علی که اجماع دارد. «گوید: تنھا بیان دروغ و جھل این مصنف بود که میاینجا 

 .»ه استنازل شد
دانستم چه کسی از اھل علم در این باره اجماع را نقل کرده؟ آخر نقل ای کاش می

ھا  آن اجماع در این موارد از غیر عالم به منقوالت و غیر عالم به اجماع و اختالف در
 د.وشقبول نمی

مفسر، متکلم، مؤرخ و دیگران: اگر تنھا با نقل بدون اسناد مدعی اثبات شدند، قابل 
 اعتماد نیستند چه رسد به ادعای اجماع؟!

، خلفاء هفضیه را مسلمان قرار دادتنھا را - لعنت خدا بر او باد - این رافضی
 !ه استدوختشان  برای را کافر دانسته و لباسی از آتش راھا  آن راشدین و مبائعین

بین مسلمین و قریش دشمنی قرار نداده  - بر اساس دروغ و افتراء او - یعنی آیه 
ی که خلیفه اولشان نخستین ھای آنبودند، ج  خدای که با رسول ھای آن،بلکه میان یاران

نفر ھمراه رسول در کلبه بود، (آیا کسی که در کلبه جان فدای رسول باشد، با یاران 
آن رافضی حدیث بخاری را روایت .دھد می رد) دشمنی قرارنگ و درگیری داجخود 

 .هکفار قریش را قرار دادس کرده و به جای اھل بدر
ھمراه این کفر و فجور معجب بودن به دالئلش را به « :گوید میببین چگونه دروغ 

 !زده شده استگوید بشری از دالئلم شگفتمی» دھد می امام بشری نسبت
زھر بشری، دانشمند روزگارش، دروغ خ األیمنسوب به ش(پس ثابت شد مراجعت 

 ن بود.)یرافضی عبدالحس
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 !کند می این یکی از احادیثی که از امام بخاری روایت
 خانه کفر و الحاد ،و راھرو به جھنم دروازهین تر بزرگبر این اساس رافضیه 

 باشند. می
 گویم: جواب آیه از چند جھت درست است.  می در مرحله دوم

ای ذکر نشده؟ تا حجت ما صحت این نقل را خواستاریم مگر حدیث به گونه  -۱
نقل  والتقغیرعالم بر من باشد. تنھا نسبت دادن به تفسیر ثعلبی یا نقل اجماع

به اتفاق عالمان حجت نیست و ھمچنین عالمان بر این  باشد و نمی صادق
 عمر، اعتقاد به فضلتنھا روایت یک حدیث درباره فضل ابوبکر و  اتفاق دارند که

 .گرداندرا واجب نمیھا  آن
 کنند.و غیره را اثبات نمی فضل و م فقھیاجمھور اھل سنت و شیعه اینگونه احک

شود، این بر  می اگر تنھا نقل به اتفاق ھمه فرق دلیل نباشد، استدالل به آن باطل
 کند.نقل قول از ثعلبی و ابی نعیم و نقاش و ابن مغازی و دیگران صدق می

ین ادعاھای دروغین تر بزرگاز » اجماع دارند که درباره علی نازل شد«قول   -۲
اجماع بر این است که درباره علی نازل نشده، و علی انگشترش را  است چون

حدیث روایت شده دروغ و  در نماز نبخشیده است، اھل حدیث اتفاق دارند که
 است. یجعل

ق دارند بعضی از احادیث ثعلبی موضوع باز ھم اھل حدیث اتفا :اما نقل از ثعلبی
گویند: در  می کند بدین علت به اومانند احادیثی که در اول ھر سوره روایت می ھستند

 .کند یا حاطب باللیل استتاریکی شب ھیزم جمع می
که حدیث صحیح و ضعیف را  این است حال و احدی شاگردش و سائر مفسرینی

 کنند.نقل می
ث از ثعلبی و واحدی داناتر است، تفسیرش مختصر تفسیر به حدی پس بغوی نسبت

-ثعلبی است از احادیث موضوع ثعلبی و تفاسیر از اھل بدعت ثعلبی چیزی روایت نمی
 کند.

ل اھر چند ثعلبی دین خوبی داشته ولی عالم به حدیث نبوده و در بسیاری از اقو
 دھد.سنت و بدعت را تشخیص نمی

لد و ابی حاتم و ابن منذر و خ: طبری و بن ماما مردان بزرگ تفسیر مانند
 اند.این احادیث موضوع را ذکر نکرده - ھا آن و حیم و نمونه عبدالرحمن بن ابراھیم
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، حتی ابن حمید که جای بحثی نداردداناتر مانند ابن حنبل و ابن راھویه ھا  ایناز 
عبدالرزاق مائل به تشیع بود ھرچند  اند.موضوعات ذکر کرده در و عبدالرزاق ھم این را

ھم  و غیر قابل اعتمادی ضعیف چه مرد اگر کرد، می و درباره فضل علی زیاد روایت
 دروغ آشکار را روایت کند. مثل این از اینست که  تر بزرگ ولیباشد 

 را بیان کنید. انگویید دلیل خودت می حاال اگر راست
 است که راست است. صدق معلوم صادق باید بر صدقش دلیل داشته باشد

تواند یک دلیل باشد.  نمی تمام دلیل آن مرد دروغ است و ھمه مقدمات درستش
 و اگر ما آورند. نمی پس نتیجه ای به بار چون مقدمات درست بر باطل ممتنع ھستند

 ترین دروغ است.را دلیل بنامیم قبیحھا  آن کنیم و را ذکرھا  آن
شاید دروغ باشد و ھرچند  دھند.عتماد میپس در تفسیر بر حکایت قولی، بعضی ا

اند. اگر یک سوال که اگر صادق باشد شاذ است چون اکثر علماء با آن مخالفت کرده
ن ھستند، برھان باشد، براھین زیادی از این آصدق آن معلوم نیست و علماء مخالف 

رھان شود، تعارض دو برھان تناقض است چون ب می ھایشان آوردهنوع برای نقض گفته
 خدشه ناپذیر است.

 ،میرا بیان نمایھا  آن تا دروغ بودن ادعاھای کنیم میان شاءالله دالئلی را اقامه 
 خداوند قلبش را کور کرده باشد. که چون دروغ آشکار است. مگر برای کسی

 آنانھای  آنبراھین دال بر رسالت و قرآن و اسالم حق ھستند و مناقض برھ
 باشند. می

اگر انسان ھوشیار  پرورانند می را در سر شان بودننھایت چیزھایی که مدعی برھان 
 که اینان در حقیقت برد می تفکر کند، پیھا  آن نگاه کند و در لوازم و نتیجهھا  آن به

 کنند.دار میو شخصیت پیامبر را خدشه ایمان به خدا
طعن ھا  آن ست که ھدفچون اساس رفض مال گروه منافق و از این دین برگشتگان ا

که تصدیق آن موجب  دزدن به قرآن و رسول و دین اسالم بود. احادیثی را درست کردن
دادند. بعضی از این  می شود. و آن احادیث را بین اقوام ترویج می طعن زدن به اسالم

مروجین جاھل و پیرو ھوا بودند بعضی دیگر عالم و برای ضربه زدن به اسالم و فاسد 
این حدیث صحیح است در  ندکردند. یا معتقد بود می یده اسالمی آن را قبولکردن عق

 کرد.لطمه وارد میھا  آن حالی که به معتقدات دینی
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کنند  می یی که رافضیه نقلھا دروغ شدندیک در وارد می بدین جھت تمام زنادقه از
 گشتند و نزد کسی که می برای لطمه وارد کردن به اسالم پخشھا  آن توسط

 حقیقت اسالم را متوجه و چون شدند می دانست این دروغ است ترویج داده نمی
 شد. می دانستند چنین دروغ ھا به شبھه تبدیل نمی

گمراه  و ی زیادی از اسماعیلیه و نصریه و منافقین از دین برگشته ملحدھا گروه
و حدیث  ی رافضیه در تفسیرھا دروغتصدیق ھا  آن در حالی که ابتدائی گمراھی شدند

بعد از طعن زدن به صحابه  رافضه بود، و دست پختی ھا دروغھا  آن ابتداء دعوت ،بود
  !از علی نوبت به رسول و خدا رسید و بعد به طعن علی ھم رو آوردند

 :ب بین مذاھبیدر مورد تقر

تاب آمده کو در آن  »الفصول املهمة يف تاليف االمة«دارد به نام  یتابک ین رافضیا 
 )گردد می ودشخالبته شامل (ه امت ھمه مرتد ھستند ک

عه یدشمن ش ین و حتین است دشمن اسالم و مسلمکب با او چگونه ممیپس تقر
 ر رافضیه است.یغ

 .دروغینث یبه احاد استدالل کردن 
گران پناه یخود و د - موضوع - ساختگیث یه به احادیف قرآن رافضیبعد از تحر

ث ین احادیه اکشود یعه، مشخص مینزد شھا  آن نیتدوسنت و  یھنگام بررس. بردند
 دروغ و افتراء ھستند.

 د.یآیتاب مکن ین بحث در جزء سوم ایا 
ر کن آن را ذیعبدالحس و ه ابن مطھرک یث موضوعیم بر دو حدینجا توقفی داریدر ا

 اند.ردهک
نسبت ه بر مراجعات به دروغ ک یه ھمراه اضافات خودم را در ردیمیو جواب ابن ت

 نم.کین ثابت میتوسط عبدالحس یاالزھر بشرخیداد شده به ش
 :هیمیم و جواب امام ابن تینکیل اول شروع میاز دل

 :ث خانهیحد
ث منقول از یمنھج سوم در ادله سنت، حد« :دیگویل اول از ابن مطھر است میدل

 :شعراء نازل شد ۲۱۴ه یه آک یامبر است ھنگامیپ
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نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 ]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

 ۴۰ه کرد کجمع  یعبدالمطلب را در خانه عل یامبر بنیپ« »انت را بترسانیکنزد«
 یتنه ھرکدامردند کر را آماده ینان و ش یگوسفند و مقدار یکمرد بودند، و دستور داد 

ھا  آن ارکن یامبر با ایپر شدند یساد خوردند و ھمه آرام غذا خوردند تا یر زیگوشت و ش
ھمه  یعبدالمطلب خداوند مرا برا بنی یا«ره و مغلوب ساخت سپس فرمود: یرا خ

من » رسانتانت را بیکد و فرمود؟... نزدیشما خصوصًا برگز یمردم به طور عموم و برا
ن و یو مصداق آن دو سنگ یآسان است اما معنھا  آن ه تلفظک یالمهکشما را به دو 

م یو ھمه تسل دیگردیعرب و عجم م کلمه مالکنم با آن دو کیبزرگ است دعوت م
 شوند.یشما م

، شھادت ان ال اله اال الله و دیابییشوید و از آتش نجات میو با آن داخل بھشت م
ن و یبرادر و جانش رساند یاریار مرا جواب دھد و کدر این ھرکس ان محمد رسول الله 

رسول  یمن ا :گفت یجواب نداد عل یسک .شودیبعد از من م فهیو وارث و خل یوص
ھمه  ردکان یپس کالم را دوباره ب ن.ینم، فرمود. بشکیم کمکار به تو کخدا در 

گر ین. دفعه دیبنش :فرمود آنحضرت و .ردکرار کھمان جمله اول را ت یت بودند، علکسا
ار کن یشد و گفت من ا باز ھم بلند ینزد، عل یحرف یسکرد کرار کرسول کالمش را ت

فه من یو وارث و خل یوص و رین تو برادر و وزیبنش ند:فرمودآنحضرت دھم. یم جامنرا ا
 .یھست

ات را امروز ن برادر زادهیاگر ا :گفتندیه به ابوطالب مک یمردم ھمه رفتند در حال
 !ردکر تو یسودمند بود، او پسرت را ام یردکیقبول م

 جواب از چند جھت است.« د:یگویم یاالسالمخیش
نزد اھل  »اند هردکھمه مردم آن را نقل  ؛هکاو  یادعا«در مورد صحت نقل   -۱

ن و یمسلم یھا کتاباز  ھیچکدامث در ین حدیار، اکاست آش یث دروغیحد
 ر نشده است.کر معتبر و قابل احتجاج ذیو تفاس یزد و سنن و مغایصحاح و مسان

 یو واحد ینند مانند ثعلبکیف را نقل میضع ح ویه صحک یریاز تفاس یاگر در بعض
ت یتنھا روا ت شودیگران روایحاتم و د یر و ابیرجر معتبر مانند ابن یا تفاسیو  یو بغو
چون اگر  ستیل بر صحت آن نی، با اتفاق اھل علم دلنیستن عالمان حجت یاز ا یکی

شود نه ت یح روایات صحیف ھستند الزم است روایح و ضعیات صحیروا یدانست
-ذکر کردهبا ھم ف و ارزشمند را یه ضعک یریدر تفاس ؛ن استیا سخنت ینھا ،فیضع
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ن یبا ا وجود دارد روایت شده است یادیث موضوع و دروغ زیر احادیاند و در آن تفاس
ن یح مخالف ایبا سند صح یاتیروا یو بغو یحاتم و ثعلب یر و ابیرجر ابن یتفس وجود

ه اھل علم بر صحت کح یگر سبب نزول را با اسناد صحید یبعض اندردهکر کت را ذیروا
 ت فوق تناقض دارد.یه با رواک ینند در حالکیت میآن اتفاق دارند روا

ن سبب یبد نندکیت میح را روایف و صحید در سبب نزول ضعنعادت دارھا  آن اما
ھرچند  باشد،ا ھ آن تیادآور اقوال مردم و روایرده؟ تا کر کذرا چند قول ھا  آن از ھر یک

ند کر کات را ذین روایاز ا یبعض یسکباشند اگر یف میح و ضعیصح ین منقوالت داریا
ن یکند فاسدتر کش را از ھمان مفسر در ھمان موضوع ترتیگر متناقص روایات دیو روا
 است. دو رویی و تقلب را مرتکب شدهھای  نمونه

 ه مجروجکبل هثابت نشده عدالت او کند کیاستدالل م یه به شاھدکنیمثل ا
ا به ی ،انداو شھادت داده ضمتناق ادییشاھدھای عادل ز یبودنش ثابت است و در حال

ه مجروج بودنش بر او ثابت کبل هه عدالت او ثابت نشدکند کیاستدالل م یسکت یروا
 .اندردهکت او را نقل یه خالف رواکند کیم کرا تر یادیات عادالن زیاست و روا
آن از اھل ثقه و  ضگر مناقیات دیرواو از اھل ثقه و عدالت نقل شد  یتیاگر روا

 یکیدام کتا مشخص گردد ده شوند یت دیرواھردو الزم است  ت شدهیعدالت دیگر روا
 تر ھستند؟حتر و راجثابت

ح یت ثابت و صحین روایا ضات متناقیث متفق باشند روایو حد حاال اگر اھل علم
چه  تواتر ھستند اگر روایتی مخالف حدیث متواترباشد ضاقات منین روایا یاست و حت

 دارد؟ یمکح
 ت باطل استین روایه اکاند اند چون دانستهردهکر نکن را ذیر ایاھل تفس

 :دوم
 :ھستم یت راضیل از روایاز دو حالت ذ یکیمن با 

 نند،کیدر مساله نزاع به آن استدالل م ه اھل علمکر شود کذ ید با اسنادیا بای  -۱
 باشد. یمسئله فرعھرچند 

 ه مردم به صحتش اعتماد دارند.کث یاز عالمان علوم الحد یکیبه قول   -۲
از اھل فن قول او  یسکا یاختالف داشته باشند  یه در مسئله فرعیمثًال اگر دو فق

جا کنند، از کاما اگر مستند نباشد و آنھمه نقل ھم آن را قبول ن. را درست بداند
ه طعن به سلف امت و جمھور علماء بر آن بناء ک یمسائل اصول م؟ مخصوصًا دریبدان
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ه استادان ک یثیچگونه حد ین جائینند در چنکیشود، و توسط آن اصول را نابود میم
ح یآن را تصح یه عالمکاند و مشخص نشده ردهکئمه نقل آن را ثابت نأشناخته نشده و 

 ؟!شودیرده باشد قبول مک
 :سوم

ث شناس یه حدک یاست، ھر عالمو ساختگی ث دروغ یحدث نزد اھل ین حدیا
از عالمان  یکچ ین علت ھیدروغ و موضوع است، بد حدیثاین ه کداند یباشد م

ه ک یسکچون  ،اندردهکر نکه مرجع منقوالت ھستند آن را ذک یھا کتابث در یحد
 ه دروغ است.کداند یث داشته باشد مین علم به حدیمترک

ت یه عبدالغفاربن قاسم بن محمد در آن است رواک یبا اسناد یر و بغویابن جر
بن  کث از او اجماع دارند. سمایعلماء بر ترک حد :گویدمی یوفکم یابو مر ،اندردهک

 اند. ردهکب یذکحرب و ابو داود او را ت
 یزید: چیگویم یمیاند. تمثش باطلید: ثقه نیست و ھمه احادیگویاحمد م 

ن وجود اخبار را یو با ا ،شدیخورد تا مست میعرق م :دیگویم ینیابو مد .ستین
حاتم  یاند. ابردهک کاو را تر ییحیستند و احمد و یثش حجت نیاحاد ردکیعوض م

د: یگوی. یحیی منیسته ثقه کرد و در اسنادش عبدالله بن عبدالقدوس است کت یروا
 است. بد طینتی یست رافضین یزیچ

 ف است.ید: ضعیگویم ی، دار قطننیستد: ثقه یگوینسائی م 
ف و معنعن در مسند او ھستند و یتر است چون مجھول و ضعفیضع یو اسناد ثعلب

 ستند.ین مسئله قابل احتجاج نیتر کوچکدر 
 :چھارم

ات رسول به یدر مدت ح یه چھل نفر نبودند حتیعبدالمطلب در زمان نزول آ یبن
 دند.یچھل نفر نرس

ابو  - حارث - ابوطالب - اتفاق مردم چھار پسر داشت: عباسچون عبدالمطلب با 
ھاشم نام دارند و تنھا چھار نفر  یه بنکلھب تمام فرزندان عبدالمطلب از آن چھار پسراند 

 دشمنش ابو لھب. یگریابو طالب و د - حمزه - دند. عباسیش نبوت او را دیاز عموھا
طالب به اسالم  :ھستند یو عل عفرل، جیطالب، عق ؛ش: از ابو طالبیھااما عموزاده

مان آوردند. جعفر به حبشه سپس به یا یاند جعفر و علده امام بقیه اسالم را دیدهینرس
 رد.کنه ھجرت یمد
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رد کافت و آن را تصرف یتسلط ھا  آن دارائیھایبر  پس از ھجرت بنی ھاشم لیعق
از  یزیل چیا عقیآم فرمود: یرسیبه رسول گفته شد فردا به مکه م ین خاطر وقتیبد

 گذاشته است ؟ یما باق یخانه برا
ه مرد نبودند، کدام در مکچیچون ھ بودند کوچکه کاما عباس ھمه پسرانش در م

ھا  آن فرزند چھارم بعد از قثم ه مرد بودندکدالله و فضل در مین عبدالله و عبکفرض 
بن عبدالله  .و کنیه عباس ابوالفضل است است تر بزرگو فضل از ھمه  ا آمدیبه دن

ا چھار یشعراء به دنیا آمده است ھنگام ھجرت سه  سوره ۲۱۴ه یبعد از نزول آعباس 
ه بعد از یا آمدند بقیدالله به دنیات رسول تنھا فضل و عبدالله و عبیسال داشت. در ح

 فوت رسول.
ھردو عه و یان و ربیمتر بودند. حارث دو پسر: ابو سفکحارث و ابو لھب  یھااما بچه

 سال فتح مسلمان شدند. در
مان آورند. سه پسر داشت دو نفرشان ین فرزندان ابو لھب سال فتح ایھمچن

 مسلمان شدند.
ردند و رسول علیه عتبه دعا فرمود کت کن شریث در جنگ طائف و حنیعتبه و مغ

 بر اثر دعای رسول در زرقاء شام درندگان او را خوردند.
 !!دند چه رسد به چھل نفریرسیست نفر نمیبفرزندان عبدالمطلب بودند به ھا  این

 :پنجم
 دروغ است چون» خوردندیر را میاز ش یگوشت و قسمت یاتنه ھرکدام«گفته او 

 شناخته نشده است.ھا  آن انیم یزین چیخوری معروف نبودند و چنپربه ھا  آن
 :ششم

و  یوص ر ویار مرا جواب دھد. برادر و وزک این درھرکس «اما قول رسول به مردم 
امبر نسبت یست به پیدرست نو و دروغ است  ساختگیالمی ک! »ن من استیجانش

ره بعد از رسول یو غ ینیموجب جانش یداده شود چون تنھا جواب دادن و باور
ن و یاقامه د اند و در راهردهک یاریاند و رسول را شود زیرا ھمه مومنان جواب داده ینم

ردند بر ک یدشمن شان برادراندند و با یشکغربت دند و یاطاعت رسول جان و مال بخش
و نارحتی بعد از راحتی  ،و فقر بعد از ثروت ،و ذلت بعد از عزت ،بعد از الفت ییجدا

 .شکیبا بودند
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ن یشنھاد این پیھمچن فه نشدندیخل ھیچکدامن وجود یمعروف است با اھا  آن خیتار
 دادندیاگر چند نفر جواب م بدھندجواب ھا  آن از یان دارد بعضکنفر ام ۴۰امر بر 

 ھما ھمه با یشد؟ ین مییبدون سبب تع یسکا یشد؟ آیفه میبعد از او خل یکیدام ک
 یاریار خالفت و اخوت و وزارت را تنھا به جواب دادن و کشدند؟ دوباره یفه میخل
 یان بھرهیمان دارد از ایامت ایبه خدا و روز قھرکس رد، پس کیردن مشروط مک
الم رسول خدا کن ین است اکنبرد منافق است، چگونه مم یه بھرهکھرکس برد و  یم

 ؟!باشد
 :ھفتم

ھا  آن چون اور او بودندیجواب دادند و  ید بن حارث مانند علیحمزه و جعفر و عب
تعداد ه کنیحمزه قبل از ا یمان آوردند، حتیاند و به خدا و رسول انین اولیسابق

 مان آورد.یبرسد امسلمانان به چھل نفر 
او با فرزندان عبدالمطلب در  ردندکیامبر در خانه ارقم بود و انجام اجتماع میو پ

 یچون ابولھب دشمن آنان بود و ھنگام محاصره در شعب اب شدندیجمع نمھای  آنخ
 نبود.ھا  آن طالب ابولھب با

 :ھشتم
ه یآ یوقت«شده ره نقل یھر ین از ابن عمر و ابیحیدر صح هیدرباره سبب نزول آ

 یخاص و عام) فرمود... ابه جمع شدند (ھا  آن رد،کش را دعوت یامبر قرینازل شد پ
عب خود را از آتش نجات کبن مره  یبن ید، ایعب خود را از آتش نجات دھک یبن

ھاشم و عبد مناف خود را از  یبن ید، ایعبد شمس خود را از آتش نجات دھ ید، ایدھ
فاطمه دختر  یا دیلب خود را از آتش نجات دھطعبدالم یبن ید، ایآتش نجات دھ

 »محمد خود را از آتش نجات بده.
امبر فرمود: یپ ه نازل شدیآ یت شده است: وقتیرواس رهین از ابو ھریحیدر صح

 یبن یبه شما برسانم ا یتوانم نفعینم دیش جان خود را به خدا بفروشیقر یا«
 یرسانم، ایبه تو نم یصفیه خاله رسول نفع یرسانم ایبه شما نم یعبدالمطلب نفع

 یمسلم راو» د.یبردار دیخواھیرسانم، ھر آنچه از مال من میبه تو نم یفاطمه نفع

 .»ستادیبر تپه صفا ا« »الصفا یقام عل«ند کیعائشه اضافه مو ث است، یحد
قرار  یآن سنگ یه در باالک یوھک یرسول خدا به سو« صه آمد کهیث قبیدر حد

شما منذر ھستم، نمونه  یعبد مناف من برا یبن ید ایشکاد یرفت، سپس فر تداش
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ترسد قبل از یم رودیاھلش م یند به سویبیکه دشمن را م یمن و شما مانند مرد
 ا صباًحا...یند به: کیرسیدنش دشمن برسد شروع م

رون آمد از یه نازل شد رسول خدا بیآ یوقت«ن از ابن عباس نقل شده یحیدر صح
زند؟ جواب دادند یاد میفر یسکچه  :گفتند !دوستان یا :اد زدیفر تپه صفا باال رفت و

 یبن یعبد مناف ا یبن یفالن ا یبن یا :اد زدیرسول فر ،میش او برویمحمد بیاید تا پ
ش یاز بزرگان قر .فالن یبن ی، ایعد یبن یفھر ا یبن یگر ایت دیعبدالمطلب و در روا

 .دیگویند محمد چه میفرستاد تا ببیم را یسک رون برودیتوانست بینم یسکاگر 
وه است چه کپشت  یرکاگر به شما بگویم لش«رسول خدا فرمود:  مردم جمع شدند و

گفت، من  ،ایمندیده یاز تو دروغ بله چون :د؟ گفتندینکیق میا مرا تصدید؟ آیگویم
و نابود  کابولھب گفت: ھال .ترسانم می که در مقابل من است کدردنا یعذاب شما را از

 و سوره تبت نازل شد.  .دی؟ بلند شوه ایردکرا جمع ا ن میا یبرا یشو

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
 ]۱[المسد:  ﴾١َ�بَّۡت يََدآ أ

 » گرددینابود باد ابولھب و حتمًا ھم نابود م«
را ث ین آن حدین و مصنفیاز مفسرھا  آن و نمونه یو بغو یاگر گفته شود آخر ثعلب

ث بر یموجب اتفاق اھل حدھا  آن تیتنھا روا :شودیدر جواب گفته م ،اندردهکر کذ
ث بر یاھل حد که روایاتی وجود داردھا  آن یھا کتابشود چون در یصحت آن نم

 یو عقل یدارند، با ادله نقل یادیز یزھایچ اتفاق دارندھا  آن دروغ و موضوع بودن
ضرورتًا و حتمًا دروغ ھستند و ھا  آن از یبعض یه دروغ ھستند حتکشود یدانسته م

 !نباید ادله باشند
 شان دیانتند، چون صالح ھستند و یگویدروغ نم یگران عمدیو د یثعلب

نند، و کیت میاند روادهیشنیا و اند  هردکدا یند، ولی آنچه پیگزارد دروغ گو ینم
 یو عبدالرحمن و احمدبن حنبل و عل ییحیث مانند شعبی و ید حدیبه اسان ھیچکدام

و  یداود و نسائ یو مسلم و اب یو بخار ییحیو اسحاق و محمد بن  ییحیو  ینیبن مد
گاه نیستند، بل یزرعه و دارقطن یحاتم و اب یاب ن بزرگ مردان در نقد و یه امثال اکآ

و نندگان از صحابه کت یو رواج  رمکدارند، به حال و احوال نبی ا یت خبرگیروا
گاه م، از ناقالن علم هرین و غین و تبع تابعیتابع  باشند.یآ
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 ردند و اخبارکف یتالھا  آن ث و اسماءیدر شناخت مردان ناقل حد یادیز یھا کتاب
اند در آن کتاب ھا ردهکت یه از طبقه دوم رواکان آنان و طبقه سوم یو اخبار راوھا  آن

 .مراجعه شودھا  آن احادیث باید بهه است برای شناخت دمفصًال توضیح داده ش

ن و یو احمد و ابن مع ینیقطان و ابن مد ییحی »العلل واسامء الرجال«تاب کمانند 
 ره.یو غ یحاتم و دار قطن یزرعه و اب یو مسلم و اب یبخار

ث درباره یاز احاد یبعض ح وجود دارندیث موضوع و صحیاحاد یر ثعلبیدر تفس
ث موضوع یبه اتفاق اھل حد کهاند  ذکر شده یو واحد یزمخشر ھا در تفسیرسوره

 ھستند.
 ھا آن ریرش خالصه تفسیاست و تفس یو بغو یاز این گذشته واحدی شاگرد ثعلب

 .بھتر نیستھا  آن باشد پس از می
گاه یاز بغو یو واحد یثعلب  یداند و بغویم تر خوبرا  یعرب یتر ھستند و واحدآ

 است. رو سنتیشتر از آن تابع و پیب
 نیست،ل صحت قولش ین باشد دلیمعتقد به خالفت خلفاء راشد یه مردکنیا

و عدالت باید میزان ھردو  ه برایکست بلیل بر دروغگوی نیعه بودن دلیه شکھمانطور 
 باشد.معیار 

 اند و حتیردهکام و فضائل درست کدر اصول و اح یادیث دروغ زیمردم احاد
 شده است. ه ساختهیدر فضائل خلفاء راشدین و معاو یادیث زیاحاد

ح از یص صحیاست بدون تشخ یاز مردم روایت حدیث در ھر بحث یھدف بعض
 شده است. یب چنین اشتباھکم در فضائل خلفاء مرتیابو نع که ھمانگونه ،فیضع

و  یاھواز یخوراش و ابو عل یتاب ابوالفتح بن ابک ؛فراوانی مانند ھا کتابدر فضائل 
 یر در فضائل علکو ابو قاسم بن عسا یدر فضائل عل یه و نسائیگران در فضائل معاوید

  .ف شده استیره تالیو غ
ف را از ھم جدا یح و ضعیصح ،اند ت کردهیاند روادهیشنھرچه  گرانیو دھا  این

 م.ینکق یت را تصدیروا یکست مجرد یاتفاق اھل علم درست ن وبه ،نندکینم
ت ین در اصول و فقه و زھد و دقائق روایرا بدون اسناد از منصف ثیه حدک یسکاما 

نند، کیح را نقل میف و صحیث ضعیحدھا  آن شود چون می ند مرتکب جرم بزرگیکیم
 شود.یدا میره پیو غ یو رأ و زھد قئتاب رقاکه در کھمانطور 
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گفته امام رده و کر کن آن را ذیه عبدالحسک یثیحد« :میگویان من ھم میو در پا 
ث نسبت یدر صحت حد یخ بشریرده و موافقت را به شکت یاحمد آن را در مسند روا

 .ونه استگدھد خیانت است چون اصل حدیث در مسند اینیم
بن  از عباد لاز اعمش از منھا یکاسود بن عامر و شر): «۱/۱۱ت مسند (یو روا

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ هیآ یوقت :نندکیت میروا یاز عل یعبدالله اسد
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
�ۡ٢١٤﴾ 

ھا  آن رد و ازکجمع  را نفر بودند ۳۰ه کتش یامبر اھل بیپ نازل شد ]۲۱۴[الشعراء: 
مان ین و پید یسکھر  :امبر فرمودیدند، سپس پیخوردند و آشام ھمھا  آن پذیرای کرد
 :گفت یمرد ن من خواھد شد؟یند، در بھشت با من خواھد بود، و جانشکمرا ضمانت 

بر عھده گرفت،  آن را در مکه یسکرسول خدا چه  یا - اسم او را نبرد یکه شرک -
 شنھاد شد ولی تنھا علییت پین را گفت، رسول خدا فرمود: به اھل بیگر ھم اید یسک

 .»پذیرفتآن را 
از  ھرکدام«د یگویدرباره اسنادش م یه آن رافضک ث مسند استین نص حدیا

بدون سخن مردان ھا  آن ، ھنگام منازعه حجت ھستند و ھمهن سلسلهیراویان ا
 .»دنباشمی یصالح

 :آوریم می اول در مورد سند سپس در مورد متن حدیث تحقیقی به عمل
 :ان حدیث مذکوریراو
عن)  - معنن (عن یث مدلسش وقتیحد ندکیجعل م یاعمش ثقه است ول -۱

 شود.یباشد قبول نم
دانند. امام یاو را ثقه م یو نسائ ین و عجلیمعابن  است یوفک ابن عمرو منھال -۲

م کحا. »ابو بشر نزد من از منھال محبوبتر و معتبرتر است« :دیگویاحمد م
ف یاو را متھم و ابن حزم درباره او سخن گفته و او را ضع ییحی«د: یگویم

گفت شعبی یه مکدم یاز پدرم شن« :دیگویعبدالله بن احمد م .»اند دانسته
  .»رده استک کمنھال را ترعمدًا 

 -۱ث دارد: یتنھا دو حد یدر بخار« د:یگوی) م۴۴۶(ص  یسار یابن حجر در ھد 
گر در یث دیحد -۲ن و یذ حسن و حسید بن حسن از ابن عباس درباره تعویث سعیحد
ث دوم اختالف دارند (ترجمه یروات در موصول و متعلق بودن حد :ر سوره فصلتیتفس

 )۴۴۶: ۴۴۵ص  یالسار یزان االعتدال و ھدیب و میاعمش در تھذ
 یعبادبن عبدالله اسد -۳



 ١٦٣  سازی به تحریف و دروغ استدالل

و  یاست بخار یاسد یشیربن عوام قریاو عبادبن عبدالله بن الزب«د یگویم یرافض
ده است یر شنکاند از عائشه و اسماء دختر ابوبردهکحشان به او احتجاج یمسلم در صح

ت یھشام بن عروه از او روار و یه و محمدبن جعفر و زبیکمل ین ابن ابیحیدر صح
 نند.ک یم

 .»است ین دروغ و افتراء رافضیا« :میگویم
ل آمده یو تعد حرجتاب کب و یتھذ بیتاب تھذکصفحه از  یکشرح حال آن دو در 

ابن حجر  .»ندارند یق او اختالفی(اھل مدینه) ھستند، درباره توث یآن دو مدن« .است
رده و منھال بن کت یروا یاز عل یوفک یاسدعباد بن عبدالله « :دیگویب میدر تھذ

ابن حبان او را ثقه دانسته و » ه نظریف«د: یگویم یبخار. »نندکینقل م عمر از عباد
 ینیمد یدارد و عل یثیابن سعد گفته: احاد :دیگویم یالم بخارکابن حجر درباره 

 یاز علث او یحمدبن حنبل درباره حد :دیگویم یابن جوز ف است.ید: ضعیگو یم
ابن  مجھول است. :دیگویابن حزم م .ر استکگوید: منمی» بر ھستمکق ایمن صد«

رده است کر کگران را ذیه شرح حال منھان و دکھمانطور  یسار یحجر در ھد
 .نفرموده» صاحبنا«ای به لفظ  اشاره

او را  ید و بخاریگویم یه آن رافضکنگونه آست ین نیحیچون او از رجال صح
 .»ه نظریف« :دیگویم ه چون در مورد اوف دانستیضع

 یترجمه عباد مدن یول میدآوررا به دست  یوفکزان االعتدال شرح حال عباد یدر م
  .وجود نداشت

د یگویم یرد و بخارک، نقل یاز عل یعباد عبدالله اسد« :دیگویزان میدر م یذھب
م یگویم شود. می ن گفته اشکاالتی دیدهیدر ا »ده استیمنھال بن عمرو از عباد شن

من  :ند که گفتهکیت میروا یاز عبادبن عبدالله، از عل از منھال ): عالء بن صالحی(ذھب
 ن را چنینیا من قبل ازھیچکس بر ھستم و کق ایعبدالله، برادر رسول خدا و صد

ننده من ھفت سال قبل از مردم مسلمان کافتراء  یمگر دروغگو دیگوینگفته و نم
 است. یه علین دروغ علی): ایم (ذھبیگویم خواندم.شدم و نماز 

در  یثیث است ابن حبان او را ثقه دانسته، و احادیالحدفیضع :دیگویم ینیابن مد
ف یضع یتاب المغنکاو را در  یذھب را در فضل علی روایت کرده است. یفضائل عل

 .دانسته
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با وجود  ود داردنه اینکه یک علت دارد بلکه برای ضعیف دانستن آن سه علت وج
ردم و رجال کجزء اول مسند احمد نگاه  ۱۱۱ث ص یاین سه علت ضعف باز ھم به حد

  .ل ھستندیثقه، و ثابت الدلھا  آن بررسی نمودم ھمهرا ث یسند حد
ن عباد بن یدانند و بیث و علوم و رجال آن را نمیاز حد یزیچ االزھرخیشآیا 

ه ک یمدن یربن عوام اسدیعبادبن عبدالله الزبف است و یه ضعک یوفک یعبدالله اسد
قائل چنین  مکانت علمین یبا چن ین عالمیچگونه چن ،گذاردیثقه است فرق نم

  ؟!کالمی است
تواند یخواندن بلد باشد م یه مقدارک یسکھر  ؛میشویتر منتقل مروشن یزیبه چ

گاھی چونسخن رافضی لعین را تشخیص دھد چه رسد به عالم دانا و   شیخ األزھر. آ
  :عین عبارت مسند

ن امامت عامه است؟ در نھایت روایت این یا ایآ» شودین من در اھلم میاو جانش«
 .آن جانشین من ھستم :که علی گفت جمله ذکر شده

ان شما است، یفه من در میو خل ین برادر و وصیا« گوید میاما این جمله پایانی که 
است ولی در مسند ذکر ھا  آن عین استدالل »دینکد و از او اطاعت یبه او گوش دھ

 !!نشده 
ن جمله یه به اک یدر حال ،شودیاین جمله اضافه چگونه به مسند نسبت داده م

 اضافی استدالل شده است ؟ 
شما به صورت خصوص  یعبدالمطلب، من برا یبن یا«گر مسند آمده یت دیدر روا

یه دیده اید قابل اعتماد آرا از ھرچه  امبرگزیده شده یعمومبصورت مردم  یو برا
 ه برادر و دوست من باشد؟کند کیعت میب یسکحاال چه ،است
 ج خدا رسول .بود تر کوچکه از ھمه ک یدر حال !..من :گفت یبلند نشد. عل یسک

: ندگفتیمخدا رسول  !..من :گفتمین را گفت و من ھم میسه دفعه ا نیبنش :فرمود می
ـ ۱۳۷۱شماره  ۲/۳۵۲(مسند  .»تا در دفعه سوم دستش را در دستم گذاشت .نیبنش
 ر) کق شایتحق

 یوقت ،نیفرمود: بنشین خاطر میبد امبر نبودیھدف پ یروشن است که عل
امبر ناچارًا دفعه سوم دست در یپ ردندکاز قوم دستور رسول خدا را اجرا ن ھیچکدام
 گذاشت.  یدست عل
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تاب کشوند و طعن زدن به یار برده مکردن اسالم به کبود نا ین اخبار برایچگونه ا
آن را شناخته چون به اساس عبدالله بن سبأ  یته بشرک نسلین یر بھتریفکو سنت و ت
ج  خدا ق بعد از رسولیر صدکو با ابوب دردنکعمل نخدا رسول ساختگی ت یدرباره وص

 عت نمودند ؟ یب
 د:یگویمت یر رواک) بعد از ذ۲۰در مراجعات ( یرافض

دروغش را درباره  ولی» اندردهکن الفاظ آن را نقل یث با ایاز عالمان حد یاریبس«
 .گفتج  ھم در اسناد و ھم در متن درو میدیمسند امام احمد د

 گمراه کننده رافضی را به خوانندگان نشان دھم: ھای  گراز راهید یخواھم راھیم
ن الفاظ ین خبر را با ھمیخش ایدر تارر یثکابا الفداء حافظ ابن « :دیگویم یرافض

  !»رده کت یروا
این برادر من است و «دم ین اضافه دیردم خبر را با اکه نگاه یه و النھایبه البدا

 یعل» د.ینکباشد پس به سخنانش گوش فرا دھید و از او اطاعت  می چنین و چنان
 دھد کهیه تو دستور مب :دنگفتیمردم بلند شدند و خندیدند و به ابو طالب م :گوید می

 ۴ـ ص ۳ج  )ینکو از او اطاعت  یبه پسرت گوش دھ
 کند؟  می نگاه کنید رافضی از چه روشی برای گمراھی مردم استفاده

تنھا عبدالغفار بن «د یگویه مکالم حافظ کاست به  نیا یمسلمانان گمراھ یا
او را به وضع ره یبن مدینی و غ ین است علیا یراو یعیذاب شکم آن یقاسم ابو مر

 ند تنھا روایت را نقلکینم یااشاره »دانندیف میه او را ضعینند و بقکیمتھم م
 .زند می کند و از نقد و تضعیف حافظ خودش را به کوری می

 ثشیحادأھشتم و  همراجع
 نیترثیکه خب ،شودیمعلوم م یبه روشن ین رافضیدر مراجعه ھشتم عبدالحس

 ر خیر امت شروعیفکداند از ت می ھمه امت را گمراهکه رسد یم ییارش به جاکھا  آن
ر و که با ابوبکرام کن مردم. صحابه یه بشر آن را شناخته، بھترک ین قرنیبھتر ؛کند می

ردند، کمخالفت  خدا با دستور رسول ین رافضیردند در گمان اکعت یعمر و عثمان ب
ه عبدالله بن سبأ کاست  یولن قیقرار ندادند ا خدا نده و مامور رسولیرا نما یعل

 رده.کآن را درست  یھودی
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ه ک یسکعت داده و حال یچون او ھم ب شودیھم م ین طعن شامل حال علیا
است) خدا ق و فاروق را بر تمام امت بعد از رسول تفضیل داده (منظور رسول یصد

 .گردد می ق با تواتر ثابت شده را شاملیه از ھشت طرکھمانگونه 
» ابناء الوزغ«ن را به یند، راشدکیبه طعن عامش اضافه م یطعن خاص ین رافضیا

 ند.کیف میتوص
 یف و ترسو و پست و ردیه ضعک یمرد :است به نام سام ابوس یاپرنده» وزغ«

 یه= المجموع المغبث فغ(معجم الل شود.یه مین پرنده تشبیبه ا ندارد یاست و مردانگ
 ) ۴۱۰ـ ۴۰۹ث یالقرآن و الحد یبیغر

 داشت.یمانند موقف ابن سبأ م یزنده بود موقف یزمان عل در ین رافضیاگر ا
فر کو  یم گمراھکرده و منجر به حکر کن مراجعه ذیه در اک یثیم به احادینکنگاه 

 شوند.یر امت میصحابه و خ
 م.یردکر کث را ذین احادیات ایدر گذشته تمام روا ن دارد کهیث ثقلیاساسًا دو حد

ث و مرتبط نبودنش به خالفت یحد یردم و از معنکان یصحیحش را بر یصحیح و غ
ستند و یا موضوع چون در شرع دلیل نیف یح ضعیر صحیات غیم، اما روایسخن گفت

 شوند.یھستند و موجب سقوطشان مھا  آن معارضنیز ح یح و صریث صحیاحاد
گر را یات دیرد و رواک کرا تر یح مانند مسلم و بخاریات صحیشود: روایمالحظه م

ث یبحث درباره حد آمده »هموال نت مواله فع�كمن «ات ین روایا یآورده در اثنا

 است. »الصواعق املحرقة«تاب کثرًا نقلھا از کگذشت و ا
 .در کتاب صواعق نیازمند توقف طوالنی ھستیم اتین گونه روایبه خاطر ا
ت ن امیبھتر یگمراھفر و کاستدالل بر  یگر برایث دین دو حدیث ثقلیبعد از حد

 :پردازیم می ثیشود حاال به نقد آن دو حدیت میروا
 ث اولیحد

ابد ییسوار شود نجات م یسکنوح است ھر  یشتکان شما ماند یت میھان اھل ب« 
 ». گردد  می از آن جا بماند غرق یسکو ھر 

 یرده و سند آن به ابوذر منتھکج یث را باسناد تخریم حدکحا«: دیگویم یرافض
نه نوح یان شما مانند سفیتم در مینمونه اھل ب« ثیحد یگر برایت دیروا. »شودیم

شود یرق مغاز آن جا بماند  یسکابد و ھر ییبر آن سوار شود نجات م یسکاست، ھر 
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 وارد آن شودھرکس  ل استیاسرائ یبن یبرا )١(»حطه«و نمونه آن دوباره مانند باب 
 »شوند.یم گناھانش بخشوده

ه ردکج یث را تخرید حدیسع یدر اواسط از اب یطبران« :دیگوین میعبدالحسو 
 »است

 ث دومیحد
تم امتم را از اختالف یند، و اھل بنکیم ین را از غرق نگھداریستارگان اھل زم«

نند، کمخالفت ھا  آن ند باوام خداکاز عرب در اح یالهیقبھرگاه دارد، یمصون م
 »شوند.یطان مینند و حزب شکیدا میاختالف پ

ث ید. حدیگویت کرده، سپس میم از ابن عباس رواکحا« :دیگوین میعبدالحس
 .»اندردهکج نیو مسلم آن را تخر یح اسناد است و بخاریصح

 یرده است، ذھبکج یتخر)» ۱۵۱/ ۳( کم در مستدرکث اول را حایحد :میگویم
ث دوم در یحده اسنادش ضعیف است، و کان نمود یرده و بک یث را بررسیحد

 ،ن گفتیه عبدالحسکرده است. ھمانگونه کح یم آن را تصحک) و حا۱۴۹/ ۳( کمستدر
 ه است!اوردیاست) را نوساختگی د (موضوع یگویه مک یذھب یاما بررس

درباره او  یبخار وجود دارد که یوفکث اول مفضل بن صالح یدر اسناد حد
 ست از اویدرست ن عنی است کهبه این م یج بخاریر است تخرکثش منیحد«د: یگو یم

/ ۱۰ب ابن حجر یب التھذی(تھذ اند.گفته یره ھم مثل بخاریابو حاتم و غ ت شودیروا
 ).۲/۳۲۰ یذھب ی= مغن۳۱۷ـ ۳۱۶/ ۸حاتم و  یل ابیعدت، جرح و ۲۷۲ـ ۲۷۱

دو  که ن استیاست، علت وضع ا ودروغین ه موضوعکرد کان یب یث دوم: ذھبیحد
 .ھستند یراو یکھردو در حقیقت  اند اماردهکت یث را روایحد یراو

رد کان یو ب »صحايب اكنلجوم، بأيهم اقتديهم اهتديتمأ«ث یلفظ حد :دیگویم یالبان 
 .ط دروغگو استیراوی آن احمد بن نس :دیگویاست و م و ساختگی ه موضوعک

 .)۸۵ـ ۸۲/ ۱فه و موضوع یث ضعی(احاد

 )419/ 1ج (املوضوعة  املرفوعه عن االخبار الشيعةتنزيه الرشيعه تاب کدر  یابن عراق
ط آمده و او یم بن نبیث از راه احمدبن اسحاق بن ابراھیرد، و گفته حدکر کث را ذیحد

 .آمد »ايمن البال« »من االختالف« یرد به جاکت یذاب است، و از پدرش از جدش رواک

                                  
 یح داده شده.سوره بقره داستان در آن توض ۵۸اشاره به آیه  -١
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م را کث حایاز احاد یث بعضیه اصحاب حدکردم کن اشاره یث ثلقیدر بحث حد
زان یالم ابن حجر در لسان المکاند و ردهکح آن توجه نیو به تصحاند  ردانستهکمن

ح یث موضوع را تصحیاحاد کاما در مستدر امام و صادق است«م کھنگام شرح حال حا
دانم چرا اشتباه کرده است  نمی ا متوجه نشده؟ ویدانم آیردم. نمکر کرا ذ» ندکیم

بیان ننموده باشد مرتکب خیانت بزرگی آن را  اشتباھش شده باشد و؟ولی اگر متوجه 
  .شده است

 .کند می ولی شیعی بدونه اشاره کردن به قول امام سخن را خائنانه نقل
که اند  است که در لیست ضعفاء قرار گیرد ولی گفته تر بزرگھر چند حاکم از این 

علت بعضی از عالمان  حاکم در پایان عمرش مرتکب اشتباھاتی شده است بدین
 اند. استدالل به احادیثش را بدونه نقد کردن منع فرموده

روایت کرده و با آن را  رسیم که رافضی می بعد از آن به روایت طبرانی در االوسط
شویم که در جلد سوم معجم  می بررسی کردن این روایت و سه روایت دیگر متوجه

 اند. روایت شده ۴۶. ۴۵کبیر طبرانی ص 
 ف است. یضع یعیش یوفک یاسلم یعلیبن  ییحی :دیگویم 

ند کف یرا تضع ق او اتفاق دارندیه بر توثک یند حافظ محاربکیچگونه عقل قبول م
سال در خدمت شرح و ترجمه  ۳۵باشد و حافظ مدت  یدر حالی که از رجال بخار

ه کنیا یجابه «ن است ید ایآنچه حافظ خواسته در اصابه بگو بوده است یمردان بخار
ن را به یس اکنوشته شده ع یمحارب یاسلم یف است به جاید اشتباه در تضعیبگو

 .»فیضع یثقه است نه اسلم یث محاربیحد یراو«د یگویاندازد، میگمان خواننده م
 ند.ک ید مییسد تاینویتابش مقدمه مکبر اول  هک یسکه او را توسط کیار، تزکن یا ایآ
 »جدا شود. ھا کتاباز ھمه  - با دقت نگاه و امانت در نقل - فات اویتال«د یگویم

ابن  ییحیه کند یبیند، مکیرا نقل م کدرتث مسیه حدک یجاست؟ در حالکامانت 
اندازد و از اشتباه یخود را به حماقت م ت وجود داردیدر روا یمعروف به اسلم یعلی

 ثقه است. یه محاربکندازد یند تا خواننده را به اشتباه بکیم یبردارحافظ بھره
ر کذ یث اسلمیرا بر حد یثمیو ھ یه نقد ذھبک یجاست؟ در حالکدوباره امانت 

 ند.کینم
داند دوباره  می فتر را معلولین ھم ضعیاز ا یند که ذھبکه نقل کنیچه رسد به ا

 .واھی است :گوید می
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ف یاما تضع ندکینقل م ۲۵۷۸شماره » نزالعمالک«ث را از ین حدیھم یعین شیا 
 جاست؟ک ت ادعا شدهنن امایند اکیر نمکنزالعمال را ذک

ت یروا» صحابه«اد بن مطرف در قسم اول از یث را در شرح حال زیحافظ حد :توجه
ه با ک یافراد« یاص است براخد یگویه خودش مکن قسمت ھمانگونه یرده است و اک

ا حسن یف یا ضعیح یق صحیند طرکیاند فرق نمردهکت یر او روایاند و از او و غاو بوده
ه دال بر مالقات او با کر شود کذ یابه گونه یسکا یشود) یر مکسه حالت ذباشد (ھر

ن قسم تنھا در سه قسم یه قبًال اک ین مالقات به ھر گونه باشد، در حالیاد باشد، ایز
قسمت قرار بدھم و در ھر شرح حال سه  یکم روشن شد آن را یبرا یردم ولکمرتب 

 نم.کقسم گذشته را جدا 
ج به سماع آن یه تخرکرد ک یثی: وقتی حافظ قول به ضعف اسناد حدمیگویم
ه صحت آن کست ین نیا ین قسم به معنیردن آن در اکوارد  ث از رسول خدا شدهیحد

 ثابت شده باشد.
گر باشد ذکر نکرده یز راھی ده دال بر ثبوت صحبتش اک یزین نقل چیو به دنبال ا

 است.
ادبن مطرف را در ین: زیعم« :گوید می) که ۱/۱۹۹» (دیالتجر«در  یو قول ذھب

 .»رد... درست ھستکر کان صحابه ذیم
اگر دو مجھول  :ث این استیمعلول بودن حد ین را شناختند، علت سوم برایاگر ا

 ند.کر کان صحابه ذیه آن را مکنیباشد بھتر است از ا یتابع
 یم در حالیمان داشته باشیخواھد: ما به صحت ایم یعیث، شین علل در حدیبا ا

ند در کت یروا یثیاز من حدھرکس « :فرماید می ند کهکیث رسول توجه نمیه به حدک
ه ک یسکاذب اول ک .)١(»ن استیاذبکاز  یکیداند دروغ است خودش یه مک یحال
 .است یراو می رد و دوکث را جعل یحد

است با  یف و موضوع در فضل علیث ضعیپر از احاد یعیتاب مراجعات شکمقدمه 
از  یو گمراھ خوانندگانث است و دروغ گفتن بر یالحدجاھل به علوم یلین وجود خیا

  .ار پیشه او استکدروغ آش یحق و حت

                                  
 مسلم. -١
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ن یسندگان خود را از ایه شاید یکی از نوکند کست به ذھن خواننده خطور ید نیبع
ان علت یو ب - اد بودندیزھرچند  - ثیج احادین علت در تخریبد ا حفظ نمایددروغ ھ
ردم و به اذن کشف کالمش کرا در  یشد، و دروغ و گمراھ یھمتم قوھا  آن و ضعف

 )۴۹۷۵ - ۴۸۸۱. شماره (مپرداز می ھا آن خدا بعدًابه ذکر
ه ک یاقوتیبه صحبه ورد. یند و بمک یدوست دارد مانند من زندگ یسک اگر(روایت 

را سرپرست  یبعد از من عل ؛ردیرده دست بگکخلق » بشو او ھم شد«خدا آن را با لفظ 
ق ی) از طر۴/۱۷۴و  ۱/۸۶م (یاست: ابو نع و ساختگی موضوع )خودتان قرار بدھید

فه یدحدبن وھب از یاز اعمش از ز یکشر از بشربن مھران از یا غالبیرکزمحمدبن 
 ند.کیت میرواد) یرسخدا مرفوعًا (به رسول 

او پسر عبدالله «م یگویمن م »رد.کت یروا یکتنھا بشر از شر«د یگویم میابو نع 
  .»ف استیو به علت سوء حفظ ضع است یقاض

 .»ردهک کث او را تریپدرم حد« :دیگویابن حاتم درباره بشربن مھران م
دار  متھم است. یرده، اما غالبکت یاز او روا یا غالبیرکزمحمدبن «د یگویم یذھب 
  .»ند او دشمن استکیث جعل میحد« :دیگویم یقطن

 یوطیند و سکیت میروا یگری) از راه د۱/۳۸۷ث را در موضوعات (یحد یجوز ناب
 یکین یرد، اکگر را اضافه یق دیرد اما دو طرکبه آن اقرار )» ۳۶۹ـ ۱/۳۶۸ئ (لدر الآل
تر از روایت املک یاتیو با روا.ستمتھم ا یغالب :گوید میات است و در پایان یاز روا

 ت شده.یروا گذشته
خدا  جاویدرد و در بھشت یند و بمک یدوست دارد مانند من زندگھرکس « روایت 
 ن ویرا جانش یعل را بعد از من سرپرست قرار دھد و بعد ازمن یند علیگز یسکن

تم ھستند، از یاھل بھا  آن ند چونکاقتداء  یسرپرست قرار دھد و به امامان بعد از عل
 هک یسکبه حال  یداده شده است واھا  آن اند علم و فھم بهسرشت من درست شده

-ینمھا  آن شفاعت من به ندکیقطع مھا  آن ند و ارتباط من را باکیب میذکرا تھا  آن
 .است و دروغ موضوع» رسد

رده که احمد بن کت یروا میق محمدبن جعفربن عبدالرحی) از طر۱/۸۶م (یابو نع
 - برادر محمد بن عمران - دی یاز عبدالرحمن بن عمران ابن اب مید بن سلیزیمحمد بن 

رمه از ابن عباس حدیث که از میل بن امیداود از اسماع یاب از یھاشم یعقوب بن موسی
 »ب است.یث غریحد«گوید: از بیان سند می دبع .را به صورت مرفوع روایت کرده است
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اند  داود قرار گرفته یتر از ابن ابنییه پاک ین اسناد ظلم است، ھمه افرادیا«م یگویم
د یزیدھم احمد بن محمد بن  می حیدم، فقط ترجیند ییرا در جاھا  آن مجھول ھستند، و

  .مناجر است یمعروف به ابن اب یطبران یھمان ابن مسلم انصار میبن سل
در  یو شرح حال» و صادق است از او نوشتیم« :دیگوی) م۱/۱۷۳حاتم ( یابن اب

 ) دارد.۱/۱۱۴ـ ۲/۱۱۳ر (کخ ابن عسایتار
رده باطل و کث را درست یه حدکھا  آن از یکیشناسم، یرا از او را نمیان غیاما راو

 دروغگو است.
عه یه شک یات موضوعین روایاثبات آن به ا یتا برا :ن استیمشھورتر از ا یفضل عل

 شود.اند استدالل دهیچسبھا  آن به
بر اثبات  ،نندکیاه میث سین احادینمونه از اھا  ده را با و دفترھایشان ھا کتابھا  آن

 است. یلت علیقت فضیست، و آن حقیر آن نکمن یسکه کنند کیمجادله م یقتیحق
و ابن  .داده شده است ابن عباس نسبت به) حدیث ۲/۲۵۳( یر رافعیبکالدر جامع

رده است و بعد کج یم آن را تخرینع یق ابی) از طر۱۲۰/ 3۱۲خ دمشق (یر در تارکعسا
 .»ر است و چند نفر مجھول در آن وجود دارندکث منین حدیا«  :گوید میاز آن 

ر نیست در کدارد چگونه من »ال أناهلم اهللا شفاعىت« یه ادعاک یثیحد« :میگویم
آید  نمی بیرونھرگز چنین چیزی از نبی رحمت و پیامبر دلسوز ی  حالی که حاوی ادعا

 .ز چنین چیزی از حضرت روایت نشده استگو ھر
و  ۶/۱۵۵العمال (زنکه صاحب مراجعات آن را از کاست  یثیث از احادین حدیا

ف صاحب یه در مسند احمد وجود دارد، به تضعکرده کند، گمان کی) نقل م۲۱۷-۲۱۸
 رده است.کنند و آن را نقل کیپشت م یوطیاز س یرویث با پیحد یالعمال برازنک

ند تا خواننده کیم تالش یعیث موضوعی وجود دارند، شیدر مراجعات چقدر احاد
قواعد  یحت - ثین راستا قواعد علوم الحدیح ھستند ولی در ایث صحیاحاد گمان کند

از  یچون ھدف او اثبات منقوالت درباره فضل عل ندکیت نمیرعا - مذھب خودش را
ھم  یند، علک یورآرا جمع یات فضل علیھمه روا خواھدیه مکت بلیسنج  خدا رسول

از رسول خدا  هک - یزیبا چکه از آن است  تر بزرگگر و صحابه بلندتر و یمانند خلفاء د
 د شود.یف و تمجیتعر - دیبه صحت نرس

اتفاق دارند، ھنگام » ثیمصطلح الحد«ث یبر گذاشتن قواعد حد یعه و سنیاگر ش
گردن ھا  آن یت شوند و در منازعات به داوریقواعد رعاد آن یات بایروا کت کاختالف ت
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انجام  ییارھاکن یچنھا  آن نند، و اگرکح است اعتماد یسپس بر آنچه صح .ندنھ
و تفاھم  یکیچگاه نزدیست، و ھیش نیب جا بی ییگر آرزویم ھمدیو تفھ یکیدھند. نزدن

پناه بر  .ارزش است بی فائده و بی ن راستایدر ا یست و ھر تالشین نکممھا  آن میان
مورد رحمت و مغفرتش قرار دھد. و ما را از  خداوند او را( .پایان کالم آلبانیخدا! 

 .علمش بھرمند گرداند)
شروع شده است موضوع و دروغ ھستند و ھا  آن ه مراجعات باک یثیھر سه حد

ه یث روایت شده سیزددندارندھمه احا یند حال بھتریآیمھا  آن ه بعد ازک یثیاحاد

الصواعق «تاب کث از یشویم که پنج حد می هجمتوھا  آن حدیث ھستند با بررسی

ن سبب یند بدکیاثبات م ه رایده رافضیاصل کتاب بطالن عقکه است  یثمیھ »املحرقة

ف کرده یرا در اھل بدعت و زندقه تال »الصواعق املحرقة«» سوزنده یرعدھا«تاب ک
 ث متواتریچون مخالف احاد ستندیاستدالل نث قابل یاست و بیان فرموده که احاد

ھا  آن کند و از احادیث مخالف می ث ضعیف و موضوع را ذکریاحاد یباشند اما رافض می
ه ما را از کم، ینکیم یطوالن ین سبب توقفیاندازد. بدیم یخود را به جھل و نادان

 ند.کیاز مین بی »الصواعق املحرقة«رجوع به 
 ح نبودند.یصح ھیچکدامنزالعمال کت شده از یث روایسه حد

و » ت،یاء المیالشفاء اح«و » الشرف المؤبد«و » نیاسعاف الرغب«ه منقوالتش ازیو بق
ن یث از اینقل حد باشد البته می »یزمخشر«و » یر ثعلبیتفس«و  ،»ین للنبھانیربعاأل«

مطھره و استدالل کردن به سنت  ثیزدن از علوم حد یا به نادانی یمراجع بر نادان
ستند چه رسد یث نیتب قابل اعتماد در سنت و حدکتب از کن یند چون اکیداللت م

 و باطل وجود دارد. اخبار موضوع ھا کتابن یه در اکح باشند بلیه صحکنیبه ا

 شهر علم
 »درش من شهر علم ويلع« حدیث اندردهکبه آن استدالل  یه دو رافضک یثیازاحاد

 .کنیم میدر این مجال رد ابن تیمیه بر علی ابن مطھر را ذکر  باشد می

ن علت یبد .است یف و واھیضع »بابها أنا مدينة العلم ويلع«ث یفرماید: حد می امام
ه کرد کان یب یرده و ابن جوزکت یترمذی آن را رواھرچند  باشد می از موضوعات

 گرش موضوع ھستند.ید ھای راه
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نه علم باشد و تنھا یمد خدا چون اگر رسول شودیذبش شناخته مکث یاز متن حد
ن یبه ا !ار اسالم ساخته بودکرد کیغ مینفر علم او را تبل یکو تنھا  داشت می در یک

د ین بایه مبلغکمبلغ باشد بل یکست تنھا یدرست ن دارند کهخاطر مسلمانان اتفاق 
 شود.یاز خبر غائب م ینیقیه موجب علم کد ناھل تواتر باش

ا وجود یاز مردم  یاریبس ین قرائن برایست مگر با قرائن و اید علم نیواحد مفخبر 
علم به قرآن و سنت متواتر  ندارد یا وجودش به علت خفا در حکم عدم است در نتیجه

 شود.یحاصل نم
 شود.یاگر خبر واحد از معصوم باشد، خبر موجب علم م :دنیبگوھا  آن شاید

خبر قبل از دانستن عصمت  یکعصمت با  شود ود عصمت ثابت یاوًال با :گفته شده
شود. یو با اجماع ھم ثابت نم ،گیرد می صورت دور شود چون در این حالتیثابت نم

ه امام معصوم در کاجماع حجت است  یه وقتیست و نزد امامیدر آن ن یچون اجماع
شود... دانسته یثابت م اجماع تنھا با دعوا گرددیار به اولش بر مک باشدھا  آن انیم

 اگر شھر علم تنھا ،ر از خبر واحد ثابت شودیغ ید از راھیشد اگر عصمت حق است با
ث توسط یحد در نتیجه گرددیثابت نم ینیچ امر دیھنه باشد، نه عصمت و  یعل درش

ش زنادقه کاست، محل زدن چ یگمان کرده مدح عل که درست شده یق نادانیزند
 رد.کت ینفر اسالم را روا یکچون تنھا  اسالم استردن کب دار یع یبرا

اسالم  یبه ھمه شھرھا یر علین خالف با تواتر معلوم است، چون علم از غیپس ا
 تنھا علمھا  اینن شام و بصره، چون یه معلوم است ھمچنکنه و میده است اما مدیرس

وفه قرآن و کل ن وجود اھیبا ا وفه استکدر  یثر علم علکنند اکیت میروا یاز عل کمی
 .یسنت را قبل از خالفت عثمان یاد گرفته بودند چه رسد به عل

اد داد و اقامت یمن یاد گرفتند، معاذ به اھل ی دین را نه در زمان عمریفقھا، اھل مد
نند تا از کیت میشتر روایمن از معاذ بین علت اھل یبود، بد یشتر از علیاو در آنجا ب

وفه کبه  یه علک یھنگام ن شاگرد معاذ بودندیبزرگان تابعگران، یح و دیشر ی، قاضیعل
اد گرفت پس قبل از یگری فقه یاز د ید سلمانیبود، و عب یذ در آنجا قاضاآمد، مع

 افته بود.ین انتشار یوفه علم دکبه  یدن علیرس
از ھمه داناتر  یه علکاند ردهکث استدالل ین حدیه به ایرافض«د: یگویابن حزم م

 :ندارد یراه سوم شودین دروغ است چون علم صحابه ازدو راه شناخته میا یول» است
  .ادیز یات و فتاویروا  -۱
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 ار برده باشد. کبه  یعلم یارھاک یامبر او را برایپ  -۲
 سواد باشد بی هک یدر حال ردیار گکرا به  یسکخدا ه رسول کاست  یمحال باطل

امام  یماریر را در بکامبر ابوبیم پینیبین شھادت است بر علم صحابه، میتر بزرگن یا
و ھمه صحابه حضور داشتند،  یابن مسعود و ُابّ  و یعمر و عل در حالیکه نندکیمردم م

مانده  یزنان و درماندگان باق که ھمراه جنگھنگام در است  یعل ینین خالف جانشیا
 باشد.ین میستون د ھمه داناتر به ر ازکبودند، پس ابوب

ھم به  یرد، الزم است حداقل علمکصدقات  یآورمسئول جمعر را کن ابوبیو ھمچن
رد، کیچون او انتخاب شده و تنھا عالمان را انتخاب م ات) داشته باشدکصدقات (ز

 ن بعد از نماز است،یان دکاز ار ینکات رکز
ر آن را که ابوبک یشود و اخباریات ثابت مکر به زکعلم ابوب ؛میه گفتکل ین دلیبا ا

ھا  آن ر راوی آنھاست الزم است بهکه ا بوبک یثیح ھستند، احادیاند صحردهکت یروا
از  یمضطرب ھستند، فقھا بعض یث علیاحاد یث عمر ولیم و بعد از او احادینکعمل 
ات داده کگوسفند ز ۵شتر  ۲۵در «ث یاند، مثًال به حدردهک کرا تر یث علیاحاد

 شود.یعمل نم» شود یم
رد، ھمه مردم در حج کمسئول حج  یر سال نھم ھجرر را دکامبر ابوبین پیھمچن

 ن است.یحج ھم ستون د شوندیجمع م
چون تنھا عالم و دانا بر  دارد یپس به رکن جھاد ھم علم شودینده مابعد از آن فرم

گاھک، ابوبیمثل عل شودیار گماشته مکن یا  دارند. یر ھم از جھاد آ
ات و حج است و با ھم کبه نماز و زر ھم عالم کر بوده ابوبیدر جھاد خب یاگر عل

ردن و اقامه با کوچ کو  ینیم در نشستن و شب نشینیبیامبر را میپ ،ھستند یمساو
 یتر از علده است پس او عالمیرا شن او یام و فتاوکاح یشتر از علیب پس ر بودهکابوب

 .است
در پس ھیچ علمی نیست مگر اینکه ابوبکر در آن بر ھمگان پیشی گرفته، و یا 

 آموختن آن با دیگران ھمکالس بوده، و از ھمه در آموختن آن کوشاتر بوده!
 دارد یمک یت و فتاویر رواکه، ابوبکنیاما ا. باطل است یدر علم علھا  آن یادعا

رون ینه بیحج یا عمره از مد یو تنھا برا رد.ک یامبر تنھا دو سال زندگیچون بعد از پ
ج رمکاز نداشتند، چون ھمه رسول اینخدا ت از رسول یو در زمان او مردم به روا رفت.
ج  خداث را از رسول یحد ۱۴۲ن حال یبا ا. و احکام را از او شنیده بودنده دیرا د
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رده کت یث را روایحد - ۵۸۶ - ردکیط او فرق میشراھرچند  یعل یرده، ولکت یروا
مردم و  رد.ک یسال بعد از رسول زندگ ۳۰ح است، در حالی که یث آن صحیحد ۵۰ه ک

و  ردند.کازمندتر بودند، چون ھمه صحابه فوت یشتر مالقات داشتند و به او نیبا او ب
 یاوفه و دفعهکدر  یھا سالن و یدند، دو دفعه در صفیاز او شن یادیھا زنیاھل سرزم

 یاز مردم به او را با علیاو و ن یر و مقدار سفرھاکات ابوبیاگر ح،نه بودیدر بصره و مد
م عمر که کچون ھر صحابه  شتر است،یببسیار  یر از علکث ابوبیاحاد مینکسه یمقا

ث یرده حدکشتر عمر یه بک یااز او نقل شده است، و ھر صحابه یمترکث یرده حدک
  .اندردهکتفا کگران ایم مردم به دیه در تعلک یھای آناز او نقل شده است، مگر  یشتریب

و ث روایت شده است یحد ۵۳۷از عمر رده و ک یسال زندگ ۱۷بعد از عمر  یعل 
 ھستند. حیصحھا  آن ث ازیحد ۵۰ یعل أحادیث مانند
 از ثیا دو حدیث یحد یکرده، و تنھا کشتر نقل یث بیحد ۶۴ن مدت یدر ا یعل

 .ح ھستندیصحھا  آن
ات و یت و حیھستند اگر وضع یمساو یعل یعمر با فتاوا یفتاو :در باب فقه

ه عمر کشود یضرورتًا متوجه م یم، ھر صاحب علمینکسه یمقا یاو را با عل یسفرھا
 داناتر است.
 رده است.کث نقل یحد ۴۱۰عائشه 
 رده است.کث نقل یحد ۸۴۴ره یابو ھر

 ثیحد ۱۵۰۰ ھرکدامجابر و ابن عباس ، ابن عمر و انس به اندازه عائشه
 یفتاوشتر یب یره و انس از علیھر یر از ابیغ ھرکدام، و ثیحد ۸۰۰ابن مسعود 

 دارند.
 ھا باطل شد.عهیالم شکپس 

 یم: بله، ولیگویرد؟ مکمن ی یرا مسئول خمس و قاض یامبر علیو اگر گفتند پ
من بھتر یتر و از قضاوت یر قوکعلم ابوب یبراج  خدا ر در قضاوت رسولکحضور ابوب

 .است هردکر را ھم مسئول خمس کامبر ابوبیاست، پ
 یبرا ج خدا رده و معلوم است رسولکت کشردر قضاوت  یر ھم مانند علکابوب

دادند یم یفتوج  خدا ر و عمر در زمان رسولکابوب ردکیان را انتخاب میقضاوت دانا
در حضور پیامبر فتوی دادن  از آن مطلع بوده و بدون شکج  خدا ه رسولک یدر حال

 د.نر و عمر از ھمه داناتر باشکه ابوبک صورتی محال است مگر درج  اکرم
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ن یدر ا یعل را گماشت. یاشعر ی، معاذ و ابا موسیمن ھمراه علیدر قضاوت 
 ر در علم و قضاوت تنھا بود.کر و عمر دارد اما ابوبکمانند ابوب یادیان زیکقضاوت شر

 نگاهی به مراجع شیعه
 هردکند اشاره کیه ابن مطھر از آن نقل مک ییھا کتاباز  یه به بعضیمیابن ت

خودش در  ین ھم مانند سلف رافضیند، عبدالحسکیم بیاناشتباه روش نقل را ھم 
البالغه و تاب نھجکاو از دو  یول ند و دنبال رو ھمان روش اوستکیقل اشتباه من

 رده است.کشتر نقل یصواعق المحرقه ب
تحقیق ھا  آن برای روشن شدن ارزش علمی دو کتاب الزم است کمی در مورد

 کنیم 
 یتاب دوم براکم، اما درباره ینکیتفاء مکا یوتاھکالبالغه به توقف ان نھجیدر ب

 م.یاز داریشتر نیاو، به توقف ب یھاو نمونه یردن آن رافضکرسوا 

 البالغه نھج -۱
ا یھـ.  ۴۰۶ یمتوف یف رضیح آن توسط شریف و تصحیتال بدون اسناد است یتابک

صورت نقل ھردو ا نه، در یھـ صورت گرفته باشد  ۴۳۶ یمتوف یف مرتضیبرادرش شر
ه کف و جمع آن در قرن چھارھم بوده ھمانگونه یست، چون تالیمتصل ن یآن به عل

اگر اسناد وجود نداشته باشد «اند گران گفتهین و دیرین سابو  کعبدالله بن مبار
 .»دیگویبخواھد مھرچه  ھرکس

 ند.کیالبالغه ھم صدق من بر نھجیا
ست دینی. چون ینسبت دادن اسناد: امر«ند کیت میروا کم از عبدالله بن مبارکاح

 .»دیگویبخواھد مھرچه  ھرکس باشداگر اسناد ن
اگر اسناد و خواستن اسناد توسط اھل « :دیگویم یر رافضیغ یعیو بعد از آن ش

و بدعت رفت، اھل الحاد ین میاخ اسالم از بکبود یث و مواظبت بر حفظ اسناد نمیحد
م یکردند، چون اخبار بدون سند عق می ث و قلب اسناد قدرت پیدایبا جعل حد

 ».ھستند
 یزھر :ندکیر مکرا بدون اسناد ذ یثیحد یفرده نزد زھر یت شده ابن ابیروا

تو را علیه خدا جرئت بخشیده!  یزیچه چ فرده یابن اب یشد اکخدا تو را ب« :دیگو یم
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» دیخوانیث میما بدون بند و افسار حد یکنید ؟ برا می ث را بدونه اسناد روایتیحد
 .۶۰ث ص یعلوم الحد

ندارد در پرتو  یارزش یالبالغه بدون بند و افسار است، از نظر علمتاب نھجکپس 
 ن.یست چه رسد به اصول دیاعتبار ن یاز فروع دارا یکچ یھ یبرا یروش علم

از شرح  - شودیه ثابت مکھمانطور  - دارد یتابک یف رضیه شرکاگر ثابت شد 
البالغه اگر از نھج یعنی ،شودیات او استدالل نمیبه رواکه گردد یحال او مشخص م

 چه رسد کهست، یات آن درست نیمتصل باشد استدالل به روا یبه عل یف رضیراه شر
 .ھمه آن بدون اسناد باشد

 که در آن منتشر شدالبالغه از نھج یدیچاپ جد :م)۱۹۸۶( یھجر ۱۴۰۶در سال 
است،  یو قابل اعتماد است، شامل مطالب هق شدید تحقینسخه جد«ن آمده بود که یچن

ام او گرفته شده کھا و احاست و از خطبه و نامه یالبالغه اثر علند، نھجکیه اثبات مک
م است و عالمه عبدالسالم محمد ھارون بر آن مقدمه یابراھ یق مال صبریتحق» است

 گماشته است.
ق او یجه تحقیم استاد در مقدمه چه گفته است و نتینیم تا ببینکن نسخه نگاه یبه ا

است ھمراه  یتابکا یتاب، کاست ھمراه  یامسئله« د:یگویاد در مقدمه متم اسینیرا بب
عرب قرار گرفته است،  یادب یھا کتابالبالغه در راس امھات تاب ما نھجکمسئله، 

ما  ند.کیالبالغه برداشت شده استقبال ماز نھجه ک یاز فرھنگ عرب یتب ادبکمدام م
تاب است؟ ک نویسنده یسکچه  ؛اول :میداشت یدو گمان اساس یکنزدی  در گذشته

 ؟یا برادرش مرتضیاست  یف رضیا شریآ
اندازه صحت  تا چه ھا حکمتھا و ھا و نامهن ثروت فراوان از خطبهیه اکنیا دوم

تا چه اندازه است؟  یت فراوان و نسبتش به علیمکن یتر اعتبار اقیدارند، به عبارت دق
 ند؟کین مورد قضاوت میدر ا یسکچه 

فه یکه به خل ین نصوصیا اندردهکگمان  یاز عالمان قرن ششم ھجر یاریبس
را درست ھا  اینعه ھستند، یغان و فصحاء شیاند درست شده بلچھارم نسبت داده شده

ت غفصاحت و بالھرچند  افزوده شود، یعل یزرگن مردم به فصاحت و بیقیاند، تا ردهک
 گران خود را در وصفیو د فیه شرکاند ست، گمان بردهیل نیازمند دلین یعل یو بلند

 اند.قراردادهھا  آن
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گرداند، عتراض یتر میزند و آن را قویرا آتش م کن شیه اک یزیچ«اند گفته
آن مخالف  یصناعت لفظ ن لھجه ویاز جاھا و ھمچن یاریگرفتن از صحابه در بس

د داشتند، یساده و بدون تقل یاتیاب یاست (عصر نبو یلوف و معھود عصر نبوأات میادب
شدن عرب و عجم  یه عصر قاطکست بلیالبالغه مال آن عصر ناز جمالت نھج یاما بعض
 .»است)

وجود  در صور اول اسالم یریف و غرابت تصویدقت توص«که:اند  و ھمچنین گفته
اظھار نظرھا و شیوه و  یالمکف و لغات کین و یمانند ا یست، و اصطالحاتنداشته ا
 و اند، هبردیار مکمردم آن را به و ، رواج یافته بعد از اشاعه فلسفهھا  اینھمه  جدل که

در زمان  منظم یاضیمات ریالم و تقسکحساب و  گان روشن است که بر ھمهن یھمچن
 اند. همتداول نبود یعل

مان او یو ا تر بزرگ یه منزلت علکاست  یبیغ یتاب شامل ادعاھاک« شدهگفته  
 .»را بسازدھا  آن ند وکمشغول ھا  آن خود را به یه علکتر از آن است خالص

از  یاریمختصر ھستند، و بس یتاب طوالنی و بعضکمقاطع  ین بعضیو ھمچن
باشند، و برادرش می یف شده قبل از رضیلأخ تیتب ادب و تارکنصوص آن متاثر از 

ھمه ھا  این ھستند، یش از اندازه طوالنی، بیاز نصوص مانند نامه به اشتر نخع یبعض
ه منزلت ک یعیش یاست و تعصب مذھب یعه بودن در آن جاریه شک ینصوص غیر از

 .شود می به کثرت مشاھدهند، کیرا بلند م یعل
ن نصوص نه در اول و یھمه ا شود این است کهیم که موجب شکگر ید یامسئله

در  آنگونه کهاند، ردهکات شدن ثبت نیردن و رواکموثق  یبرا ینه در میانه مصادر
 لوف است.أھا مردنکن ثبت یشود اینگاه مھا  آن خاص به یه با نظرک یھا کتابامثال 

و شوند، یآورند و شناور میه سر در مکھستند  یو مسائل یتھا شبھا  اینھمه 
نه یت و مسائل به سھا شبد نداریتر وا میو مدارسه طوالن یشتریر بکفمحقق را به ت

ند کآن را مدارسه  یانند دوست دارد به گونهکیتاب ماندگار رسوخ مکن یھر محقق ا
 ار شود.کآش ینیقیق یان تحقین میند و در ایثافات را از او بزداکن یه اک

تر از من آن را به با حوصلهتر و صبورتر و قیه محقق دقک ین سبب من به بحثیبد
در  یا است ایشان به گونه یتر صبورککه آن محقق د خورمیعھده گرفت غبطه م

ه نگذاشت ید باقیترد یبرا ییجا است که دیگر هردکق یتحق یتاب به رضکنسبت دادن 
 .است
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گوناگونش  یھا الکتاب با اشکن یان دارد تمام نصوص اکق امین تحقیبر اساس ا
امام ھا  آن م و یکی ازیرا به صاحبانش نسبت دھ ھا حکمتھا و ھا و نامهمانند خطبه

ن ین ایان محققین بار میاول یل، برایا تنھا در تفصیل یا تفصیدر خالصه  است یعل
 ھمتا، صورت گرفت. بی ن روشیتاب با اک

 م.یرسیم یتر صبورکج اعتبارسازی دین مقدمه به نتایو بعد از ا
-یاو را در مقابل پنج مرحله از نصوص م یار اعتماد سازن گشت و گذیبعد از ا

 م.ینیب
 ثابت شده است. یبه علھا  آن ه نسبتک ینصوص -۱
 اند.ردهکعه آن را نقل یه تنھا شک ینصوص -۲
 .ردهکت نیرا رواھا  آن یسکه ک ینصوص -۳
 وجود دارد. کد و شیکه به علل خاص در صحت نسبت آن ترد ینصوص -۴
 ۹۷: ۸۱ص  گران ثابت شده است.یبه دھا  آن ه نسبت دادنک ینصوص -۵

را به امام ھا  آن ھدف ما در تحقیق تنھا مرحله اول است، محقق چگونه توانسته
 نسبت دھد؟ یعل

 د: یگویم ۶۵ند و ص کیردن روشن مکمحقق روش خودش را در مسند 
تب کرا در بطون ھا  آن البالغه آوردهتاب نھجکه صاحب ک یخواھم، نصوصیم«

ل گذشتگان و ان راستا بر اقوینم در اکینم و خودم را ملزم مکشف ک یخیو تار یادب
ا معاصرش نبودند دور یه بعد از او کرا  یسانکل انم، و اقوکاعتماد  ین رضیمعاصر

 .»نمک
و  یتب ادبکبه  بینیم رافضی برای تحقیقش می ردن به مراجعش،کقبل از نگاه 

) اعتباری ۱عت(یرشم کتب ادبی در فروع یدانیه مککند ھمانطور  می استدالل یخیتار
  .ندارند

آورد و با یم روھا  آن قیق نصوص و توثیمحقق به تحق یبعد از نتایج مستند ساز
 ند.کیھا شروع م) خطبهیند سازتق (مسیتوث

ند و مرجعش در این کثابت می» وال وقت معدود« غاز تا جملهآخطبه اول را از سر

است  تاب او پنج خطکباشد و  می )۱۰۱(ص  »الفريد البن عبد ربهالعقد « اثبات کتاب
 شتر از صد و پنجاه خط وجود دارد.یب ولی در اصل کتاب
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االمامه «و » تأریخ یعقوبی«عبارت در دو کتاب  :دیگوی) م۱۰۱در(ص  و محقق
  .شود می یافت» والسیاسه ابن قتیبه

گر ین دیست، و ھمچنیبه درست نیتاب به ابن قتکنسبت دادن « :میگویم
مراجع بحث  ۳۰۹ تا ۲۹۷ندارند و در صفحه  یعت اعتبار علمیش در مجال شریمرجعھا

 ند.کیر مکرا ذ
ھستند و تنھا مسند  یخیو تار یتب ادبکھا ھمه مرجع :ر از مسند امام احمدیبه غ

 ست به نصوصیپس درست ن نقل از آن گذشت یاست و بحث و بررس یحجت شرع
 .گردند یعت استدالل شود و حجت شرعیاز مجاالت شر یچ مجالیر ھالبالغه دنھج
م تمام ینکان یه بکم و احتیاج نداریم یستین یازمند نقد و مناقشه آن رافضیگر نید 

ه مخالف قرآن و ک یھای آنر و عمر و کالبالغه درباره طعن صحابه و ابوبنصوص نھج
 ستند یح نیباشند و صح یه مال علکسنت رسول خدا ھستند، ثابت نشده 

 »الصواعق المحرقة«کتاب  -۲
ه نوشته قدر رد اھل بدعت و زند یه و محدث ابن حجر ھمتیتاب توسط فقکن یا

ھا  آن ن فرقه و امثالیشود در رد ایتاب روشن مکه از عنوان کھمانگونه  شده است
  .ف شده استیتال

درباره خالفت  یتابکخواستند  نم وقت بود از یلیخ« :دیگویتاب مک در ابتداء 
دادم، سپاس خدا مثبت جواب  فورا به این درخواستنم، کف یر و امارت عمر تالکابوب

ه مصادف با کبلند به وجود آمده و خواستند  کیو مسل یعال یف، و روشیظر یانمونه
 یادیز یرافض عهیدر مسجد حرام باشد چون در آنجا ش یسال ھفتصد و پنجاه ھجر

 )۹۰(ص  .ندکیم یند و ھنوز ھم در آنجا زندگوجود دار
 ف شده است.یگران تالیه و دیعه و رافضیان بطالن مذھب شیب یتاب براکپس 

 ند؟کیان صحت مذھب شیعه استدالل میب یتاب براکن چگونه از آن یعبدالحس
ان ین را بیم، سپس روش عبدالحسینکیه در صواعق آمده نگاه مک یاول به نصوص

 .مینماییم
ان واجب بودن احترام یبھا  آن از یکیند، و کیابن حجر با سه مقدمه شروع م

ات، سپس اجماع صحابه بر یدر رواھا  آن هیروافض عل یھا دروغصحابه رسول و رد 
 .فرماید می اثبات خالفت را بیان ھای راهان یوجوب قرار دادن امام بعد از رسول و در پا

 ند.کیم میتاب را به یازده باب تقسکو 
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این ، و است بر حقیقت آن یو نقل یر و استدالل عقلکباب اول درباره خالفت ابوب
 ند کیم میباب را به پنج فصل تقس

  فصل اول:
تاب بعد از کن یترحیکه به اجماع امت، صح» یمسلم و بخار«ت خالفت از یفکیدر 

مردم خطبه داد، و درباره  یعمر ھنگام بازگشت از حج برا :کند می قرآن ھستند نقل
 :دیگوی) م۲ند و بعد از آن در (ص کیرا نقل مھا  این :ر چیزھا گفتکعت با ابوبیب

خدا رسول  یوقت« :دیگویکه م اندردهکت یم از ابن مسعود رواکو حا یعلینسائی و ابو 
 ی، عمربن خطاب آمد و فرمود... ایریام ھرکداماز ما و شما  :رد انصار گفتندکفوت 

از  یکدام کر را امام شما قرار داد، و که رسول خدا ابوبکد یدانیطائفه انصار مگر نم
ر که بر ابوبکنیانصار گفتند: پناه بر خدا از ا رد؟یبگ یشیر پکشما دوست دارد از ابوب

 م.یریبگ یشیپ
م از کبن عقبه در مغازی و حا یموس :دیگوی) م۲۱(ص  در نیو بعد از ا

ر خطبه داد و گفت سوگند به خدا کابوب«نند که کیت میرواعبدالرحمن ابن عوف 
ص نیستم و آن را دوست ندارم و یروز بر خالفت و امارت حر یکشب و  یک یبرا یحت

ترسم، من در امارت یخواھم، اما من از فتنه میار و پنھان آن را از خدا نمکدر آش
 یبانیپشت اگرآن را ندارم، و  ییه تواناکدر گردنم گذاشته شد  یار بزرگکستم یراحت ن

  .»آن را ندارم اداره خدا نباشد قدرت
م و یردکت نکه در مشورت شرکم ین نارحت ھستیما فقط بر ا« :ر گفتندیو زب یعل

چون او دوست رسول در غار بوده، و  ،میدانیتر از ھمه مردم مستهیر را شاکما ھم ابوب
ه ک یه او دستور امامت نماز فرمود در حالامبر بیم، و پیشناسیر او را میما شرف و خ

 زنده بود.
  :دیگویدوباره ابن حجر م

زی یر در روز سقیفه خطبه داد از فضل انصار چکابوب که یوقت ندکیت میاحمد روا
 راه یاگر مردم در دره :فرمودخدا ه رسول کدانم یرد و ھمه را گفت، و گفت مکن کتر

رسول  سعد که یدانم ایو م .رومیمن با انصار راه م گرید یبروند و انصار ھم در دره
ش ین امر دست قریاست ایفرمود: ر و ھچنین .یھست سرور و سیدتو  :خدا به تو فرمود

 :سعد گفت رو بد ھستندیرو خوب و اگر بد باشند پیخوب باشند پ آنانباشد اگر یم
 م.یشو می رید ما وزیر باشیشما ام ییگویراست م
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ه گفته سعد با کم یشویف بودن قول ابن عبدالبر را متوجه میضعت، ین روایازا
 )۲۲و  ۲۱ص ( .دیرده تا به حضور خداوند رسکعت نیر بکابوب

  فصل دوم:
 د:یگویرا درباره انعقاد اجماع بر خالفت قرار داده است و م

ت تخلف سعد از یردند و رواکر) اجماع که صحابه بر آن (خالفت ابوبکم، یدانست
ھر  :فرماید می ح دارد کهین تصریم از ابن مسعود به اکت حایمردود است رواعت یب

ه نزد مسلمانان بد چآنچه نزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا ھم خوب است و ھر آن
 ر اتفاق داشتند.کباشد نزد خدا ھم بد است، ھمه صحابه بر خالفت ابوب

ن صحابه است و یفقھا و سابقه از بزرگان و کن کح ابن مسعود نگاه یبه گفته صح 
 ند.کیان میر بکت اجماع صحابه را بر خالفت ابوبیاکح

 یثر فرق اسالمکر نزد اھل سنت از عصر صحابه تا حاال و معتزله و اکپس ابوب
ر قضاوت کابوب یستگیبر شاھا  آن ار و بدون پنھان اجماعکآش باشدیسته خالفت میشا
 ند.کیم

 اگر ده بودند و االیآن را نشنھا  آن از یبود بعض یاهواقع د گفته شود که اینینبا
ه از صحابه کدرست است  یوقت چنین احتمالی ردند چونکیدند مخالفت میشن می

ه ک یوقت ندکیت میاکه آن را حک یمخصوصًا عل شدیت اجماع نمیاک(اول تا آخر) ح
 ندکیان میصحابه را به یو بق عت خودیو در آنجا ب پرسندیرود از آمدنش میبه بصره م

 ند.درکر و عمر) تخلف نکنفر (ابوب دو از آن یسک که
گفت: مردم بر خالفت یه مکدم یشن یاز شافع«ند کیت میروا یاز زعفران یقھیب
را آنان یمردم دچار اضطراب شدند ز خدا چون بعد از فوت رسول اندردهکر اجماع کابوب

 ردند. ک به عنوان امیر و خلیفه خود انتخابردند، او را کدا نیر پکبھتر از ابوب یسک
ت نداشتند، و یاکر شکند که صحابه از خالفت ابوبکیت میه بن فره روایبشر از معاو 

ن امت یاتفاق ندارند ھمچن یبر اشتباه و گمراھھا  آن فه رسول نام گذاشتند، ویاو را خل
با او در نیفتادند  و عباس یو عباس اتفاق داشتند پس عل یر و علکابوب یستگیبر شا

 .ر با بیعت آن دو به اتمام رسیدکاجماع امت بر امامت ابوب عت دادندیه به او بکبل
با  یه علکافتادند ھمانگونه یبود آن دو با او در میسته نمیر شاکچون اگر ابوب

 ھیچ هیبه قدرت معاو یولی عل ت بودکقدرت و شو یه دارایمعاوھرچند  ه در افتادیمعاو
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 یتر بود براستهیر بھتر و شاکردن با ابوبکشود... مخالفت یو مخالف او م نکردهتوجه 
 رده است.کخالفت اعتراف  یر براکاقت ابوبیفتاد پس به لیر در نک، چون با ابوبیعل

ر با آن یزبھرچند  ردکقبول ن یعل یعت دھد ولیخواست به او ب یعباس از عل
عت یر بکو انصار دوست نداشتند به ابوبره با او بودند یھاشم و غ یشجاعتش و بن
را با ھا  آن المکر کابوب اما ری انتخاب شودیام ھرکدام از ما و شما :بدھند و گفتند

ھرچند  ردند،کم او شدند و از او اطاعت یتسل ھمھا  آن رد وکرد  »شياالئمه من القر«
سته و یوجود داشت او شا ینص یاگر درباره خالفت عل مندتر بوداز او ھم قدرت یعل

 مستحق اجابه بود.
خالفت با حضور اھل  گفتندیه مک یمدت یر و عباس و طلحه برایو زب یر علیتاخ

ا به یبه اجماع  و زیانی یضرر  نداردھا  آن به حضور یاجیحل و عقد تمام شده و احت
روایت کردیم عت دادند و ھمان طور که یآمدند ب یرساند چون وقت نمی رکخالفت ابوب

این ھرچند  عذر ایشان این بود که چرا ما را از مشورت در این کار مھم محروم کردید،
بود.  یعت فوریآن ب«د یگوین سبب عمر میاز داشت. بدیامل نکی اکار مھم به شور

 خداوند مسلمانان را از شر آن مصون و محفوظ داشت. یول
  :گران دو عذر داشتندیو د یپس عل

 گرفته.ن حضور ما صورت اجماع بدو  -۱
 .ن امر مھم خبر دار نکردیدیا یچرا ما را برا  -۲

عت با یھنگام ب :گوید میباشد که ین دو معذرت مید ایموافق و مو ینت دارقطیروا
در غار  خدا اور و دوست رسولیسته است و یر شاکه ابوبکم یدانیما م :ر گفتندکابوب

ن یر انداخت ایعت ما را به تاخیه بک یزیچ یم ولیدانیر را مکر ابوبیبود و شرف و خ
 .۲۵-۲۳ص » ردکما را از مشورت محروم که است 

ه خدا به ک یما در خیر :گوید مید مطالب گذشته است که یھم مو یت بخاریو روا
 .ستیمیر ھم نکم، و منینکیبا او رقابت نم هر دادکابوب

 یھا دروغن یاز ا یم علینیبیند، مکیر مکث آن را ذین حدیه اک یگرید یزھایو چ 
شد چقدر کرا ب دروغگویان فتنه اندازخداوند  - است کدھند پایه به او نسبت مک

 ).۲۶. (ص ـجاھل و احمق ھستند
  :اما فصل سوم

 .ر ھستندکه دال بر خالفت ابوبکقرآن و سنت  یدرباره نصوص نقل
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 :مائده ۵۴ه یآ یم:نکیو با نصوص قرآن شروع م

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن  �َّ

ِ ٱفَۡضُل لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك  ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ  ]۵۴[المائدة:  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ

ن خود برگردد به زودی خدا یاز شما از دھرکس د یا مان آوردهیه اکسانی کای «
ز] او را دوست دارند یدارد و آنان [ن ه آنان را دوست میکآورد  گر] را مییگروھی [د

نند و از سرزنش ک افران سرفرازند در راه خدا جھاد میکو] بر نان] با مؤمنان فروتن [ی[ا
دھد و خدا  بخواھد میھرکه ن فضل خداست آن را به یترسند ا چ مالمتگری نمییھ

 .»شگر داناستیگشا
ه عرب مرتد شد ک یر است، وقتکآن ابوب«ند کیت میروا یاز حسن بصر یھقیب
 .»اسالم برگشتندردند تا به کجھاد ھا  آن ر و صحابه باکابوب

رد عرب مرتد کفوت  ج خدا رسول یوقت«ند کیت میر از قتاده روایکبن بونسی 
از ابن مسعود  یدارقطن تیه، به نقل رواکنیر کرد تا اکر را ذکشدند پس جنگ ابوب

زمام او را گرفت و گفت  یرون آمد و بر اسبش سوار شد علیر بکابوب یوقت«پردازد  یم
در روز احد به تو گفت، دوباره باز ج  خدا ؟ آنچه را رسول یرویجا مکفه به یخل یا
نه برگرد سوگند ین، به مدکبا مرگ خود ما را غم بار ن یش ولکرت را بیشمش«م یگو یم

 ).۲۸: ۲۷» (ومت نخواھد داشتکد اسالم ھرگز حیبت شویبه خدا، اگر دچار مص
 داللت دارد: شان خالفتو ھمچنین از آیاتی که بر 

ۡعَراِب ٱقُل لِّلُۡمَخلَّفَِ� ِمَن ﴿
َ
ۡو  ۡ�

َ
ٖس َشِديٖد تَُ�ٰتِلُوَ�ُهۡم أ

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
َسُتۡدَعۡوَن إَِ�ٰ قَۡوٍ� أ

ْ يُۡؤتُِ�ُم  ُ ٱ�ُۡسلُِموَنۖ فَإِن تُِطيُعوا ُۡتم ّمِن َ�بُۡل  �َّ ْ َكَما تََو�َّ ۖ �ن َ�َتَولَّۡوا ۡجًرا َحَسٗنا
َ
أ

 �ِ
َ
بُۡ�ۡم َعَذابًا أ  ]۱۶[الفتح:  ﴾١٦ٗماُ�َعّذِ

ن بگو به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت ینش هیماندگان باد به برجای«
د خدا شما را پاداش یا اسالم آورند پس اگر فرمان برید یه با آنان بجنگکد شد یخواھ

د شما را به ید [باز ھم] روی بگردانیردکشتر پشت یه پکبخشد و اگر ھمچنان  می یکن
 .»دارد عذب میعذابی پردرد م

ل یه دلیآن یو ا«ند، آن قوم بنو حنیفه بودند کیت میبر روایحاتم از جو یابن اب
امام اھل سنت  یخ اشعریش» ردکدعوت ھا  آن نگجر چون به کاست بر خالفت ابوب
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ه ھست چون ین آیر در اکابوب«گفت: یم دم کهیح شنیاز ابا عباس بن سر«د یگویم
ه مردم به آن فرا کصورت نگرفت  یه جنگیبعد از نزول آ اندردهکاھل علم اجماع 

» ات بودکن زیعنو ما تجنگ با اھل رد یر و مردم براکخوانده شوند و تنھا دعوت ابوب
ند و واجب بودن اطاعت از او چون خداوند کیر داللت مکجوب خالفت ابوبون بر یو ا

 دارد. کدردنا یگرداند عذاب یاز او رو یسکخبر داد اگر 
ق سپاه را منظم یند و صدکر یقوم را به فارس و روم تفس یسک :دیفرمایر میثکبن ا 

 .»ر بودند تمام شدکابوب ه جانشینکرده و بر دست عمر و عثمان ک
ن یا« :میگویم باشد یا علی خدا در آیه رسول یداع ان دارد مرادکاگر گفتند ام

 د: یفرمایان ندارد چون خداوند مکام

نشد،  ین دعوتید در زمان رسول چنییآیبگو شما به دنبال ما نم ﴾تَتَّبُِعونَاقُل لَّن ﴿
 یخالفت بود و بعد از عل یه براکصورت نگرفت بل اسالم یبرا یجنگ یو در زمان عل

او  یرویه پک یشود آن داعیمشخص م !افرکعه ینزد ما ظالم بودند و نزد ش خلفاء
ن یاز خلفاء راشد یکی شودیم کموجب عذاب دردنا از او یچیموجب اجر حسن و سرپ

روزی ی تالش شبانه ر درست شده و نتیجهکخالفت آن دو از خالفت ابوب باشدیم
 ابوبکر بود.

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۚ َ�ۡعبُُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا

 ]۵۵[النور:  ﴾٥٥ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ

اند وعده داده است  ردهکسته یارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخدا به «
ه کسانی را که کن [خود] قرار دھد ھمان گونه ین جانشین سرزمیه حتما آنان را در اک
ده است یپسندشان  برای هکنی را ین [خود] قرار داد و آن دیش از آنان بودند جانشیپ

نند و کمنی مبدل گرداند [تا] مرا عبادت یمشان را به ایند و بکبه سودشان مستقر 
 ».ه نافرمانندکد آنانند یفر گراکپس از آن به ھرکس نگردانند و  یکزی را با من شریچ

 . شود می تطبیقر که بر خالفت ابوبین آیا :دیگویر میثکابن 
 ند کهکیت میروا ید مھریرش از عبدالرحمن بن عبدالحمیحاتم در تفس یابن اب

 رد.که را تالوت یآ این تاب خداوند وجود دارد وکر و عمر در کت ابوبیوال :گفته
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ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱُهُم  أ  ]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

ارشان و اموالشان یه از دکان مھاجری دارد ینوایم نخست] اختصاص به بین غنای[ا«
اری یامبرش را یباشند و خدا و پ رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودی [او] می

 ».ردارندکنان ھمان مردم درست ینند اک می
در  یسکن نام گذاشته، اگر شاھد یصادقرا ھا  آن خداوند«ه بر موضوع یداللت آ
دانند صادق یفه میر را خلکه ابوبکنید الزم است صحابه در ایگویدروغ نم صدق باشد
 ند. کیح میر تصرکه به خالفت ابوبین صورت آیباشند، در ا

ه کرده است. ھمانگونه کت یاش روایر ابن عکب یبا را از ابین استنباط زیب ایخط
 رد.ک) آن را نقل ۳۲ـ ۳۱ر (ص یثکابن 

ر، صاحب صواعق به سنت کبر خالفت ابوبھا  آن ان داللتیات و بیر آکبعد از ذ
ند ک می ر داللتکه بر خالفت و فضل ابوبک یادیث زیشود و احادیمطھره منتقل م

رده کر کرا ذھا  آن شتر ھستند و در ابواب مختلفیث بیبًا صد حدیرده، تقرک یآورجمع
 است.

 نند.کیر داللت مکخالفت ابوب ه برک یثیاحاد
فرمود: دو ج  رسول خدا«نند کیت میفه روایدحم از کاحمد و ابن ماجه و حا  -۱

 یث ابیاز حد یطبران» د.یر و عمر را سرمشق قرار دھکفه بعد از من ابوبیخل
اند احمد و ترمذی و ابن ردهکت یث ابن مسعود ھم روایم از حدکالدرداء و حا

 یدانم تا چه مدتینم«اند ردهکت یفه روایدححش از یصحماجه و ابن حبان در 
بعد از من  دیر و عمر را بعد از من سرمشق قرار دھکمانم ابوبیان شما میدر م

ترمذی از » د.ینکق یث ابن مسعود را تصدید و حدییجو کعمار تمس یبه ھد
ر و عمر را کابوب«اند ردهکت یاز انس روا یفه و ابن عدیابن مسعود و حذ

 »دییجو کعماربروید و به عھد ابن مسعود تمس ید و به سویرمشق قرار دھس
مردم خطبه  یبراج  رسول خدا«اند ردهکت یروا ید خدریسع یخان از ابیش  -۲

او  رده است،کر یا و آخرت مخیان دنیرا م یخداوند عبد«دادند و فرموند: 
و مادرمان رد و گفت پدر که یر گرکرده، ابوبکنزد خدا را انتخاب  رفتن به

و  آن عبد رسول خدا بود یم، ولیردکه او تعجب یاز گر !رسول خدا یت ایفدا
ن مردم در یترنیاز ھمه ما داناتر بود، رسول خدا فرمود: ام .ر دانستکتنھا ابوب
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ر را کرم ابوبیر از خدا بگیغ یر بود، اگر دوستکمن ابوب یجان و مالش برا
د یریمحبت وجود دارد تمام درھا را بگنم، اما در اسالم اخوت و کیانتخاب م

رفت و آمد آن ه از کبه مسجد داشتند  یاز صحابه در ھرکدام. رکمگر در ابوب
ت یو در روا» بماند یر در مسجد باقکتنھا در ابوب«گریت دیو در روا» کردندمی

ردم کیانتخاب م یدر غار بود اگر دوست ر دوست و ھمدم منکابوب«گر ید
مگر در  ببندیدمسجد را  یتمام درھا اسالم بھتر است یاما دوست بودیر مکابوب
 یواه ریمعاو فه و انس و عائشه و ابن عباس ویگر حذیدر سندھای د و» رکابوب
 ث ھستند.یحد

فه باید یر اشاره دارد چون خانه خلکث به خالفت ابوبین حدیا«اند علماء گفته
 ازمند او ھستند.یشدت ن ن بهآ ریمسجد باشد چون مردم در نماز و غ یکنزد

فرستاد تا از ج  ش رسولیطلق من را پصبنی م«ند کیت میم از انس رواکحا  -۳
ج  رسول خدام، آمدم و از ینکپرداخت  یسکات را به چه کاو بپرسم بعد از تو ز

 .رکفرمود: ابوب دمیپرس
ات کفه مسئول گرفتن زیچون خل فه باشدیر خلکه ابوبکن است ین مستلزم ایا

 است.
رد به من که فوت ک یماریدر بج  خدا رسول«ند. کیت میمسلم از عائشه روا  -۴

ترسم یسم، من میبنوھا  آن را برای یزین تا چکفرمود: برادر و پدرت را صدا 
د من بھتر ھستم. و خدا و مسلمانان یند و بگوکخالفت  یبعد از من آرزو یسک

ت یث را رواین حدیگر ایدق یاز طر هریاحمد و غ .»ر را بخواھندکھم تنھا ابوب
فرمودند:  وفاتش یماریدر بج  رسول خدا«مده آگر یت دیاند. و در رواردهک

سم، تا بعد از من ینویم یزیر چکپدرش ابوب ید، برایعبدالرحمن را صدا بزن
ر کن در ابوبیکه مومن پناه بر خدا« :سپس فرمود .»ندکبا او مخالفت ن یسک

ن یخدا و مومن« .گر از عبدالله بن احمدیت دیدر روا» نندکدا یاختالف پ
 »نند.کدا یعت با تو اختالف پیدوست ندارند در مورد ب

امبر شدت یپ یماریب«اند روایت کرده یاشعر یاز ابو موس یمسلم و بخار  -۵
 یا عائشه فرمود: مردم نماز بخواند ید برود براییر بگوکگرفت و فرمود: به ابوب

مردم نماز  یشما برا یتوانند جایاست نم یدلکر مرد نازکرسول خدا ابوب
د ییر بگوکرار فرمود به ابوبکد برود... دستور را تییر بگوکبخوانند، فرمود به ابوب
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ش رسول یر پک، ابوبدیوسف ھستیشما مانند برادران  مردم نماز بخواند یبرا
عائشه  یوقت«گر یت دیدر روا ،»ات رسول امام جماعت مردم شدیمد و در حآ
بگو  خدا گوش نداد عائشه به حفصه گفت، به رسول خدا رد و رسولکیم رارکت

اصرار فرمود تا  خدا گفت و رسولج  خدا به عمر دستور دھد، حفصه به رسول
  .»دییر بگوکبه ابوب دیوسف ھستیشما مانند دوستان  :ناراحت شدند و فرمود

و ابن عباس و  آن عائشه و ابن مسعود یث متواتر است، چون راوین حدید ایبدان
 د.نباشیحفصه مو طالب  یبن اب ید و علیسع یعبدالله بن زمعه و اب و ابن عمر

رار کتج  خدا رسول ین موضوع را برایگر عائشه آمده که گفته ایات دیدر روا 
ه به ذھنم کنیر منصرف شود، نه اکخواستم رسول از ابوبیه مکن بود یردم و علتش اک

 یسکگفتم اگر یا نمیشود، ینم خدا ن رسولیھرگز جانش یسکه کرده باشد کخطور 
 د.نشوین مین او شود مردم به او بدبیجانش

ر که ابوبک یرسول خدا به مردم دستور نماز داد در حال« ه:ث زمعه آمدیدر حد
نه. نه. نه خدا و مسلمانان  :امبر فرمودیغائب بود و عمر جلو رفت و نماز خواند پ

برو  :امبر فرمودیپ«گر یت دیدر روا .»ر نماز را بخواندکباشد باید ابوبر کدوست دارند ابوب
افت و یرون رفت و تنھا عمر را در صف جماعت یر بگو نماز بخواند، بکرون و به ابوبیب

او  یعمر نماز خواند و رسول خدا صدا ی: عمر نماز بخوان وقتبه عمر گفت ر نبودکابوب
رار کت ن جمله راینه دفعه ا ر باشد، وکت دارند ابوبد فرمود: خدا و مسلمانان دوسیرا شن

 تیسرش را با عصبان دیشن خدا بر گفت و رسولکعمر الله ا«ث ابن عمر یدر حد» ردک
 » جاست؟کحافه ق یفرزند اب :رون آورد و فرمودیب

ق به نسبت تمام یر صدکبر فضل ابوب گواهن یترث واضحین حدیا :دنیگویعلماء م
 باشد.خالفت و امامت می یتر براستهیشا اینکه او صحابه است و

ر کن و انصار به ابوبیدر حضور مھاجرج  خدا معلوم است رسول :دیگویم یاشعر
ھا  آن نیتر ین و قاریفرمود: داناتر خدا ن وجود رسولیدھد (با ایدستور امامت م

است و صحابه ھا  آن نیترین و قاریر داناترکه ابوبکند کین داللت میند) بر اکیامامت م
 یعمر و علآنان از جمله  .ردندکیث استدالل مین حدیر به اکابوب یستگیشا یبرا

 گذشت.ھا  آن ه داستانک بودند
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ر دستور امامت داد و من آنجا کرسول به ابوب« :ندکیت میروا یر از علکابن عسا
بود ما ھم  یاز او راض دیانتمان یبرا خدا ه رسولک یسکھم نداشتم  یماریبودم و ب

 .میشد یخود از او راضی  دنیا یبرا
 معروف بودج  خداامامت در زمان رسول  یت برایر به صالحکند: ابوبیگویعلماء م

عمرو  یبن یلهین قبیب یریدرگ«اند ردهکت یاحمد و ابو داود از سھل بن سعد روا
 یا :فرمودند، کد بعد از ظھر آمد تا قضاوت یبن عوف رخ داد خبر به رسول خدا رس

نماز عصر فرا  یر بگو نماز بخواند. وقتکامدم به ابوبیبالل اگر وقت نماز آمد و من ن
 یستگیشا یا صراحت برایدستور به نماز اشاره » ر گفت و نماز خواندکد به ابوبیرس

 خالفت است.
ه دستور کاست، ھمانگونه  ینیخالفت امامت و اقامه شعائر د یچون ھدف اساس

ن بردن بدعت، اما امور یردن سنت و از بکمحرمات و زنده  کو ترداده شده است 
ھدف ھا  اینا ین و دفع ظلم و یات و دادن به مستضعفکمانند، گرفتن اموال ز یویدن

 یاست، چون فراغت برا ینیامور د یه فراخواندن مردم براکست. بلیخالفت ن یاساس
ھرکس و  ال مردم منظم باشد،و امو یه امور زندگکنیشود. مگر بعد از ایآن حاصل نم

ه امامت کبود  یر راضکن از ابوبیامر د یبرا خدا ن سبب رسولیرد، بدیحق خود را بگ
ر در نماز صحابه بر کم ابوبیه گذشت به علت تقدکھمانگونه  است ین دلیل آنتر بزرگ

 ردند.کخالفت او اجماع 
مردم چگونه د به من گفت: یرش« کند می تیاش روایربن عکب یاز اب یابن عد

و  خدا د)خدا و رسولین (ھارون رشیرالمومنیام یردند؟ گفتم اکر را انتخاب کابوب
 .نشدم) یحال یزی. (چید گفت: تنھا جھلم را افزودیت شدند، رشکمسلمانان ھمه سا

رسول خدا  یش او رفت، و گفت ایمار شد، بالل پیامبر ھشت روز بیپ ریام یا :گفت
مردم نماز  یر ھشت روز براکابوب .رکابوب :اند؟ فرمودمردم نماز بخو یبرا یسکچه 

رد کوت کوت خدا سکبه خاطر س خدا مد، رسول÷آین مییپا یه وحک یخواند در حال
ر کردند و ابوبکوت کس خدا وت رسولکن نازل شد) و مردم به خاطر سیدرباره ا ی(وح

 بر تو.ن ید گفت آفریبه اقامه نماز و خالفت بعد از رسول ادامه داد. رش
رد کیمسجد را درست م خدا رسول یوقت «ند کیت میه روایابن حبان از سف -۶

نار سنگ کتو ھم سنگ خود را  :ر فرمودکوار قرار داد و به ابوبید یبر رو یسنگ
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ر بگذار، پس کنار سنگ ابوبکسنگ خودت را  :سپس به عمر گفت .من بگذار
  .»فه ھستندیبعد از من خلھا  این :دوفرم
رده کت یآن را روا کم در مستدرکندارد، حا یلکث مشیاسناد حد :دیگویمابوزرعه 

  .در دالئل) یھقیو (ب
بود ھا  آن ھدف قبر :ندیگویه مکاست  یھای آنالم که به عثمان ھم گفته، رد کنیو ا

در پایان خدا و ھمچنین رسول  .ستینھا  آن قبر نارکچون قبر عثمان  !نه خالفت
تاب ک ت خالفت است.یمن ھستند که دال بر تربی  خلیفهھا  آن :فرماید می حدیث

 ۳۹تا  ۳۵صواعق ص 
خواھد یم نند و بعد از آن امامکیر داللت مکه بر خالفت ابوبک ھستند یثین احادیا

ا رسول بر یآ. ن قرار دھدیا یند، و عنوان فصل چھارم را براکان یمحل خالفت را ب
  ؟خیرا یر تصریح فرمود کخالفت ابوب

م یشویم متوجه مینکث گذشته نگاه ین باره اختالف دارند، اگر به احادیمردم در ا
 اند.ن نظر دادهیاز محدث ین قول حق جماعتیو بر ا .ه نصی گذاشته استک

ح یتصر یسکخالفت به  یبرا خدا د: رسولنیگویجمھور اھل سنت و معتزله م
ن یفه تعیرسول خدا، خل یا :گفتند«ه است ین نظرید ایفه مؤیاز حذ ث ابزاریرد حدکن

د، عذاب خدا نازل یاورین ینم و شما فرمان مرا به جاکن یید؟ فرمود: اگر تعینکینم
 رده است.کت یآن را روا کف در مستدریم با سند ضعکحا .»شودیم

اگر  :شد گفت یه عمر زخمک یوقت« :نندکیت میاز عمر روا یمسلم و بخار
نم، کن نیین تعیار را انجام داده است و اگر جانشکن یمن ا نم بھتر ازکن یین تعیجانش

 »ار را انجام داده استکن ینم، رسول خدا اکو شما را رھا 
ظاھر  یروز جمل عل یوقت« :اندردهکت یروا یبا سند حسن از عل یھقیاحمد و ب
ر را که ما ابوبکن نفرموده، بلییامارت تع یرا برا یسکمردم رسول خدا  یشد گفت: ا

ان ما یرد، مکر، عمر را انتخاب کسپس ابوب .ردکان ما ماند تا فوت یم، میردکنتخاب ا
 »دین استقرار بخشیماند و به د

رسول  :د ؟ گفتینکین نمیین تعیگفته شد، چرا جانش یبه عل ؛ردهکت یم رواکحا
از من را بخواھد بعد ھا  آن ریخ ار را انجام نداد تا من انجام دھم، اما اگر خداکن یخدا ا

 نند.کیشان اتفاق منیبر بھتر
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ر را کدم ابوبیردند دکرسول فوت  یوقت :گفت یعل« ؛ردهکت یروا یابن سعد از عل
دنیا خود به  یبود ما ھم برا یدینمان راض یه رسول از او براک یسکرده، کامام نماز 

 .»میر را جلو انداختکم و ابوبیشد یاو راض
امبر به یت شده است که پیه روایاز ابن جسمان از سف :دیگویخش میدر تار یبخار

 فه من ھستند،یخلھا  این :ر و عمر و عثمان فرمودکابوب
ن ییتع ح است و با قول به عدمیث صحیحد» فه ھستندیھا بعد از من خل آن«جمله  

ھنگام مرگ  یرده به معنکن نییتع :ندیگویه مکھا  آن ست چون ھدفیفه مخالف نیخل
ر با نص ثابت شده، کخالفت ابوب :ندیگویه مک یھای آنو  .ن نکردییا تعر یسکرسول 

ج  هح فرمودیث به آن اشاره یا تصریدر احادج  خدامدتھا قبل از موت رسول  یعنی
 است.

ن آن یی، احتمال تعجخدا  شدن فوت رسول یکگمان نص بر خالفت قبل از نزد یب
ن علت جمھور یصورت نگرفته باشد، بد یزین چیھنگام موت چنھرچند  دھدیرا م

نند، قول کیم ین خالفت را نفییو عمر و عثمان تع یره مانند علیاھل سنت و غ

 یسکبه  یعنی »هاينص عليمل « :گویند می ند کهکید میین قول را تاین متاخر ایاصول
  .دستور نداده است

و » گذاشته شده استر نص کبر خالفت ابوب«د: یفرمایه مکاز عثمان  یالم بخارک 
عت دادم، سوگند به یاور رسول خدا شدم و به او بی«د: یفرمایه مکحبشه  تدر ھجر

. سپس خداوند ابوبکر را اختیار نمود، و سوگند به انتیردم و نه خک یخدا نه نافرمان
باز ھم نه او را  فه شدیر عمر خلکو بعد از ابوب خدا نه نافرمانی کردم و نه خیانت.

ر که عثمان معتقد بود ابوبکم یشویمتوجه م» انت نمودمیردم و نه به او خک ینافرمان
ر کخداوند ابوب :دیگویت دوم میت اول مشخص است و در روایدر روا ن شده استییتع

 .ن شدید عمر جانشیگویدرباره عمر م یفه قرار داد ولیرا خل
» ستیر منصوص نکابوب«م یه گفتکالم گذشته کم و آن را با یدین را فھمیاگر ا

ت یقول از عثمان رواھردو ه کنیم قابل جمع ھستند و ایه گفتکم، ھمانطور ینکسه یمقا
 .ن دو دیدگاه را بیان کردیمیجمع ب هشد

شود، یفه میخل یسکه چه کدانست یبا اعالم خداوند مج  به ھر حال رسول خدا
 ییزھایه چکبود، بل شان نداده شدهیفه ھنگام مرگ به این خلیین وجود دستور تعیبا ا

 شود.یفه میر خلکرد خداوند به او گفته ابوبکیان میه ظاھرًا بکفرمود یم
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گاھیا در ھر حال اگر بر امت واجب  به وقوع بپیوندد یا نه خدا و اعالم رسول ین آ
ان یب یا نند رسول خدا آن واجب را به گونهکعت یر مانند علی بکر ابوبیباشد با غ

 یارکن یرسول چن یگذاشت، وقتینم یباق کید و شیرسیامت م ه به ھمهکرد ک یم
 را یسکه کشود ینفرمود پس مشخص م یحین باره دستور صریانجام نداد و در ا

 ن وجود داشت.ییت تعینقل روا یبرا یزه فراوانیرده واال انگکن نییتع
چون ند، کین نمییرا تع یعل خدا ه رسولکنیه گفته شود علت اکن قول ھم یاما ا

باطل است، چون  - ندارد یاردن فائدهکن ییآورند و تعیدانست دستور را به جا نمیم
 فرمودیابالغ م یم دستوراتینیبیشود مگر نمینم یغ ملغین واجب بودن تبلیبا ا

(لو وضعوا داشت: یدست برنمھا  آن غیاز تبل یشود ولیه اجرا نمکدانست یمھرچند 

 .در این مورد استمثالی  ...)ینيمي الشمس يف
آن را  یھم سرھا  آن به چند نفر داد و یه دستور امامت سرکن احتمال یاما ا

ن یبد شودیغ ھم پخش میچون امامت مشھور است و تبل اند فائده نداردردهکت یروا
 پخش و مشھور ن گونه اوامر زودیاست ا یویو دن ینین مسائل دیه از مھمترکخاطر 

د بھتر پخش شود یرد بایگیغ آن فتنه صورت میه از عدم تبلک یھنگامگردند ضمنًا  می
ا ینقل نشده  یبعد یدر عصرھا یه در ابتداء دستور مشھور بوده ولکن احتمال یاما ا

زه پخش و نقل آن فراوانتر یانگ ن استیچون از اصول د متر نقل شده باطل استک
ا یردن ک یسر یبرا یھیتوج دضمنًا اگر نص وجود داشته باش. ردنشکاست تا پنھان 

 عدم نقل وجود ندارد.
ن الزم یگران نص وجود ندارد از اید یو نه برا یعل ینه برا پس اگر مشھور است که

تو «اند باطل است. مانند ردهکاه یرا با آن س ھا کتابه کعه ید تمام منقوالت دروغ شیآیم
 ره.یو غ» دینکن سالم یرالمومنیبه نام ام یبر عل«یا  ...»یفه ھستیبعد از من خل

نه عدم)  و شھرت است نام ند (وجود موجبکدا یچون نص وجود ندارد تا شھرت پ
رسد چون از عالمان یاند ھم نمف شدهیه تضعک یبه درجه آحادھا  آن اتینقل یحت

ت شده، پس یف روایث ضعیه احادکنقل نشده، ھمانگونه  یزیگر اخبار چجست و جو
 یدر حال ث را داشته باشندین احادیعه علم صحت ایتنھا عالمان ش ن استکچگونه مم

 اند؟ ث معروف و متصف نشدهین عالمان حدیا ھمنشیث یه ھرگز به عالم حدک
خود را  یه تمام زندگک ید در حالننث آحاد را ندایث آن احادیاما زبردستان حد

خود را صرف  ییاند و تمام قدرت و تواناردهکجمع ث یحد یصرف گشت و گذار برا
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 ن نقطهیداشتند در دورتریاگر گمان ھم م یردند، حتکیاند به ھر جا سفر مردهک
به  ین علت عادت عمومیبد رفتندیش او میث دارد پیحد یمکمقدار  یسک جھان

ه ھرگز ک ی(افرادھا  آن ث آحادشان نزدیه احادکنیبه فرض ا. ندکیم مکحھا  آن ذبک
ح باشد باز یث ھم ننشستند) صحیدر مجلس عالمان حدث نبودند و یمختص علوم حد

 ) اختالف دارد.ین گمان خود (نص بر علیھم بر ا

 جواب »مواله فع� هنت موالك، من بم�هل هارون من موىس نت م�أ«ث یمانند حد
نه داللت  یبر خالفت علھا  آن از ھیچکدامد و یآیواضح م بصورت کامل وھا  آن

شد و یو داللت دادن خطا و اشتباه بر ھمه صحابه الزم م ،دارند یانند و نه اشارهک یم
 - ھا آن و اجماع ،نندکیاجماع نم یبر اشتباه و گمراھھا  آن ن ھم باطل است، چونیا

ث یاز دو حدھا  آن ه برداشتکند کیثابت م - عه مبتدعه نادانیبر خالف گمان ش
به فرض احتمال  .باشدیمھدف و مراد حدیث نھا  آن ست و گمانیگذشته درست ن

اه یس ؛مشخص شد ؟!نندکیث را فرض نمیدر دو حد یآنھا، چگونه احتماالت بعد
 !ندکیداللت نمھا  آن تب بر گمانکردن اوراق ک

دانستند، باطل است، یر و انصار مکو ابوب یوجود داشت، عل یه نصکنیو احتمال ا
ت یث را روایبعد از آن حدا یه درباره خالفت صحبت شد، قیفدر روز س یچون وقت

 ت شود.یواجب است روا یثین حدیچن ین موقعیردند، در چنک یم
باطل  ،ردهکت نیه روایدانست اما به علت تقیمھرچند  یعل :دیگویه مکھا  آن المک

بدون  که یتر از علفیضع افراد یند، حتکد تا تقیه یترسینم یسکاز  یاست چون عل
ھا  آن ھم به یسکم و یشویفه میگفتند ما خلیل میت بودند بدون دلکقدرت و شو
تواند و یل ھم دارد اما نمیدل یعل یردند ولکت ھم نیاو را اذ یحت زدانگشت نمی

 ند.!!کان یترسد آن را ب یم
اطاعت  یر شود ولکذھا  آن امثال یبراج  خداست خبر رسول ین نکعادتًا مم

از حدود و ھا  آن تر بودند و اعمالعیمطه از ھمه ک یند و به آن بر نگردند در حالنکن
کردن از ھوا و ھوس از ھمه  یرویت در پیشد، و به علت سابقیمرز اسالم خارج نم

ن قرن، یبھتر«ث ھست یرو ھوا و ھوس نبودند، در حدس دورتر بودند و ھرگز دنبالهک
ره ن عشیو ھمچن» ن)یند (تابعیآیه به دنبال قرن اول مکی ھای آنقرن من و سپس 

ه ک ین امت است، ھرگز به افرادیه امکد یبودند مانند ابو عبھا  آن انیمبشره در م
ث یحدھا  آن یه برایه مقبول الرواکرود (یگمان نم ،دارند یو صفات یژگین ویچن
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. با نندکتا بر او اعتماد  ه باشدت وجود نداشتیآن روااز تر یل قویند و دلکت یروا
 نند.ک کت را تریروا آن به عمل کردن اینوجود

انت است و ین خیچون ا درست باشد یزین چیه شرعًا و عادتًا چنکپناه بر خدا 
ھا  آن ه ازکن یاز اصول و فروع د یکچ یرود و ھین میام از بکاعتماد به قرآن و اح

 یدر حال یتمان به علکرا نسبت دادن ی، زنخواھد داشتت و ثبوت یگرفته شده قطع
فر کن به یاز ملحد ین خاطر بعضینقص است، بد نیتر بزرگبود ھا  آن نیه شجاعترک

 د.یآیبعدًا م ، که تفصیل آناندردهکم کح یعل
 یر، نصوصکوجود دارد و نه اشاره، اما درباره ابوب ینه نص یه بر خالف علکثابت شد 

 ه بر خالفت او ھم نص نباشدکنینند، به فرض اکیخالفت او را به صراحت اعالم م
است و مدلول  یچون مدلول خبر واحد ظن ندارد یاجیحابه به نص احتاجماع ص

 تر است.ی، پس اجماع قویاجماع قطع
ن باره جواب یعت در آن ھنگام، در ایر و مقداد از بیو عباس و زب یاما تخلف عل

 .گذشت یافک
 خالصه آن جواب ھمراه اضافات دیگر  

 :مودرفرستاد و آمدند ابوبکر خطاب به اصحاب ف )عباس و غیره(ھا  آن شیر پکابوب«
ار مختار است، و ھمه شما در کن یست و در ایعتم در گردنش نیاست و ب ین علیا
ننده ھستم، کعت ین بید اولینیبیرا م یسکاگر بھتر از من  دیار داریعت با من اختیب

 ردند.کعت یر بکابوبگر با ینم، او و بازماندگان دیبیبھتر از تو را نم یسکگفت،  یعل
اند ه روافض آن را ساختهک یھا شب» صواعق«تاب کنم صاحب یبین میبعد از ا

آن را  و رار نموده،کھمان شبه را صاحب مراجعات ت گرداند می و آن را باطل ه،ردکر کذ
 دھد.یدر ابتدا موضوع قرار م

بسنده ھا  نآ از یشد، به نقل بعضکیم به درازا مینکاما چون اگر ھمه را نقل 
 م.ینک یم

 :فتمشبھه ھ
امبر ارث یاز پ« لیرد، چون ارث پدر را به دلکر به فاطمه ظلم کابوبھا  آن به گمان

ث آحاد یچون حد تواند استدالل شودیث نمین حدیرد، اما اکاز او منع » شودیبرده نم
  :لیه به دلکاند ردهکباشد و دوباره گمان یه ارث میاست و مخالف آ
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 ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 

ار کنتھای خود را آشیم زیت قدید و مانند روزگار جاھلیریتان قرار گیھا در خانه
د خدا فقط یاش را فرمان بر د و خدا و فرستادهیات بدھکد و زید و نماز برپا دارینکم

زه گرداند کیو پا کد و شما را پایامبر] بزدایخواھد آلودگی را از شما خاندان [پ می
 )۳۳یه آه احزاب سور(

ن صورت یمعصوم است، و در ا ، فاطمه الزھرا»فاطمه از من است«ث یحد بدلیل و
 .او درباره ارث درست است یدعوا

  :جواب
بودن محل اختالف است  یاست، ظن یث آحاد ظنیاند حده گفتهکث اول: یاما حد
ه یآ یم قطعکو در ح یده است و به نسبت او قطعیر آن را از رسول خدا شنکچون ابوب
 .ارث است

 یث ظنیحد یاحتماالت معن یست، ولین یر ظنکابوب نسبتث به ی(پس حد
بوده است، پس  ینه حالیل قریر به دلکنزد ابوب ین معنیح دادن ایھستند) و ترج

 باشد.یم یم قطعکنه حال در حیث بر اساس قریحد یاحتمال معن
 به اتفاق جمھور زنان رسولت ھستند و یامبر ھم اھل بیزنان پ«ه یاما درباره آ

ره یت دختران و غیه اھل بیمعصوم نبودند اگر زنان رسول معصوم نباشند بقج خدا
 )!!ستند. (فاطمه مگر تافته جدا بافته استیھم معصوم ن

 یه در بعضکنیست، و ایعصمت ن یل برایل سوم: مجاز است و قطعًا دلیاما دل
ه کز مثًال عصمت مانند او باشد، بلیست در ھمه چیل نیزھا مانند رسول است دلیچ

 است. یر و مھربانیمنظور در خ
ست، ین یاملکاستدالل  من استیو ام ا یش تنھا علیدعوا یه، شاھد براکنیل ایو دل

شاھد و  یکا یو آ ا نه ؟یشھادت دادن قبول است  یا شوھر برایچون اختالف ھست آ
 است؟  کافیسوگند 

ه کن گمان یو اما ا! ا خواستار سوگند نشدهیا به علت اختالف در مسئله بوده یپس 
اند، باطل است چون شھادت بچه و فرزند قابل قبول ن شھادت دادهیحسن و حس
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ر را کم ابوبکه حکم ینکیر مکن را ذیبن حس ید بن حسن بن علیز ست و بعدًا کالمین
گر یت دیردم، و رواکیم مکمثل او ح ر بودمکابوب یاگر جا :رده است و گفتکب یتصو

» ر دھدییرا تغج  خواست ارث رسول خدایر مھربان بود و نمکابوب« :دیفرمایه مک
 د؟ یلی داریدل :ر فرمودکرا به من بده ابوب کفد :ر گفتکفاطمه به ابوب یوقت

م کر حکآمد مثل ابوبیش من مین قضاوت پیسوگند به خدا اگر ا«د فرمود: یز
 .»ردمک یم

اند؟ ردهکر در حق شما ظلم کا ابوبیدند آیاز او پرس«ت شده یو از برادرش باقر روا
 اند.ردهکدانه ظلم ن یک(خدا) به اندازه  را فروفرستاد قرآن بدانکهنه سوگند  :گفت

داد؟ یانجام م یارکچه  یالقرب یبا ذو یسوال شد عل« :ندکیت میروا یدارقطن
دادند، و دوست نداشت مخالف آن دو یو عمر انجام م رکه ابوبک یارکباقر گفته ھمان 

 .»باشد
تواند ید گفته خبر واحد است و نمیر، شاکث ابوبیت حدیاما عذر فاطمه درباره روا

فدک  ردر منع ارث و عذر فاطمه در خواستنکپس عذر ابوب ندکص یقرآن را تخص
 .نماند یباق کیمشخص شد و جای ش

 که شکدارد  ییاست چون گوھرھا یدھنده خوب حین باره توضیدر ا یث بخاریحد
بن انس بن  کمال«ند گفته کیت میروا یزھر ،ندکیوته نظران را برطرف مکو شبه 

شد او را صدا زد، گفت  یزخم یعمربن خطاب وقت« خبر داده است که یحدثان نضر
وارد ھا  آن بله :ر و سعد داخل شوند؟ گفتیعثمان و عبدالرحمن و زب یدھیا اجازه میآ

عباس و  یوقت .بله :اجازه دارند؟ گفت یا عباس و علیبعد گفت: آ یمکشدند وعمر 
ر یضن ین دو درباره فیئ بنین (اکر قضاوت یام یا :وارد شدند عباس گفت یعل

ن و کر قضاوت یام یا :ستادند، قوم گفتندیو عباس ا یاختالف داشتند) بعد از آن عل
ا رسول یدھم، آیعمر گفت: شما را به خدا سوگند م. هنجات د یگریرا از دست د یکی

رد و کو عباس رو  یعمر به عل .بله :گفتند »ال نورث ما تر�نا صدقة؟«خدا فرموده 
 ن را گفته است ؟ گفتند: بله. یا ج خدا ا رسولیدھم آیند مگگفت: شما را سو

کرده و به کسی چیزی نداده و  خود عمر گفت: خداوند این فیئ را خاص رسول

فَآَء ﴿ :قرآن فرمود
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ وَۡجۡفتُۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َوَ� رَِ�ٖب  ۦَ�َ

َ
ٓ أ ِمۡنُهۡم َ�َما

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ٰ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۥ�َُسّلُِط رُُسلَهُ  �َّ ُ ٱَ�َ ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]۶[الحشر:  ﴾٦َ�َ
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چیزھایی را که خدا از دارایی ایشان به پیامبر ارمغان داد، شما اسبان و شترانی را «
 تا آخر، آیه.» ..اید.برای آن به تافت در نیاورده

 است، و سوگند به خدا ھم به شما داد ھم به غیر شما ج خدا این مخصوص رسول
خدا مخارج ساالنه  و تا آن مال باقی مانده آن را بین شما تقسیم کرده است، رسول

 روزی که داد تاکرد و بقیه را به دیگران میخانواده خود را از این مال پرداخت می
مانند ایشان آن را تقسیم کردند، سپس به علی  خدا و ابوبکر ھم بعد از رسول ،زنده بود

گویید بوده، سوگند به خدا آیا ابوبکر، ھمانگونه که شما می«و عباس رو کرد و گفت 
خیر و رشید و پیرو حق بود، ابوبکر فوت کرد و من خلیفه  دانید که ابوبکر صادق ومی

ام و سوگند به خدا شدم و جانشین رسول و ابوبکر ھستم، در امارت آن دو را گرفته
با یک کلمه و امر پیش من ھردو دانید که صادق و خیر و رشید و پیرو حق ھستم، می
 شود و ھمهاز ما ارث برده نمی« :گفتم رسول فرمود و به شما د، عباس تو آمدی.یآیمی

 دھم و با آن کاری کنید که رسولپس گفتم آن را به شما می .»اموال ما صدقه است
نکردم (تحویل دادن به شما)  اند. از روزی که خلیفه شدم آن کار راو ابوبکر کرده خدا

خواھی دادم، و آیا از من می زدید و گفتید آن را به ما بدھید، به شماو با من حرف نمی
دارنده زمین و آسمان تا قیامت غیر از این غیر از این قضاوت کنم، سوگند به نگه

 .تمام» آیم،اش بر میتوانید آن را رد کنید خودم از عھدهکنم، و اگر نمیقضاوت نمی
 مالک بن گوید: این حدیث را برای عروه بن زبیر روایت کردم، عروه گفت:زھری می

را پیش خدا گفت: عثمان زنان رسول می اوس راست گفته من از عائشه شنیدم که
ھا  آن گذاشتم بروند و بهابوبکر فرستاد تا از ابوبکر درباره فیئ بپرسند من (عائشه) نمی

 هال نورث ما تر�نا« :فرمود خدا اید که رسولترسید؟ مگر نشنیدهآیا از خدا نمی :گفتم
 »خورد، زنان رسول تسلیم خبر شدند و کار تمام شد.محمد تنھا از این مال می »ةصدق

داد و بر عباس چیره شد آن صدقه دست علی بود و به عباس نمی«گوید: زھری می
بعد به دست حسین بن علی و بعد به دست علی بن  و بعد از علی به حسن رسید

د ست آن دو بود تا به دست زیحسین و حسن بن حسن (عموزاده بودند) رسید و به د
  .»ن صدقه رسول خدا بودیبن حسن رسید و ا

فاطمه و عباس پیش ابوبکر آمدند و ارث فدک و «کند که سپس بخاری ذکر می
از انبیاء ارث برده « :فرموده ج ابوبکر گفت شنیدم رسول ،سھم خیبر را خواستار شدند
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خورند حمد از این مال میو آل م .»گذارند صدقه استباقی میھرچه  شودنمی
 .»را از نزدیکان خود بیشتر دوست دارم خدا سوگند به خدا نزدیکان رسول«

شود، و در حدیث عائشه و حدیث دیگر فکر کن، حقیقت قضاوت ابوبکر مشخص می
بود ھمچنین اختالف علی و عباس دلیل بر ارث نبودن آن است، چون اگر ارث می

 دلیلی برای درگیری وجود نداشت، بلکه اختالف عباس سھمی داشت و ھمسر علی و
پس ارث نیست و صدقه بوده وعمر با  در مورد به دست گرفتن آن صدقه بودھا  آن

کسی ھم  کندرا بر طرف کرد و حدیث را روایت میھا  آن حضور بزرگان صحابه اختالف
کردند حتی علی و عباس اعتراف ھا  آن بر روایت و عدم صحت آن معترض نبود و ھمه

دھد تحویل میھا  آن کند که ارث نیست و بهوقتی عمر ثابت می که حدیث پیامبر است
ھم صدقه را با آن عھد و پیمان ھا  آن تا مانند رسول خدا و ابوبکر آن را خرج کنند و

بیان کرده که ابوبکر در این کار صادق و رشید و پیرو حق بوده ھا  آن گرفتند، و برای
 ند.فته عمر را تصدیق کردھم گھا  آن است و

 ای بر معاندین باقی مانده است؟آیا بعد از این شبه
گویم الزم است برای ھمه ارث باشد در آن صورت علی ی مانده باشد میو اگر شبه

شود و عباس ھم سھمی دارد با این حال ظلم کرده چون سھم عباس را تصاحب می
سھم عباس را بگیرد و در دست  بر ھمه چیره شود و چگونه برای علی جائز است

ھا سھمی نبرند. این کار از علی و فرزند و فرزند فرزندان او باقی بماند و بنی عباسی
 باشد و ارث نیست.پسرانش، اعتراف صریحی است به اینکه صدقه می

 ،باشد پناه بر خداواال این کار موجب نافرمانی و فسق و ظلم علی و فرزندانش می
 !!زندسر میھا  آن معصوم ھستند چگونه گناه ازھا  ایننزد رافضیه 

 آن اند دلیل بر صدقه بودنوقتی علی و فرزندانش ھمه آن را تصاحب کردهپس 
 .و این ھمان ادعای ماست است.

8اگر به آن فکر کنیم، ابوبکر زنان رسول را ھم از 
1

خودشان منع کرد و تنھا  
بود عائشه دختر اگر مدار بر خود خویشاوند گرایی می مخصوص فاطمه و عباس نبود

دھد یعنی ابوبکر بر حق است تر بود وقتی چیزی به دخترش نمیابوبکر از ھمه مناسب
 و از سرزنش سرزنشگران ھراسی ندارد.
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 گفتهو  »ال نورث«دیث عمر در برابر حاضرین و علی و عباس به ح تأکیدھمچنین 
 ،عائشه در مقابل امھات المومنین را ببینیم، مگر تنھا ابوبکر حدیث را روایت کرده

امھات المومنین، علی و عباس و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبیر و سعد ھمه 
بود که حدیث  یابوبکر اولین نفر البته .دانستند که رسول خدا این را فرموده است می

کرد و بعد از او بقیه صحابه حدیث را روایت کردند و آن را تنھا روایت ابوبکر را روایت 
 ).۶۰ - ۵۷دانستند (ص نمی

 شبھه دوازدھم

نص  »يبعد نه ال نيبأال إهارون من موىس  ةبم�ل نت م�أ«اند حدیث گمان کرده
اند، تمام منازل ھارون نسبت به موسی به جز و گفته .باشدصریح بر خالفت علی می

بود استثناء درست شود و اگر چنین نمیثابت میخدا نبوت برای علی نسبت به رسول 
شد، چون در زمان ماند ثابت میبرای ھارون خالفت بعد از موسی اگر زنده می شدنمی

 حیات موسی خلیفه او بوده است.
کرد برای موسی نقص و او را خلیفه نمی مانداگر ھارون بعد از موسی زنده می

شد و در حق انبیاء درست نیست و یکی دیگر از منازل شریک بودن در رسالت  می
 است و الزم است از او ھم اطاعت شود اگر زنده بماند.

اما چون رسالت در حق علی ممتنع است  ،شوداین شراکت برای علی ھم ثابت می
ین روش ممکن تنھا اطاعت بعد از رسول بر امت پس با عمل کردن به دلیل به بھتر

 ماند.باقی می
گوید: حدیث صحیح نیست، و اگر صحیح باشد ھمانگونه آُمِدی میھرچند  جواب:

 است.ھا  آن گویند باز ھم علیهکه بزرگان حدیث می
حدیث آحاد است و در صحیحین روایت شده است و دلیل برای امامت و عموم 

کند که علی در مدت غیبت رسول ر حدیث بر این داللت میمنازل نیست بلکه ظاھ
 در مدت مناجات موسی جانشین او بوده است.که جانشین ایشان بود مانند ھارون 

عام نیست تا شامل خالفت در تمام مدت زندگی و بعد از  »يقوم يف يناخلف«و جمله 
به علت کوتاھی رسد خالفت در مدت غیبت است، پس آن باشد آنچه از نص به نظر می

ھمانگونه که  شود نه اینکه او را عذل کرده باشدلفظ شامل بعد از موت موسی نمی
یم شامل بعد از وو به فرض محال اگر تسلیم ش دادصراحتًا او را برای مدتی جانشین قرار 



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٢٠٠

شود البته این موجب نقص شود چون او را عذل کرده است خلیفه نمیوفات ھم می
-چون بعد از او به امر خداوند در رسالت مستقل می باشدمال او مینیست بلکه موجب ک

اگر قبول کردیم شامل ھمه . از خالفت و شریک بودن در رسالت است تر بزرگشود و این 
شود چون یکی از منزلتھای ھارون برادر و رسول شود و عام است اما خاص میمنازل می

یا در بقیه حجت نیست یا حجت  بودن اوست و اگر عام تخصیص شد، دو حکم دارد
آورد در است ولی اگر حجت باشد ضعیف است بعدًا اگر ھارون امر موسی را به جا می

 و اینجا نبوت نفی شده چون محال است بعد از رسول خدا نبی .خالفت در نبوت بود نه
 پس الزم است مسبب آن ھم که وجوب طاعت است لغو شود. دیگری بیاید

آن را  کند. نه ھمهحدیث آحاد تنھا بعضی از منازل را ثابت میپس معلوم شد این 
انشین جعلی را ج  خدا وقتی رسول« کندضمنًا حدیث سیاق آن منازل را بیان می

گذاری؟ مثل اینکه ماندن را ھا جا میقرار داد. علی گفت: آیا مرا در میان زنان و بچه
برای من مثل ھارون برای موسی فرماید: آیا راضی نیستی داند. پیامبر میمی صنق

وقتی به او  .دھدرود او را جانشین قرار میباشید؟ یعنی وقتی موسی به مناجات می
 را اصالح کن.ھا  آن گفت: به جای من میان قوم باش، و

برای خالفت بعد از او بر تمام  گیشه پس از قرار دادن او بر مدینه شایست
، بلکه و استحسان و نه بصورت ندب و واجب نه بصورت فرض آیدمعاصرینش الزم نمی

و  گوییمای است و ما ھم این را میتنھا دال بر این است که علی در کل فرد شایسته
در دفعات دیگر افرادی غیر از علی ج  ، ضمنًا پیامبرتواند منکر این باشد نمی کسی

برای خالفت بعد از اولویت ابن مکتوم  مانند ابن مکتوم قرار داده ولی با این قرار دادن
 .کند نمی ثابت رسول را

 شبھه سیزدھم
به  خدا کند، کالم رسولکه بر خالفت علی داللت می اند نصیدوباره گمان برده

تو برادر و مأمور و خلیفه و قاضی دین من «فرماید:  می خطاب به علی علی است که
ناکان (در روز قیامت) تا ب تو بزرگ مسلمانان، امام متقین و قائد« :و ھمچنین .»ھستی
 »به علی با لقب امیر مردم سالم کنید.« :و ھمچنین» ھستی

  جواب:
در گذشته مفصًال در فصل پنجم بحث کردیم و گفتیم این حدیث باطل است و 

 و لعنت خدا بر دروغگویان باد. .باشدمی ساختگی
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ضعیف ھم حاد آاند، که این حدیث حتی به درجه از ائمه حدیث نگفته ھیچکدام
روغگویان بر خدا و د رسیده بلکه ھمه بر دروغ بودن آن اتفاق دارند اگر این جاھالن و

که حدیث اند  هگمان کرد ی تار،ھا شبآسمان ھدایت رسول خدا و امامان و چراغان 
چون چگونه تنھا شما این  گویم. این عادتًا ممکن نیستمیھا  آن صحیح است، به

تخصص و ھمچنین  بودن، حالی که ھرگز به عالم حدیث دانید درحدیث را صحیح می
 .ه ایدمتصف نبود در آن
و  که ھمه زندگی خود را در گشت و گذارھا  آن حدیث و متخصصان و ماھران اما

 اند و تمام تالش و کوششیاد گرفتن آن علم صرف کرده بحث و بررسی و آموختن و
تا از کسی که اند  هکرددست سفر میو به نواحی دور  هآوری احادیث بوددر جمعھا  آن

و تمام احادیث را بررسی و صحیح و ضعیف را ، حدیثی دارد، یاد بگیرندھا  آن به گمان
آیا ھمه  اند، هاند و احادیث را در نھایت فراگیری و بررسی تدوین کرداز ھم جدا کرده

 اند؟!سواد دانستهدانند و تنھا چند بیحدیث را نمیھا  این
-رسد با این وجود میآوری شده به صدھا ھزار مییث موضوع که جمعحتی احاد

-پیامبر را می و دروغ بستن بر زبانھا  آن دانند که چرا حدیث وضع شده و علت وضع
بودند نمیھا  آن عطا فرماید چون اگرھا  آن به و پاداش نیکودانند، خداوند جزای خیر 

-ھای دین را تغییر میدند و مشخصهکرباطالن و دروغگویان مفسد بر دین غلبه می
شدند، گمراه ای که از ھم جدا نمیکردند و به گونهقاطی می ھا دروغدادند و حق را با 

 کردند.شدند و دیگران را گمراه میمی
از گمراھی و تحریف حفظ کرده، و از بزرگان خدا اما خداوند دین را برای رسول 

-ضرری نمیھا  آن مخالفان به مدام بر حق بودند پروراند که می و گروھی را دین طائفه
-میخدا رساندند و توجه به دروغ باطالن و جاھالن نداشتند و در این راستا رسول 

تنھا  ،شب و روزش مثل ھم ھستند شما را بر راھی واضح و روشن رھا کردم«فرماید: 
 »شود.نابود شده گمراه می

آیند بدان دو نفر که بعد از من می« شگفت اینکه وقتی ما با احادیث صحیح مانند
و احادیث دیگر که در فصل سوم ھمه را ذکر کردیم، علیه آن جاھالن بر » اقتداء کنید

که  بحثاین خبر واحد است. و ما را در  :گویندکنیم، میخالفت ابوبکر استدالل می
 کند.نیاز نمیتعیین خلیفه بی
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من كنت «و  »ينت منأ«دیث عادی مانند کنند با احااما وقتی خودشان استدالل می 

رسد ترین حدیث ھم نمیکه به درجه پایین و ساختگی و احادیث موضوع »موال
 کنند.استدالل می

فکر کن، اما به علت افراط در جھل و ھا  آن به این تناقض آشکار و جھل نامشروع
کنند متواتر میباشد، گمان ھا  آن عناد و انحراف از دین ھر روایت موافق مذھب فاسد

و ھر حدیثی مخالف  ،اھل حدیث بر دروغ بودن روایات اتفاق داشته باشندھرچند  است
آن اتفاق  اھل حدیث بر صحت و تواترھرچند  دانندحاد میآباشد آن را ھا  آن مذھب

 لعنت خدا بر جاھالن و احمقان باد. !!داشته باشند

 شبه چھاردھم
خالفت نیست چون اگر کسی الئق خالفت باشد اند که ابوبکر شایسته گمان کرده

 کنم.گیری میدھم و یا کنارهگوید من استعفاء مینمی
  جواب:

نیست، چه بسا  و لیاقت نداشتنشایسته نبودن  ھرگز دلیل بر استعفا درخواست
بر کردند، گیری میاز کارھا کنارهو تقوا به خاطر ورع  که بزرگانی از سلف و خلف بودند

از بعضی کارھا که الئق و  انسان شود کهوقتی کامل می و ورع و تقواعکس زھد 
که مسئولیت  کند، اما اگر الئق نباشد، الزم و واجب استگیری شایسته آنھاست کناره

جا است، چرا که او شاید  بی بسیار بیھوده وابوبکر  بر علیهھا  آن پس دلیل را رھا کند.
یا اینکه  ،بھترین وجه مسؤلیت را به اتمام برساندبه  از این ھراس داشت که نتواند به

کسی وجود دارد که ھا  آن آیا در میان ؛را کشف کندھا  آن خواسته واقعیت درون
چون ابوبکر از لعنت  دوستار عزل او باشد یا ھمه دوست دارند ابوبکر خلیفه باشد

 ترسید.می به امامی که مردم او را دوست ندارندج  خدا رسول
و حماقت چنین گمانی (استعفاء دال بر عدم شایستگی) نھایت نادانی  خالصه:

 شود.و به چنین گمانی توجه نمی رساند می کنند را می کسانی که بر آن اتکا

 شبه پانزدھم
به او سفارش کرده ج  خدا رسول ه که؛اند سکوت علی بدین علت بودگمان کرده

 ای درست نکند و شمشیر نکشد.بعد از او فتنه
  جواب:
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کودن و بدور از ھای  آنانسکه تنھا از است  ین افتراء و دروغ و حماقت و نادانیا
امام و سرپرست امت  یعل ونه ممکن استگآخر چزند!  می واقعیت و غافل از تاریخ مسر

درست ھا  آن شد؟ و اگر گمانکر نیه دشمنان حق شمشیه علک یدر حال قرار گیرد
شت ک یرا نمھا  آن د و ھزاران نفر ازیشک یر نمیمشن شیست در جنگ صفیبا یباشد، م

 رد.ک یرم عمل نمکت و سفارش رسول ایو مخالف وص
 یدر حالتواند امکان داشته باشد  می به او ج خدا رسول ی ازسفارش چنین چگونه

ھم ھا  آن شود و جھاد با یار مکفرھا آشکن یتر کنند بعد از رسول خطرناک یه گمان مک
 کشیدن ندارد!!ر یشمش حق یواجب باشد و عل

متوجه شدم اھل بیت با این  ردمکر کبه کالم شیعه درمورد اھل بیت خیلی ف
به  ی ا رده و توجهکور کرا ھا  آن توصیفات شیعه قومی ھستند که ھوا و ھوس چشم

  !!اند ردهکفاسد خود نو سخنان جه مقاالت ینت
د و از شدت ترس، یفاطمه ترسرد و کرا مقھور  یر علیعمر با شمش«ھا  آن مثًال قول

اند  خواسته یودنکن افتراء ناھنجار و یبا ا» داشت به اسم محسن و سقط شد یپسر
نند، و توجه به سرانجام کدار و بد نام و نابود  بیه عمر بشورانند و عمر را عیمردم را عل

 ھاشم نسبت داده یبن یو خاندان او و حت یه ذلت و ترس به علکن بھتان ندارند یا
و چنین اھانت و  ب بزرگین عیعقل داشته باشد، چن یمکمقدار  یسکشود اگر  یم

 دھد. یش نسبت نمکو خاندان پا یرا به عل دشنام و ناسزای زشتی
 بودند و اگر ناموس باک بی مردانی شجاع و دلیر و جوانمردانیھا  آن هک یدر حال

در راه حفظ آبرو و حثیثت خود فدا پدر و فرزند خود را  شد حاضر بودند می کھتھا  آن
را بر ھا  آن ه خداوندک یدر حال ماندندت کن باطل سایپس چگونه در مقابل اکنند. 
ت یاھل ب ،از آنھا خدا ت ھنگام مرگ رسولیبا او و رضا یامبرش به علت دوستیزبان پ

 م.یتاب گفتکه دراول کده است ھمانگونه یدور گردان کیھر گونه رجس و ناپا را از
رده و کرا گمراه ھا  آن ه خداوندکشود  یم بندگانیشامل  کیست و ناپاکو این ش

 جایجھنم سوزان را در آتش ھا  آن بزرگی کشانیده و یان و نابودیست داد، و به زکش
 )۷۷-۷۲گاه است. (ص ین جایه بدترکدھد  یم

منتقل ) ۷۸سازد به باب دوم (ص  یرا باطل مھا  آن تھاشبه کنیبعد از ا مؤلف
 و عنوان آن را شود یم
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 ر و عمر کوصف ابوب ت دریت بزرگان اهل بیروا
ھا و افترائات شیعه و رافضه مبرا ھستند، و تا روشن  تا معلوم شود آن دو از دروغ(

دیگر  ئحغلط است و ھمچنین قبا یعل یشود گمان آنھا درباره خوف و تقلید و مدارا
 ...)ھاآن

امًال آن ک دیشک یواندن آن جالب و اگر به درازا نمه خکن باب ھشت صفحه است یا
 م.ینک یتفاء مک) ا۸۰نجا به خاتمه باب (ص یردم ولی در اک یرا نقل م

از اھل  قابل اعتمادبا سندھای ث یه اھل حدکی ھستند یھا روایتھا  این«د: یگو یم
است، ن کممھا  آن ف با اسناد متصلیح از ضعیردن صحکاند، و جدا  ردهکت یت روایب

دار  دوستکه نند ک می گمان ود نشمار یجائز م ت رایسمان اھل بیبه ر کچگونه تمس
 یرویر و عمر پکابوب در مدح و تمجید و تعریفھا  آن سخنانت ھستند و از یاھل ب

 »نند.ک ینم
را ھا  آن و روش امارتشان بودند و با صراحت مخالفانھا  آن ھا معتقد به خالفتآن

ھا  آن ت ازیه اھل بکدھند  ینسبت مھا  آن به ییزھاین وجود چیا با ردندک یب میذکت
 دانند. ین میی را در حق خود توھیچنین چیزھا در حالیکه زارند، ویب

اسالم دوست  تحبممردم، ما را با  یا« :دیگو ین میبن حس ین علین العابدیز
به «گر یت دیاو در رو» !ما ننگی شده است یشما برا که محبتد، سوگند به خدا، یبدار

به علت نسبت  یعنی(ان مردم شده است یشما موجب نقص ما م محبت هک یا گونه
را در بین مردم خوار و ھا  آن مبرا ھستندھا  آن ه ازکھا  آن به ییزھایدادن چ

ھا  آن و به بندند می امامان دروغ یه براک یسانکلعنت خداوند بر  )اند سرشکسته کرده
 »دھند. یم ر و ناھنجار نسبتکقول من

 یه داراکدھد  یقرار م »فضل صحابه«دھد و عنوان باب سوم را  یابن حجر ادامه م
  .باشد یچند فصل م

 فصل اول:
ھا و تصریح به فضل عمر و ابوبکر بر دیگران، و باطل بودن گمان شیعه فضل آن«

 »ھا ترسیده و تقیه کرده است از آن یدرباره اینکه عل
بعد از او عمر بر دیگران و ر کابوب یعلماء ملت بر بزرگبزرگان امت و « :دیگو یم

و احمد و قول  یه شافعکھا  آن شتریگران اختالف دارند. بیاتفاق دارند ولی درباره د
و  کوفیھااست، اما  یبعد از عمر، عثمان و بعد از او عل :ندیگو یاست م کمشھور مال
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توقف  کگر مالیت دیم مانند رواھ دیگر یاند و بعض نظر داده یبر فضل عل یان ثوریسف
 اند. ردهک

ن مردم یده شده بھتریپرس کاز مال« :ندک یت میاکاز مدونه ح یابو عبدالله مازر
پس گفت:  .ر و بعد از او عمرکفرمود: ابوب کبعد از رسول خدا چه کسانی ھستند ؟ مال

 ھست؟ کیگمان و شھا  اینا مگر در یآ
 یسکاز اھل علم  :ھستند؟ گفت تر بزرگ یکیدام کو عثمان  یپس گفته شد: از عل

 .»ح بدھدیترج یرگیرا بر د یکی باشد و ه امام کم یافتیرا ن

خواھد به کالم قطعی امام  می »و يف ذلك شك؟أ« :فرماید می که کامام مال سخن
ه اصحاب قطعی است یر و بعد از او عمر بر بقکفضل ابوب :اشعری اشاره کند که فرموده

 .شک و گمان در آن وجود نداردو مجالی برای 
 علی برتریمان شد و عثمان را بر یه از توقف پشکده رکت یروا ضایع یاما قاض

است.  تر خوب) یح عثمان بر علین (ترجید: ان شاءالله ایگو یم یداده است. امام قرطب
)۲۸۶( 

ھا  یر اشعرینزد غ یر حتکبھتر بودن ابوب د:یگو یدھد و م یپس ابن حجر ادامه م
عه ھم ثابت شده است چون از ین بنا بر اعتقاد شیھمچن ثابت شده است یم به قطعھ
«  :که گفته ت شده استیروا دیگو یمعصوم است و معصوم دروغ نمھا  آن ه نزدک یعل

 یرسکدر خالفت و  ین گفته علیا« :دیگو یم یذھب» ن امت ھستندیر و عمر بھترکابوب
ح آن یسپس به بسط اسناد صح ده استیتواتر رسعه به یاز ش یان جمع بزرگیامارت و م

 »اه گرداند عجب جاھلند!یه را رو سید: خداوند رافضیگو یپردازد و م یم
بھترین مردم بعد از « :فرماید می که کند می ن را تقویتیروایت بخاری از علی ا

محمد بن پسرش  »از آن دو مرد دیگرعمر ھستند، و بعد  ابوبکر وبعد از او خدا رسول
 »سلمان ھستم.م یمرد یک من تنھا :بعدًا تو ؟ گفت :گفت حنفیة

 اند.دیگر از علی ھمین را روایت کرده ھای راهذھبی و دیگران از 
که بعضی مرا بر ابوبکر و عمر  من رسیدهگوش به «و در بعضی روایت آمده است 

است بر چنین کند افتراء زننده است ھر آنچه بر مفتری الزم  ھرکسدھند،  می برتری
قبل از خواھم  نمی اما دھم می کنم اگر تو ھم مرا تفضیل بدھی، مجازاتت می او اجرا

 »وقوع جرم کسی را سزا بدھم
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ابوبکر و عمر  را بیابم که من را برھر کسی « :کند می از علی روایت دار قطنی
  .»گردد می بر او حد بھتان اجرا ھدتفضیل د

  علی موجب مفاسد و قبائح بزرگیدر مورد ھا  آن گمان«گوید سپس می
این افتراھا به خدا  و از ،و شکست خوردن علی ذلتترس و  که عبارت است از شودمی

 بریم.پناه می
جنگ علی با تجاوزگران وقتی که خالفت را به دست گرفت و ھزارھا کار دیگر، 

ثابت و  را دھندھا و تجاوزگران به علی نسبت میدروغ بودن چیزھایی که این احمق
 .گرداند می قطعی

-گمان بنی امیه در زمان جاھلیت و اسالم قویمند بودند بیاگر تجاوزگران قدرت
سرلشکر بود  هزاب و غیرحترین قبائل عرب بودند ابوسفیان با اینکه در جنگ بدر و ا

اما علی جواب رکیک و » من پشتیبان تو ھستم«ھنگام بیعت علی با ابوبکر به او گفت 
 و داد.بدی به ا

ترین قبیله عرب بودند با این حال سکوت علی و جنگ و ابوبکر و عمر دارای ضعیف
ترین دلیل بر رضایت علی و پیرو حق بودنش علیه مخالفان بعد از بیعت روشن

ترین جایگاه باشد علی ھم آنجا است و چنین چیزی در نورانی ھرکجاحق  ،باشد می
 نشانه شجاعت اوست.

بر ھرچند  آورد،داشت علی آن را به جای میدا وجود میاگر سفارش رسول خ
 داد.گذاشتند و در این راه کمترین شکی به دل راه نمی می سرش شمشیر ھم

 اینست که علی بر قول خودش اعتماد یکی از دالئل شیعه برای اثبات تقیه علی
 هیگفت احتمال داشت از ترس و تقمیھرچه  داد و ھمیشه در اضطراب بود و می

 مخالف حق بوده باشد.
اند و  ردهکن ھم درازتر یپا را از ا یگوید حترده و میکر کرا ذھا  آن یامام غزال

رد. کن ییرا تع یرسول خدا عل«ند یگو یاند. مثًال م تر ھم گفته حیتر و قب زشت ییزھایچ
 !»ر نماز بخواندکابوب باید :ه گفتیار منع شد و از ترس و یا تقکن یاما از ا
 خط باطل شد کشیده ج رسول خدا یھا امیو پ اتتمام دستور رن احتمال بیابا 

 گردد. یشان ثابت نمیا یبرا یچ گونه عصمتیھشود و  می
 یبه امام شافع یرد، حتک ینمھیچکس به  یتوجھ یه علکت شد ین روایھمچن

، بودبه مردم  یردن علکتوجه ن ردک یدور م یه مردم را از علک یزیگفته شد تنھا چ
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ف بود یا و اھلش توجه نداشت، او عالم و شجاع و شریفرمود: او زاھد بود و به دن یشافع
 ندارند.ھیچکس به  یتوجھھا  اینو 

ت و کچرا او در زمان شو ولی گوید: به فرض اینکه او تقیه کرده باشدمی یھقیب 
ر یگ لفاغن و کت توجه ین روایند به اک یر و عمر را مدح مکقدرت و خالفت باز ھم ابوب

 نشو.
 یدادند و به عل یر و عمر را دشنام مکاند، ابوب ردهکت یروا یو دار قطن یابوذر ھرو«

ھا  آن یا ردهکدند! آنچه تو پنھان ید یرا مھا  آن ، گفت اگرهد، و خبر دھندیخبر رس
 گفت: پناه بر خدا، خداوند به یعل. »افتندی یھرگز بر دشنام جرئت نم اند ار نمودهکآش
منبر  یرا گرفت و به مسجد برد و به باال هند، پس با دست خود خبر دھندکرحم ھا  آن

ر یش سرازیبر ر که اشک یدر حال دش را گرفتیش سفشیرفت پس با دست خود ر
 ییرد تا مردم جمع شوند و بعدًا خطبه رساک یمسجد نگاه م یھا شد و به گوشه یم

ش و پدر یو بزرگ قر خدا رسول دوست ر ویدرباره دو برادر و وز یگفت: چه شده بعض
 یندگان چنین دشنام ھاییھا و گو ن گفتهیزنند، من مبرا ھستم از ا یمسلمانان حرف م

 ھا نیکیمردم را به دوست رسول خدا بودند،  یشوند. با تالش و وفادار یسزا داده م
ھیچکس  یرأ ردند و سزا دادند، رسول خداکردند، قضاوت ک ینھ ھا بدیخواندند و از 

به دوست نداشت چون ھا  آن را به اندازهھیچکس و  پسندید نمی ھا آن یرا مانند رأ
ھا  آن ه ازکفرمود  حال وفاتدر  ج خدا داشتند رسول خداوند متعال ایمان راسخ

 یاز رأ ھرگز و سیرت و روش یدر رأ بودند. یراضھا  آن و مسلمانان ھم از است یراض
را ھا  آن تنھا مؤمن سوگند به خدا ،فوت فرمودندن یو بر ا ردندکرسول خدا تجاوز ن

آنان عبادت و  یاست، دوستھا  آن ن خارج شده دشمنیدوست دارد و گمراه و از د
گاه یه جاک یر در حالکرم به ابوبکن است سپس دستور رسول ایخروج از د دشمنیشان

یادآوری را  عمر ینیر و بعد از آن جانشکعت خود را با ابوبیدانست و ب  یرا ھم م یعل
 سزای تھمت زننده - یرا دشمن بداند بر او حد مفترھا  آن سکسپس گفت: ھر کرد،

موافقت تو با عبدالله بن سبأ: موجب «گر آمد یت دیخواھم ساخت و در روا یجار -
ھا  آن یجز خوب یزیپناه بر خدا من چ :گفت یعل .»ن شده استیخیبه شھا  آن دشنام

 ن طور نباشد.یه اک دبا یسکرا در دل ندارم و لعنت خدا بر 
با من  یچ شھریدر ھ :رد و به او گفتکد یسپس عبدالله بن سبا را به مدائن تبع

 نباش.
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از  یو رئیس فرقه بزرگ مسلمان شد که بود یھودیعبدالله بن سبأ «ند یگو یعلماء م
 .»خدا پنداشتند او رارد چون کرون یرا بھا  آن یه علک یا فرقه است یرافض

 فضل ابوبکر داللت می کنند  رآیات و احادیثی که ب
احادیث فراوانی در این مورد روایت  گوید میکند و بعد از آن  می را ذکر آیهیازده 

  اند. شده
تحت کشد بر این اساس بابی  می اگر تمام مطالب کتاب را ذکر کنیم سخن به درازا

 .کنیم میباشد عینًا نقل  می که پایان بخش کتاب ایشان »ةالتخري واخلالف يف«عنوان 
صحاح دال  ربعد از رسول خدا ابوبکر است چون احادیث فراوانی د ھا انسانبھترین 

 :کنند مثالً  می بر این اصل ھستند و به جز احادیث آیاتی ھم به این موضوع اشاره

ْولُواْ ﴿
ُ
تَِل أ

ۡ
 ]۲۲[النور:  ﴾...ِمنُ�مۡ  ۡلَفۡضلِ ٱَوَ� يَ�

 د.نک می فیر را به صاحب فضل توصکابوب

ۡخرََجُه ﴿
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ ْ ثَاِ�َ  �َّ َ� َ�َۡزۡن  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُروا

َ ٱإِنَّ  َّ�  ۖ  ]۴۰[التوبة:  ﴾...َمَعَنا

ه در غار [ثور] بودند ک ردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاهکرون یه] بکاو را [از م
  .استم ه خدا باکگفت اندوه مدار  وقتی به ھمراه خود می

نفر دوم ابوبکر است ھمانطور که علی خطاب به او  :گویند می ھمه مؤرخین
 .: چه کسی از تو بھتر است در حالی که دوم نفری ھستید که خدا با شما بودگوید می

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ ٱَوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
َ� �َۡسَتوِي  ۡ�

نَفَق مِن َ�ۡبِل 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  لَۡفۡتحِ ٱِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱَوَ�َٰتَلۚ أ ْ ِمۢن َ�ۡعُد  �َّ نَفُقوا

َ
أ

ْۚ َوُ�ّٗ  ُ ٱوََعَد  َوَ�َٰتلُوا � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ  ]۱۰[الحدید:  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

و  ھا آسمانراث یه] مکد و [حال آنینک ه در راه خدا انفاق نمیکو شما را چه شده 
اند [با  ردهکه] انفاق و جھاد کش از فتح [میه پکسانی از شما کن به خدا تعلق دارد یزم
ه بعدا به انفاق و کاند  سانیکاز  تر بزرگث] درجه یستند آنان از [حیسان نیکگران] ید

د ینک و داده است و خدا به آنچه مییکوعده ن ھرکداماند و خداوند به  جھاد پرداخته
گاه است  .آ
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ج  خدا ط عباء خود را در گردن رسولیمع یعقبه بن اب«ت شده یروا یاز بخار
ا یگفت، آ یه مک یگشت در حال یعبه مکر دور کند ابوبکانداخت و خواست او را خفه 

ردند و کد؟ رسول خدا را رھا ینک یماست، را اذیت پرورگار من الله  :گوید میکه  یسک
 تشخیص دادهش از ھم ینیه صورت و بکر رو آوردند و آنقدر او را زدند کبه ابوب

 .»شد ینم
ن یظاھر شد و اول ن با او استوار وید ن خدا بودین مجاھد جنگ و ناصر دیاو اول

 .ار استکن آشیه اسالم آورد و اکبود  یسک
م یردکگر را در اسالم بحث یفضل ھمد ھرکدامد: یگو یم یجابر بن عبدالله انصار 

ر کاز ابوب یسکفرمود:  ریم خیان شما است؟ گفتیر مکه رسول خدا آمد و فرموذ: ابوبک
 ا و آخرت است.ین شما در دنیست او بھتریبھتر ن
ر راه کد جلو ابوبیرسول خدا مرا د: «گوید میدرداء مشھور است که  یاب خبر یا

د بر یخورش د ؟یرو یه از تو بھتر است راه مک یسکدرداء جلو  یفرمود: اب» رفتم یم
 نه غروب. کند می امبران نه طلوعیر بعد از پکبھتر از ابوب یسک

 یبھتر است؟ گفتم اه از تو ک یرو یراه م یسکن دو دست یب«گر یت دیو در روا
 یاست، گفتم ا تر بزرگه که از ھمه اھل مکفرمود: بل» ر از من بھتر است؟کرسول ابوب
نه ھم بھتر یفرمود: از ھمه اھل مد ه بھتر است؟کر از من و ھمه اھل مکرسول ابوب

بھتر از  یسک :فرمود ن بھتر است؟یرسول خدا، از من و اھل حرم یاست، گفتم: ا
 .»ردیم ید و نمیآ یا نمیامبران به دنیر بعد از پکابوب

را  یر و بعد از عمر افضلیت، عثمان و علکت عمر بعد از ابوبیگر افضلید یدر جاھا
 م.ینک یر مکذ

 هدیمنبر بود پرس یه روک یند: در حالک یت میروا یاز عل عقال ر یث ابیحد کمال

بعد از او عمر و بعد از و ر کفرمود: ابوب» بھتر است؟ ج خدا بعد از رسول یسکچه «شد 
ده باشم، و ینشنج  خدا ن را از رسولیر باشد اگر اکم یاو عثمان و بعد او من، گوشھا

 ید بر دو مردیخورش« :دیبفرماج  خداده باشم که رسول یور باشد اگر ندکچشمانم 
 ندک یر و عمر نه طلوع مکتر از ابوبتر و صادق کپا - گریت دیو در روا - تر و بھتر عادل

 »و نه غروب.
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دم، بعد از یه در اتاق پدرم بودم از او پرسک یرده در حالکت یه روایمحمد بن حنف
م مرا یگ ر: گفتم بعد از او؟ گفت عمر، بچهکبھتر است؟ فرمود: ابوب یسکچه  خدا رسول
حقوق و  بیش نیست یپدرت مرد مسلمان :تو؟ فرمود م بعد از عمریه بگوکرد کوادار 
 مانند مسلمانان دیگر دارد. یواجبات

ن یامبران بھتریر و عمر بعد از پکابوب«ند ک یت میرواج  خدا ره از رسولیابو ھر
و فاطمه و حسن  یفرمود: عل ج خدا ن ھستند، و رسولین و آخرین و اولیآسمان و زم

 .»ر و عمر اھل خدا، و اھل خدا از اھل من بھتر استکن اھل من ھستند و ابوبیو حس
تر  نیمان ھمه امت سنگیر از اکمان ابوبیفرمود: ا ج خدا یت دیگر رسولدر روا

 م بگویل عمر برایاز فضا رسول خدا یا«د: یگو یاسر به رسول خدا میعمار بن  است.
ل به من یده است. جبریل از آن پرسیه جبرک یدیپرس یزیعمار از چ یرسول فرمود: ا

نم تمام کل عمر بحث یباشم و از فضاان شما یمحمد اگر به اندازه عمر م یگفت ا
 ».ر استکل ابوبیاز فضا یشود، و فضل عمر قسمت ینم

ر کرم ابوبیبگ یم دوستیاگر بعد از پدرت ابراھ :پروردگارم به من گفت :مودرسپس ف
 رم بعد از تو عمر است.یبگ یاست و اگر محبوب

ِينَ ٱوَ ﴿ هیل سوره حشر آیذ یر بغویرا از تفسھا  این ھا  آن که ﴾َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ  �َّ
خود و  ین برایکه تابع ندک یان میتابعین بعد از مھاجرین و انصار ھستند سپس ب

  .ھستند یگذشتگان مؤمن خود خواستار مغفرت الھ

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ ِ َسَبقُ  �َّ يَ�ٰنِ ٱونَا ب ِ�ۡ 
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   ]۱۰[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

ند پروردگارا یگو اند [و] می مھاجران و انصار] آمده ه بعد از آنان [کسانی کز] یو [ن«
شی گرفتند ببخشای و در یبر ما پ د ومان آوردنیه در اکبر ما و بر آن برادرانمان 

ای مگذار پروردگارا  نهکیچ گونه] یاند [ھ مان آوردهیه اکسانی کمان نسبت به یدلھا
 ».ه تو رئوف و مھربانیکراستی 

مھربان نباشد ھا  آن نسبت به صحابه داشته باشد و بر ھمه یدشمن یمکھر کسی 
ست، چون خداوند سه یه نین آیا دھد و عضو یه قرار نمین آیق ایخداوند او را از مصاد

 :ن قرار دادهیمؤمن یبرا رتبه و درجه
 ن سه مقام خارج نشوید.یه از اکوش کن. پس بیتابع -۳انصار  -۲ن یمھاجر -۱
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مان از ید از احمد بن عبدالله بن سلیاز ابو اسحاق از عبدالله بن جل یحید شریابو سع
ر از مسروق از عائشه یبن عم کعبدالملم از یل ابن ابراھیر از پدرش از اسماعیابن نص

 مغفرتصحابه طلب  یه براکم یبه شما دستور داد« :عائشه فرمود ند کهک یت میروا
ن امت نابود یفرمود: ا یه مکدم یامبر شنیاز پ دیرا دشنام دادھا  آن اما شما دینک

 .»ن لعنت بفرستندین بر سابقیه الحقک یشود مگر وقت ینم
 ھایھود و نصرانی کمال یگفته: ا یل شعبید: عامر بن شوامیگو یبن معرور م کمال

از ملت شما بھتر  یسکچه  ده شدیھود پرسیعه بھترند، چون از یاز ش یژگیو یکبا 
 .یاران موسیاست؟ گفتند: 

 - ونین امت شما است؟ گفتند: حواریبھتر یسکده شد چه یپرس مسیحیاناز 
 .ـ یسیاران عی

ن ملت شما ھستند؟ گفتند: اصحاب رسول یبدتر یسکچه  ده شدیعه پرسیاز ش 
 !!خدا

 ر بریامت شمشید. اما دشنمام دادند تا روز قینکگفته شد طلب مغفرت ھا  آن به
لمه ندارند، ھرگاه کندارند، اتفاق  یندارند، قدم ثابت یلیشود دل یده میشکھا  آن

آتش را خاموش ھا  آن نند خداوند با خونکنند و آتش روشن کخواستند جنگ به پا 
رد. خداوند ما و شما را از ھوا و کرا باطل ھا  آن را متفرق، حجتھا  آن جمع ردکخواھد 

 ھوس گمراھان پناه بدھد.
م ارزش بشمارد، یا در کاز اصحاب رسول را  یکیھر کسی د: یگو یبن انس م کمال

سوره  ۱۰ تا ۷ هیدر فیئ ندارد، سپس آ سھمی داشته باشد، یا نهکیھا  آن دل نسبت به
 حشر را تالوت کرد 

تو  :ر فرمودکرسول خدا به ابوب ند کهک ینقل م» ِن یاْثنَ  یَثانِ «ه یل آی(رح) در ذ یبغو
 »بود یوثر ھم خواھکو در حوض  یق من در غار بودیدوست و رف

نبود،  ردر غاج  خدا ر با رسولکد ابوبیبگوھر کسی « :دیگو یل میحسن بن فض
گر مبتدع است یند، اما در مورد اصحاب دک یار مکقرآن را انح یافر است چون نص صرک

 .»افرکنه 
و  یدم تا منھج و روش مؤلف مراجعات رافضیشکواعق را به درازا صتاب کنقل از 

 ف حقائق روشن شود.یو تحر یگو جرئتش بر باطل
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 جه)یان (نتیپا
مراجعات در  نقل از کتاب صواعق به درازا کشید تا منھج و روش شیعه رافضی

 .روشن شود
را آتش بزند پس تمسک به روش نویسنده ھا  اینخواسته نمونه و امثال  ابن حجر
 صردن اتفاق امت، و آنچه با نصوکقت جلوه دادن باطل و باطل یحق یمراجعات برا

با منھج  ین ارتباطیمترک ین روشیچن ارزد و نمی ثابت شده است به پوشی یقطع
 ندارد. یعلم

 م،یستینھا  آن ازمند توقف در برابر منقوالتیحات، نیضن تویبعد از ا
ند قابل کر که اگر اسناد را ھم ذکاست  ینھج البالغه بدون اسناد و اثر شاعر رافض

نوشته آن را  چون بعد از چھار قرن ؟!دارد یاگر بدون سند باشد چه حال !ستیاعتماد ن
 است؟

و  مخالفت دارند یثابت از عل یه با نصوص قطعک دارد یمطالب ین سندیھمراه چن
 .شود نه از علی یصادر م یتنھا از رافضھا  این

سپس او  عه و رافضه بسط دادهیردن معتقدات شکتاب را در باطل کاما ابن حجر 
 ند.کخواسته استدالالت ابن مطھر به قرآن و سنت را باطل 

  .در این جا مناسب است کالم امام شافعی را در مورد شیعه نقل کنیم
 د:یگو یم یامام شافع

 »دھند. یعه شھادت دروغ نمیاز اھل ھوا و ھوس به اندازه ش یا چ فرقهیھ«
 دھد. یح میل توضیالم ذکامام احمد روش اھل سنت را با 

درباره  یوقت و میم شدت به خرج دادیردکت یدرباره حالل و حرام روا یوقت«
 .»مینمود یردیم سھل انگارکت یفضائل روا

ند، ک یت نمیف روایتر از ضع نییل پایم درباره فضاینکنگاه  مسند امام احمدو اگر به 
رده و ابن حجر کر کرا در موضوعات ذھا  آن یم جوزین قبه اک یمکث یمگر در احاد

  .بر موضوعات ابن قیم در دفاع از امام احمد نوشته است یھم رد
ث و آثار زیاده روی یاحاداسباب نزول و  در صواعق در ذکر یتمیاما امام ابن حجر ھ

موضوع و ھا  آن از یف و بخشیگر ضعید یح و بعضیصحھا  آن از یبعض کرده چون
 بدون اصل و سند ھستند.
 ح الدالله.یر صریح الدالله دارند و ھم غیاز لحاظ داللت ھم صر
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ح الدالله یاند صر ردهکاستدالل ھا  آن عه بهیه شک یحیث صحیاحاد ؛ردهکان یو ب
 گر ھستند.یمتواتر د یح و حتیح و صحیث صریمخالف احادستند و ین

 ثرکرسند، ا یحسن ھم نم یح و حتیبه درجه صح ھیچکدامھا  آن حیث صریاما احاد
 باطل و موضوع و دروغ ھستند.ھا  آن

 باشند. یح میث متواتر و صحیفشان مخالف احادیث ضعیو احاد
را ھا  آن باطل بودن یکه رافض را ات ابن حجرین است، روایروش صاحب مراجعات ا

ق آورده و خودش به نقد عرا در صواھا  آن ند در حالی که ابن حجرک یداند، نقل م ینم
 کند و سپس می ولی رافضی در نقل نقد ابن حجر را حذف پرداخته استھا  آن و رد

 دھد. ینسبت م یخ بشریرا به ش ھا دروغن یمعجب بودن به ا ادبانه بی
از اھل ھوا و ھوس به اندازه  یا چ فرقهیھ«نم ک یرار مکرا ت یشافعالم امام کو 

 »دھند. یعه به دروغ شھادت نمیش
ھیچ خطبه ای از  د:یگو یم یق آمده: فخر رازعتاب صواک ۴۳ه صفحه یدر حاش

 آن را علی نقل نشده مگر از طرف دروغ گویان شیعه چون اگر وجود داشت ما
 شد.  می دیدیم و مشھور می

 بودن منقوالت شف دروغک یبرا ییاه راه
شف دروغ ک ھای راه ۴۷۹-۴۳۷صفحه  یه با ابن مطھر علیمیدر مناقشه ابن ت

مھم است،  یلیخ خیانات شیان شده است چون بین نوع بیات به بھتریبودن روا
ه کالم کدانم،  ین علت مناسب میبد ستندیث نیه عالم به حدک یھای آن یمخصوصًا برا

 .جای دھد یاعل یخداوند او را در فردوس .این فصل باشد در شیخ پایان بخش

 بودن منقوالت هایی برای کشف دروغ روش
لمه یم که مسیدانیح باشد، مثًال ھمه ما به صورت متواتر میمخالف تواتر و صح  -۱

ھا  آن رو او شدند ویفه پیحن یله بنیاز قب یو گروھ ،ذاب مدعی نبوت بودک
  .ند مرتد گشتندمان آوردیچون به مسیلمه ا

ر کمسلمان شد و ابوب یرساند و ھرمز ھجوس قتلافر عمر را به ک ییا ابو لؤلؤ مجوس
اند، ر و عمر در حجره عائشه دفن شدهکرسول امام مردم بوده و ابوب یماریدر مدت ب

بر یبودند مانند بدر و احد و خندق و خ یریه ھمراه درگکرم کزوات رسول اغن یھمچن
ه در غزوات کھا هیره و آیو غ کمانند تبو یریبدون درگ یھازوهغزو طائف و و غو فتح 
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اند مانند سوره انفال در جنگ بدر و آخر آل عمران در جنگ احد و نزول نازل شده
ر و سوره ینض ینزول سوره حشر در بن نجران و یل عمران به سبب نصارآیات اول آ

 ھا.گر سورهیزوه تبوک و دغدر  ةه و براءیبیاحزاب در خندق و فتح در صلح حد
شیعیان ت یت شود مانند روایمخالف واقع و دروغ روا یزیاگر درباره غزوات چ

مثًال نزول . ه سابقًا گذشتکھا ار در غزوهکباطل و آش یھا دروغاز ھا  آن و امثال رافضی
ه سوره بقره و آل کجا نازل شده است، ھمانطور که مشخص شده کاز قرآن  یاهیآ

ونس یعمران و نساء و مائده و انفال و برائت بعد از ھجرت نازل شده و انعام و اعراف و 
م و قیامت و معارج قبل از ھجرت رسول نازل یھف و طه و مرکوسف و یو ھود و 

اند و ردهکا اھل صفه با رسول جھاد نینه بوده، یه و صف در مدکا معراج در می اند. شده
و  ینه مانند سعد ابیبان وارد شده به مدیغر یبوده، برا ییه جاکاند بلن نبودهیافراد مع

 گران.یره و دیقاص و ابو ھر
شان را قطع یفرستاده، دست و پاھا  آن امبر دنبالیاند په مرتد شدهک ییھا عرب و

ھا  ایننمودند یه طلب آب مکرد، کرا رھا ھا  آن ابانیرا در آورد و در بھا  آن رد و چشمک
رد دروغ کت یرا رواھا  اینخالف  یھستند حاال اگر جاھل و نادان یار و معلومکامور آش

 است.
ا دو نفر آن را ی یکاد باشند اما ید زیآن با انیه معموًال راوک یو مسائل و موارد -۲

ا عراق یا شام یمانند بغداد و  ینفر از شھر بزرگ یکنند معلوم است اگر کت یروا
 یکد، در یگویه دروغ است، چون اگر راست مکم یدانید، منکینقل م یخبر

ند بعد از عمر یمثًال اگر بگو ؟!نندکیت میا دو نفر آن را روای یکشھر بزرگ چرا 
نه یا در مدی ین عثمان و علیا بیگر خالفت را بر عھده گرفت ید یو عثمان فرد

د یا نماز عی شد.ید خوانده میا عید در روز جمعه ینماز جمعه و ع یکشتر از یب
به امامت رسول  یه در عرفه و مزدلفه و منکو اھل م ندخواندیم یرا در من

رد، جمع ھم کیه نماز را قصر مکھمانگونه  یا در منیخواندند، ینماز م
 نمود. یم

 یدر وقت ضح یا نماز ششمی ،واجب شده هر از رمضان روزیگر غید یا در ماھی
عبه مشروع کر از یغ ھای خانه ا طوافی است. ا نصف شب واجب شدهی(چاشتگاه) 

 .ھا نیا نمونه ایو مانند قرآن آوردند  یالمکاز عرب  ای ا طائفهیاست، 
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 یھازهیانگ ین مواردین نوع اخبار دروغ ھستند، الزم است در چنیه اکم یدانیم
 ینقل اخبار وجود داشته باشد، چون مرتبط به ھمه مردم یا امت اسالم یبرا یفراوان
ه دروغ است چه رسد کم یدانیند مکیت میا دو نفر آن را رواینفر  یکو اگر تنھا  است

 اتوماتیک ملزم ھم باطل خواھد شد. باطل شد الزم یبه متواتر بودنش وقت
نفر از  یکه دروغ است، چون تنھا کم یدانین باب است، میاز ا ینص خالفت عل

 باشد!! متواتر کهرده چه رسد کت نیح آن را روایصح یاھل علم با اسناد
در عھد  یسکه کاختالف داشتند اما نقل نشده  سقیفهدر روز  هھرچند مردم ھم

 رده باشد.کنقل  را ین خبریخالفت چن
و نه در وقت قتل عثمان  ین شوریین اخبار نه در مرگ عمر و نه در ھنگام تعیا
اشاره  یرا به خالفت علاکند آشیگویعه میه شکت ھمانگونه یت نشده اگر آن روایروا

پس انتفاء الزم  ،ھمه مردم یردند حتکیآن را نقل م یادیه مردم زکرد الزم بود کیم
 .اء ملزوم استفانت یمقتض
 شود.یگر ثابت میطرف د ین با نفیضیاز نق یکیذب صدق است، کنقیض  لک

گاه به تار که یسک ھربر منقوالت است  یعه مبنیگفتگو با ش  یدرستخ و اخبار یآ
 یث نبوین در احادین وجود ندارد، بنابرایداند خالف ایه موجب علم ھستند باشد مک

 عه وجود دارد.یش یو دروغ بودن ادعا شان خالفتر و صحت کتنھا فضل ابوب
گران یدیه و دیداناتر به احوال رسول باشد، بھتر متوجه بطالن مذھب زھرکس پس 

ا در یفه بھتر است، یاز سه خل ید علیباشد، و بگو ینص خف یه مدعک یسکاز  شودیم
گاھ ین افرادیل توقف کند، چون چنیتفض  یمکا ی یزیث و اثر چیعالمان حد یاز آ

 برند.ا بسط به سر مییب کدر جھل مر دانند ویم
 فصل

رده و کر نکرا ذھا  آن یه رافضکگر وجود دارند ید یثیتاب صواعق احادکبدان در 
ث یھستند بھتر از احاد یثیردند، و احادکیشتر داللت میر ھدف او بح بودند بیاگر صح

 اند.ر شده، اما ھمه دروغ و موضوعکذ
ه و یو معاو یر عمر و عثمان و علکدر فضل ابوب یادیث موضوع زیمردم احاد

عه در یشتر است چون شیب یث موضوع در فضل علیاحاد یول اند.ردهکت یگران رواید
 .ھستند از اھل سنتتر ث گستاخیجعل حد
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ردند و کعه قناعت نیاد ھستند اما شیز یث فضل علیاحاد« :دیگویابو فرج م
و محدوده  ،شتریند نه بکیمتر مکرا  یه فضل علکجعل نمودند  یادیث زیاحاد

 آورد.به باطل رو میھا  آن استدالل

 سه نوع ھستند:  یرافضشیعیان 
 اند. ف کردهحذاما بعضی دیگر را جعل یا اند  دهیث شنیاز احاد ییزھایچ یبعض  -۱
 دند، و بر زبان جعفر صادق دروغ گفتند.یث را نپسندیاحادبرخی   -۲
خواستند گفتند موافق عقل باشد با یمھرچه  نادان یعوام الناس (مردم عاد  -۳

 .مخالف)
از طریق نسائی در را ھا  آن یروایاتی ھستند که ابن جوز موضوعات نمونه این
، عالء ابن صالح یث عبدالله بن موسیحد فضائل علی ذکر کرده است مثالً  کتابی به نام

من عبدالله و  گفته: یعل« :گوید میکه  یاز منھال بن عمر و از عباد بن عبدالله اسد
د صادق یگویگو بعد از من مبر ھستم، تنھا دروغکق ایبرادر رسول خدا و من صد

ھفت سال قبل «گر از احمد یت دیدر رواھستم، ھفت سال قبل از مردم نماز خواندم و 
 .»از مردم مسلمان شدم

 رده.کت یاز منھال از عباد روا عالء بن صالح دو باره
 ث موضوع است چون عباد بن عبدالله متھم است.ین حدیا«د: یگویابو فرج م

 است. »ثیالحدفیضع« :دیگویم ینیابن مد
 ندارند. یدییه تاکند کیت میروا یثیاحاد یحماد ازد :دیگویابو فرج م

 رد.ک کمنھال را تر شعبه
دم گفت: آن را رد یث گذشه پرسیاز ابا عبدالله در مورد حد«د: یگویر اثرم مکابوب

 ر است.کن چون منک
کند که دروغ بودنش مانند  می ای از علی حدیث روایت عباد به گونه :گویم می من

  .آشکار است خورشید
 ین دروغیه چنکن است یتر از اسخت واالتر و تر وبھتر و صادق یم علیدانیما م

 .روغ بودن چنین کالمی روشن استدد و یبگو
 ،دیه دروغ بگوکاست  با ایمانتر و با تقواترن یاز ا یه دروغ است چون علکم یدانیم

یا عمدًا  یشود تا دچار اشتباه نگردد پس ناقل و راو نمی حتی به شبھه ھم وارد یعل
 .کند می یا اشتباه گوید میدروغ 
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مروان به او ما را در صدق و  ین بنیمانند خوارج و متعصب یحمله دشمنان عل
ر و عمر و عثمان ما را کعه به ابوبیه حمله شکاندازد ھمانگونه ینم کش به شیتقوا

 از ھیچکدامه کم ینان داریه اطمکند بلکینمھا  آن یدر صدق و تقوا کوادار به ش
 ند.یگویدروغ نمج  خدا بر زبان رسولھا  آن

که چنین  کنیم میکنند پس یقین پیدا  نمی اگر چنین منقوالتی ما را دچار اشتباه
 .سخنانی دروغ محض ھستند

ل از اعمش از منھا یکد از شریبن عبدالحم ییحی«ت عبدالله در مناقب یمانند روا

نِذرۡ ﴿ :هیآ یوقت«ند کیت میروا یعمر و عبا د بن عبدالله از عل بن
َ
 َعِشَ�تََك  َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱ
َ
ه کرد کله خود را دعوت یاز قب ینازل شد رسول خدا مردان .]۲۱۴: الشعراء[ ﴾٢١٤ۡ�
 .............» .مو بودند تا آخرکپرخور و ش یلیخ

 د.یگوینم یزین چیھرگز چن ین دروغ است و علیا
  :علت دروغ بودن روایت

صادق  یره از ابیاز عثمان بن مغ ۀابو عوانعثمان از  از» فضائل« امام احمد در -۱
 ه سندکمشخص است  این روایت را نقل کرده است یعه بن ناجز از علیاز رب

 باطل است.ھا  آن
از «ند کیت مین روایل از حبه بن جویھکاز اجلح از سلمه بن  یامام ابو الفرج جوز

محمد عبادت  از ا ھفت سال قبلیگفت: من خداوند را پنج یه مکدم یشن یعل
 »ردم.ک یم

 یحیی »ندارد. ارزشھای  آنث به اندازه دیحد یحبه راو«د یگویابو فرج م
ع یدر تش« :دیگویابن حبان م» ستیثقه ن« :دیگویم یسعد» ستین یزیچ« :دیگو یم

 ».باشد می ت سستییاست و داری روا متعصب
 .ردهکت یروا یادیر زکث منیاحاد :دیگویاما م احمد درباره اجلح م

داند چه ینم« :دیگویست وابن حبان میقابل استدالل ن :دیگویم یابو حاتم راز
عدم  کند می چیزی که موضوع بودن روایت را ثابت« :دیگویابو فرج م. »دیگویم

، عمر در سال ششم بعثت بعد از چھل تد اسیر و زکجه و ابوبیت خدیاختالف در سابق
 مان آورد.ینفر ا

 ح است؟یصح ثیپس چگونه حد
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ن نصر ذراع است او دروغگو و بساخته دست احمد  »ربكق االيانا الصد«ث یاما حد
 ث گذار است.یحد

ث یحد »قومهم بامر اهللا...أوفاهم بعهد اهللا وأو امناً يوهلم اأانا «ت ین روایو ھمچن
و ابن حاتم در مورد  یم در سند متھم است، ابن عدیبشربن ابراھ چون است یموضوع

از حسن بن عبدالله از  یت ابزاریرد و رواکث جعل یبر زبان ثقات حد :ندیگویاو م
 دروغگو است. ید موضوع است چون ابرازیاز مأمون از رش ید جوھریم بن سعیابراھ

در روز که  یھست یسکن ی، اولیمان آوردیه اک یھست یسکن یتو اول«ث یو حد
ننده حق و باطل و امام مومنان کبر و جدا کق ایدھد و تو صدیامت با من دست میق

  .»ا ظالمان مال و ثروت استیافران که کو رئیس و مل یھست
بن  یعقوب و علیث موضوع است. در سند اول عبادبن ین حدیا« :دیگویابو الفرج م

ت یاز بزرگان روا یرکث منیاحاد :دیگویان درباره عباد میابو ح ھاشم وجود دارند
ث یاز بزرگان حد :دیگویبن ھاشم م ین درباره علیاست، و ھمچن کند سزاوار ترک یم

ه کن محمدبن عبدالله وجود دارد یاست و ھمچن یعیند، متعصب شکیر نقل مکمن
 ست.ین یزیچ :دیگویم در مورد او ییحی

 بدجنسیو  یوجود دارد که دروغگوی رافض یت دوم ابو صلت ھرویاما در روا
داند کدام یکی روایت را  می ادوجود دارد خ و ابو صلت عباد روایتھردو است. در سند 

 محمد بن عبدالله است. م: علت اھل وضعیگویمن م. از دیگری دزدیده است
 ن در مورد اویابن عباس عبدالله بن زاھر وجود دارد که ابن مع و در سند روایت

درباره او ابو فرج  سد.ینویر باشد از او نمیخ یه داراک یسکست ین یزیچ :دیگویم
 است. یمتعصب یعیش :دیگویم

 فصل
گاھک یافراد یبرا یگریروش د بسیاری  ث ندارند چونینسبت به علوم الحد یه آ

 یا بابھاین باب یه در اک یتیثر رواکدانند اینم - چه رسد به عامه مردم - خواص از
ص دھند یا صحت و ضعف آن را تشخیث یذب اسناد حدکردم، صدق و کت یگر رواید
 یالمکران کاز متف یادین اساس شمار زین زبر دست است، بر ایار محدثکھا  اینه کبل

 اند.ار بردهکگر به ید یات روشینقد سند اخبار و روا یبرا
ان یرا به م یگریو حاال روش د ن بودیم مال محدثیردکر که تا به حال ذک یروش

 م،یآوریم
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از  ح است،یصح یکدام کم یدانیا نمیم، یه نداریات مختلف فیم رواینکیفرض م
 یه قطعًا براکم یآوریرو م یزیو به چ ،ورزیم می روایت امتناعھردو استدالل کردن به 

-یه بر آن داللت میدانند، و نصوص متفق علیھمه روشن است و عقل و عادت آن را م
 نند.ک

ر که ابوبکدانند یم است و بدون اختالف ھمه - عام و خاص - سکمعلوم ھمه 
د تا توجه ینبخش یزین راستا چیق نخواست، و در ایخالفت را نه با ترس و نه با تشو

بترساند و  د تا مردم رایشکر ھم نیو بر سر مردم شمش ند.کمردم را به خود جلب 
ه عادت پادشاھان کبان او باشند ھمانگونه یاور و پشتیان نبود تا یله و حامیقب یدارا

نگفت با من  یحت ند.دعقل و منطق خواستار خالفت نبون گونه بود و ھرگز با زبان یا
 د بود.یعت با عمر و ابو عبیه خواستار بکد، بلینکعت یب

ت قرار نداد یمورد اذرا عت امتناع نمود یه از بکمانند سعدبن عباده  یو ھرگز افراد
ن یتر کوچکو  محروم نمود. یرد و نه از حقوق اجتماعکعت یو آنان را نه مجبور به ب

 عت.یدر ب و آزادی اریاوج اخت یعنین یو ا ،نشان نداد العملیس کع
ه با رسول خدا ک یھای آنھمع او شدند، یعت دادند و مطیبعد از آن مسلمانان به او ب

شگامان یپھا  آن عت دادندیر ھم بکرده بودند به ابوبکعت یر درخت بیه زیبیدر حد
، ردند ھستندکرا دنبال ھا  آن روش ییویکه به نک یسانکن و انصار و ین مھاجرینخست

مان و ھجرت و جھاد بودند و تنھا سعدبن یچون اھل ا باشد یراضھا  آن خداوند از
 ردن تخلف نمود.کعت یعباده در ب
ه ک یافراد ندارند، تنھا یاختالفھا  آن عتیھاشم، مردم درباره ب یو سائر بن یاما عل

شتار کر به کدر مدت خالفت ھمراه ابوبو  ردندکبودند تخلف  خواستار خالفت و امارت
ارھا که کرفتند و ھرگز جنگ و جدال بین مسلمانان رخ نداد بلین مکین و مشریمرتد

مسلمانان رو به  یش رویو فتوحات اسالم و پ رفتند می مثل سابق (قبل از رده) پیش
 ردند.کش بود و جنگ با فارس و روم را شروع یافزا

ه مسلمانان دمشق را به محاصره در کوست یپ یاعل وتکبه مل یر در حالکو ابوب
فه شد، و امارت یه خلکه زاھدتر بود، از آن وقت ک یرون آمد در حالیآوردند، از خالفت ب

 انش نداد.یکرا به نزد
و اھل  مان عزیزیست خوردند و اھل اکفار شکد شھرھا فتح شد یپس نوبت عمر رس

د و یشر شد و عدالت در جھان بستر گسترانن منتیل شدند، و اسالم و دیفر و نفاق ذلک
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 یاو ھم مانند سابقش در حال مسلمانان شھرھا ساخت، یو برا درست شد یخزانه دولت
 یسکرده بود و کا آسوده نیرا با مال دنھا  آن تر و زاھدتر از اول بود، وکه پاکرد کوچ ک

 د.ندانیرا مھا  این ھمه مردمر نساخت، و یان را امیکاز نزد
استقرار  یو خوب یه قبل از او با آرامکرد کشروع  یزیار خود را بر چکاما عثمان 

اران کاست و عدالت و زھد عمر را نداشت، طمعیقوت و شجاعت و س ولیرده بود کدا یپ
شدند و به  یومتکستم حیا رو آوردند و دوستان او وارد سیردند، و به دنکدر او طمع 

ه به عثمان لطمه زد، عالقه مردم به کند دنجار رخ داست و ناھیخاطر امارت امور ناشا
 ف شد.یا به وجود آمد و ترس از خدا و عثمان ضعیدن

انش بر قدرت و ثروت موجب فتنه و آشوب شد تا یکضعف عثمان و ا مارت نزد
 شته شد.کعثمان مظلومانه 

ه دستشان ک یه فتنه برپا بود افرادک یار آمد در حالکسر  یو بعد از عثمان عل 
ان و یاز آنچه دروغگورا آلوده به خون عثمان بود ھمراه او ھستند، مبرا بودنش 

 داند.یدھند خدا میدشمنانش به او نسبت م
 ن و دشمنان صحابه به او نسبتیاز آنچه متعصباو م یدانیه ما مکھمانگونه 

وقوع آن  م به قتل عثمان گرفت و نه بهینه تصم یو مبرا است چون عل کدھند پا می
در گفته ھایش بارھا بر این نقطه تأکید کرده ه ثابت شده کھمان گونه  .خشنود بود

 است.
ع خود گرداند یرا مطھا  آن توانست ینه قاتالن عثمان او را دوست داشتند و نه او م

م یه او تصمکد بلنگیرارھا را به دست کشد تا کم نداشت از جنگ دست بیو او تصم
ار کاما  سازد، می کند جماعت می عیرا مطھا  آن رد با جنگک یجنگ داشت و گمان م

 یا تر و امت متفرق شدند، به گونه یگشت و دشمن او قو تر فیر او ضعکبدتر شد و لش
 ین را از علآار که در آغاز ک یھای آنخواستار آتش بس بود مانند  یار علکان یه در پاک
ه بر ید، معاویل گردیتبد یپادشاھه به کف شد یضع یا خالفت به گونه خواستند، یم

نبوت و «ث آمده یه در حدکت را بنا ساخت، ھمانگونه کیاساس رحمت و حوصله ملو
 یان پادشاھیو رحمت و در پا یرحمت و بعد از آن خالفت و رحمت و بعد از آن پادشاھ

ن پادشاه اسالم و روش او از روش یه بھتر نبود او بھتریاز معاو یچ پادشاھیھ» ظالمانه
ھا  آن ه خالفتکقرار گرفت  ان خلفاء راشدهیبود، و در پا تر خوبھمه پادشاھان 
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ن سرپرستان بودند و یرسول مھربان بود، خلفاء به شھادت ھمه مردم بھتر ینیجانش
 امبران ھستند.ین مردم بعد از پیبھتر یحت

ھا ظالم و تجاوزکار، آن«و عمر بگوید: ای بیاید و درباره ابوبکر اگر تھمت زننده
ترین مردم بر امارت، بودند، خود و حریص ،کرعیخواستار خالفت و حقوق ضا

ظلم کردند ارث را از ج  خدا ھمکارانشان به خلیفه مستحق تعیین شده از طرف رسول
ترین مردم بر ریاست و امارت بودند باطل است چون با اھل بیت منع کردند، و حریص

بھره و روشی که از اھل بیت شناختیم این گمان ما اگر حق باشد، شایسته کسی  آن
به راه انداخته او مصلحت دین و  و جنگ و کشتار هاست که جنگ کرده و خون ریخت

و در خالفت او کافری کشته نشد، مسلمانی  دنیا را برای مسلمانان به وجود نیاورد
 خورد. می به چشمھا  آن خوشحال نبود ولی آیا چنین چیزی در زندگی

ھمانا علی و پیروانش به فتنه مسلمانان خوشحال نیستند چون در آن فتنه علی  
اگر از علی در مقابل . موفق و پیروز شد و مخالفانش مدام در شدت و ناراحتی بودند

 خوارج دفاع کنیم پس از ابوبکر و عمر ھم دفاع خواھیم کرد.
 کر خواستار ریاست است در حالی که خالفت اواگر درست باشد گمان کنیم که ابوب

خیلی صادقانه و فقیرانه دیدیم گمان به کسی که بر والیت جنگ کرد و به ھدف ھم  را
 خواھد بود؟!بھتر  آیا نرسید

مدرسی تشبیه کنیم، عقل سلیم و معلم  اگر نمونه این و آن را به امام مسجد و
به خیر نزدیکتر  )دورتر، و از این یکی (علیابوبکر) از خواستن ریاست (گوید این  می

 است.
اگر گمان کنیم که علی ھدفش دین و خیر بود و خواستار فساد و مقام در زمین 

 تر است.نبود این گمان به ابوبکر و عمر الیق و شایسته
تر و و اگر کسی چنین گمانی به ابوبکر و عمر داشته باشد این گمان به علی شایسته

 .بھتر است
ا اگر گفته شود ابوبکر خواستار مقام و فساد بود و علی چنین خواستی نداشت و ام

 شویم که این لجاجت است، در سیره صحیحبینیم متوجه میرا میھردو ما سیره 
 .سیره ابوبکر بھتر است بینیم حتیچنین چیزی را نمی ھیچکدام

د مانند شما نصی بر شناختند و گفتنمدعیان علی به فریبی رو آوردند که آن را نمی
 ت علی داریم و دشمنی پنھانی وجود داشت که سبب گرفتن حق علی شد.فخال
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 عام است، جمھور مردم منقوالت خاص وھدف ما یادآوری یقیین و تواتر و علم از 
پایه و اساس است، که خیلی زود متوجه  بی کنند و سوء ظنی که دارندرا رد میھا  آن

پیرو گمان و ھوا و ھوس و کافر و اھل باطل ھا  آن ل گراستدال. شویمبطالن آن می
 روایت شده است.ھا  آن مخالف دیگر احادیث صحیح ھای راهھستند، و از 

کنیم، چه رسد به استدالل نمیاند  روایت کردهآن را  روایتی که طرفین اما ما به 
 د؟نکنیاز نمی بی گمانی که ما را از حق

ی است که ابوبکر از عمر و عثمان و علی دورتر از نزد عام و خاص معلوم و یقین
و اخالص از سه نان نه تنھا از علی، و او برای اصالح مسلما ،مقام و فساد در زمین بوده

تر بود و کاملھا  آن خلیفه بعدی بھتر بود، و او از جھت عقل و دین و سیاست از
 بود. و بھتر و مفید تر تر بزرگمسلمانان  یخالفت او از خالفت علی برای دین و دنیا

اگر معتقد باشیم که علی برای اخالص در راه خدا تالش کرده و اگر مصلحتی به 
ی درست شده از دست علی خارج بود، و او ھرگز خواستار تکبر و دست نیامد یا مفسده

 .فساد در سرزمین نبود این اعتقاد شایسته و الیق به ابوبکر و عمر است
تواند معارض این اصول مذکور باشد و اگر ره فضائل علی میتنھا نقلیات خاص دربا

تر و زیادتر کنند نصوص دیگر که راستآن نصوص بر امامت علی و تعیین او داللت می
 کنند.ھستند بر فضل و امامت و تعیین ابوبکر داللت می

سنت  اگر شیعه دلیل دارند، در مقابل اھل سنت ھم دالئل بھتری دارند، چون اھل
اھل کتاب ھر دلیلی داشته باشد اسالم ھم  .دیگر استھای  ند اسالم به نسبت دینمان
که علم برداران اھل کتاب) دلیل دارند اھل سنت (چون (ن بھتر دارد و اگر شیعه آاز 

 ) دلیل بھتری دارند.اسالم ناب ھستند
 :فرمایدفرقان می ۳۳خداوند در آیه 

تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ جِ ﴿
ۡ
ِ َوَ� يَ� ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا ۡ�َقِّ ٱۡئَ�َٰك ب

َ
 ]۳۳[الفرقان:  ﴾٣٣َوأ

 میان برای تو آوردین بیوتریکه [ما] حق را با نکاوردند مگر آنیو برای تو مثلی ن
خواھد بر اسب عناد سوار شود  می که دارای ھدفی است وباشد اما اگر صاحب ھوا 

 .تاب و تحمل گوش گرفتن ندارد
 :فرمایدخداوند می

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ۡ�َقُّ ٱ �ََّبعَ ٱَولَوِ ﴿
َ
َ�َٰ�ُٰت ٱأ �ُض ٱوَ  لسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم  ۡ�

َ
ۚ بَۡل � َوَمن �ِيِهنَّ

ۡعرُِضونَ   ]۷۱[المؤمنون:  ﴾٧١بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ
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ھاست به  باشد، آسمان و زمین و آنچه در آنھا  آن اگر ھدایت پیرو ھوا و ھوس«
 .»شوندده میفساد کشی

 راه دیگری
شود: انگیزه مؤمنین بعد روش دیگری برای بیان کذب روایات وجود دارد: گفته می

بر این ھم قادر بودند، ھرچند  از فوت رسول متوجه حق بود و از آن روی گردان نشدند
اگر به حق متمایل باشد و از ھوا و ھوس دوری گزیند فعلی که از صاحب چنین 

 زند خوب و الزم اجراء است.میای سر انگیزه
دانسته شد مسلمانان در این کار پیرو حق بودند، چون بھترین امت ھستند، و 

ابوبکر ھدف مادی و دنیوی  کامل کرد و به اتمام رساندھا  آن خداوند دین را برای
نداشت تا به خاطر آن جلو انداخته شود و امام گردد، و علی ھم ھدف دنیوی نداشت تا 

شد، بود علی اول میر آن به عقب انداخته شود و اگر بر اساس طبع شخصی میبه خاط
کردند نه بایست مردی از بنی ھاشم را تعیین میو اگر انصار پیرو ھوا و ھوش باشند می

مردی از بنی تیمم و ھمچنین تمام مردم مخصوصًا بنی عبدالمناف و بنی مخزوم را 
 ز بنی مناف اطاعت کنند تا از بنی تمیم.کردند، چون دوست داشتند اانتخاب می

کرد به علت نزدیکی و قرابتی که دارند از ابو سفیان بن حرب علی را انتخاب می
 علی خواست او امام شود.

به ابو قحافه (پدر ابوبکر) گفته شد، پسرت انتخاب شده است گفت بنی عبد مناف 
دانست بنی تمیم ضعیف تعجب کرد چون می .بله :مخزوم راضی ھستند؟ گفتند وبنی

 ترین قبیله ھستند و آن دو خلیفه بزرگ قریش بودند.
شویم، که ابوبکر تنھا به خاطر خدا و رسول انتخاب شد، متوجه می با این دو نمونه

بوده چون تقدیم در اسالم با تقوی ھا  آن چون ابوبکر نزد خدا بزرگ و محبوب و بھترین
 است نه نسب.
 روش دیگر:

روایت شده که بھترین قرن رسول و بعد از آن قرن بعد ج  خدا ح از رسولصحی حدیثی
 .) بھترین امت ھستنده(صحابھا  آن باشد و به دلیل قرآن و سنت می و بعد از آن قرن بعدی

اگر کسی درباره مردم در خالفت بنی امیه فکر کند، چه رسد به زمان خلفاء 
قوی و ھا  آن ستند و اسالم در زمانبھترین امت ھھا  آن شود کهراشدین متوجه می

 آشکار بود.



 پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی     ٢٢٤

حقی درباره تعیین امام را انکار کردند و اھل بیت را از ارث محروم و ھا  آن ولی اگر
فاسق و ظالم را خلیفه قرار دادند و فرد عادل و عالمی را منع کردند، با اینکه حق را 

بدترین امت است، چون اگر این بدترین مردم ھستند و این امت ھا  آن ،دندانستھم می
 کار خوبان است وای به حال بدان؟!

 روش دیگر:
نزد س دانیم و بر کسی پوشیده نیست، که ابوبکر و عمر و عثمانمتواترًا ھمه می

امتیاز و ھا  آن اند، و ھمچنین رسول نزدرسول خدا امتیاز و شایستگی فراوانی داشته
که  هتصل به ایشان بودند، و ھرگز روایت نشداحترام زیادی داشت، دوست و نزدیک و م

را دوست داشت و مدح ھا  آن را ذم یا لعنت کرده باشد. بلکه رسولھا  آن ج خدا رسول
فرمود پس کار از دو حالت خارج نیست، یا اینکه ھمیشه بر عقیده خود و ستایش می

اگر با این ھمه در باطن و ظاھر بعد از رسول استوار و پا بر جا بودند یا خالف این، 
را ھا  آن نزدیکی به رسول منافق و غیره باشند از دو فرض به در نیست یا رسول خدا

. زنندبه رسول اکرم می را یی بزرگفرضیه لطمهھردو شناخت یا سازش کار بود و نمی
 دانید مصیبت و فتنهو اگر می بس بزرگ، است ای این مصیبت و فتنه ؛دانیداگر نمی

 و اگر بعد از فوت رسول منحرف شدند، این شکست رسول در !تر بزرگ ای است بسیار
  .تربیت اکابر و بزرگان امت است

 کند این را چرا ندانست؟داند و خلیفه تعیین میبعد را می ھای سالاگر کسی خبر 
 احتیاط کجا است، تا چنین افرادی امور را به دست نگیرند؟

 شوند؟است، چرا بزرگان امتش مرتد میاگر کسی وعده داد که دین او غالب 
است ھمانگونه که امام مالک فرمود:  ج ین اھانت شیعه به رسول اکرمتر بزرگاین 

مرد ناپاک یاران بد و ناپاکی  :خواھند به رسول اکرم حمله کنند تا کسی بگویدآنھا می«
 داشت.دارد و اگر مردی صالح باشد یاران صالحی می

 ھا آن دست گویند: شیعه زندیق ھستند و ساختهمیبر این اساس اھل علم 
 .باشند می

  گر:یروش د
ھستند و موانع وجود ندارند و قدرت حاصل است، با وجود  یقو یاسباب خالفت عل
و از  ج خدا عموزاده رسول یموانع فعل الزم است، چون عل یاسباب و قدرت و نف
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 یسکنه دینی تا  ینسب یندارد نه دشمن یدشمن یسک، و با تر بزرگجھت نسب از ھمه 
 یبود چون عل یدر انصار منتف ین معنیشته است و اکان مرا یکت نزدید در جاھلیبگو

م و یتم یله بنیقدرت ھستند و از قب یداراھا  آن شته وکرا نھا  آن انیکاز نزد یسک
 شته وک را یله عبد مناف افرادیه از قبکشته بلکرا ن یسکگر ید یلهیچ قبیو ھ یعد
است  یکنزدھا  آن نند، چون بهکیھستند و او را انتخاب م یخواستار خالفت علھا  آن

له یسته خالفت بود بر قبیشا یا اصًال علینص گذاشته  یت علیبر وال ج خدا اگر رسول
ردند چون کیرا انتخاب م یشد و علیزنده مھا  آن د ھمتیده نبود و بایاعراب پوش

 اسباب فراھم بود پس چرا انتخاب نشد؟ندارد و  موانع وجود
 یزیاما جمھور مردم چ ،ان بعضی از مردم وجود داشتیم موانع در مینکاگر فرض 

از  یه علکگفتند یتوانا بودند، اگر انصار م یه بر انتخاب علکرد بلکیرا منع نمھا  آن
، و ھمه را نداشتند یان رد علکتوانستند و امین نمیر بھتر است مھاجرکسعد و ابوب
دوست  یلیخ ییه عمر را به خاطر شدت و تندروکبودند، مخصوصًا  یمردم با عل

ادتر بود اصًال یز یبا عل یعمر از دشمن نسبتفار به کن و یمنافق ینداشتند و دشمن
ردند کیم ین دشمنیمثل سائر یعل با هکباشند، بل یدشمن علھا  آن هکمعروف نبود، 

 نند.که عمر در آن قرار گرفته فرار ک یست از طرفیبایاما عمر چون تند رو بود م
رد، مردم خالفت او را دوست نداشتند کن یر، عمر را جانشکابوب ین رو وقتیاز ا

ش یپ ید چه جوابینکیر ما میتندرو را ام یفرد ید، وقتیگویر مکطلحه به ابوب یحت
 ردم.کر یرا امھا  آن نیم: بھتریگوی؟ میترسانیر گفت: مرا از خدا مکد؟ ابوبیخدا دار

 باشد چه کسی بر او چیره یھستند، اگر حق با عل یاگر اھل حق و باطل ھمراه عل
 داشتیوجود م یاگر دواع یروز نشدند، ولیو پ دردنکام یقھا  آن نکشود؟ فرض  می

 شد؟ می درست ییھا حرفباید جنگ و جدال و 
 یلیبه میان آمد؟ اگر انصار با دل ھا سخنه درباره او کتر از سعد نبود ستهیا او شایآ
 دار است؟حق یسکدند، چه یاساس به خالفت سعد طمع ورز بی

وجود دارد چگونه دوستانش در آن حق طمع ندارند؟ اگر  یار و قطعکاگر نص آش
ن یگران و بر اینبود نه خودش و نه د یخواستار عل یسکحرف نزد و ھا  آن از ھیچکدام

عت شد، در آن ھنگام او و دوستانش یاو بعد از قتل عثمان ب با یھم ادامه داشت تا وقت
ه کبود  یکت نشدند، تا نزدکردند و ساکبلند شدند و خالفت را خواستند و جنگ 

و آن  بود نه وجود مانع یوت نبودن مقتضکم علت سیشویست بخورند، متوجه مکش
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الفت علی موجود آشکار بر خ یه نصکنیچه رسد به ا دانستندیسته نمیرا شا یقوم عل
مانع وجود ھرچند  ردندکعت یسته است با او بیدند شاید یوقت ھا سالاما بعد از  باشد،

 یه، اگر حق علیدور بود از ممانعت معاو یلیر خکابوب ،داشت که وجود معاویه بود
رد و نه ترساند، و نه خودش کق یمردم را نه تشو ،نخواست یسکر از کبود ابوب یم

ه بعد کزد ھمانگونه  نمی طعن یدر اول به علھیچکس خواستار خالفت و امارت بود، و 
ن یاور قاتلیاز دوستان عثمان او را به  یاز قتل عثمان به او طعن زدند، چون بعض

ن یر او ھستند و اکگفتند قاتالن عثمان در لشیمھا  آن از یردند، بعضکعثمان متھم 
 با او بود. یردن بعضکعت نیبب بس

شتر و حقش اگر مستحق باشد ین موانع در اول وجود نداشتند، پس سربازانش بیا
به  نندهکتر بودند، در آن وقت دعوت فیل و قوت ضعیارتر بود و مخالفان او در دلکآش

 هکرفتند، ھمانگونه یه او به جنگ نمیعل یرد، و سربازانکیمنع او از خالفت دعوت نم
 دند،یه او شوریبعد از قتل عثمان عل

به  یت خالفت علیند، عدم حقانکتامل ھا  آن در یسکاگر ھا  اینن و نمونه یا
 بود می یند، اگر خالفت حق علکتواند آن را دفع یه نمکشود یان میش بیبرا یا گونه
مناقشه و  ا با او بهی کرده می میا خالفت را به او تسلیر کخواسته، ابوب می ن راآ یو عل

 .کرد می یخواھا از او معذرتیپرداخته  می جدال
عت و عادت بر یرده، شرک را تصاحب یعل حق ر به پا خواسته و بدون دلیلکاگر ابوب

 ینطور باشد، مخصوصًا وقتیر، اگر اکباشند نه ابوب یه مردم ھمراه علکم دارند کن حیا
شتر نفرت ینند بکعت یست بیت نیه اھل والک یسکمردم دوست نداشته باشند با  که

و  تر بزرگ یاز ھر جھت یعل یزه برایسته خالفت مطاع باشند انگیع شایه مباکدارد 
 ادتر است ولی برای ابوبکر دور و دورتر است.یز

ن خداست و اسالم در اوج قدرت و طراوت و یه دکر باشد کبا ابوب یمقتض یاما وقت
باشد یسته خالفت میه شاک یسکنست از یا یاستقبال مردم قرار دارد مناسب و با تقو

 ر ھستندکر ابوبیدار غدوست یبعضھرچند  روگردان نشوند
و او را  یه خدا از او راضکری کنداشت، ابوب یدارن دوستیر از دیر غکاما ابوب

 .دوست دارد
د او مورد یر بودند باکابوب یستگیبه شا ه قوم معتقدکم یشویمتوجه مھا  اینبا  
د او را یبا بود می نیر از ایردند اگر غکعت یباشد، پس با او بیو رسولش مت خدا یرضا
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ست، دالئل فراوان ین نکشرعًا و عادتًا ممھردو و  کردند می یشناخته و از او دور
ست، یه صحت و سقم آن مشخص نک یبا خبر کهوجود دارند  یادیو اسباب ز ینیقی

شود یدانسته نمھا  آن ه داللتک یا الفاظا بیو  شوند، چه رسد به اخبار دروغ؟یدفع نم
نظم و نظام  یدارا یھای آنگمن یباشد. چن یمنتفھا  آن ه داللتکچه رسد به آن وقت 

 .ھستندھا  آن ح مخالف و معارضیح و صریستند، معقوالت و منقوالت صحین
د، چه ننکیت ضعف رد میرا با شبھه ای در نھا ینیقیه حق معلوم و ک ییھاعهیش

شابھات ھستند و ترو میه پک یھای آنوجود دارد؟  یغ و گمراھیز شان قلوبدر  یسانک
از اھل بدعت و ھا  آن ه و نمونهیو جھم ینند مانند نصاریگزیم یمات دورکحماز 

د یه تنھا مفک ییھا رده و با شبھهکرا رھا  یح و علمیه نصوص صرک یھای آن، یگمراھ
سفسطه در منقوالت مانند سفسطه در  نیا. روندیھستند به جنگ آن نصوص م کش

 .ناقص رد کنندھای  خواھند بدیھیات عقلی را با شبھه می معقوالت است، که بعضی
کسی بخواھد قطعیات را با شبھه باطل کند در حقیقت مشغول سفسطه است و با 

 چون سفسطه انواع دارد: رود می راهھا  آن کاروان نا مبارک
 .یثابت شده علم اتیب واقعیذکار و تکو ان ینف -۱
ند ما یگویه مکھای  آن - »ونیال ادر«ن روش یو گمان و ا کایجاد ش -۲

 یعلم را نفھا  آن قتیشود اما در حقینم یثابت و نف یزیپس چ - میدان ینم
را رد  یا علمیار کرا ان یه حق معلومکسفسطه است  ین ھم نوعینند و اکیم
  .ندکیم

ه عالم کمعتقد باشد  یسکند: یگویند، منکیرو عقائد میه حقائق را پک یھای آن -۳
ه معتقد باشد عالم محدث است پس ک یسکم است و یم است پس قدیقد

عالم خارج مثل عالم ذھن است و  یعنین راستا یاما سفسطه در ا ،محدث است
  .کنند نمی آن را از ھم جدا

و صحابه و خلفاء و  ج خدا ن است، طعن زدن به آنچه ما را از احوال رسولیاگر چن
آن را مت نند، و جمھور اکیت میعه آن را روایه شک یم با اخباریدانیمھا  آن ره بعد ازیس
ارانش یه و یدرباره فضل معاو یسکن یسفسطه است، و ھمچن نیتر بزرگاند ردهکب یذکت

 .برد می کند در دروغ و باطل و سفسطه به سر می و دوستانش حدیث روایت یبر عل
از دروغ  ،یو عصمت عل ینمان خلفاء راشدیعه درباره طعن به ایات شین روایھمچن

مان خلفاء از فضل یشتر است، چون ایب یاو سفسطه تر بزرگه یمعاو یت سازان برایروا
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ه یتر از اثبات فضل معاون کر ممیغ یارتر است، و اثبات عصمت علکه آشیبر معاو یعل
و  رم است.کمال نبوت و رسالت رسول اکر و عمر عالمت کبیسپس خالفت اب ،باشدیم

رسول است چون  نبودن یپادشاھ یبرا یلیاست، و دلج  خدا ت رسولین حقانیمب
 .است هدر امارت بر دیگران بودھا  آن انیکح نزدیعادت پادشاھان ترج

 :ن اصل پادشاھان چند علت داشتیا
ل دارد تا به یان میکنزد چون انسان به ،گرانیشتر از دیان بیکمحبت به نزد -۱

 .گانگانیب
ندارند،  ین خواستیگانگان چنیومت او ھستند اما بکان خواستار ادامه حیکنزد -۲

شاوند نداشته باشد یخو یش است، و اگر پادشاھیان عزت خویکچون عزت نزد
 کمکرا به ھا  آن ند وکیشاوند درست میگذاران خواز سربازان و خدمت

 خورد.  می افر به چشمکو  ین اسالمھاپادشان عادت در یطلبد ا یم
شاوندان یان و خویکعباس پادشاه بودند و امارت را به نزد یه و بنیام ین بنیبنابرا

و  دادند.یخود را ادامه م ین پادشاھیگانگان، و با ایدادند تا به بیشتر میخود ب
گران در شرق و غرب و یه و دیه و سلجوقیآل بو یگر مثل بنیطوائف د کن ملویھمچن

 داشتند، ین عادتیمن چنیشام و 
چنگیز  مانندھا  آن رین و اروپا و غکیتاب و مشرکفار از اھل کو عادت پادشاھان 

 است. یخانواده ماندن نشانه عظمت و بزرگ یکدر  یگفت: پادشاھیه مکخان 
ل و یو عق یشان و علیا ینه عباس عمو ج خدا ر و عمر بعد از رسولکخالفت ابوب

 یگران از بنیان بن حارث بن عبدالمطلب و دیسف یبن حارث بن عبدالمطلب و ابعهیرب
ش یبزرگان قرھا  آن ه ھمهکد وغیره یعبدالمناف مانند عثمان بن عفان و خالدبن سع

ن است یل بر ایدل نیتر بزرگتر بودند، یکنزد خدا بودند و از جھت خویشاوندی به رسول
انش نه از جھت یکاز نزد ھیچکدامست، چون یپادشاه ن ه محمد رسول خدا است وک

مان و یم و خالفت بر اساس ایه تقدکن قرار نداد، بلیتش را جانشینه اھل بو نسب 
ردند و کیه رسول و امتش تنھا خدا را عبادت مکند کین داللت میو بر ا است. یتقو
ن نبودند، و به آنچه یبر و فساد در زمکگران خواستار تیع او بودند، ھرگز مانند دیمط
و  پادشاھین (یت ندادند، چون محمد بیمباح شده رضا یاء از پادشاھیانب یبعض یبرا

 ردند. کرا انتخاب  یدوم ر شد اما ایشانیو نبوت) مخ بندگینبوت) و (
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رفت، یبه رسول خدا م یشد گمان پادشاھیفه میر و عمر خلکر از ابوبیغ یسکاگر 
 یرده براکه مال جمع کشد یشد، گمان میاز او به ارث برده م یھمانگونه اگر مال

ه کن است یجا گذاشت، نشانه ا یرد و نه مالکفه یرا خل یسکه نه ک یوقت !وارثان
پیامبر و  او یاند، ولاو مباح بوده یبراھرچند  است است،ین مردم به مال و ریدورتر

سوگند به «د: یفرمایم یثیه در حدکھمانگونه . است بنده و پیامبره کنبود، بل پادشاه
ھستم بر اساس  هنندکم یه تقسکرم، بلیگیم یسکدھم نه از یم یسکخدا نه به 
 »دستور خدا
رد، گفتم: کر یمرا مخ پادشاھی و رسالتو  بندگی و رسالتن یپروردگار ب« :و فرمود

 »شومیو رسول م بنده
از  کیو پا یامبریباشد، داللت آن بر پ پادشاھیبودنش از  کل بر پاین دلیاگر ا

ن یرد اکین مییگر را تعید یسکا ی یاگر عل یتر است، ولیدروغ و ظلم بھتر و قو
 آمدند،یمصلحت و الطاف بزرگ به دست نم
ن یر و عمر بود، مقتولکادتر از زمان ابوبیشتر و زیب یمعلوم است، اسالم در زمان عل

تاب را کن و اھل یر مرتدکر و عمر، چون ابوبکن ابوبیمقتولفر بودند تا کدورتر از  یعل
ردن ک کثر مناطق و شھرھا و شکمسلمانان با فوت رسول و مرتد شدن اھرچند  شت،ک

 رفت.ھا  آن شده بودند اما باز ھم به جنگ ترف یات، ضعکن زیشتار مانعکدر 
ر معروف و دار جنگ با دو ملت بزرگ آن روزگار شد، در آن روزگاپس عمر عھده

ار ناتمام عمر کره شوند، پس عثمان یمن بر آن دو ملت چیه اھل حجاز و کنبود  یعاد
 ماوراء النھر و ؛هیام یدر خالفت بن ان رساند، و بعد از آنیرا با فتح مشرق و مغرب به پا

 فتح شد. کاندلس در زمان عبدالمل
شدند یفه میو عثمان خل یر و عمر مانند علکر از ابوبیمعلوم است اگر غ

ارھا آن دو را انجام دھند، چون عثمان به آن قدرت اسالم در زمان خود کتوانستند  ینم
ر کابوب یتر بود، و به پافیاور از عثمان ھم ضعیبا آن ھمه  یانجام نداد، و عل یادیار زک

تر بودند، اما ف یر و عمر ضعکاز دشمنان ابوب یدشمنان علھرچند  د،یو عمر نرس
ن و فارس و روم را با آن یتوانست مرتدیره شود، پس چگونه میچھا  آن رنتوانست ب

 ست دھد.کش ورین ھمه قدرت و
ر و عمر است، و اتمام نعمت خداوند بر مردم توسط کفضل ابوب هنندکان ین بیو ا

ر یبود، چون اگر غ ج خدا بعد از رسول ر و عمرکنعمت انتخاب ابوب نیتر بزرگآنھا، پس 
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آن دو را  یارھاکا ضعف اراده یشد به علت نبودن قدرت یعمر انتخاب مر و کاز ابوب
 دادند.یانجام نم

ا یا نبودن قدرت یروز نشد؟ جواب یارانش پیه و یبر معاو یده شود چرا علیاگر پرس
واجب است، نشانه  یروزیموجود باشد پ یچون اگر قدرت و اراده قو ضعف اراده است

، انتخاب اصلح و سختر و خوشنودتر یانه اراده قوروانش و نشیع بودن پیقدرت مط
 .باشد می خدا و رسولش یبرا

د و یبخش یروزیپھا  آن ن علت خداوند بهیبد امل بودکو عمر  بکرو اراده ابو قدرت
 .عطا نگشت یداده شده بود به علھا  آن ه بهک یا رد و قدرت و ارادهکل یفر و نفاق را ذلک

ن ین خلفاء ھمچنیل داد، بیگر تفضید یرا بر بعض پیامبراناز  یه بعضکھمانگونه 
 یداده به علھا  آن ه بهک یاناتکنداده ام یداده به علھا  آن وجود دارد. آنچه به یلیتفض

  .ارزانی نبخشیده است
تًا یباشد، نھایز میبر ھر چ یعاجزتر بود، و علھا  آن شد ازیفه میخل یپس اگر عل

 ردند،کاز او اطاعت نروانش یگفتند پیعه میش
ردگان کعت نیردند چگونه بکنندگان از او اطاعت نکعت یشود: اگر بیجواب داده م

ارھا کردند، کیعت مینند؟ اگر گفته شود: اگر بعد از فوت رسول با او بکیاز او اطاعت م
 داد.یانجام م تر خوبر و عمر کرا از ابوب

شتر بودند و یر و عمر بکن ابوبیمبائعنندگان با او از کعتیشود بیجواب داده م
خدمت ھا  آن ن وجود مانندیتر بودند با افیر و عمر ضعکدشمنان او از دشمنان ابوب

 ند!!!کشتر خدمت یبھا  آن ه ازکنیرد چه رسد به اکن
نصرت را ھا  آن تر بودند با وجودامان و تقویر و عمر با اکروان ابوبیاگر گفته شود پ

 .ندردکر و عمر کب ابوبینص
روان یند پیگویمھا  آن ند، چونکیعه داللت مین بر بطالن قول شیشود: ایگفته م

ھا  آن یامان و تقویبه خاطر ا یروزیر و عمر کافر بودند و فاسق ھستند و اگر پکابوب
 بھتر ھستند. یاوران علیاز  یعنیباشد 

 یبه خالفت علنندگان کر و عمر بھتر از اقرارکنندگان به خالفت ابوبکاگر اقرار
 ند.کیداللت م یاوران علیبر ھا  آن بر فضل این دنباش

و با ھم اختالف  یروان او دشمن علیه پکن بود یا یست علکاگر گفته شود، علت ش
 .داشتند
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ند یگویمھا  آن ند،کیعه را ثابت مین ھم بطالن قول شیشود: ایجواب داده م
 یه با علک ییھاعهیھستند، اگر آن شر و عمر بھتر کن ابوبیاز مبائع ین علیمبائع

عه ین مردم ھستند، و شیردند، پس بدترکدا یعت نمودند و با او اختالف پیمعصوم ب
در مقابل دشمنش  یاور علیه کطائفه ندارند  یو ممدوح ندارند و حت کطائفه پا

 .خالصه ره شودیفار چکبر  یانیعین شیبا چن یست علین نکباشند، پس مم
امل باشد و نقص در خالفت اضافه بر کھا  آن روانیر و عمر و پکابوبالزم است حال 

ر و عمر و کابوب یا ھر دو، بر ھر فرضیروان یا پیا به سبب امام است یمطالب گذشته 
 مال مال امام است، پسکروانش بھتر بودند، چون اگر فضل و یو پ یاز علھا  آن روانیپ

بھتر ھستند، پس اھل سنت ھا  آن روانیھم پروانش است باز یبھترند و اگر مال پھا  آن
از فاضل بھتر از یر و عمر بھتر باشند، چون امتکد ابوبیآی، و الزم مندعه بھتریاز اھل ش

 .از مفضول استیامت
 عت دادند و بایب ینه به خلفاء راشدکھای  آنند معلوم است، کر که فکھرکس  یبرا

ن یسابقھا  آن ھستند، چون یاوران علینندگان و کعت یردند بھتر از بکجنگ ھا  آن
 ه بعد از رسول زنده ماندند.کبودند ھا  آن روان به احسانین و انصار و پین از مھاجریاول

اوران یاما  .یمکردند مگر مقدار کن بعد از رسول فوت ین و انصار سابقیثر مھاجرکا
مھاجرین و  از گرید یر و عمر بودند و بعضکن و انصار زمان ابوبیاز مھاجر یبعض یعل

ره نه به یدبن ثابت و ابو ھریمانند سعد و اسامه و بن عمر و محمدبن سلمه و ز انصار
ن و انصار و یه از مھاجرکھا  اینو نه با او به جنگ رفتند و نمونه  دعت دادنیب یعل

ه یر و عائشه علین و انصار مانند طلحه و زبیگر از مھاجرید یو بعض بودند.ھا  آن روانیپ
 دند.یجنگ یعل

بھتر باشند، الزم است سه  ینندگان با علکعت یفه از بینندگان با سه خلکعت یاگر ب
اگر او بھتر باشد به او  .موجود بود یعلھا  آن بھتر باشند، چون در زمان یفه از علیخل

ھا  آن ه بهک یارکردند و کن مردم از امر خدا و رسولش عدول یاما بھتر ،دادندیعت میب
ه کردند ک یارکروانش عثمان یو پ یشده بودند و عل یھنه از آن کبود بل فرمان نشده

 دستور داده شده بود.
ست یبردار نه فرمانک یسکفرمانبردار خدا و رسول باشد از  که یسکمعلوم است، 

ھا  آن بھتر ھستند و اگر یروان علیه پکعه درست باشد یبھتر است پس الزم است قول ش
 بھتر باشد.ھا  آن ارکاز  یار علکفه بھتر است و الزم است یسه خلھم از  ید علنبھتر باش
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ه در عھد کدانند یو تواتر روشن است و اھل شھر و روستا م یاما با علم ضرور
تاب کفر اھل کن نابود و یرد مرتدکافت و رشد و نمو یاسالم انتشار  ینخلفاء راشد

 رخ نداد. یدر زمان خالفت علھا  ایناز  یکچ یمغلوب شدند و ھ
ر و عمر کاما فضل ابوب ،به سوابق درخشانش است نه به زمان خالف یپس فضل عل

ه ک ی، و حوادثھرکدامخالفت  کھم به زمان مبار شان درخشانو عثمان ھم به سوابق 
 شاھدی گویا بر آن است. رخ داد

طعن از نقد و ھا  آن لذا است یر و عمر بھتر از عثمان و علکره ابوبیپس اخالق و س
، خوارج نه نشدبه پا  یآشوبھا  آن سته مدح و ثنا ھستند، چون در زمانیدورند و شا

ده شده بود، یشکفار که یر مسلمانان علیه شمشکدند بلیشکر یقول داشتند نه شمش
 بردند.یبه سر م یفر در نابودکو اھل  یمان در رشد و ترقیاھل ا

ھا (خلفاء) و  آن«ند یگویه و مردکافراط  یه در جھل و گمراھیثر رافضکا ایھمه 
از مرتد  یفار اصلکبھترند، چون ھا  آن از یھود و نصاریافر و مرتد ھستند ک شان پیروان
خدا و  یاء متقیه اولیقول عل نیتر بزرگدم ید شان کتابن را در چند یا.» ندتر خوب

از دالئل بطالن  یکیره پروردگار است یشه چیار شده الله و سربازان ھمکحزب درست
گر به ید یه و جاھاکن از میم مھاجریدانین است، ضرورتًا و توترًا ھمه میا ین قولیچن
ردند، کمانند عثمان و جعفر دو دفعه ھجرت ھا  آن از یردند، و بعضکوچ کنه یمد

ھمه بر افران کف و ینه، و در آن ھنگام اسالم ضعیبه مد یگریبه حبشه و د یھجرت
 .مردم غالب بودند

ه فقط خدا کدند یدیم ییھانجهکان خود شیکشدند و از نزدیت میه اذکدر م
دند، از وطن یچشیرا م یتلخ یھاش محنتیصبور بودند، و آزماھا  آن داند، اما یم

 جدا شدند، یمادر

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ :دیفرمایسوره حشر م ۸ه یدر آ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم  �َّ ۡخرُِجوا
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱَوأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

ُ
أ

ِٰدقُونَ ٱ  ]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ
اشانه و اموال خود که از خانه و کاست  ینیمھاجر ین ضمائم از آن فقرایچن« 

خواھند و خدا و یاو را م یه فضل خدا و خشنودک یسانکاند، آن شدهرون رانده یب
 .»نان را ستاندیدھد ایم یاریغمبرش را یپ
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را اجبار و به انجام ھا  آن یسکار انجام دادند، یل و اختیارھا را با مکن یھمه ا
روانش در آن ینداشت رسول و پ یتکرده، چون اسالم قدرت و شوکوادار ن شان دادن

ار یبا اختھرکس ه مامور به گذشت و صبر بودند، کاز جھاد منع شده بودند بلھنگام 
 رد.کیشد و ھجرت میمسلمان م

 ه نفاق درکن نفاق وجود نداشت، بلیدر مھاجر«د یفرماین علت میبد کامام مال
د، و اوس و خزرج مسلمان شدند، و مسلمانان قدرت یه اسالم به قدرت رسک یوقتھا  آن

ردند قبائل و اعراب از ترس مسلمان کیراندند و جنگ میمخالفان را م ردند وکدا یپ
 شدند و نفاق به وجود آمد.

ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ﴿ :دنیفرمایخداوند م ۡعَرابِ ٱَوِممَّ
َ
ۡهِل  ۡ�

َ
 لَۡمِدينَةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

 َ�َ ْ َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب  �َِّفاقِ ٱَمَرُدوا رَّ ُ�ُهم مَّ َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ
  ]۱۰۱[التوبة:  ﴾١٠١َعِظي�ٖ 

 ینه، منافقانیان خود اھل مدین اطراف شما و در میه نشیباد یھا عرب انیدر م« 
 یشناسیشان را نمید، تو ااندا نمودهیاند و در آن مھارت پردهکن نفاق یه تمرکھستند 

 یم، سپس روانه عذاب بزرگیدھیشان را دوبار عذاب میم، ایشناسیه ما آنان را مکو بل
 »گردند.یم

ن یاز منافق یادی کیھا مر شد و سورهکذ ینھا مدن صورت نفاق در سورهیبد
ن یه مسلمان شده نفاق نداشته و مھاجرکقبل از ھجرت در مھرکس ردند، چون کن

را دوست داشتند و خدا و ھا  آن مان آورده ویه به خدا و رسول اکمنافق نبودند، بل
 را دوست داشتند.ھا  آن رسول

ه کاست  یبھتان نیتر بزرگند، یگویه میه رافضکردن به نفاق ھمانگونه کپس متھم 
ھود یعه برادران یرده بودند، چون نفاق در شکھود آن را قصد ی شان برادرانعه و یش
ھا  آن انیدر م یشود، حتیافت نمیھا  آن به اندازه یچ گروھیار است، و در ھکآش

خدا  دشمنان نیترن و دشمنیتروجود دارند، و منافقھا  آن ه و نمونهیلیه و اسماعینصر
 .و رسول ھستند

ا شبه یبھتان است چون اساس ارتداد  نیتر بزرگھا  آن هیارتداد عل یان ادعیھمچن
در حالت ھا  آن مانیبود، اگر ا یه شبه در اوائل اسالم قوکاست یا شھرت، معلوم است 

پیرو ھا  آن اگرند. دار یمانیاست در حالت قدرت و انتشار اسالم چه ا یوھکضعف 
رو بود در اول اسالم دنباله شایستهاح، کا نیاست یا ریمال  ؛یبودند ھر شھوتیشھوت م
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رون رفتند و آن ھمه عزت و شرف یار و اموال بیه از خانه و دک یھای آن ید، ولنآن باش
 یردند چگونه براکو رھا  کراه ترکل بدون ایبا م خدا را به خاطر محبت خدا و رسول

 نند؟کیم یدشمن خدا مال و مقام با خدا و رسول
نه تنھا دشمن خدا و ھا  آن عدوات، یام مقتضیپس ھنگام تسلط بر دشمن و ق

 یمقتض یبودند، وقت خدا و دشمن، دشمنان خدا و رسولھا  آن اوریه کنبودند بل رسول
ا یدادند؟ آین را انجام میف شد، خالف ایضع یدشمن یت و مقتضیتقو یداردوست

 برد؟ینم ین گمانین مردم چنیتنھا گمراھتر
 یمال قدرت و اراده وجود داشت، وقوع فعل الزم است، اراده براکچون اگر 

داشت و  یمکاد و دوستان یتر بود چون رسول دشمنان زیدر اول اسالم قو یدشمن
ه مردم ک یابودند، به گونه مند ار نشده بود، و دشمنان با دست و زبان قدرتکن آشید

ردند، کیت میو با دست و زبان او را اذ خدا بودند دشمن رسولھا  آن و فرد فرد یعاد
تر شد ف یو تسلط بر آن ضع یزه دشمنیاسالم ظاھر شد و قدرت گرفت، انگ یوقت یول

رک کند و در مرحله تپس مقتضی عداوت ضعیف شد و اگر در مرحله اول عداوت را 
معلوم است . پایانی که دشمن ضعیف شده عداوت را از سر گیرد نشانه تغیر نیت است

رخ ھا  آن بر اراده و قدرت یرییتغبود، و  یدر اول اسالم قو یقدرت و اراده بر دشمن
ن یدرست نشده بود و مرتدترھا  آن ارتداد یبرا یلیه دلکم یدانینداده و باز ھم م

ن یاما مھاجر م و اھل نجد،یر مسلمان شدند، مانند مسلیه توسط شمشکبودند  یافراد
 هکمرتد نشدند و اھل م ھیچکدامحمد خدا  بهردند کل اسالم را قبول یم یه از روک

دار یرا پاھا  آن بن عمرولیند با سھوخدا یم به ارتداد گرفتند، ولیبعد از فتح، تصم
رد و اھل طائف ظھور اسالم را مشاھده کرسول خدا طائف را محاصره  یساخت وقت

م یست خورده بود مسلمان شدند و بعد از فوت رسول تصمکه شک یدر حال ند وردک
 دار نمود.یعباس پا یرا توسط عثمان بن اب ھا آن خداوند ید ولنه مرتد شوکگرفتند 

 یه مردم برایل خود مسلمان شدند، و علین و انصار به مینه مھاجریاما اھل مد
 دند.یاسالم جنگ

ف و یضع شان ایمانبا مرگ رسول  ھا آن مرتد نشدند، ولی اغلبھا  آن ن علتیبد
دار ساخت و به یرا پاھا  آن قیر صدکد، تا خداوند با ابوبیجھاد سست گرد یھمتشان برا

 .برگشتند ین اصلکیقدرت و تم



 ٢٣٥  سازی به تحریف و دروغ استدالل

ات ین خود را در حین منت گذاشت و دیه بر اسالم و مسلمک را ییخدامر سپاس 
ر عطا کر را به ابوبیخداوند به جای ما پاداش خ .ردکد و حفظ ییرسول و بعد از ایشان تا

 .هیمیاالسالم ابن تخیالم شکان یپا د.یفرما
 
 





 
 

 

 فرعی عقائد

 
 عصمت ائمه -۱
 بداء (تغییر تصمیم) -۲
 بازگشت)(رجعه  -۳
 تقیه -۴

 مقدمه
 ینیقیح و یح و صریم، بطالن آن را با ادله صحیدیرا درباره امامت دھا  آن دهیعق
 م،یردکبیان 
 یو گمراھ یین تندرویرا به چنھا  آن سوز بت بزرگ خانمانیده باطل و مصین عقیا

دیدم که پایان نامه  ارشد یارشناسک آمادگی برایھنگام  پیش ھا سالرده است کوادار 

تقدیم  » املذاهب اربعهنينه وبيه ومواضع اخلالف بيعه االماميفقه الش« خود را به عنوان

اثر « را در موردخودم  یتراکدی  و بعدھا به این نتیجه رسیدم که تز پایان نامه ،دارم

 .ھمقرار د »صولهأو يالفقه اجلعفر االمامه يف
اساسش  یزیستم، چون ھر چین باره نیعه در ایازمند مناقشه با شیھر چند ما ن

چرا که خشت اول چون نھد معمار کج، تا باطل باشد الجرم خودش ھم باطل است، 
 شانمکرا منحصرًا به مناقشه بھا  آن یح دادم، مسائل اعتقادیاما ترجثریا رود دیوار کج، 

 :ھا آن دین عقایمھمتر
 .عصمت ائمه -۱
 .بداء -۲
 .رجعه -۳
 .هیتق -۴
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 خدشه ناپذیری):(عصمت ائمه  -۱
آنھا حجت خدا ھستند و :گویند می ه به عصمت ائمه معتقدند ویعشر یعه اثنیش
 یقول خداوند و رسول خدا است، و اطاعت از آن الزم و در مسائل خالفھا  آن قول

 رجوع شود. ھا  آن د به قولیحتمًا با

 مھمترین دالئل بر عصمت:
ح و انجام دادن یاز طرف خداوند است، برداشتن قب یبودن امام الزم و لطف -۱

از اوامر  یچیپس انجام دادن منھیات و سرپ شودیتمام مھا  آن واجبات توسط
 جز نبوت ن اساس الزم است امام معصوم ویبر ا زندیر معصوم سر میتنھا از غ

 باشد.  امبرانیھمه صفات پ دارای
ه ما را ک ییارھاکعت امام الگو است، اگر معصوم نباشد به تمام یشرامور در ھمه  -۲

د در تمام کارھا از یم، و اگر الگو باشد باینان نداریخواند اطمیآن فرا م یبه سو
ارھا کدر ھمه ھا  آن از یرویم، و چگونه پروردگار ما را ملزم به پینک یرویاو پ

 یروین درست نباشد پس خداوند ما را به پیو اگر ا ؟دنند اگر معصوم نباشکیم
تنھا معصوم  ، پساز او سر زند یفعل بد امکان دارد هک ساختهمجبور  یسکاز 
 ن گونه باشد.یتواند ایم

د در باطن ھم معصوم باشند، چون سزاور یاند بااگر ثابت شد در ظاھر معصوم -۳
ل یم و تجلیه الئق تعظکاست  یمقام - را امام قرار دھد یسکد ست خداونین

 باشد. یو در باطن مستحق لعنت و دور - است
نان مردم ید قبل از امامت ھم معصوم باشد چون موجب نفرت و عدم اطمیبا  -۴

 نند.کید مییرا تاھا  آن ه قرآن و سنت مذھبکو معتقدند  .)١(شودیم

ۖ قَاَل  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ٱَوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي   ]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ

د یازمود و وی آن ھمه را به انجام رسانیلماتی بکم را پروردگارش با یو چون ابراھ«
د از دودمانم یم] پرسیشوای مردم قرار دادم [ابراھی[خدا به او] فرمود من تو را پ

 ».رسد دادگران نمییمان من به بی[چطور] فرمود پ

                                  
 ۲۰-۷۰ص -۱و جوامع الحکم ج  - ۳۱۸تخلیص الشافی ص  -١



 ٢٣٩  عقائد فرعی

 .)١(کند می د به عصمت امامت اشارهنیگویم
 ونس:ی ۳۵ه یآ

ن َ�ۡهِدٓي إَِ� ﴿ َ�ٓ�ُِ�م مَّ � ٱقُۡل َهۡل ِمن ُ�َ ُ ٱقُِل  ۡ�َّقِ َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ�  �َّ
َ
� أ َ�ۡهِدي لِۡلَحّقِ

ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما لَُ�ۡم َكيَۡف َ�ُۡكُمونَ  ۡ�َقِّ ٱ
َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَهِّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
 ]۳۵[یونس:  ﴾٣٥أ

ه کند بگو خداست که به سوی حق رھبری کسی ھست کان شما یکا از شریبگو آ«
ند سزاوارتر ک ه به سوی حق رھبری میکسی کا یآ ند پسک به سوی حق رھبری می

شود شما  تیه [خود] ھداکد مگر آنینما ه راه نمیکسی کا یرد یروی قرار گیاست مورد پ
 ».دینک را چه شده چگونه داوری می

 یرویسته پیشا یسکخدا خبر داده  ،باشدیاستدالل: موعظه حسنه م یوجه عقل
ند در حال گناه و بعد کگناه  که یسکدھد، و یت میحق ھدا یه مردم را به سوکاست 

شود و یت از او گرفته میت دھنده باشد. اما در حالت گناه نه ھدایتواند ھدایاز آن نم
 گذارد.یر مینه موعظه او تاث

ن یاما در حالت گناه بد ندکیر آن مخالف دعوتش عمل میچون در حالت گناه و غ
عقًال جائز است، چون به علت گناه متھم به ر آن، یدر غ ندکیعلت به باطل دعوت م

 نفرت است.
ت او یه حالت طاعت و حالت معصکم ینکند اگر فرض کتواند به حق دعوت یو نم
 ست،یفه است نیه شریه منظور آکمطلق و مدوام  یرویسته پیباز ھم شا ستند.یبا ھم ن
از او  یگناھ هکست ین حالت مطلق فرض شود، باز ھم مانند آن نیدر ا یستگیاگر شا

ه موجب نجات از آتش و ک یت به حق و صوابیھدا یبرا یرویاگر پ ،سر نزده باشد
ب کمرت شودیاز او موجب نجات م یرویه پک ییعقًال الزم است مقتدا خشم خدا است

 .)٢(ستیه نجات نیاز او ما یرویب بشود پکنشود، چون اگر مرت یچ گناھیھ
ن یند و ھمچنکتواند به حق دعوت یگناه نمخالصه اگر امام معصوم نباشد ھنگام 

 :فتح ۀسور ۲ یۀو آ )٣(ائز است مرتکب بر گناه شودجب چون عقًال یر معصیدر حال غ

َۡغفَِر لََك ﴿ ُ ٱّ�ِ رَ  �َّ خَّ
َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ   ﴾َما َ�َقدَّ

                                  
 .۱۰۲ھا ص اصل الشیعه و اصول -١
 ۱/۲۰جوامع الحکم =  -٢
 ۱/۱۹جوامع الحکم  -٣
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 »دین تو را ببخشاین و پسیشیه خداوند گناھان پکنست یھدف ا«

اهللا  كغفر ليل«اند  گفته یو بعضاند  ردهکحمل  یاول کمانند گذشته بر تره را یآ یمعن

با است ینسبت دادن گناه امت به رسول زاند  و گفته ،»كبشفاعت كما تقدم من ذنب امت
 ن رسول و امتش وجود دارد.یب یقیچون ارتباط عم

و نه شان نه گناه داشته یا :ده شد. گفتهیپرس سه از امام صادقیآ یمعن ۀدربار
 روانش را به او نسبت داده سپسیاما خداوند گناه پ اند، اب گناه گرفتهکم به ارتیتصم

 .کند می عفوآن را 
ش قبل از ھجرت و یه و قرکنزد اھل م« :ه چنین استیآ یابن طاووس گفته معن

را به علت ھا  آن و یردکردن فتح کن کشه یه را بدون قتل و رکتو م یبعد از آن، وقت
 ردند.کدانستند گذشت یگناه تو مآن را  ھا آن ، از آنچهیسزاء نداد یدشمنعداوت و 
 یسک« :گفتند می ھا آن ستکش می ھا را بت ج خدا رسول یت شده وقتیو روا

صد و شصت یبه گناه او بود) سھا  آن ن گمانیا» (ردهکاز گناه محمد ن تر بزرگ یگناھ

َۡغفَِر لََك ﴿ هین لحظه آیست، در اکبت را ش ُ ٱّ�ِ َم ِمن َذ�بَِك  �َّ از - ]۲[الفتح:  ﴾َما َ�َقدَّ

ا - عبادت کردن بت مَ رَ  وَ ھا  آن شخند و استھزاء بریبه جھت ر - ھا آن ستنکبا ش - تَأَخَّ
 .)١(نازل شد

ه کرده بلکه معصوم بوده گناه ک یشود او در حالیگفته نم ÷و در حادثه آدم
ه خروج او از بھشت که خداوند عصمت را از او گرفت تا تقدیر خدا کرد کگناه  یوقت

 .)٢(است تمام شود
ت یبه معص ی، اما خالف اولیقیاند نه به گناه حقردهکر یتفس یاول کان را به تریعص

ن اساس یاء سربزند، بر ایشود. اگر از صاحبان منزلت مانند انبیده میئه نامیو گناه و س
 .)٣(»ن استیئات مقربیابرار، مانند سحسنات «گفته شده 

ه کرد کگمان  ÷داوود«ت شده یروا ÷داستان داوود ۀدربار ÷از امام رضا
وار محراب او یه فرستاد و از دکرده، خداوند دو مالئکاز او داناتر خلق ن یسکخداوند 

                                  
 ۱/۲۵مرجع سابق  -١
 ۱/۲۷مرجع سابق  -٢
 ۱/۳۲مرجع سابق  -٣



 ٢٤١  عقائد فرعی

و رده، تکستم  یگریاز ما بر د یکیم، یھست کیما دو نفر شا«، به او گفتند: باال آمدند
راه رھنمود فرما.  ین و ستم روا مدار و ما را به راستاک یان ما به حق و عدل داوریم
آن را  گوید میش دارم و یم یکش دارد و من تنھا ین برادر من است و او نود و نه میا

ه شروع یعل یاز مدع ÷داوود» ره شده استیبه من واگذار و او بر من در سخن چ
 دلیل و برھان یو از مدع» یا ش او را خواستار شدهیمه ک یردکتو ظلم «رد و گفت: ک

م داود کن حیا» من نگفتم«گفت  می هک یرد وقتکه قبول نیعل ینخواست و از مدع
 اشتباه بود.

ه به جز نبوت کس یعل ۀدربارھا  آن دگاهیعصمت چنین است، د ۀعه درباریش یرأ
رده، اگر امام کوادار  اینظریه ن یبه چن آنانرا است ج خدا ن رسولیز جانشیدر ھمه چ

د خودش یند باک می حفظ یه امت را از گمراھک یسکشوند، و  می نباشد امت گمراه
باشد  می شین متعصبان ھدفشان تنھا امامان خویاھرچند  معصوم (حفظ شده) باشد،

ننده شرع است نه قانون کاز امامان اسالم تنھا اجراء  ینه امام ھمه مسلمانان، ھر امام

ۡ�َا ﴿ حجر: ۀسور ۹ یۀآ ندکیم یریجلوگ یم از گمراھیرکتنھا قرآن گذار و  إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  .﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ

پس بعد از قرآن سنت رسول » میم و خود محافظ آن ھستیردکما قرآن را نازل « 
 ینداشت، عقل جمعن دو منبع وجود یبودند و در ا یزیازمند چیو اگر امت نج  رمکا

گران یند، امام مانند دک می ارکآشآن را  بدان دست یابدافتد و ھرچه  می ارکامت به 
 ه بر حق باشند.کسته است یه ھم اشتباه دارد ھم صواب اما امت شاکاست  یفرد

تاب و سنت به او کمن فرستاد ؛ بعد از رجوع به یمعاذ را به ج  خدا رسول یوقت
 ده ارائه دادنک یلیمعاذ معصوم نبود و اگر عصمت با ھمان دالار اجتھاد داد و یاخت
 یرویمن رفته و مردم از او پیچون به  بود می د معاذ معصومیامام واجب باشد با یبرا

 نند.ک می
امام  یکچون  امام معصوم قرار داد ید بر ھر شھریو اگر عصمت واجب باشد، با

 ادامه داشته باشد، ھمهعصمت  یانکن الزم است در ھر زمان و میست و این یافک
ست یخداوند در وجود امام معصوم ن یرخ نداد، پس مھربان یزین چیه چنکدانند  می

مردم  ییراھنما یت برایت و حفظ ھدایھداھا  آن اء و ھمراهیه در فرستادن انبکبل
 است.
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ز را جا یان شما دو چیم«الوداع فرمود:  ةدر حجج  خداه رسول کھمانگونه 
 کتمس یاگر ما به قرآن و سنت نبو» شد دیگمراه نخواھ دیریرا بگھا  آن گرگذاشتم ا

  .)١(م شدیم ھرگز گمراه نخواھییجو
 :دیفرما می نساء ۀسور ۵۹ یۀخداوند در آ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 ]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تَأ

ارداران و کد و از ینکغمبر او اطاعت ید، از خدا و از پیا مان آوردهیه اک یسانک یو ا«
د آن را به خدا و یاختالف داشت یزید و اگر در چیینما یفرماندھان خود فرمانبردار

شما بھتر و  یار براکن ید. ایمان داریامت اید، اگر به خدا و روز قیرسول او برگردان
 .»تر استخوش فرجام

ند کان یتا ب - االمر بدون اطیعوا یه فرمود اولکبل - االمر یاول عوایه نفرمود و اطیآ
 شود می اطاعتھا  آن در آنچه رسول آورد جائز است و تنھا در این دائره ازھا  آن طاعت

رسول  یعوا برایرار لفظ اطکچون معلوم است اطاعت از رسول اطاعت از خدا است، و ت
 ارکعوا به یاالمر اط یاول یست، اما اگر براین خدا و رسول نیاعالم فرق و فاصله ب

 جداگانه است. ھرکدامه اطاعت کشد  می رفت، گمان می
در «ا ی» ر استیار خکدر  یاطاعت و فرمان بردار«فرمود ج  ه رسولکثابت شده 

در حالت  یبر مسلمان فرمان بردار«ا ی» ستیمخلوق ن یبرا یت پروردگار اطاعتیمعص
 یباشد، وقت یگناھ ه دستور بهکنیدوست داشتن و دوست نداشتن واجب است، مگر ا

ن اساس خداوند یماند. بر ا نمی ردنکبه گناه دستور داده شد، گوش گرفتن و طاعت 
در ھنگام تنازع تنھا دستور . »...... تا آخر سوره.دیردکدا یاگر اختالف پ«د: یفرمایم

در دستورات و  ج خدا ر از رسولیاالمر، اگر غ یتاب و سنت فرمود نه به اولکارجاع به 
 ؟م، پس چرا دستور نفرموده شدهیردک می ھم مراجعهھا  آن د بهیاخبار معصوم باشد، با

نند، چون ک یرویست امت از او اطاعت و پیدستور داد، الزم ن یار بدکاگر امام به 
تشخیص ه امت خوب و بد را از ھم کست یست، و معقول ھم نیموافق قرآن و سنت ن

 !دیاز دست امام به تنھایی بر آص ین تشخیا ندھند تا
                                  

 ۱/۹۳سندرک  - ۲/۲۰۸نتویر حوالک  - ۴/۶۰۳٫۶۰۴سیره ابی اسحاق  -١



 ٢٤٣  عقائد فرعی

تاب و کاھل علم بر مدلوالت « :دیفرما می ان عصمت امام دوازدھمیه در پایابن تیم
بچه ھا  حفاظت مالسنت اتفاق دارند، اگر عصمت در قرآن و سنت وجود داشت از 

 :دیفرماینساء م ۀسور ۶ یۀه بحث شده خداوند در آکمھمتر بود 

ْ ٱوَ ﴿ ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�َتلُوا ٰٓ إِذَا بَلَُغوا ْ ٱفَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَ  �َِّ�حَ ٱَح�َّ إَِ�ِۡهۡم  ۡدَ�ُعٓوا
ا فَۡليَۡسَتۡعفِۡفۖ َوَمن َ�َن  ْۚ َوَمن َ�َن َغنِّيٗ وا ن يَۡ�َ�ُ

َ
اٗفا َو�َِداًرا أ ُ�لُوَهآ إِۡ�َ

ۡ
ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ َوَ� تَأ

َ
أ

ُ�ۡل  �فَقِ�ٗ 
ۡ
ِ فَۡلَيأ ِ  لَۡمۡعُروِف� ٱب ْ َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َ�ٰ ب ۡشِهُدوا

َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم فَأ

َ
ِ ٱفَإَِذا َدَ�ۡعُتۡم إَِ�ِۡهۡم أ َّ� 

  ]۶[النساء:  ﴾٦َحِسيٗبا
ت و یرسند، اگر از آنان صالحیه به سن ازدواج مکد تا آن گاه ییازمایمان را بیتی«

 ».دیل دھیتحوھا  آن د، اموالشان را بهیدیحسن تصرف د
شود یبحث م ای است بسیار ساده در مورد مسأله نگھداری مال یتیم که مسألهچرا 

 بر عصمت وجود ندارد. یلینه در سنت دلو نه در قرآن  ست.یاز عصمت ن یخبر یول

قَاَل إِّ�ِ ﴿ آن گذشت ۀردند و ترجمکه به آن استدالل کبقره  ۀسور ۱۲۴ یۀو آ
 ۖ  ۀن ظلم و عدم عصمت فاصلی، بنیستعصمت در آن  یمعن ﴾َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما

رد، ظالم کد و توبه یرد و بر آن اصرار نورزکر معصوم گناه یوجود دارد، اگر غ یفراوان
 ».ستین

 جا است؟کو عصمت  ،جاکشود  نمی شان بر آن محاسبهیه اک نسیانیسھو و 
و مجبور  )یارکفراموش( نسیانمحاسبه اشتباه و « :فرمودخدا ه رسول کھمانگونه 

 .)١(»از امتم برداشته شده است نشد

َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ� ﴿ ونسی ۀسور ۳۵ه یه دوم: آیو جواب آ
َ
 .﴾...ۡ�َقِّ ٱأ

 ن است.کیمشر یردن دعوکه بحث ابطال یاق آیه است و سیاز آ ین بخشیا
 ونس:ی ۀسور ۳۵و  ۳۴ه یآ :هین آیات قبل از ایآ

﴿ ْ ن َ�ۡبَدُؤا َ�ٓ�ُِ�م مَّ ُ ٱقُِل  ۥۚ ُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱقُۡل َهۡل ِمن ُ�َ َّ�  ْ ُ�مَّ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤا
ٰ تُۡؤفَُكونَ  ۥۖ يُعِيُدهُ  َّ�

َ
ن َ�ۡهِدٓي إَِ�  ٣٤فَ� َ�ٓ�ُِ�م مَّ � ٱقُۡل َهۡل ِمن ُ�َ ُ ٱقُِل  ۡ�َّقِ َ�ۡهِدي  �َّ

                                  
اند (مقامر  این حدیث بین فقھا و اصولیین مشھور است. ابن ساجه و ابن بیان آن را روایت کرده -١

 )۲۳۰-۲۲۸سخاوی ص  -سنه 
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َ�َمن َ�ۡهِدٓي إِ 
َ
� أ ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما لَُ�ۡم َكيَۡف  ۡ�َقِّ ٱَ� لِۡلَحّقِ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَِهّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

 ]۳۵-۳۴[یونس:  ﴾٣٥َ�ُۡكُمونَ 

ند و سپس آن را برگرداند کنش را آغاز یه آفرکسی ھست کان شما یکا از شریبگو آ«
گرداند پس چگونه [از حق]  برمیند و باز آن را ک نش را آغاز مییه آفرکبگو خداست 

ند که به سوی حق رھبری کسی ھست کان شما یکا از شریبگو آ .دیشو ده مییبازگردان
ه به سوی حق رھبری کسی کا یند پس آک ه به سوی حق رھبری میکبگو خداست 

ه [خود] کد مگر آنینما ه راه نمیکسی کا یرد یروی قرار گیند سزاوارتر است مورد پک می
 ».دینک ود شما را چه شده چگونه داوری میش تیھدا

ن در آنچه کیاما مشر ،است یرویسته پیدھد و او شایت میحق ھدا یخدا به سو
 جا آمده؟ که از ین آیواجب بودن عصمت در ا اند، گمراه شدهاند  دهیورز کشر

ت فقط دست یچون ھدا گران تا عصمت واجب شودیتنھا مال خداست نه د یرویپ
 خداست.

و  ،است یرویر امام سزاوار پیا غیند، امام باشد کبه حق دعوت  یسکھر خالصه: 
 شود. یروید از او پیند نباکدعوت  یبه گمراھھرکس 

 د:یفرما می سجده ۀسور ۲۴و  ۲۳ یۀخداوند در آ

َِ�ٓ  ۦۖ فََ� تَُ�ن ِ� ِمۡرَ�ةٖ ّمِن لَِّقآ�ِهِ  لِۡكَ�َٰب ٱَولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿ وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ّ�ِ
ٰٓءِيَل  ْ � ٢٣إِۡسَ� ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

  ]۲۴-۲۳[السجدة: 
تورات را  یه موسکنداشته باش  کم و شیتاب (تورات) فرستادک یموس یما برا«

 م یل گرداندیئاسرا یبن یرھنمون و رھنماآن را  و مارده کافت یدر
 یه به فرمان ما راھنماکم یردکدار یرا پد یانیشوایل پیئاسرا یان بنیو از م

 .»مان داشتندیات ما ایدند و به آیورز ییباکیل شییاسرا یه بنکنمودند، بدان گاه  یم
معصوم اند  ر شدهکه ذیه در آک یھای آنا تمام یائمه، آ یاگر عصمت واجب است برا

 ھستند؟ 
 یچیاز فرمان خدا سرپ ھا انسانستند، آدم پدر یه بشر معصوم نکند کیان میقرآن ب

 .به لغزش افتاد رد وک
 :۳۷تا۳۵ یۀبقره آ ۀسور 
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ـَٔاَدُم ﴿ نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُ�نۡ ٱَوقُۡلَنا َ�ٰٓ
َ
َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَر�َا  ۡ�َنَّةَ ٱأ

 ِ َجَرةَ ٱَ�ِٰذه ٰلِِم�َ ٱَ�تَُكونَا ِمَن  لشَّ َُّهَما  ٣٥ل�َّ َزل
َ
ۡيَ�ٰنُ ٱفَأ ا َ�نَا �ِيهِ�  لشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
َ�ۡنَها فَأ

ْ ٱَوقُۡلَنا  ۖ َولَُ�ۡم ِ�  ۡهبُِطوا �ِض ٱَ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ
َ
ٰٓ  ٣٦ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِح�ٖ  ۡ� َ�تَلَ�َّ

ّ�ِهِ   ]۳۷-۳۵[البقرة:  ﴾٣٧لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّاُب ٱُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَءاَدُم مِن رَّ

ه کجا کن و از آن ھرچه و ھرکونت کآدم تو با ھمسرت در بھشت س یم ایوگفت«
د. ید و از آن نخورین درخت نشوین نزدیک ایکد ولید خوش و آسوده بخوریخواھیم

شان را از آنچه در یشد و اھا  آن طان موجب لغزشیاما ش شد. یاران خواھکچه از ستم 
دشمن  یه بعضک ید، در حالییفرو آ یم ھمگیآن بودند خارج ساخت و به آنان گفت

پس  داد. مین جا و قرارگاه قرار خواھیدر زم یشما تا مدت ید بود و برایخواھ یبعض
خداوند توبه  ،رفتیافت داشت و خداوند توبه او را پذیرا در یلماتکآدم از پروردگار خود 

 »ر است.یپذ
 :دیفرمایم ۲۳-۲۲ه یاعراف آ ۀدر سور

ا َذاقَا ﴿ � فَلَمَّ َجَرةَ ٱفََدلَّٮُٰهَما بُِغُرورٖ بََدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما  لشَّ
ۡ�َهُكَما َعن تِلُۡكَما  ۡ�َنَّةِ� ٱِمن َوَرِق 

َ
لَۡم �

َ
َجَرةِ ٱَونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَمآ � قُل لَُّكَمآ إِنَّ  لشَّ

َ
ۡيَ�ٰنَ ٱَوأ  لشَّ

بِ�ٞ  الَُكمَ  نفُ  ٢٢َعُدّوٞ مُّ
َ
ٓ أ َسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ مَِن قَاَ� َر�َّنَا َظلَۡمَنا

 ]۲۳-۲۲[األعراف:  ﴾٢٣ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

دند، یه از آن درخت چشک ید، ھنگامیشکب یر و فرکپس آرام آرام آنان را با م«
را بر خود ھا  آن و ردندکبھشت ھای  برگ یدند و شروع به جمع آوریش را دیعورات خو

رده بودم و کن درخت منع نیا شما را از خوردن ایه آکادشان زد یپروردگار فرندند، کاف
م یرده اکشتن ستم یپروردگارا ما بر خو ،گفتند طان دشمن شماست.یبه شما نگفتم ش
 م بود.یاران خواھکانیاز ز ینکو بر ما رحم ن یو اگر ما را نبخش

 :۱۲۲-۱۲۱ یۀطه آ ۀسور

َ�َ� ِمۡنَها َ�َبَدۡت لَهُ ﴿
َ
� ٱَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق فَأ  ۡ�َنَّةِ

 ]۱۲۲-۱۲۱[طه:  ﴾١٢٢َ�َتاَب َعلَۡيهِ َوَهَدىٰ  ۥَر�ُّهُ  ۡجَتَ�ٰهُ ٱُ�مَّ  ١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ 

ان شد و شروع یشان نماینفر از آن خوردند و شرمگاھشان بر اھردو سرانجام  «
ن نحو آدم از فرمان یدند، بدیچیدرختان بھشت را بر خود پھای  ه برگکن یردند به اک
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رفت و ید و توبه اش را پذیپس پروردگار او را برگز رد و گمراه شد.ک یچیخدا سرپ
 .»ردکرھنمودش 

 یچیطان را اطاعت نمود و از فرمان خدا سرپیه آدم شکنند کیم یادآوریات ین آیا
آدم  - ھا آن یمانند ادعا - رد، اگر معصوم بودکرد و گمراه شد و به نفس خود ظلم ک

 رد.کیگناه نم
ھر  ۀدربار» را از او برداشتند ه وجه عصمتکب گناه شد کمرت یآدم وقت«ه کنیاما ا
ه از کند ک می گناه ین گفت پس ھر انسائی معصوم است و تنھا وقتیتوان چنیمکسی 

 ه گفته شدکھمانگونه  - ردکست پس اگر آدم گناه نین طور نیا شود. اما کعصمت پا
ت یرفته و او را ھدایاش پذ ند. پس توبهک می پس چرا خداوند او را محاسبه و معاقبه -
 شمرده؟ یان و گمراھیار او را ظلم و زکدھد؟ و چرا یم

ا یارش سرزنش که خداوند انسانی را به علت کند کگمان  یسک«د: یگویمه میابن ت
ن یمت و عدالتش توھکالم خدا و حکست، به یارش گناه نکه ک یند در حالکیمعاقبه م

 .)١(»رده استک
آدم  ۀآنچه دربار :دیگویم -اء استیھرچند مدافع اصول عصمت انب - یفخرراز

اب گناه قبل نبوت ھم که معتقد به ارتک یھای آندگاه یو د» گفته شد قبل از نبوت بوده
: گوید میه کنیدھد تا ا می ند، و ادامهکن قول را قبول یآورده اما نتوانسته ا ستندین

 .)٢(»واجب بوده است کان بر آدم به خاطر تریاطالق لفظ عص«
 یباق کیه شک یا ار است به گونهکاء واضح و آشیه بر عدم عصمت انبین آیداللت ا

 گذارد.  نمی
 :۱۶و  ۱۵ یۀقصص آ ۀسور

ۡهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن  لَۡمِديَنةَ ٱَوَدَخَل ﴿
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ َ�َ

ِ  ۦِشيَعتِهِ  ِيٱ ۡسَتَ�َٰثهُ ٱفَ  ۦۖ َوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِه ِيٱَ�َ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  �َّ َّ�  ِ  ۥفََوَ�َزهُ  ۦِمۡن َعُدّوِه
ۡيَ�ِٰن� ٱا ِمۡن َ�َمِل ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَۡيهِ� قَاَل َ�ٰذَ  بِ�ٞ  ۥإِنَّهُ  لشَّ ِضّلٞ مُّ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ  ١٥َعُدّوٞ مُّ

 ]۱۶-۱۵[القصص:  ﴾١٦لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ۡغفِرۡ ٱَظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ 

                                  
 ۱/۲۷۵جامع الرسائل  -١
 ۱۳-۱۲عصمت انبیاء ص  -٢
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دو  هکد ید و در شھر دیشھر مطلع شوند، وارد آنجا گرد یه اھالکنیبدون ا یموس«
ه از ک یمرد .از دشمنان او است یگریاو و د ۀلیقبھا  آن از یکیه کجنگند  می مرد

بدو زد و او را  یمشت یخواست و موس کمک یه دشمنش از موسیله او بود علیقب
ننده کاو دشمن گمراه   طان است واقعاً ین عمل از عمل شیگفت ا یموس .شتک

ردم، پس مرا ببخش و او را کشتن ستم یگفت پروردگارا، من بر خو است. یارکآش
 .»ر استید چون خدا توبه پذیبخش

و به گناه خودش اعتراف  ،طان دانستیاز عمل شآن را  و ،شتکآن مرد را  یموس
با عصمت جور ھا  این ۀرفت، ھمیرد و از خدا خواستار توبه شد و خداوند توبه او را پذک

 د.یآ نمی در
 :قرآن یدر چند جا

 :۶۷ یۀانفال آ ۀسور

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿
َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض� ٱأ

َ
ۡ�يَاٱتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ۡ� ُّ� 

ُ ٱوَ  ۗ ٱيُرِ�ُد  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةَ  .]۶۷[األنفال:  ﴾٦٧َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ

بر   امالً که کداشته باشد، مگر آنگاه  یران جنگیه اسکحق ندارد  یامبریچ پیھ«
 ا را یند، شما متاع دنکدا یطره و قدرت پیروز گردد و بر منطقه سیدشمن پ

 .م استکیز و حیامت را و خداوند عزیخداوند ق ید ولیخواھیم
  :۴۳-۴۲ یۀتوبه آ ۀسور 

ۚ ٱَوَ�ِٰ�ۢن َ�ُعَدۡت َعلَۡيِهُم  �ََّبُعوكَ لَۡو َ�َن َعَرٗضا قَرِ�ٗبا وََسَفٗر� قَاِصٗدا �َّ ﴿ ُة قَّ  لشُّ
 ِ ِ ٱوََسَيۡحلُِفوَن ب نُفَسُهۡم وَ  ۡسَتَطۡعَناٱلَوِ  �َّ

َ
ُ ٱَ�َرَۡجَنا َمَعُ�ۡم ُ�ۡهلُِكوَن أ َ�ۡعلَُم إِ�َُّهۡم  �َّ

ُ ٱَ�َفا  ٤٢لََ�ِٰذبُونَ  َ لََك  �َّ ٰ يَتََب�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ِينَ ٱَعنَك لَِم أ ْ َوَ�ۡعلََم  �َّ َصَدقُوا

 ]۴۳-۴۲[التوبة:  ﴾٤٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ

 نند و به دنبال توک می یرویسھل و آسان باشد از تو پ یو سفر یکنزد یمیاگر غنا«
 است، به خدا سوگند یو ناراحت یشان ناشدنیا یراه دور و پر دردسر برا یند، ولیآ می
 کشتن را تباه و ھالیم، آنان خویردکیت مکم با شما حریتوانست می ه اگرکخورند  می

امرزد! چرا به آنان اجازه یخدا تو را ب ند.یشان دروغگویه اکداند  می خدا نند وکیم
 یسانکچه  یا بدانیند و یشان راستگویتو روشن گردد ا یه براکش از آن یپ یداد

 .»ندیدروغگو
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 :۳۷ یۀاعراب آ

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�َمۡن أ َب � �َّ ۡو َكذَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َنالُُهۡم نَِصيُبُهم  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

ُ
أ

ۡ�َن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  لِۡكَ�ِٰب� ٱّمَِن 
َ
ٰٓ إِذَا َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلَُنا َ�َتَوفَّۡوَ�ُهۡم قَالُٓواْ � ِۖ ٱَح�َّ َّ� 

ْ قَ  ُهۡم َ�نُواْ َ�ٰفِرِ�نَ  الُوا َّ�
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ  ]۳۷[األعراف:  ﴾٣٧َضلُّواْ َ�نَّا وََشِهُدواْ َ�َ

رده کز بدو لطف یه خداوند بدو نعمت داده بود، و تو نک یسکه به کرا  یزمان«
 را در دل پنھان یزی، ھمسرت را نگه دار و از خدا بترس، تو چیگفت می ،یبود
خداوند سزاوار ترس  یترس می سازد و از مردم می ارکآشآن را  ه خداوندک یردک می

  .»است
  :۱۰تا  ۱عبس  ۀسور

﴿ ٰٓ ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ۡ� َّ� ُر َ�َتنَفَعُه  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ

َ
أ

ا َمِن  ٤ّ�ِۡكَرىٰٓ ٱ مَّ
َ
نَت َ�ُ  ٥ۡسَتۡغَ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥفَأ ٰ  ٦تََصدَّ َّ� �َّ يَزَّ

َ
ا َمن  ٧َوَما َعلَۡيَك � مَّ

َ
َوأ

ٰ  ٩َ�ٰ َوُهَو َ�ۡ  ٨َجآَءَك �َۡسَ�ٰ  نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ
َ
 ]۱۰-۱[عبس:  ﴾١٠فَأ

 ش او آمد. تو چهیبه پ یینایه نابکن یبرتافت از ا ید و رویشکچھره در ھم «
رد و اندرز بدو سود برساند. اما یه پند گکن یا ایند. ک کد او خودش را پایشا یدان می
بر  ی. چه گناھیپرداز می و یآور می یداند. تو بدو رو می ازین بی ه خود راکس کآن 

از خدا  د. ویآ می ش تویه شتابان بر پک یسکند. اما ک نمی کتوست اگر خودش را پا
 .»یشویغافل م از اوترسان است. تو 

شه یصبر پ« :۵۵ یۀغافر آ ۀشود. سوریر مکامبر ذیگر گناه و استغفار پیه دیو در آ
و بامدادان و  ،نکگناھت طلب آمرزش  یخداوند حق است و برا ۀھمانا وعد  ن،ک

 »ش و سپاس پروردگار بپرداز.یشامگاھان به ستا
 د:یفرما می محمد ۀسور ۱۹ یۀو در آ

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ�َ َ�ۡعلَُم  �َّ
 ]۱۹[محمد:  ﴾١٩َمۡثَوٮُٰ�مۡ ُمَتَقلََّبُ�ۡم وَ 

گناھان خود و مردان زنان  یجز الله وجود ندارد. برا یچ معبودیه قطعًا ھکبدان «
گاه است.کنات کات و سکخدا از حر ،مؤمن آمرزش بخواه  »امًال آ

 :فتح ۀسور ۲و  ۱ یۀو آ
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بِيٗنا﴿ َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َر َوُ�تِمَّ  �َّ خَّ
َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ َما َ�َقدَّ

ۡسَتقِيٗما ۥنِۡعَمَتهُ   ]۲-۱[الفتح:  ﴾٢َعلَۡيَك َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ

ه خداوند گناھان کن بود یم. ھدف ایرا فراھم ساخته ا یارکتو فتح آش یما برا«
تت یو به راه راست ھداد ید و نعمت خود را بر تو تمام نماین تو را ببخشاین و پسیشیپ

 .»دیفرما
 انشراح: ۀسور ۳و  ۲ یۀو آ

ِيٓ ٱ ٢َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَركَ ﴿ نَقَض َظۡهَركَ  �َّ
َ
 ]۳-۲[الشرح:  ﴾٣أ

سته که پشت تو را در ھم شکن یم؟ ھمان بار سنگین را از تو بر نداشتیو بار سنگ«
 »بود؟

 ست.یعصمت ن یاموافق دعو یات به خالفت االولیر آیتفس
 ج خدا رسول«:ه فرمودکفتح  یۀآ ۀدربارس امام صادق چسپانده شده به تیروا و

ه کروانش است یه گناه پکاب آن ھم نگرفته بلکم به ارتینداشته و تصم یھرگز گناھ
 »اند.ده شدهیبخش
 باشد،یاسالم م یلکه مخالف اصول ک کاست خطرنا یاصلسخن دروغین ن یا
 :جاکفاطر  ۀسور ۱۸ یۀجا و آکن یا

ءٞ َولَۡو َ�َن ﴿ ۡخَرٰىۚ �ن تَۡدُع ُمۡثَقلٌَة إَِ�ٰ ِ�ۡلَِها َ� ُ�َۡمۡل ِمۡنُه َ�ۡ
ُ
َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َما تُنِذُر  ۗ إِ�َّ ِينَ ٱَذا قُۡرَ�ٰٓ َّ�  ِ ْ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�َۡشۡوَن َر�َُّهم ب قَاُموا
َ
ۚ ٱَوأ لَٰوةَ ٰ  لصَّ َما َ�َ�َ�َّ ٰ فَإِ�َّ  َوَمن تََز�َّ

ِ ٱ�َ�  ۦۚ ِ�َۡفِسهِ   ]۱۸[فاطر:  ﴾١٨لَۡمِص�ُ ٱ �َّ

 ین باریشد و اگر انسان سنگک نمی را به دوش یگریبار گناه د یارکچ گناھیھ«
 شود، نمی از بار گناھانش برداشته یزیچ؛ اد خواندیحمل گناھانش به فر یرا برا یسک

 از پروردگارشان یه نھانک یترسانیرا م یسانک، تو باشد ان و بستگانیکاز نزدھرچند 
 یاو برا کیند، پاکشه یپ کیپاھرکس خوانند.  می دیه باکھراسند و نماز را چنان  می

 »اوست. یخودش است و بازگشت به سو
 :۸-۷ یۀزلزال آ ۀسور

� يََرهُ ﴿ ٍ� َخۡ�ٗ �  ٧ۥَ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ� [الزلزلة:  ﴾٨ۥيََرهُ َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ذَرَّ

۷-۸[ 
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ار ک یمقدارھرکس ند و یب می آن را ندکو یکار نک یغبار ۀذر ۀبه اندازھرکس پس «
 ».ندیبیمآن را  بد انجام دھد

د و محدود یمقھا  آن ه عصمتکند. بلک می یاء را نفیپس قرآن عصمت مطلقه انب
خواندن  درد ھرگز ام معصوم ھستنیه رسل در ابالغ پکاست و مسلمانان اتفاق دارند 

 .)١(شودین ھدف بعثت حاصل میشوند و با ا نمی دچار اشتباه یوح
 د:یگویاء میعصمت انب ۀبعد از نقل آراء گوناگون دربار یفخر راز

معصوم ھستند  یر عمدیبکر و یامبر در زمان نبوت از گناھان صغیم پیما معتقد«
 .»نندکه گناه کاما سھوًا جائز است 

امبران و یتاب را در دفاع از رسول خدا و پکد، یگویخودش م یرازه کھمانگونه 
رده کعصمت ن یامبران ادعیپ یبراھا  آن رده و ھرگز مانندکف ین مخلوقات تألیبھتر
  .)٢(است

عصمت به  یعه براین اصل باشد، اما شیفه مخالف ایه سنت شرکست ین نکمم
 ف ھستند.یگر ضعید یح و بعضیصح یه بعضکاند  ردهکاستدالل  یثیاحاد

م آن یشود تسلیه نمکم یردکعصمت بحث  ۀدربارھا  آن ۀدیدر گذشته در مورد عق
 بلندتر است. ھا انساناء و یگاه انبیاز مقام و جاھا  آن گاهیشد چون جا

 اند؟ردهکث استدالل یپس چگونه به احاد
در  رسول خدا« :ندکیت میوقاص روا یبن اب امام مسلم از سعد :اما حدیث اول

رسول خدا من را  یا«گفت: س ین خود قرار داد، علیرا جانشس یعل کتبو ۀغزو
به نسبت من مانند نسبت  یا دوست نداری، گفت آ»یگذاریھا و زنان جا مان بچهیم

 »د.یآینم یامبرید، اما بعد از من پیباش یھارون به موس
نسبت ھارون به ت تو به من مانند بنس« :فرمود یرسول خدا به عل« :و حدیث دوم

 یسکپرچم را به « :ج خدا د. و قول رسولیآینم یامبریاست اما بعد از من پ یموس
 »داد. یه خدا و رسول او را دوست دارند، پس پرچم را به علکدھم  می

 یر از علیغھرچند  شد، یفه موسیه خلکدر خالفت مانند ھارون است س یامام عل
 مانند ھارون است. ین شده است اما فقط علیھم جانش

                                  
 ۸۵-۸۴المنتقی ص  -١
 ۱مرجع السابق ص  -٢
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 یعصمت باشند برا ینند. اما اگر مقتضکیان میرا ب یث منزلت علین دو حدیا 
ھمه خدا و رسول را دوست دارند. و ھمه در ، بلکه یھمه صحابه است. نه تنھا عل

 یبرا یسک یرا دارند. پس ھمه معصوم ھستند ول یخالفت منزلت ھارون به موس
 رد.کن یین ادعایچنھا  آن

  ه:ت شدیو مسلم روا یدر بخارس رکابوب ۀدربار مثالً 
ر از خدا یر است. اگر غکنسبت به من ابوب ین مردم در مال و دوستیترنیام«
وجود دارد. ھمه  یو دوست یر بود، اما در اسالم تنھا برادرکگرفتم ابوبیم یدوست
 ر.کد گرفته شود مگر مال ابوبیمسجد با یدرھا

به او دستور فرمود  آنحضرت ،آمد ج خدا ش رسولیپ یزن« :ح ترین ھم صریو از ا
نم؟ کار کچه وفات کرده بودی) (ردم کدا نیاگر آمدم و تو را پ :د. زن گفتیایه بعدًا بک

 » رکش ابوبیو من نبودم برو پ یفرمود: اگر آمد
س رکد از ابوبیرد، باکدا نیآمد و رسول خدا را پ یاگر زن« :میگویعه میو با منطق ش

ند و ک ییرھنما یار بدکد زن را به یالم او باشد، اگر معصوم نباشد شاکرو یپ بپرسد و
 ین منطقیبه نظرم ا» ؟!ه معصوم باشدکح را انجام دھد، پس الزم است یار قبکن یزن ا

س رکرا نگفته، چون ابوب یزین چیچن یسکعه ھا است، اما یالم شکتر و مستند تر از 
 ھا.است مانند دگر آدم یآدم

باشد موافق قرآن و سنت، چون در  یزیرو چیه پکزن دستور داده شده  به آن
نند کگران اجرا یھم مانند دس رکاز مخلوقات وجود ندارد و ابوب یرویت پیمعص
. و ھمچنین اینگونه رکابوب یبود برا یا ن نمونهیعت است نه قانون گذار و ایشر

 م.یت داریگر ھم روایفضائل اصحاب دروایاتی که 
ھا  آن ست،یاء مطلق نیم عصمت انبییگویو م ،میشویات دست بردار میروا نیاز ا

بر ھا  آن رند، امایگیقرار م یارکھم بشر ھستند و در معرض اشتباه و سھو و فراموش
ند، و اقتداء ید و از آن توبه نماننکان یبآن را  دیه باکورزند، بل نمی ن اشتباھات اصراریا

ات یر ھستند، اما در منسوخات و منھیو خدشه ناپذ یقطعه کاست  ییارھاکبر  یرویو پ
در  بر این است که: مفھوم است، و اتفاق علماء بی یرویو توبه شدگان اقتداء و پ

ه که بر آن دوام نداشته بلک ییارھاکشود. چه رسد به ینم یرویپ یسکمنسوخات از 
ستند. یدام مقتداء نکچیء در ھایر از انبیه غیاند، اما بقانجام دادهآن را  چند لحظه سھواً 

بلندتر از  یدر منزلترا ھا  آن ، چونیدارد نه عقل یل شرعیعصمت ائمه نه دل ادعای
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واقعیتی ن یرسند، ایامبران نمیم ائمه به منزلت پییگوینمتنھا دھد. ما یاء قرار میانب
 - یعل امام م تمام ائمه به اعترافیگویه مکندارد. بل یخالف یجا است انکار ناپذیر که

 رسند.یر و عمر ھم نمکبه درجه ابوب یحت - ھا آن امام اعظم
بعد از  یسکچه  :به پدرم گفتم«ند: ک می تیه روایاز محمدبن حنف یامام بخار

  .)١(»ر. گفتم بعد از او؟ گفت: عمرکاز ھمه بھتر است؟ گفت ابوب خدا رسول
ت شده و متواتر یبه ھشتاد گونه روا یت از علین روایبًا ایتقر« :گوید میه یمیابن ت

  .)٢(»است

 بودن آنھا است  ائمه مخالف معصوم یت عملیواقع
س نیاد نرمش نشان داده و امام حسیان زیرکبا وجود لشس امام حسن  :نمونه یبرا

در  یگریو د و درست بیمصھا  آن از یکید، حتمًا یم جنگکان یرکس او: با لشکع
در دو عمل ھردو ان ندارد کست، چون امیمعصوم نھا  آن از یکیاشتباه بود، پس حتمًا 

 یافکعصمت  یابطال ادعا ین مثال براید تنھا اید شانب و بر حق باشیمخالف مص
    باشد.

 بداء (تغییر تصمیم) -۲
گویند. بدا. بدوا و بدوا و بداء و بدًا و بداء و می ھا عرب - البداء: آشکار و بیان کردن

 رأی تازه دادن.ھمچنین به معنی 
 :۴۷شده معنی اول: درسوره زمر آیه معنی در قرآن وارد ھردو و 

ِ ٱَوَ�َدا لَُهم ّمَِن ﴿  ]۴۷[الزمر:  ﴾٤٧َما لَۡم يَُ�ونُواْ َ�ۡتَِسُبونَ  �َّ

  .»بردندشود که گمانش نمی می گر و پدیداراز جانب خدا چیزی برای ایشان جلوه«
 :بقره ۲۸۴و آیه 

ۡو ُ�ُۡفوهُ �ن ﴿
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
 ]۲۸۴[البقرة:  ﴾ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ

  .»اگر آنچه را که در دل دارید آشکار سازید یا پنھان دارید«
 :ه یوسفسور ۳۵و برای معنی دوم آیه 

ُواْ ﴿
َ
ٰ ِح�ٖ  ۥلَيَۡسُجُننَّهُ  �َ�ِٰت ٱُ�مَّ بََدا لَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َرأ  ]۳۵[یوسف:  ﴾٣٥َح�َّ
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بداء » بعد از آن که نشانه ھا را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند و«
 ھا انسان برای ماو آشکار شدن قبل از ظھور  و ندانستن معنی موجب جھلھردو در 

آیا این به معنی نسبت دادن جھل به  !!دھنداست اما شیعه بداء را به خدا نسبت می
 است. و برتر خداوند از این بلندتر حاشا لله!خداوند است. 

اند و خداوند را از این صفات دارند، و بداء را طرد کرده و پاکی مسلمین رأی تنزیه
و دالئل محکمی بر اند  کوبیده درا با کفر و الحاھا  آن اند ومسلط کردهھا  آن بر قلم را

 .)١(اندعلم خداوند اقامه کرده
 امت اسالمی خارج هی شیعه را از دائرمشخص است که بداء با چنین مفھوم

مطلقًا قصد ندارند که جھل را به خدا نسبت دھند، و حتی ھا  آن کند. اما به نظر من می
، در لوح هدھد یا رخ داد می ای که رخ و ھر حادثه معتقدند که خداوند علم محیط دارد

ْ ﴿ :المحفوظ ثبت شده و درباره آیه ُ ٱَ�ۡمُحوا  خداوند« ]۳۹[الرعد:  ﴾َما �ََشآُء َو�ُۡثبُِتۖ  �َّ
بلکه مفاد  نیستاند. درباره لوح المحفوظ گفته» کند می را بخواھد، محو یا اثباتھرچه 

 .)٢(شودآن نوشته شده منقوش و مدام نگھداری می
در اصول کافی در مورد بداء و با ھمان عنوان از ابی عبدالله جعفر صادق حدیثی 

امام گفته، ھر چیزی برای خدا آشکار شود، قبل از آن، آشکار شدن در «روایت شده 
 .»علم خداوند بوده است

آیا امکان دارد امروز خدا  ندو گفته بر اساس جھل برای خدا آشکار نشد، از او پرسید
چنین بگوید، خدا او را  که آن ندانسته باشد؟ فرمود: نه: کسی چیزی را بداند و قبالً 

 ند.ر و ذلیل کواخ
گفته شده آیا ماکان و مایکون را دانسته؟ فرمود: بلی، قبل از درست کردن 

 مخلوقات.
ھرچند اصل معنی بداء کشف و ظھور بعد : «گوید میامام محمد حسین آل کاشف 

برای خدا  پوشیدن و خفاء از نامعلومی و خفاء است اما ھدف آشکار شدن چیزی بعد از
گوید؟ بلکه ھدف آشکار کردن کری چنین چیزی می نیست، پناه بر خدا، چه گناھکار و

                                  
 .۱۲۰ – ۱۱۰الوشیعه ص  -١
 ۱۷۱الدین و االسالم ص  -٢
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 - گویم (َبَدأ الله) یعنی بدا حکم اللهمی ،چیزی از طرف خدا برای کسی بعد از خفاء
 .)١(»حکم یا امر خدا آشکار شد

بداء: با این تفسیر با علم کامل و تام خداوند تعارضی ندارد، ھمه مسلمانان آشکار 
قبول دارند و در حدیث بخاری بداء به خدا نسبت داده شدن احکام پنھان خداوند را 

 شده است.
فرمود: میان بنی اسرائیل از رسول خدا شنیدیم که می«از ابی ھریره روایت شده 

را امتحان ھا  آن و کچل و کور وجود داشتند، در علم خدا گشته بود که کرسه مرد 
 .)٢(».....آید تا آخر حدیثمی رکفرستد. و مالئکه پیش  می ھا آن کند، و مالئکه به سوی

 پس چرا بداء مخصوص شیعه است؟ 
اند که گفته شده با ھیچ د و ارزش آن را تا اندازه باالتر بردهنکن می از آن دفاعآنھا 

 خداوند عبادت نشده، خداوند با ھیچ چیزی به اندازه بداء بزرگ ءچیز مثل بدا
 شود. نمی

گویند  می ھا آن شود: می این مسئله روشن باھا  آن بیان کردن کیفیت بداء توسط
دھد،  می گزارش ای خداوند قدرتمند بعضی مواقع به مالئکه یا پیامبران مقرب حادثه«

رخ دھند نتیجه غیر از گزارش خدا خواھد بود، و ھا  آن پوشاند که اگراما چیزھا را می
 »در علم خداوند گذاشته آن تغیر نتیجه تحقق پیدا خواھد کرد.

میرد و کند و بعد از آن می می دھد که فالنی سی سال زندگی می  خداوند خبرمثال
 شخصکه این مقدار به خاطر صدقه ندادن است، اما آن  کندپنھان میھا  آن این را از

افتد وقتی آن چیز پنھان شد، آشکار شد. گفته دھد و اجل او به تاخیر میصدقه می
شود پس بداء در تکوین مانند جل فالنی زیاد میشود، از علم خدا گذشته بود که امی

 .)٣(است عنسخ در تشری
 دانیم ولی حکمت بداء در تکوین چیست؟ می اما ما حکمت نسخ در شریعت را

به مردم خبر دادند. چه او دھد؟ و اگر مالئکه و رسول  می خداوند چگونه اخبار ناقص
 .)٤(دارد؟و بین ستاره شناسان دروغگو وجود ھا  آن فرق بین

                                  
 ۵۴ - ۵۳الشیعه و التشیع  - ۱۷۳الدین االسالم ص  -١
 باب بنی اسرائیل -کتاب بدء خلق  -بخاری  -٢
 ۳۵ص  الدعوة اإلسالمیة ۱۲۵جوامع الکالم ص  - ۱۷۲الدین و االسالم ص  -٣
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دادن ھمانگونه که دیدیم ھا  آن تندروی در امامان و منزلت فوق بشری به غلو
نسبت ھا  آن انگیزه و دافع حقیقی برای عقیده به بداء است و عصمت و غیبت را به

باید راه فراری داشته اند  هرا تکذیب کردھا  آن و واقعاند  زدهاند، اگر دم از غیب داده
فراری است برای مواجه ی  ھمان قول به بداء است،پس بداء دریچهد و آن راه نباش

 شدن در بم بست عیب. 
زد. وقتی  می چون دم از غیب مختار ثقفی بود و اولین کسی که به بداء دعوت کرد

گفت، در علم خدا این طور گشته  می پیوستند، می وقائع خالف گفته و اخبار او به وقوع
اما خداوند خواسته، چیزی از من پنھان کند، و حاال آن را یعنی ما غیب را دانستم  بود

 .)١( !!آشکار ساخته است
روایت شده محمد بن زینب وقتی با عیسی بن موسی بن محمد بن عبدالله بن 
عباس فرماندار کوفه جنگید به جای نیزه نی قرار داد. و از سنگ و چاقو استفاده کرد، 

و  هشما مانند نیزه و شمشیر کارگر است و نیزرا بکشید نی ھا  آن و به لشکرش گفت:
 رسانند،به شما ضرری نمیھا  آن شمشیر و اسلحه

 نگ بطلبید.جرا به ھا  آن ھوشیار باشید در شما نفوذ نکنند، ده نفر، ده نفر
بینید، با ما چه نده گفتند مگر نمیاکشته شد، به فرمھا  آن وقتی نزدیک سی نفر از

تاثیر ھا  آن کشیم، مثل اینکه نی ما کارگر نیست و درچه می ھا آن کنند و از دستمی
در ما تاثیر گذار است و ھمه ما را کشتند. گفت: ھا  آن گذارد. ولی اسلحه و نیزهنمی

اگر تقدیر خدا چنین است من چه گناھی دارم. یعنی خداوند در غیب به من اطالع 
 .)٢(ر شده است؟خالف این تقدی شود ولی در علم خدا می داده که چنین

خداوند دو علم دارد. علمی که «بدین علت در اصول کافی از عبدالله روایت شده 
داند و بداء در این قسم است و علمی که به مالئکه و رسول یاد داده  می تنھا خدا آن را

 .)٣(»دانیمو ماھم آن را می
فرمود و اگر د: خداوند راست یاگر چیزی گزارش دادیم، و به واقعیت پیوست بگوی

خداوند راست فرمود: دو اجر دارید یکی برای  د:یخالف آن به واقعیت پیوست بگوی
 .تصدیق و دیگری معتقد بودن به بداء

                                  
 ۱/۱۳۲مال و غل شھرستانی  - ۱/۳۵۴ضحی االسالم  - ۱/۲۵/۲۶نسخ القرآن  الدعوه فی -١
 ۷۰فرق الشیعه ص  -٢
 ۱۲۷/ص۱فرق الشیعه ج  -٣
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با علم خداوند منافات ندارد ولی برای گمراه کردن مردم که ھرچند  پس بداء:
 یزی رخ دادچھا  آن شود، اگر خالف گفته می دانند از آن استفاده می امامان علم غیب

گویند در تقدیر دیگر خدا بود! و کسی دروغ را تصدیق کند دو دفعه پاداش  می
 گیرد!! می

 :کنند و برای ابطال آن آیه می از این عقیده ابراز بیزاریھمه مسلمانان به جز شیعه 

ُ ٱَوَما َ�َن ﴿  ]۱۷۹[آل عمران:  ﴾ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ

 کافی است - ۱۷۹آل عمران » نبود که شما را بر غیب مطلع سازدخداوند بر این «
 :اعراف ۱۸۸آیه  و ھمچنین

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱقُل �َّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمَِن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء   لسُّ
َ
۠ إِ�َّ نَِذيرٞ َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنونَ إِۡن �  ﴾١٨٨نَا

 ]۱۸۸[األعراف: 

بگو، من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم. مگر آن مقداری که خدا بخواھد «
 »کردمدانستم، قطعًا منافع فراوانی نصیب خود میاگر غیب می

 :انعام ۵۰و آیه 

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ]۵۰[األنعام:  ﴾ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

گویم غیب ھای یزدان در تصرف من است و نمیگویم گنجینه نمی بگو من«
 »دانم می

 داند.ھم غیب نمی ج خدا شود که حتی رسولدر این راستا اثبات می
ند محمد جواد مغیه منکر غیب دانستن امامان و ھر چند بعضی از عالمان شیعه مان
گوید: چگونه به شیعه ای به اھل شیعه است و میحتی منکر نسبت دادن چنین عقیده

به قرآن ایمان دارند و آیه ھا  آن اند در حالی کهامامیه غیب دانستن ائمه نسبت داده
غیب «اعراف آیه ـ ۱۸۸» کردم.دانستیم، خیر فراوانی نصیب خودم میاگر غیب نمی«

 خوانند.را می» داند نمی غیر از خدا غیبھیچکس بگو «یا آیه » تنھا مال خدا است
(علم غیب) را به شیعه نسبت  : کسی اینگوید میکند که و قول طبرسی را ذکر می

 :به کسی دیگر گفته باشدھا  آن دانیم که کسی ازظلم کرده است و نمیھا  آن دھد به
 دانید.غیب می
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گوید: شیعه چنین ادعایی ندارند. و می .: باید چنین گفته را طرد کردگوید میپس 
 .)١(نسبت دھد یا بچه یا دروغگوی افتراء زننده است؟ھا  آن و ھرکس چنین چیزی به

این کالم شیخ بود ولی واقع شیعه غیر از این است. چندین نفر از شیعه چنین 
 شد چون گفته شده پس ادعاید، گفته نمیبواند و اگر اعتقاد شیعه نمیادعای کرده

 است.ھا  آن

 رجعه (بازگشت) -۳
شیعه اثنی عشریه معتقدند که امام دوازدھم محمد مھدی بعد از غیبت کبری 

حاال بعد از ھا  آن کند، و می برمی گردد زمین را ھمان گونه که پر از ظلم بود پر از عدل
 ھزار سال منتظر ظھورش ھستند! 

 و اساسرا باطل نمودیم، و این عقیده ھا  آن را بحث کردیم وھا  آن دالیلبعضی از 
 این گروه است.

اند که بعضی از ی شیعه معتقدھا گروهاند. اکثر تنھا امامیه چنین چیزی نگفته
 یالت طوالنی در این راستا دارند.صگردند، و تف می امامان بعد از غیبت یا مرگ بر

 .)٢(اسالمی محققین را متحیر ساخته استوجود چنین چیزی میان فرق 
و ج  امامیه درباره رجعیت عقیده مخصوصی دارند، قبل از روز قیامت رسول اکرم

انتقام ھا  آن گردند تا از می اند بری که حقشان را غصب کردهھای آناھل بیت دشمنان و 
 !!بگیرند

رشید است که و در این باره خرافات عجیبی دارند مانند ظھور علی در چھره خو
زند و جبرئیل اعالن  می شناسند فراخوانی علی را با اسم خود نداھمه مردم او را می

 .)٣(کند که حق با علی و پیروان اوستمی
اند، و خیلی مفصل در مورد امکان و ی زیادی تألیف کردهھا کتابدرباره رجعت 

ی تفسیر و ھا ابکترا در  ترجع ھمچنین .انداثبات و رد بر منکر آن بحث نموده
 بینیم. می با رنگ و بویی خاصی عمومی ایشان ھا کتابحدیث و 

                                  
 ۲۸-۲۷الشیعه و التشیع  -١
 ۱/۱۲جوامعه الکلم.  -٢
امام صادق ص  - ۲/۲۴۲صحی االسالم  ۵۵. الشیعه و التشیع ص ۱/۱۳،۴۱جوامع الکلم: ص  -٣
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اثر محمد بن حسن حر عاملی  »الرجعه اظ من اهلجعه بالربهان عىلقاالي«مثًال کتاب 
 تنھا در مقدمه کتاب بیست و نه باب در اثبات رجعت را ذکر کرده است ۱۱۰۴متوفی 

 تفسیر و حدیث و غیره ھستند.ی ھا کتابمؤلف  و مصادر و اکثر مراجع
 ارتداد از اسالم ای برای غلو و گمراھی است، بلکه منجر به کفر وھمه کتاب نمونه

شود. در این باره نیازمند توقف نیستیم بلکه به مسائل قبلی درباره بطالن امامت و می
 چون رجعت ھم وابسته به امامت است و کنیماثبات گمراھی گویندگان آن اکتفاء می

 است.ھا  آن و عقائد ترین اقوالافراطی ترین و گمراه از جمله
 خودشان منکر این عقیده خرافی ھستند.ھا  آن حتی بعضی از

بر حق ھستند و ھا  آن ، و ما معتقد ھستیم منکریننیستھا  آن اصول اتفاقیاز پس 
 مبرا است.از آن بیزار و  دین و آیین اگر کسی قائل آن باشد چیزی وارد اسالم کرده که

 تقیه -۴
يٍةٍ  اتقيت اليش يته وأتقْ يْته أتَّقِ تقَ تقاء يّ تُق وَ ية وِ  از آن پرھیز کردم: .وتقَّ

 :۲۸ل عمران آیه آ

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿
َ
َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱأ

ِ ٱِمَن  رُُ�ُم  �َّ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗةۗ َوُ�َحّذِ
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ُ ٱِ� َ�ۡ ِ ٱ�َ�  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  �َّ  ﴾٢٨لَۡمِص�ُ ٱ �َّ

 ]۲۸[آل عمران: 

مؤمنان نباید مؤمنان را رھا کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند و «
که خویشتن را از ایشان مصون مگر آن  - چنین کند وی در چیزی از خدا نیستھرکه 
 تقاه - تقیه و در قراءهَ » دارید.

با  معنی آیه: خداوند برای مسلمانان مباح کرده، که اگر از شر کافران ترسیدند
 شان قلبد ولی نباشھا  آن و در قول و فعل موافق مصون دارندھا  آن زمان، خود را از

 برایمان ثابت و ماندگار باقی بماند.
خالف عقیده حرف زدن و «دانند و معنی تقیه  می دین ا اصلی از اصولشیعه تقیه ر

مثال اگر میان قومی باشد که ایمان ندارند، و در نھایت تعصب قرار » انجام دادن کاری
ھا  آن کنند، باتو را اذیت می نباشیدھا  آن گرفته باشند و اگر در قول و فعل ھمرنگ

داری چون نیاز ت و آزار را از خودت دور میشوید تا محفوظ بمانید و اذیھماھنگ می
 به اندازه کافی باید رفع شود.
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گردند و در ھمان  می به جر آنان که وادار به اظھار کفر«سوره نمل  ۱۰۶به آیه 
و داستان عمار وقتی مشرکین او را گرفتند و اذیت » ایمان است حال دلھایشان ثابت بر

را تعریف کرد و ھا  آن را دشنام داد و خدایانج  کردند او را رھا نکردند تا رسول اکرم
 کنند. می استدالل ،در ایمانش تاثیر نگذاشت ھا حرفاین 
با مبادی اسالم مخالفت ندارد حتی نصوصی مانند  البته تقیه با این تفسیر و قرائت 

ضروریات محرمات را مباح » «رساندن در اسالم وجود نداردضرر ضرر قبول کردن و «
 أیید آن ھستند.ت» کنند.می

که موی آدم را اند  ھایی شدهبینیم شیعه دچار مصیباگر تاریخ را ورق بزنیم می
 بیزار است.ھا  آن کند و نفس انسانی ازسیخ می

ستان دویست نفر را ابرای نمونه: کتاب مقاتل الطالبین اثر ابی فرج اصفھانی که د
 .ذکر کرده است

 فائده است،  بی نابود کند، عبث وانسان خودش را بدون ھدف و آرمان 
 گویند: عمل کردن به تقیه سه حکم دارد.امامیه می 

 فایده باشد.واجب: وقتی مردن عبث و بی -۱
 اگر انجام دادن و ندادن نوعی تقویت برای اسالم باشد. :رخصت -۲
حرام: اگر موجب انتشار باطل و گمراھی شود یا موجب گمراه کردن مردم و  -۳

 .)١(وجور گرددزنده کردن ظلم 
شده و به خاطر ھا  آن ھرچند تقیه مخصوص شیعه نیست، پس چرا اصلی از اصول

 د.ندھآن مردم را مورد حمله قرار می
 به نظر من سه دلیل دارد.

آورند، ولی تقیه رخصت است و تنھا در مواقع ضروری به آن روی میھرچند   -۴
از ابی عبدالله «ی آمده اند، مثال در اصول کافشیعه در ارزش تقیه غلو کرده

روایت شده » اندچون صبر پیشه کرده گیرنددو دفعه پاداش میھا  آن درباره آیه
 اند.کرده بر تقیه صبر است، بما صبروا، یعنی

                                  
 ۱۹۳اصل الشیعه: ص  -١
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 ،»تقیه«گفته: خوبی ھا » کنند. می را از خود دور ھا بدیبا کارھای خوب «و درباره 

9ابی عبدالله گفته: تقیه » از بین بردن آنھا« ھا بدی
10

کسی اگر دین است، نه دھم) ( 
 تقیه نداشته باشد، دین و ایمان ندارد.

سوگند به خدا پیش من چیزی محبوب تر از تقیه «دوباره از پدرش روایت کرده 
  !»وجود ندارد

باشد ایمان تقیه دین من و پدرم است کسی تقیه نداشته « :از ابی جعفر روایت شده
 .»ندارد

کسی این گونه به تقیه  اندبا این روایات تقیه را در غیر جایگاه خودش قرار داده
 شود آیا این ایمان است؟ می روی آورد به آدم ترسو و دروغگو تبدیل

 .کنند نمی اند، اما احکام آن را رعایتتقیه را در چنین جایگاھی قرار داده -۵
 .ستگی مومن به ایمانشوابسته به آن ھستند مانند واب

برای مثال: درباره تیمم معتقد به مسح دست و صورت ھستند. و روایت شده از 
صورت و دستانش  گذارد می او ھم دستش را بر زمین«امامی درباره تیمم پرسیده شده 

 »کند را تا زانو مسح می
 اند، این نوعی از تقیه است.در مورد آن امام گفته

 انگیزه تقیه چیست؟
گیرند، و بینند و برآن اعتراض نمیرا درباره تقیه میھا  آن سیاری از مسلمانان نظرب

را وادار به ترک و رھا کردن آنچه صحیح است نکرد ه است آن را اجراء ھا  آن کهچیزی 
 .دانند می این اعتقاد را باطل عبادت چون عمل کردن به،کنندمی

ند، از ابن عمر و ندارا شرط نمی )در شھر بودن(برای واجب شدن جمعه بلدیت 
کرمه و شافعی و أحمد روایت شده ععمر بن عبدالعزیز و اوزاعی و لیث و مکحول و 

جمعه در شھری واجب است که «اند که گفته: ھم از علی روایت کردهھا  آن است و
 »دارای حدود باشد

 اند خبر تقیه است.در مورد این روایت ھم گفته 
کند؟ آیا علی؟ ای نیاز نیست، پس چه کسی تقیه میین تقیهروشن است که به چن

به خاطر تفکراتش کشته  سپس و ؟!کندشجاعی مثل او از ترس تقیه میدلیر مرد و 
 !!شودمی
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 نظراتش نزد مسلمین ارزشمند است. آیا این از او روایت شده؟ کسی که
ن ناموسی یا دھند، آیا احتمال قتلی یا پایمال شد می چرا به علی تقیه نسبت

 ین ضرری وجود دارد؟تر کوچک
و عمر  اند ھنگام الله اکبر دست بلند کنند: و در این مسئله موافق ابن عمرمعتقد

 بن عبدالعزیز و شافعی و احمد و دیگران ھستند.
امیر المومنین در نماز جماعت ھنگام تکبیر «اند: اما از امام جعفر روایت کرده

 .»شدداد تا نماز تمام می نمی بار دیگر این کار را انجام کرد و می تاح دست بلندتاف
علی در نمار میت یک دفعه «و دوباره از ابی عبدالله از پدرش روایت کرده که 

 کرد: یعنی در تکبیر.دست بلند می
احتمال دارد این دو حدیث در زمان تقیه  :گوید میامام طوسی بعد از این روایت  

 .)١(»ب خالف روایت در آن مدت بین مردم شایع بودروایت شده باشد، چون مذھ
گویند ایام نفاس مانند  می درباره ایام نفاس است کهھا  آن از این عجیب تر روایات

 :گوید میاست که  سعقیده مخالف روایات منقول از علیباشد و این  می ایام حیض
ھفده و ھجده و  :عبداللهزن باید چھل روز برای نفاس بنشیند و نماز نخواند، و از ابی «

و از ابی جعفر  »نوزده و سی یا چھل یا پنجاه و بین چھل و پنجاه روایت شده است
 ھیجده روز روایت شده است.

گوید: چون در این روزگار چنین روایات داند و میرا ھم نوعی تقیه میھا  اینطوسی 
به  اندپیدا کرده موافق مذھب مردم بودند، بدین سبب مردم در تحدید ایام اختالف

 .)٢(انداز این روایت موافق مذھب دور و بر گفته شده ھرکدامای که گونه
 شود.تقیه این گونه موجب ضایع کردن علم و پوشاندن حق و ترویج دروغ می

چون این  تقیه نباید موجب پوشاندن یا منع احکام باشد« :گویدشیخ ابوزھره می
شود، بلکه اسمی دیگر دارد که کتمان علم  ینم تقیه نیست و موضوع آن ھم واقع

 .»شود که صفت مومن نداشته باشدکسی به صفت و ویژگی تقیه متصف می است،
به ھا  آن برای نمونه بعضی از اندی برای غلو و انحراف قرار دادهذتقیه را منف سوم:

 اند چون دشمن علی بودند.کفر و نجاست اکثر صحابه حکم کرده
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اند، اگر تقیه یا به تقیه یا ضرورت علت آوردهھا  آن شدن شیعه باو برای قاطی 
 .)١(دانندرا قطعًا کافر میھا  آن ضرورت نباشد

سه  پشت سرپس چگونه علی  غیر امامیه باطل است. پشت سرمعتقدند که نماز 
 خلیفه نماز خواند؟

کر و عمر ما را آیا ابوب«جواب داد، و گفته: ھا  آن این سواالتی است که سید کاظم به
 .»کنند می تکفیر

 ترین مخرج است.برای نجات از غلو و تندروی تقیه آنان آسان
 عشریه.پس تقیه اصلی است مخصوص شیعه اثنی 

*** 
 

                                  
 ۱۲۵باب طھاره ص  -مفتاح الکراسه  -١
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