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آله أمجعني  األمني حممد وعىلله رسو رب العاملني وصلواته عىل هللاحلمد ا

 وبعد:

فذهبت  ÷اختلفت األمة اإلسالمية منذ قديم الدهر يف شأن أمري املؤمنني عيل

أن علياً خرج عن اإلسالم بقبول التحكيم يف وقعة صفني  نواصب إىلاخلوارج وال

مع ذلك كله حارب املسلمني وقتل فسه عن اخلالقة من حيث ال يعلم ووخلع ن

املوحدين الذين مل يذعنوا بخالفته ومل يقروا بإمامته. وذهبت اإلمامية مجاعة من 

إيل أن علياً منصوص من عند اهللا ورسوله باإلمامة الكرب ومعصوم عن املعايص 

واخلطايا بل غالوا يف حقه وقالوا إن لعيلٍ وأوالده الوالية املطلقة التكوينية 

يف طريف النقيض من البغض األرض والسامء. فهؤالء  عىل والسلطة الشاملة

َّ «أنه قال:  ÷عن أمري املؤمنني عيل رو الشديد واحلب املفرط وقد  سيهلك يفِ

غري احلق ومبغض مفرط يذهب به  صنفان، حمب مفرط يذهب به احلب إىل

َّ  إىل البغض [هنج . »لزمرهأحاالً النمط األوسط ف غري احلق وخري الناس يفِ

 .]127البالغة، خ 

 ج وسنة رسوله فهم حمجوجون بكتاب اهللا تعاىل والنواصبأما اخلوارج 

ْ ٱِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَ  �نۡ ﴿ :حيث يقول اهللا عز وجل ۡهلِهِ  ۡ�َعُثوا
َ
 ۦَحَكٗما ّمِۡن أ

ٓ إِۡصَ�ٰٗحا يُوَّ�ِِق  ۡهلَِهآ إِن يُرِ�َدا
َ
ُ ٱوََحَكٗما ّمِۡن أ َّ�  ۗٓ  د رىضوق ]٣٥[النساء: ﴾بَۡيَنُهَما
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أما  يف بيني قريظه بعد قبول حتكيمه. سبن معاذبحكم سعد  ج اهللا رسول

فإنه مل يقبل حكم احلكمني ألنه قال: اشرتطت عيل احلكمني أن حيييا ما  ÷عيل

وقال: فإن  .]66ص  5تاريخ الطربي، ج [أحيا القرآن ويمينا ما أمات القرآن. 

 واتبعا أهواءمها بغري ذين ارتضينا حكمهام قد خالفا كتاب اهللاهذين الرجلني اللَّ 

. فخرجا من رشط احلكمية فثبت أن 77، ص 5هدي من اهللا. تاريخ الطربي، ج 

واخلروج عليه ولعمري إهنم عصوا ÷ اخلوارج قد أخطئوا يف تكفري عيل

اللّهم وال من وااله، وعاد من «باملودة وقال:  ÷لعيل ملا وىص ص الرسول اهللا

 جعفر الطربي رمحه اهللا كتاب ضخم يف إسناد الفريقان [وأليب ية. يف روا»عاداه

 هذا احلديث].
لعيل وأوالده  إن يف قوهلم م أيضاً حمجوجون بكتاب اهللا تعاىلوأما اإلمامية فإهن

والية مطلقة نافذة يف األرض والسامء، فإن كتاب اهللا جيهر بخالف ذلك حيث 

َ� َ�ُ ﴿ يقول:
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  وقال: ]٥٤[األعراف: ﴾٥٤ لَۡ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

َما ﴿ ِ ٱِعنَد  �َ�ُٰت ٱقُۡل إِ�َّ بٌِ�  �َّ ۠ نَِذيٞر مُّ نَا
َ
� ٓ َما  وقال: ]٥٠[العنکبوت: ﴾٥٠��َّ

ۡ�ُتم بِهِ  قُۡل ﴿ ّ�ِ َوَ�ذَّ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ  إِنِ  ۦٓۚ َما ِعنِدي َما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ  ۦۚ إِّ�ِ َ�َ
ِۖ  ۡ�ُۡ�مُ ٱ نَّ ِعنِدي َما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ  قُل﴿ وقال: ]٥٧[األنعام: ﴾إِ�َّ ِ�َّ

َ
 ۦلَّۡو أ

ۡمرُ ٱلَُقِ�َ 
َ
ۡمرِ ٱلََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ وقال: ]٥٨[األنعام: ﴾بَۡيِ� َو�َۡيَنُ�ۡمۗ  ۡ�

َ
ءٌ  ۡ� ۡ�َ﴾ 

نَت ُمَذّكِٞر ﴿ وقال: ]١٢٨[آل عمران:
َ
ٓ أ َما  ﴾٢٢َعلَۡيهِم بُِمَصۡيِطٍر لَّۡسَت   ٢١إِ�َّ

حيث أنه  ج ن رسول اهللاهكذا شأ وأمثال هذه اآليات فإذا كان ]٢٢و٢١[الغاشیة:

ليس له من األمر يشء وليست اآليات يف قبضه وقدرته وليس له عىل الناس 
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وأما قوهلم  .ج وأوالده؟. وهم يف شأن دون شأن النبي ÷سيطرة فكيف بعيل

وأوالده، معصومون عن الزلل واخلطايا فهذا أيضاً غلو وإطراء  ÷ أن علياً 

مع رفيع شأنه وعظيم منزلته مل يكن معصوماً  جوقول بالحجة ألن رسول اهللا 

؟! يقول ÷عن اخلطأ إال عند سامع الوحي وإبالغه فكيف باألئمة من أوالد عيل

ُ ٱ َ�َفا﴿ :اهللا تعاىل ذِنَت لَُهمۡ  �َّ
َ
�بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ ]٤٣بة:[التو ﴾َعنَك لَِم أ َ�ِ﴾ 

َها﴿ ]٥٥[المؤمن: ُّ�
َ
َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ�

َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ ۡزَ�ِٰجَكۚ  �َّ

َ
 ﴾لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ ]١[التحریم: َۡغفَِر لََك ﴿ ]١٩[محمد: ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ�َ ِ�ّ
ُ ٱ رَ  �َّ خَّ

َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ امء اإلمامية ربام تأولوا نعم إن عل ،]٢[الفتح: ﴾َما َ�َقدَّ

َما يُرِ�ُد ﴿ وأخرجوها عن ظواهرها ومتسكوا بقول اهللا عز وجل:اآليات  ُ ٱإِ�َّ َّ� 
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 

َ
 ]٣٣[األحزاب: ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

وتذكري الضمري  جاآلية يف شأن نساء النبي نزلت هذه  :ومعارضوهم يقولون

ۡمرِ ﴿ لرعاية التغليب كام يف قوله العزيز:
َ
َ�ۡعَجبَِ� مِۡن أ

َ
ِۖ ٱ� ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ َّ� 

ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ 
َ
ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ ولو فرضنا  ]٧٣[هود: ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

نزلت هذه اآلية يف بيان  :أن نقول صحة القول بنزول اآلية كام قالت اإلمامية فلنا

لعصمة الذاتية، عىل حد إرادة الترشيعية للطهارة النفسانية دون إرادة التكوينية ل

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ :ىلقوله تعا َرُ�ۡم يُرِ�ُد ِ�َُطهِّ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ
ُ ٱوَ ﴿ وقوله العزيز: ]٦[المائدة: ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ۥَوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ن َ�تُوَب  �َّ

َ
يُرِ�ُد أ

املؤمنني ذكرت طهارة  ىلة يف كتاب اهللا تعاوكم من آي ]٢٧[النساء: ﴾َعلَۡيُ�مۡ 

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهمۡ  ُخذۡ ﴿ واملؤمنات كقوله عز وجل:
َ
 و: ]١٠٣[التوبة:  ﴾ِمۡن أ
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ْۚ وَ ﴿ ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱ�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  و: ]١٠٨[التوبة: ﴾١٠٨ لُۡمطَّ

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ّيَِ�ُٰت ٱوَ ﴿ و: ]٢٢٢[البقرة: ﴾٢٢٢ لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَو�ُِحبُّ  �َّ�َّ  لطَّ
ّيِبَِ� وَ  ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ِ  لطَّ ّيَِ�ِٰت� ل  ن؟معصوموهؤالء كلهم هل تر بأن  ]٢٦[النور: ﴾لطَّ

من غريه  أحق الناس هبذا املقام ÷إن كان علياً ف ،أما مقام اإلمامة الكرب

وفضائله التي اعرتف هبا العدو واملحب إال أنه مل يكن  ىللعلمه بأحكام اهللا تعا)١(

اهللا  صىلص اجليل وإنام أرشد رسول اهللا بالن جمنصوصاً من اهللا سبحانه ورسوله 

نفسه  لزوم حمبته ونرصته فحسب. فكان يرعليه وآله أمته بفضائله ومناقبه و

ولذا اشتكى من قريش فقال: إهنم  –كذالك  ÷وهو  –مامة وأحق باإل ىلأو

 :هنج البالغة(كام رواه الريض يف من غريي  به حقا كنت أوىلعىل منازعي  أمجعوا

ل نصبه للخالفة وعليه أن جيلس اهللا عز وج بأن قط ومع ذلك مل يرصح )217خ 

كل حال بل ملا عزم القوم عىل بيعة عثامن قال: لقد علمتم أين  كرسيها عىل عىل

أحق الناس هبا من غريي واهللا ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني (هنج البالغة: خ 

يها نفوس قوم وسخت ) وقال يف شأن اخلالفة: فإهنا كانت أثرة شحت عل74

تاهللا ما كانت يل يف «) وقال أيضاً: 162عنها نفوس آخرين (هنج البالغة: خ 

(هنج  »اخلالفة رغبة وال يف الوالية إربة ولكنكم دعومتوين إليها ومحلتموين عليها

دعوين «بيعته بعد مقتل عثامن قال:  ىلفلام سارع الناس إ) 205البالغة: خ 

أنا لكم وزيراً خري لكم مني «) وقال: 92بالغة: خ (هنج ال »والتمسوا غريي

                                           
 .سأبوبكرىل أن أحق الناس باخلالفة هذا خيالف ما أمجع عليه أهل السنة و اجلامعة إ  -١
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ذ عهد نب –لو كان نصب بالنص اجليل للخالفة  –أن علياً  ) أفرت92(خ  »أمرياً 

ما  ÷من هو دونه لشدة سخائه؟! أم تقول أن علياً  ىلاهللا وترك ميثاقه وفوضه إ

علمناه  ما ÷لعيل اكانت له رغبة يف اخلالفة التي جعلها اهللا خاصة له؟! حاش

 هكذا مع كامل إيامنه وشدته يف أمر اهللا عز وجل.

رشط انعقادها حيث يقول: يف أمر اإلمامة و ÷ثم ماذا تقول فيام قال عيل

ذلك  ىلعقد حتى حيرضها عامة الناس فام إن كانت اإلمامة ال تنئولعمري ل«

من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع وال  عىلسبيل ولكن أهلها حيكمون 

 ).173(هنج البالغة:  »للغائب أن خيتار

القول بأن علياً وإن كان أحق الناس  ىللك أهيا األخ أن تذهب إ فال بد

وليكن هذا األمر ال يعارض الشور وال ينايف حكم أهل احلل والعقد باإلمامة 

إنام الشور «قال:  حيث ÷وإال فكيف جتمع بني النص اجليل وقول عيل

 »سموه إماماً كان ذلك اهللا ريضورجل  عىلمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا لل
مع معاوية حيث  ÷)؟ وما تقول يف رشط صلح احلسن6ج البالغة: ك (هن

... عىل أنه ليس ملعاوية أن يعهد ألحد من بعده وأن يكون األمر « :رصح يف كتابه

 )؟65، ص 44األنوار، ج (بحار » شور بني املسلمني

يف  ÷وإن توليت عن قولنا وتأولت رصيح الكالم فام تقول يف دخول عيل

ني يف النص اجليل والتعي الشور بعد مقتل عمر بن اخلطاب؟ أليس هذا ينا

بكر حيث قال: فبايعت أبا بكر عند ذلك وهنضت  اإلهلي؟! وما تقول لبيعته أبا

ج البالغة لكاشف الغطاء: (مستدرك هن معه يف تلك األحداث حتى زهق الباطل
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فلام احترض (أبو بكر) «). وما تقول لبيعته عمر بن اخلطاب حيث قال: 120ص 

: البالغة(مستدرك هنج  »عمر فواله فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا ىلبعث إ

 ).120ص 

 احلق وأن جينبنا عن التقصري والغلو تباعالاهللا عز اسمه أن يوفقنا  ألأس

ُ ٱوَ ﴿ ۡستَقِيٍ�  �َّ  .﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 خادم الكتاب والسنة

 هـ . ش . 1380هـ . ق /  1422



 
 

 ÷علی ۀروی دربار بینی و زیاده کوته

. اند اختالف کرده ÷امیرالمؤمنین علی دربارۀاز دیر باز امت اسالم 
با قبول حکمیت در  ÷اند که علی بر این عقیده» نواصب«و » خوارج«

از اسالم خارج شده و نادانسته خود را از خالفت خلع  »صفین«ماجرای 
و گروھی از موحدان را که  ،کرده و با مسلمین به جنگ برخاسته است

 اند، کشته است! و امامتش اقرار نکردهو به پیشوایی  اند خالفتش را نپذیرفته
ا و دبه تصریح خ ÷از دیگر سو پیروان مذھب امامیه معتقدند که علی

رسول به مقام واالی امامت منصوب گردیده و از گناه و خطا معصوم و مبری 
و فرزندانش  ÷که علی اند است، بلکه در حق آن حضرت غلو کرده و گفته

برخوردارند و بر زمین و آسمان تسلط تام  به طور مطلق» والیت تکوینی«از 
 دارند!.

افراطی نسبت به حضرت  ۀھردو گروه به لحاظ بغض شدید و عالق
کامًال رو در روی یکدیگرند، در حالی که از آن حضرت روایت شده  ÷علی

دو دسته به سبب [نگرش خویش] نسبت به من تباه خواھند «که فرمود: 
د و بر آنکشاند و محبت او را به راه غیر حق شد: دوستی که کار را به افراط 

ازه نگاه ندارد و بغضش او را به راھی که راست نیست اند ورزی که کینه
من حاِل آن دسته نکوست که راه میانه پوید و از افراط و  دربارۀدرآَرد. 

 ).۱۲۷ ۀ(نھج البالغه، خطب». ھمراه آنان شوید ید،تفریط دوری جو
احتجاج  جتوان به کتاب خدا و سنت پیامبر  می» نواصب«و » خوارج«با 

ْ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَ ﴿ فرماید: چنانکه خداوند عزوجل می کرد،  ۡ�َعُثوا
ۡهلِهِ 

َ
ٓ إِۡصَ�ٰٗحا يُوَّ�ِِق  ۦَحَكٗما ّمِۡن أ ٓ إِن يُرِ�َدا ۡهلَِها

َ
ُ ٱوََحَكٗما ّمِۡن أ َّ�  ۗٓ  ﴾بَۡيَنُهَما
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ناسازگاری و جدایی میان آن دو (ھمسر و شوھر) بیم و اگر از « ]٣٥[النساء/
گیزید که اگر بر آندارید، از خویشان شوھر داوری و از خویشان ھمسر داوری 

 .»دشان سازگاری پدید آَوَر  آن دو سازش و آشتی خواھند، خداوند میان
ماجرای در » سسعد بن معاذ«نیز پس از پذیرش داوری  جرسول خدا 

 به ُحکم وی رضایت داد.» بنی قریظه«
شرط کرده «زیرا فرمود:  ،ُحکم َحَکَمین را نپذیرفت ÷اما حضرت علی

کند زنده سازند و آنچه را قرآن  بودم که داوران آنچه را که قرآن إحیاء می
این دو مرد که «) و فرمود: ۶۶، ص ۵(تاریخ طبری، ج » میراند، بمیرانند می

اضی شدیم کتاب خدا را مخالفت کردند و بدون ھدایت حق شان ر به داوری
) پس از ۷۷، ص ۵(تاریخ طبری، ج » از امیال شخصی خویش پیروی نمودند

 شرط حکمیت عدول کردند.
بر و شورش  ÷در تکفیر علی» خوارج«شود که  بدین ترتیب ثابت می

 ۀتوان گفت که با این کار از خواست و به یقین می ،اند حضرت به خطا رفته آن
به دوستی » غدیر خم«، زیرا آن حضرت در اند نیز سرپیچی کرده جپیامبر 

دوست بدار کسی که  !پروردگارا«سفارش نموده و دعا کرده بود که  ÷علی
این روایت را  ،»او را دوست بدارد، و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد

(ره) کتابی بزرگ در اسناد این  »جعفر طبریأبو«و  ،اند فریقین نقل کرده
 ث پرداخته است.یدح

و فرزندان ارجمندش  ÷علی ۀاما در مورد اعتقاد امامیه به والیت مطلق
بر زمین و آسمان، از کتاب خدا حجت آورده شده که قرآنکریم آشکارا 

 ﴿ فرماید: برخالف این عقیده می
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱَ� َ�ُ � ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ� رَبُّ  �َّ

گاه باشید که آفریدن و « ]٥٤[األعراف/ ﴾٥٤ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ اوست،  ۀفرمان ویژآ
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َما ﴿ و فرموده: »رخنده خدایی است پروردگار جھانیانف ِعنَد  �َ�ُٰت ٱقُۡل إِ�َّ
ِ ٱ بٌِ�  �َّ نَا۠ نَِذيرٞ مُّ

َ
َمآ � ھا  بگو: جز این نیست که نشانه« ]٥٠[العنکبوت/ ﴾٥٠��َّ

قُۡل ﴿ و فرموده: »ای آشکارم و معجزات نزد خداست، و من تنھا ھشداردھنده
ۡ�ُتم بِهِ  ّ�ِ َوَ�ذَّ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن  ۦٓۚ َما ِعنِدي َما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ  ۦۚ إِّ�ِ َ�َ

 ِۖ فرمان  خواھید نزدم نیست، ب میبه شتابگو... آنچه « ]٥٧[األنعام/ ﴾إِ�َّ ِ�َّ

نَّ ِعنِدي َما �َۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ ﴿ و فرموده: »جز از آن خدا نیست
َ
 ۦقُل لَّۡو أ

ۡمرُ ٱلَُقِ�َ 
َ
بگو: اگر آنچه به شتاب « ]٥٨[األنعام/ ﴾بَۡيِ� َو�َۡيَنُ�ۡمۗ  ۡ�

و  »م رسیده بودخواھید نزد من بود قطعًا میان من و شما کار به انجا می

ۡمرِ ٱلَۡيَس لََك ِمَن ﴿ فرموده:
َ
ءٌ  ۡ� از فرمان چیزی از آن « ]١٢٨[آل عمران/ ﴾َ�ۡ

نَت ُمَذّكِٞر ﴿ و فرموده: »تو نیست
َ
ٓ أ َما  ﴾٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر  ٢١إِ�َّ

 »ان چیره نیستیبر آنای و بس،  دھندهھمانا تو یادآور و پند« ]٢٢-٢١[الغاشیة/
 نظایر اینگونه آیات.و 

نبوده  جاگر فرمان کائنات و ایجاد معجزات در ید قدرت و اختیار پیامبر 
است  و حضرتش فاقد چیرگی و تسلط تکوینی بر مردم باشد، چگونه ممکن

مرتبتی فراتر از ایشان را  جبا این که پیامبر  علی و اوالد او چنین باشند؟
 حائز است.

و فرزندانش از لغزش و خطا  ÷این که علی دربارۀامامیه  ۀاما عقید
با وجود رفعت  جدلیل است، زیرا رسول خدا  ، غلو و حدشکنی بیاند مصون

مقام و علو منزلتش ُجز در أخذ و ابالغ وحی از سھو و خطا مبری نبود تا چه 

ُ ٱَ�َفا ﴿ فرماید: ؟! خداوند متعال می÷رسد به فرزندان علی َعنَك لَِم  �َّ
ذِنَت لَهُ 

َ
 »چرا ایشان را رخصت دادی؟خدایت ببخشاید، « ]٤٣[التوبة/ ﴾مۡ أ
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�بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ َها ﴿ »برای گناھت آمرزش خواه« ]٥٥[الغافر/ ﴾ِ�َ ُّ�
َ
�  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َحلَّ 
َ
ٓ أ ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َما ۡزَ�ِٰجَكۚ  �َّ

َ
 !پیامبرای « ]١[التحریم/ ﴾لََكۖ تَبۡتَِ� َمۡرَضاَت أ

سازی که  چرا آنچه را که خداوند بر تو روا داشته است، بر خویش حرام می

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ »خشنودی ھمسرانت را بجویی  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ�َ
 »گناه خویش و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش خواهبرای « ]١٩[محمد/

َۡغفَِر لََك ﴿ ُ ٱّ�ِ رَ  �َّ خَّ
َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ تا خداوند گناھت « ]٢[الفتح/ ﴾َما َ�َقدَّ

 .»باشد، بیامرزدرا پیش از این بوده و یا زین پس  را آنچه
آری، چه بسا علمای امامیه با تأویل و توجیه برخی از آیات و عدول از 

َما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: ذیل را دستاویز قرار دھند که می ۀظواھر کالم الھی آی إِ�َّ
ُ ٱ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ]٣٣[األحزاب/ ﴾٣٣ ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

خواھد پلیدی را از شما ای اھل بیت ُبزداید و چنانکه باید  خداوند میھمانا «

 دربارۀمذکور  ۀگویند که آی اما مخالفان پاسخ می »شما را پاکیزه گرداند
] آیه به ۀنازل گردیده و ضمایر مذکر مذکور در [میان جھمسران پیامبر 

 نیم:اخو چنانکه در قرآن می .)٢(آمده است» تغلیب ۀقاعد«منظور رعایت 

ۡمرِ ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱ�ْ� ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
 ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

ِيٞد   نمایی؟ آیا (ای زن) از کار خدا شگفتی می« ]٧٣[هود/ ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

. »ھمانا او ستوده و بزرگوار است دا و برکاتش بر شما اھل خانه باد،رحمت خ

                                           
ناث مذکری موجود باشد، جمع مذکور به » قاعدة تغلیب«بنا به  -٢

ُ
اگر در جمعی از أ

لحاظ خطاب در حکم مذکر خواھد بود، از جمله در آیة مذکور چون شخص شخیص 
شود که جمع زنان به صورت  می نیز از اھل خانه است، طبعًا موجب جپیامبر 

 مسران پیامبر مخاطب نباشند.مذکر مورد خطاب واقع شوند، نه آن که ھ
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پسندند، بپذیریم،  اما به فرض این که شأن نزول آیه را چنانکه امامیه می
تشریعی خداوند برای  ۀشریفه در مقام بیان اراد ۀتوان گفت که آی بازھم می

 تکوینی بر تحقق عصمت ذاتی، ۀنفسانی در آن بزرگواران است، نه اراد ۀتزکی

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: عموم مؤمنان می دربارۀچنانکه  ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن  �َّ
خدا « ]٦دة/[المائ ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نَحَرٖج َوَ�ٰ 

خواھد شما را پاک  نھد، لیکن میواھد که بر شما تنگی و دشواری خ نمی

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: و می »سازد و نعمت خویش را بر شما تمام گرداند ن  �َّ
َ
يُرِ�ُد أ

البته و  »خواھد بر شما ببخشاید و خداوند می« ]٢٧[النساء/ ﴾َ�ُتوَب َعلَۡيُ�مۡ 
و طھارت مردان و زنان مؤمن مذکور است،  بسیارند آیاتی که در آنھا تطھیر

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهمۡ ﴿ فرماید: چنانکه می
َ
از اموال « ]١٠٣[التوبة/ ﴾ُخۡذ ِمۡن أ

�ِيهِ رَِجاٞل ﴿ فرماید: و می »سازی شان می آنان زکات بگیر [که بدین کار] پاک
ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ

َ
ُ ٱُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  در آن مردانی« ]١٠٨[التوبة/ ﴾١٠٨ لُۡمطَّ

انی را که خواھان پاکی خداوند کسھستند که دوست دارند پاک شوند و 

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: و می »دارد باشند دوست می ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ َوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
پاکیزگان را دوست کاران و  توبهھمانا خداوند « ]٢٢٢[البقره/ ﴾٢٢٢ لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱ

ّيَِ�ُٰت ٱ﴿ فرماید: و می »دارد می ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  لطَّ  ]٢٦[النور/ ﴾لِلطَّ

آیا  »اند زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک شایسته«
 ؟!اند باشیم که اینان ھمگی معصومباید معتقد 

به سبب  ÷مقام امامت و پیشوایی مسلمین باید گفت گرچه علی دربارۀ
دانش فراوانش به احکام الھی و فضائلی که مخالف و مؤالف بدان اعتراف 
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، اما به تصریح آشکار از )٣(ترین فرد بدین منصب بوده است دارند؛ شایسته
 جسوی خدا و رسول در کتاب و سنت تعیین نگردیده بود، بلکه رسول خدا 

کردن  ورزیدن و یاری اقب آن بزرگوار و به لزوم محبتنرا به فضائل و م مردم
 آن حضرت و عدم خصومت با وی ارشاد فرموده بود.

نیز خویشتن را بیش از سایرین شایان و سزاوار امامت  ÷با این که علی

و به ھمین  –و به راستی نیز چنین بود  –دانست  و زعامت مسلمین می
آورده است، از قریش گالیه » نھج البالغه«در  »سید رضی«چنانکه سبب 

برای مخالفت با من در حقی که از دیگران بدان «فرمود:  کرده و می
و در ھرحال واجب  ،سزاوارتر بودم، او را آشکارا به خالفت نصب فرموده

است که وی بر کرسی خالفت جلوس نماید، بلکه چون قوم بر بیعت عثمان 
دانسته اید که سزاوارتر از دیگر مردم به خالفت  ھمانا«عزم کردند، فرمود: 

چندان که کار مسلمانان به سامان  –بدانچه کردید  –منم، به خدا سوگند 
خالفت فرمود:  دربارۀ) و ۷۴ ۀ(نھج البالغه، خطب» نھم بَود، گردن می

گروھی آزمندانه به کرسی خالفت چسبیدند و گروھی سخاوتمندانه از آن «
به خدا «) و ھمچنین فرمود: ۱۶۲ ۀج البالغه، خطب(نھ» چشم پوشیدند

سوگند که مرا به خالفت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی نه، لیکن شما مرا 
) ۲۰۵ ۀ(نھج البالغه، خطب» بدان خواندید و آن وظیفه را بر عھده ام نھادید

و ھنگامی که پس از قتل عثمان مردم به بیعت با آن بزرگوار شتافتند، 
) و ۹۲ ۀ(نھج البالغه، خطب» ا بگذارید و دیگری را بخواھیدمر«فرمود: 
و برای کسی که کار  ،اگر مرا واگذارید ھمچون یکی از شمایم«فرمود: 

(نھج البالغه، » سپارید، بھتر از دیگران فرمانبر و شنوایم خویش بدو می

                                           
و احق به خالفت بوده  یاول سرکه ابوبکن است یده اھل سنت و جماعت بر ایعق -٣

 است.
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من اگر رایزن شما باشم بھتر است که امیر شما «) و فرمود: ۹۲ ۀخطب
 ).۹۲ ۀج البالغه، خطب(نھ» باشم

توان  بود، آیا می به نص صریح شرعی به خالفت منصوب می ÷اگر علی

فرمان الھی و میثاق ربانی را  –از شدت سخاوت!  –گمان برد که آن بزرگوار 
 ÷توان گفت که علی رھا نموده و آن را به ما دون خویش واگذارد؟! آیا می

به خالفتی که خداوند به او اختصاص داده بود، رغبتی نداشت؟! حاشا که 
با کمال ایمان و جدیتی که در اطاعت از اوامر الھی در وی سراغ  ÷علی

 یم، چنین باشد!.ارد
در خصوص امامت و شرط مشروعیت  ÷این سخن علی دربارۀوانگھی، 

اگر کار امامت راست  به جانم سوگند،«فرماید:  و انعقاد آن چه بگوییم که می
مردم در آن حاضر باشند، چنین کاری ناشدنی نماید،  ۀنیاید جز بدان که ھم

، ُحکم رانند و اند آنان که غائب لیکن کسانی که حاضرند و اھلیت دارند، بر
و نه غائب را رواست که دیگری  ،آنگاه حاضر را َنِسَزد که سرباز َزَند و نپذیرد

 ).۱۷۳ ۀالبالغه، خطب(نھج » را امام خود گیرد
برای امامت بر  ÷از این روگریزی نیست جز آن که بگوییم گرچه علی

أھل حل و عقد  سزاوارترین فرد بود، اما این مسأله با شورا و رأی مسلمین
توان به نص جلی بر امامت الھی آن  و إال چه سان می نیز ناسازگار نیست،

شورا از آِن «فرماید:  حضرت معتقد بود، در حالی که آن حضرت خود می
مھاجران است و انصار، پس اگر ِگرد مردی فراھم گردیدند و او را امام 

 ).۶ ۀ(نھج البالغه، نام» خویش نامیدند، به خشنودی خدا رسیدند
چه کنیم که به  ÷بیان فرزند آن بزرگوار امام حسنعالوه بر این با این 

که  بر آنمشروط ...«عنوان یکی از شرائط صلح با معاویه تصریح فرمود: 
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 ۀو این امر را بر عھد ،زیندکسی را پس از خویش به والیت برنگمعاویه 
 ).۶۵، ص ۴۴(بحار األنوار، ج » شورای مسلمین نھد

صراحت کالم را با تأویالت نااستوار اما اگر بازھم قول ما را نپذیرند و 
در شورای خالفت پس از قتل عمر بن  ÷حضور علی دربارۀبپوشاند، 

فی نفسه با نص جلی و تعیین  خطاب چه خواھند گفت؟ آیا حضور در شورا
با أبوبکر چه  ÷بیعت علی دربارۀو یا  ناسازگار و معارض نیست؟! الھی

در آن ھنگام با أبوبکر بیعت «خواھند گفت که آن حضرت خود فرمود: 
» نمودم و به ھمراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت

) و ھمچنین ۱۲۰(مستدرک نھج البالغه، کاشف الغطاء، چاپ لبنان، ص 
ن گفت که توا بیعتش با عمر بن خطاب چه می دربارۀکالم آن حضرت  دربارۀ

آنگاه چون [أبوبکر] به حال احتضار رسید، والیت و حکومت را به «فرمود: 
» دادیم ۸ُعَمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نمودیم و خیرخواھی نشان 

 ).۱۲۰(مستدرک نھج البالغه، ص 
خوانیم که ما را در پیروی حق توفیق عنایت فرماید و از  خدای را می

ُ ٱوَ ﴿ دور بدارد، نیکش روی در حق بندگان زیادهبینی یا  کوته َ�ۡهِدي َمن  �َّ
ۡستَقِيٍ�   .﴾٢١٣�ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

 گزار کتاب و سنت متخد
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