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 تقدیم به:

 ام را نورانی کرد... پیامبر خدا که خداوند به وسیله او زندگانی
ھا در حق  نگاران و پیروان فرقه اھل بیت پاک و یاران بزرگوارش که تاریخ

 اند ...  آنان کوتاھی کرده
 پدرم که قبل از وفاتش او را به اندازه کافی ندیدم... 

 مادرم آن سمبل بخشش، فداکاری و عزت و کرامت...
کند و  مسلمانی که حقیقت را دوست دارد و از دین سوءاستفاده نمیھر 

 دارد. ای و گروھی را روا نمی تعصب فرقه
کنم و امیدوارم خداوند به من اخالص  این کتاب را به تمام آنان تقدیم می

 عنایت کند و به خاطر نگارش آن به من پاداش فراوان بدھد.
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 مقدمه

مانند و از اجر  شوند یا در دفتر محبوس می دانم این اوراق در آینده منتشر می نمی
 شوم. محروم میھا  آن اخروی

 در تفکر بودم، سؤال ھموارهزدم و  ھا را ورق می صفحات کتاب ھای متمادی سال
 م ...کرد می نوشتم و کم و زیاد خواندم، می م، میکرد می

ثمری آمدند که آرزو داشتم افکار و خاطرم از قلمم دور  ھای بی به دنبال آن سال
 را جمع و تدوین کرد و در قالب عبارات قرار داد. ھا  آن شود. قلمی که

نگریستم. شاید خداوند دری بر قلبم بگشاید که  ھایم می به دقت به نوشته ھر روز
به دست گیرم و  آورد و فکرم را روشن نماید. سپس قلم رادر  شم را به جوشاحساس

 ام به خاطر سپرده است بدون کم و کاست به رشته تحریر درآورم. آنچه را که حافظه
باره جمع شود و قلم روی کاغذ نھاده و در نھایت ارادة خدا چنین بود که افکارم دو

 این عبارتھا را برای خوانندگان بنویسم.
به نام محبت و با موضوع کسب حقیقت ای  شده بافته ھای به ھم این رساله گل

 است.
است ... و  شدهھا محبوس  الی ادعاھا و تعصب هاز دیرباز تاکنون حقیقت در الب

 کند. به عشق ھیچکدام از آنان اعتراف نمی اوا ھمه ادعای رسیدن به لیلی را دارند. ام
 ،کند ای دیگر را خشمگین می ای را خرسند و عده کنم این کتابم عده تصور می

کند و متعصبان رویگردان را به خشم  مانند حقیقت ناب که جویندگانش را مسرور می
 آورد. می

مانند شمع حق که از تقلب و انحراف دور است ھمیشه  ولی مطمئنم سخن آزاد و
 درخشد. روشنی می
گویان عالوه بر  ھمه حق .]با من کتابھا نوشته شود [باکی نیست مخالفتاگر در 

 اند.  گذشته در زمان ما نیز به سالمت نزیسته
 محمد الخضر





 
 

 

 چندگام به جلو

تصحیح کند و مطابق ھر انسان مکلفی باید تعصب را کنار بگذارد و نیتش را 
آن آفریده است بنگرد و تلقینات بزرگان  اساس سرشت پاکی که خداوند مردم را بر

 را بر آن مقدم ندارد. گروھشمذھب و 
 امام ابن الوزیر

 وحدتی که در پی تحقق آنیم
سر شدن  است. شعار یکی هگوییم و حاصل کارمان تفرق سخن از وحدت می

 ی ندارد.دھیم اما جز پراکندگی حاصل می
ھای عمیق امت  کاریم در نتیجه فقط درد را درو خواھیم کرد ... از زخم میما خار 

 کنیم. در حالی که چاقو به دست پیوندھای آن را پاره می ،نالیم می
شدن تاریخ بزرگ و   مانند ھر مسلمان دیگری این حّق را دارم که نسبت به فراموش

مسابقات ماه  ،مدرسهھای  کتاب تنھا درھای رھبرانمان متأسف باشم که  فداکاری
المثل ذکر  ھا به عنوان ضرب ھا و نمایش رمضان و وسایل ارتباط جمعی ھمچون سریال

 ناپذیر. نمایی تاریخ و بزرگان شبیھند تا به ذکر حقایق انکار شوند و بیشتر به سیاه می
می در واالیی که در طول تاریخ اسالھای  دادن ھمت حق دارم نسبت به از دست

ای را به ما تحویل دادند متأسف باشم.  ھای شایسته یافتند و انسانبروز میادین مختلف 
خوانیم و در  اند که بر آنان سرود می امروز آنان به شخصیات ارجمندی تبدیل شده

 !ریزیم ھنگام ذکر نامشان اشک می
سعی مان  بله من و شما حق داریم اندوھگین باشیم و با ایمان و احساس دینی

 عزت و اقتدار برگردیم.کنیم به دوران 
چشمان من منتظر طلوع وحدت اسالمی و در انتظار کسی بود، که غم و اندوه را از 

 چھرة امت اسالمی بزداید ... .
ای را که  م و گرهکرد می ھای مختلف را جمع توانستم تمام این فرقه ای کاش می

 .ماز کنند بگشایاند آن را ب مسلمانان امروز تاکنون نتوانسته
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طور که از درک عوامل این تفرقه ناتوان بودم، صدایم نیز در این راستا  اما ھمان
ضعیف بود ... . من واقعًا انسانی عاطفی بودم ... دوست داشتم در یک چشم به 

زدن وضع امت اسالمی تغییر کند. مثل اینکه اختالف امت اسالمی بر سر مسائلی  ھم
 را از سر راه برداشت.ھا  آن توان میراحتی ه جزئی است و ب

کنم  ایم. ولی امروز چیزھایی از آن درک می من و این حزن و اندوه با ھم بزرگ شده
را  گوییم و آن وحدتی که از آن سخن میدربارۀ  دانستم ... . ھمواره که قبًال نمی

ای با آن  آیا این وحدتی صوری است که تنھا برای لحظه :پرسم مدنظر داریم از خود می
در طول عمر ھرگز به آن نخواھیم رسید یا وحدتی که اساس و پایه ما را در  ھستیم و

 کند؟ برابر متجاوزین مستحکمتر می
است یا با کتاب خدا و سنت  ج اساس قرآن و سنت پیامبر خدا آیا این وحدت بر

 پیامبرش در تضاد است؟!
وسط پیامبران کتابش را بر آنان من ھمواره ارتباطمان با اھل کتاب را [که خداوند ت

آوردم زمانی که از دین پدرانشان و از دستورات الھی منحرف  نازل کرد] به یاد می
شدند و اسالم بر آنان نازل شد و گمراھیشان را برطرف کرد و آنان را به پذیرش 

دشان را در راستای وحی الھی یحقیقت دعوت نمود تا از گمراھی خارج شوند و عقا
 ھند.قرار د

خواھند  ھای گوناگون می وحدت دارای معیارھای شرعی است اگر مسلمانان از فرقه
را برایشان به  آن ج ای باشد که حضرت محمد با ھم متحد شوند باید بر مبنای عقیده

 ارمغان آورده است نه بر مبنای عقایدی که ھیچ ارتباطی با اسالم ندارند.
 فرماید: خطاب به مؤمنین میدر این آیه کمی تأمل کنید که خداوند 

ٓ َءاَمنُتم بِهِ ﴿ ْ بِِمۡثِل َما ْۖ ٱَ�َقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنوا ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ�  ۡهَتَدوا �ن تََولَّۡوا
ۚ ٱفََسَيۡكفِيَكُهُم  ُ ِميعُ ٱوَُهَو  �َّ  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾١٣٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

بدان ایمان دارید، ایمان بیاورند ھدایت اگر آنان [اھل کتاب] به آنچه که شما «
اند و خدا  خواھند شد و اگر [به آن] پشت کنند راه اختالف و دشمنی را در پیش گرفته

 .»تو] برای آنان بس است و او شنوا و دانا است  [به عنوان پشتوانه
 مایه پند و عبرت است. ج پیامبر گرامی ۀتأمل در سیر
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ای در ظاھر مسلمان بودند و شھادتین را بر زبان  عده ج در زمان پیامبر اسالم
 آوردند بدون اینکه معنی آن را در زندگیشان اجرا کنند. و بعضی از مؤمنین نیز با می

 دادند. می حسن ظن به سخنانشان گوش فرا
  :فرماید خداوند می

﴿ ْ ۡوَضُعوا
َ
ا َزاُدوُ�ۡم إِ�َّ َخَباٗ� َوَ� ْ �ِيُ�م مَّ  ۡلفِۡتَنةَ ٱِخَ�ٰلَُ�ۡم َ�ۡبُغونَُ�ُم لَۡو َخرَُجوا

ُٰعوَن لَُهۡمۗ وَ  ُ ٱَو�ِيُ�ۡم َس�َّ َّ�  ِ ٰلِِم�َ ٱَعلِيُمۢ ب  .]۴۷[التوبة:  ﴾٤٧ل�َّ
آمدند، چیزی جز شر و فساد بر شما  اگر آنان ھمراه شما [برای جھاد] بیرون می«
و در میانشان اندوزی ھستند   افزودند ایشان به سرعت در میان شما مشغول فتنه نمی

دھند. و خداوند ستمگران را  ھم کسانی ھستند که به سخن ایشان بسیار گوش فرا می
 »شناسد. می

زنیم و عواطفمان را قاضی قرار  اما ما از این حقیقت غافلیم یا خود را به غفلت می
 سازیم. اسالم را پیرو آن می و داده

 دین موروثی
اثناعشری  ۀشدی خواسته یا ناخواسته شیع میاگر شما در نجف، قطیف یا قم متولد 

بودند. در عین حال اگر در ریاض،  بودی چون جامعه آنجا و پدر و مادرت شیعه می
ات تو را  و خانوادهبودی چون جامعه  آمدی حتمًا سنی می قاھره یا وھران به دنیا می

 ند.کرد می اینگونه تربیت
کند یا حقیقت را باید از راه  ص میبرایمان مشخ  ولی آیا حق ھمان است که جامعه

 ؟دالئل و برھان شناخت
ات قرار دھی  امامی  دوازده ۀاگر سنی ھستی سعی کن خود را به جای ھمکار شیع

کند. اما اگر این فرد  که با تو مناظره و تو را متھم به بغض و رویاروئی با اھل بیت می
 یآمد او اولین شخص می سنی به دنیاشیعه از یک پدر و مادر سنی و در یک شھر 

و بیشتر از تو علیه شیعیان  کرد می داد و از تو پشتیبانی بود که تو را یاری می می
کند و متعصبانه در  ایستاد. در حالی که او اکنون با تو مجادله می دوازده امامی می

 مقابل تو جبھه گرفته است.
کنیم نه از  ن اخذ میمان را از پدر و مادرما پس مشخص است که ما باورھای دینی

 طرفی برای حق. جویی و بی روحیه حق
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 ف ىلع الفطرةِ  يودلُ  مولودٍ  لكُّ « :فرماید در حدیثی می ج پیامبر
َ
 أو ينرصانهِ  دانهِ بواه يهوِّ أ

 ١... .»هِ أو�مجسانِ 
آید. اما والدینش او را یھودی،  ھر فرزندی مطابق فطرتش [پاک و سالم] به دنیا می«

 »آورند. بار میوسی جنصرانی یا م
 این حدیث در زمینه پیرویمان از مذاھب فکری و اعتقادی منطبق است.

از آبا و مانند اموال منقول و غیرمنقول مذھب را  امروز بیشتر مسلمانان دین و
کنند. البته در صورتی که دین در  حرکت میھا  آن برند و بر مسیر اجدادشان به ارث می

 رھم و دینار و متاع دنیوی نداشته باشد.زندگی مردم اھمیت کمتری از د
گیری کرده و  ند و در برابر حق موضعکرد می امتھای گذشته پیامبرانشان را تکذیب

 :گفتند می

ۡقَتُدونَ ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ   .]۲۳[الزخرف:  ﴾٢٣إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

 .»رویم ایم و ما ھم قطعًا بدنبال آنان می بر آئینی یافتهما پدران ونیاکان خود را «
 :جواب پیامبر به آنان چنین بود

ا وََجد�ُّۡم َعَلۡيهِ َءابَآَءُ�ۡمۖ ﴿ ۡهَدٰى ِممَّ
َ
َولَۡو ِجۡئُتُ�م بِأ

َ
  .]۲۴[الزخرف:  ﴾٢٤َ�َٰل أ

مگر من بھتر از آنچه که از پدرانتان به دست : پیامبر [در پاسخ آنان] گفت«
 »ام. اید برایتان نیاورده هآورد

 :گرایان متعصب و نادان پاسخ دادند باطل

رِۡسۡلُتم بِهِ ﴿
ُ
  .]۲۴[الزخرف:  ﴾٢٤َ�ِٰفُرونَ  ۦإِنَّا بَِمآ أ

 »ما نسبت به رسالت شما کافریم.«
شود اما نه در بین پیامبران و اقوام  این مناظره در تاریخ بسیار تکرار می

و افراد متعصبی که براساس عقایدی که از اجداد خود کالم حق پرستشان بلکه بین  بت
 اند. کنند وحق را کنار گذاشته و به باطل تمسک جسته اند، حرکت می به ارث برده

  :گوید امیر صنعانی در این باره می

___________________________ 

، ۳۷۶، ص ۲ج  علل الرشائع ابن بابويه قمی،)، ۱۳۸۵صحیح بخاری، کتاب الجنائز، حدیث شماره ( )١
 ).۲روایت شماره (
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کنیم که خداوند آن را مطرح کرده است  میقبل از ھدف اصلی، اصل مھمی را بیان 
 گیرد که آنان از اجدادشان کورکورانه تقلید ار اشکال میو در چندین آیه از قرآن از کف

 شد. ھایشان فقط به پیروی از آنان محدود می ند و اندیشهکرد می
 :فرماید می خداوند

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ نَزَل  تَّبُِعوا
َ
ٓ أ ُ ٱَما َولَۡو َ�َن  �َّ

َ
ٓۚ أ ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما قَالُوا

  .]۱۷۰[البقرة:  ﴾١٧٠ا َوَ�َ�ۡهَتُدونَ  ٔٗ َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� 
ما از آیینی که  :گفتند میاز قانون خدا پیروی کنید،  :شد میوقتی به آنان گفته «

کنیم. آیا اگرچه پدرانشان چیزی نفھمیده باشند  ایم پیروی می پدرانمان را بر آن یافته
 »؟کنند] ھم باید از آن پیروی  و به ھدایت راه نبرده باشند [باز

 :فرماید ھمچنین می

ۡقَتُدونَ ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ   .]۲۳[الزخرف:  ﴾٢٣إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

پرستی را بر ھمگان واجب کرده  ایم [که بت پدرانمان را براساس آیینی یافتهما «
 »خواھیم رفت.ھا  آن عمل کرده و] به دنبالھا  آن تردید [به شیوه است.] و ما ھم بی

 :فرماید ھمچنین می

﴿ ۚ   .]۱۰۹[هود:  ﴾َما َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ َكَما َ�ۡعُبُد َءابَآؤُُهم ّمِن َ�ۡبُل
کنند که پدرانشان [در  پرستند و ھمان عبادتی را می چیزھایی را می اینان ھمان«

 »دادند. گذشته] انجام می
 :فرماید ھمچنین می

  .]۷۴[الشعراء:  ﴾٧٤قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَ�ٰلَِك َ�ۡفَعلُونَ ﴿
 »ند.کرد می بلکه ما پدرانمان را یافتیم که این چنین [عبادت] :گفتند«

 :فرماید ن میھمچنی

ا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا﴿ ِجۡئتََنا ِ�َۡلفَِتَنا َ�مَّ
َ
  .]۷۸[یونس:  ﴾قَالُٓواْ أ

ای تا ما را از آنچه اجداد و نیاکانمان را بر آن  [ای موسی] آیا پیش ما آمده :گفتند«
 .»ایم منصرف کنی؟ یافته

نگریستند و از  با حسن ظن به نیاکانشان میھا  آن در تمام این آیات آمده است که
نمودند و به راه و روش اجدادشان  پیروی و مخالفان را منحرف قلمداد میعادات آنان 

زدند چون او مانند  کبشه صدا می را ابن ابی ج ند تا جایی که محمدکرد می افتخار
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زید. حتی از این ور پرستیدند امتناع می ابوکبشه از پرستش آنچه که آبا و اجدادشان می
آیا از راه و روش  :مرگ تذکر دادند و به او گفتند طریق به ابوطالب نیز قبل از

 داری؟! برمی  عبدالمطلب دست
در احادیث از پدر و مادر به عنوان عوامل تغییر فطرت نام برده  ج بدین علت پیامبر

دین جھت ب» کنند. را به یھودی یا مسیحی تبدیل می کودک ،تنھا والدین«است. 
دھند مورد خشم قرار  خداوند کسانی را که احبار و رھبان را ارباب خود قرار می

وقتی ارباب و رھبان چیزی را برای  :فرماید در تفسیر آن می ج دھد که پیامبر خدا می
 ١کنند. کنند کامًال از آنان پیروی می آنان حالل یا حرام می

ھای گذشته و حال در جوامع  انسانھر کسی که خرد و انصاف دارد باید در ھمه 
و تابعینی که از آنان پیروی  نانبیا و پیشینیابا بررسی اسالمی و غیراسالمی بنگرد و 

یابد که مردم از دین  ھا اندک است درمی تعدادشان به نسبت کل انسان کهنمودند  می
 ٢کنند!!) پدرانشان کورکورانه و از روی جمود تقلید می

 کند کر و کور می محبت زیاد انسان را
ھمه  دیدندھی برای ممانعت تو از  کاغذ سفیدی را که در مقابل چشمانت قرار می

کافی است ... جھان گسترده و پھناوری که انس و جن از گشودن و رسیدن  جھان
قرار گیرد آن را تو در مقابل چشم  یتکه کاغذ کوچکھرگاه  تمام نقاط آن عاجزند،

پوشاند و مانع رؤیت آن  ماورای خود را می ،ترتیب وھم و خیالپوشاند ... به ھمین  می
 تردید رگتر و بدفرجامتر از محبت نیست. بیزشود. ھیچ وھمی برای صاحبش ب می

خود چیز دیگری را  محبوبگیرد و او جز  فراوان عاشق را فرا  شور عشق شدید وھرگاه 
 ٣بیند. نمی

___________________________ 

 ).۵۰-۴۵(ص رة ملراجعة الفطرة كايقاظ الف )١

 روایت کرده است. ساین حدیث را از عدی بن حاتم ) ترمذی٢
 ).۱/۱۵۲( نزهة املشتاقنيو روضة املحبني )٣
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بیند و  چیز دیگری را نمیبدین جھت عاشق مجنون در محبوب خود جز کمال 
کند. به ھمین دلیل فیلسوف بزرگ ارسطو عشق را  وجود ھر عیبی را در او انکار می

 ١داند. کورکننده احساس انسان نسبت به درک عیوب محبوب می
اش  ان عقاید شدیدتر و تأثیرگذارتر است. چون انسان با عقیدهداما این امر در می

شود. شاید  کند که در غیر آن چنین ارتباطی تصور نمی ساز ایجاد می ارتباطی سرنوشت
 مباحثات کالمی بین فرقھا بھترین شاھد بر این امر باشد. وجدال فکری 

ن خود آن را است که ابوداود در سن ج بھترین سخن در این باره حدیث پیامبر

داشتن ھر چیزی آدمی را  دست« :»�صمو للىشء يع� كحب« :کند چنین روایت می
در این حدیث مفھومی بیش از سخن .» ٢کند [نسبت به درک عیوب آن] کر و کور می

داشتن یک چیز و تعلق به آن نه تنھا چشم را کور   حکیمان آمده است یعنی دوست
گر فردی او را انماید  ھای محبوب کر می عیب بلکه گوش را نیز از شنیدن ،کند می

گاه کند!  نسبت به این امر آ
یعنی تو را نسبت به « :گوید ابوالطیب محمدشمس الحق در شرح این حدیث می

دربارۀ  بینی و اگر ای که عیب او را نمی کند به گونه ھای محبوب نابینا می دیدن عیب
دلیل اینکه محبت بر قلب شما سایه شنوی به  زشتیھای او سخن گفته شود آن را نمی

 ٣»افکنده است.
ن دچشم را نسبت به دی :معنی این حدیث سؤال شد، او گفتدربارۀ  از ثعلب لغوی

و این شعر را  کند ھای او ناشنوا می معایب او نابینا و گوش را نسبت به شنیدن عیب
 :سرود

ـــو  ـــك ـــی في بت طرف ـــادقك وذَّ ـــرف ص  الط
 

ــ  ــی في ــمعت أذن ــمع كو أس ــيس يس ــا ل  م
 

___________________________ 
یکی از بزرگترین و داناترین حکیمان دوران خویش بود. او حکمت را از افالطون شاگرد  ) ارسطو١

سقراط آموخت و در مسائلی با او مخالفت داشت وقتی از او در این مورد سؤال شد در جواب 
دوست من ھستند ولی اولویت حق در دوستی از افالطون بیشتر ھردو  افالطون و حق :گفت
 است.

ای این سند را تضعیف  ) گرچه عده۵۱۳۰، حدیث شماره (اهلویيف  االدب، باب، کتاب ابوداود ) سنن٢

 ) با سند حسن آن را روایت کرده است.۱۵۳(ص  »احلديثيف  االمثال«اند، اما اصفھانی در  نموده

 ).۱۴/۲۸(داود  رشح سنن ابیيف  عون املعبود )٣
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چشمانم را در حالی که راستگو بودند تکذیب کردم و به گوشم درباره تو سخنی را 
 شنید. گفتم که نمی

د و حقیقت را ببیند باید در شواطاعت باطل آزاد  بنابراین برای اینکه عقل انسان از
 و .بکشاندرو باشد و عنان آن را رھا نسازد تا او را به پرتگاه نابودی  اش میانه عاطفه

دل نگردد بلکه با چشم بصیرت مواردی را به او نشان دھد که با چشم  خشک و سخت
 شوند. ظاھری دیده نمی

 من چنین است ١دین و مذهب
اسالم است و ھر کس در  مذھب من دین« :گویم اگر از دین و مذھبم بپرسی می

گونه که شایسته  دوست و برادر من است. پیشوایان و رھبران آن را آن ،سایه آن باشد
دارم و از زحماتشان تشکر و در این راستا از افراط و تفریط پرھیز  است گرامی می

برایم واضح و راه برایم روشن بود در آن موضوع نیازی به کنم. اگر در امری دلیل  می
آنان ندارم و در ھنگام نیاز به مراجعه به آنان براساس حقیقت آنان را به حکمیت قبول 

و از آنکه به نظرم در این امر بیش از ھمه به حقیقت نزدیک باشد پیروی کنم  می
کنم و ھمین  دادن خودم به یکی از امامان و علما خودداری می  کنم و از نسبت می

کافی است که یکی از مسلمانان ھستم. اگر مرا به خدا سوگند دادند و من برای 
گوشتم را  پاره کنند و تنم را پارهگویم من مؤمن و مسلمانم اگر  ای نداشتم می چاره

نھایت اذیت و آزار دھند و ھر آزاری را بر من روا دارند در مقابل آنان  بخورند و مرا بی
 :گویم می

  .]۵۵[القصص:  ﴾٥٥ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱَسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم َ� نَۡبَتِ� ﴿
 .»وداع و بدرودتان باد ما خواھان [ھمنشینی با] نادانان نیستیم«

آ إَِ�ٰ َرّ�َِنا ُمنَقلُِبونَ ﴿ ۖ إِ�َّ  .]۵۰[الشعراء:  ﴾٥٠قَالُواْ َ� َضۡ�َ
خواھی بکن  ھیچ زیانی نیست [از این کاری که تو خواھی کرد. ھر کاری که می«

گردیم [و به لقای معشوق ومحبوب  باکی نیست. زیرا] ما به سوی پروردگارمان بازمی
 ».]کنیم او دریافت می رسیم و پاداش خود را از حقیقی خود می

___________________________ 
 منظور مذھب اعتقادی است نه مذھب فقھی )١



 ١١  چند گام به جلو

بردم.  به تو پناه میھا  آن پروردگارا مکرھایشان را به خودشان بازگردان و من از شر«
رھا کن و مرا به مردمان  ،اند خداوندا مرا از اعمال آنان که در دینت تفرقه ایجاد کرده

 ١»ملحق بفرما. ج بھترین دوران و یاوران پیامبرت

 شد و آنان که در آینده مرا نشانه خواهند گرفتتیرهایی که به سویم پرتاب 
باطل افکار موروثی ای یا قیام بر علیه  تواند مردم را به اصالح اندیشه ھیچ کس نمی

فراخواند بدون آنکه بر سوی او تیرھا پرتاب شوند یا با سخنانی او را مورد آزار قرار 
از شگفتی و ظلم مردمان ارترین مردم بود که بزرگوارترین و پرھیزگ ج پیامبر .دھند

ای دیگر او را ساحر،  خواندند و عده پیرامون خود درامان نبود. برخی او را کاھن می
نامیدند. پس چگونه ممکن است درباره من و شما سخنانی نگویند  دیوانه یا شاعر می

 شود. گفته می ج که بسیار کمتر از اتھامات و افتراھایی است که درباره پیامبر
ھای مختلف آزار فراوانی  ل ھمنشینی و گفتگو با افراد متعصب فرقهمن در خال

اش از  دیدم بزرگترین و دردآورترین آزارھا آنست که فرد درباره دین و پیروی صادقانه
 آن مورد اتھام واقع شود.

گفتم و محبت خودم را نسبت به اھل  زمانی که با برخی از افراد جفاکار سخن می
در شریعت ھا  آن صحیح و ثابت یا حقوقبراساس احادیث  م وکرد می بیت آشکار

مرا رافضی ھا  آن کاست خداوند مشھور است به سخنانشان که از شأن اھل بیت می
درباره اھل بیت ھا  آن گفتم و از غلو نامیدند و آنگاه که با برخی از شیعیان سخن می می

صبی ھستم بلکه در این امر دانستند ... من نه تنھا نا م مرا ناصبی میکرد می انتقاد

 ال باهللا!إال قوة و والحولبسیار ریشه دارم 

براساس  ج زمانی که با برخی از متصوفه پیرامون غلوشان درباره رسول خدا
داشتن او و  احادیث صحیح و ثابت درباره بیان حق آن حضرت که مردم را به دوست

گفتم؛ درباره  خواند سخن می کردن حقوق او، بدون ارتکاب غلو و ظلم، فرامی مراعات
 ورزد! او نسبت به رسول خدا کینه می :گفتند من می

 شتم.ھا را در خود جمع دا بدین ترتیب در نظر متعصبان ھمه نقص

___________________________ 

 .۷املشايخ و تفضيل احلق علی االباءيف  الشامخالعلم  )١
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کننده  توز و غلو کینه ج در ھمان حال که رافضی و نسبت به یاران رسول خدا
نسبت به اھل بیت بودم، ناصبی و نسبت به اھل بیت مغرض و طرفدار افراطی اصحاب 

و در نتیجه من باب اولی نسبت به  ج نیز بودم. ھمزمان نسبت به پیامبر ج پیامبر
برای من روی داد بر یش از آنچه بزیدم. بسیار ور کینه می ج یاران و اھل بیت پیامبر

) آمده بود و  امثال بنده از نظر فضیلت، علم و فداکاری ھرگز به پای /( سر اما مقبلی
دریغ آن دانشمند فرزانه کجا و سعی ناچیز  ھای بی رسند. تالش آن امام بزرگوار نمی

 این حقیر کجا؟
را  جانکاھیدر نتیجه آن آزار ھایی فراوانی چشید و  او از تعصب مذھبی تلخی

تحمل کرد و بدون تردید و نگرانی به راه خود ادامه داد و گرایش به ھیچکدام از 
مذاھب اسالمی را اعالم و ترویج نکرد و ھمچنین در بیشتر آثار نظم و نثرش بر برائت 

 :از تعصب مذھبی تأکید داشت. از جمله آن شعر زیر است که چنین سروده است

 التمـــــذهب طـــــول عمـــــریبرئـــــت مـــــن 
 

 تـــــاب علـــــی الصـــــحابكو آثـــــرت ال 
 

گرایی] ترجیح  ا مذھبیاز مذھب گرایی دوری و اجتناب کردم و کتاب را بر یاران [
 دادم.

 هـــــــو شـــــــیءٌ و التمـــــــذهبو و مـــــــالی
 

ــــــامری  ــــــدی امل ــــــروح ل ــــــابیو ي  املح
 

مرا چه به تعصب مذھبی؟ که آن چیزی است که در میان او نھایت تالش و وقت 
 در راه مبارزه با جمود وتعصب فکری سپری کرد.خود را 

در نتیجه از مقلدان و متعصبان زمان خود آزار فراوانی دید. آنان با او دشمنی 
 ۱۰۸۰مذھب زیدی) نامیدند. در سال ( کردند و او را ناصبی و دشمن مذھب اھل بیت

ار خانه خدا . ق این امر او را وادار به فروش اموال و ھجرت به مکه کرد. او در جو ھ
سکونت گزید و به تالش در راه علم، تألیف، دعوت به تجدید و اشاعه روح تسامح و 

پرداخت. او در میان علمای مکه و آنان که از  دادن به تفرقه، تقلید و تعصب می پایان
آمدند مشھور شد. مردم درباره او دچار اختالف  سرزمینھای مختلف اسالمی بدانجا می

ند. افراد متعصب او را کرد می را ردھا  آن رات او را تأکید و برخیای نظ شدند. عده
] نامیدند. زیرا بر تقلید شوریده و از پیروی از یک مذھب معین ندی زندیق [بی

رجوع و اعتماد داشت. این  ج خودداری کرده بود و فقط به کتاب خدا و سنت پیامبر

بسیار  »املشايخو ايثار احلق علی اآلباءيف  العلم الشامخ«امر به ویژه پس از انتشار کتاب 
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شدت یافت. زیرا او در آن کسانی را که نسبت به پیشینیان تعصب داشتند مورد انتقاد 
 :داد و جایگاه تقلید و مقّلدان را پایین آورده بود. آنگاه سخن مشھورش را گفت میقرار 

 و در مکه زندیق.بودم سبحان الله... در صنعا ناصبی 
 :گوید ھایش در تعامل با متعصبان سخن می م شاطبی نیز درباره محنتھمچنین اما

پیرامون من قیامتی به پا خاست و ھمگان به مالمت من پرداختند و سرزنش من اوج «
دادند که دعا برای فرد ھیچ  گرفت. ھمانند برخی از مردم به من چنین نسبت می

گرفتم پس از نماز به صورت  ه میسودی ندارد. زیرا من زمانی که امامت نماز را به عھد
گری و کینه نسبت به اصحاب  خواندم. گاھی مرا به رافضی جمعی نماز نمی دسته

دادند. زیرا من به ذکر خلفای راشدین در خطبه التزام نداشتم. گاھی از قول  نسبت می
 گفتند که به قیام و شورش بر علیه افکار امامان پیشین معتقدم. علت این اتھام من می

سخن به میان نیاورده بودم. گاھی به سختگیری و ھا  آن فقط این بود که در خطبه از
شدم. علت این تصور آنان این بود که من در امور تکلیف  تشدید در احکام دین متھم می

م و از آن تجاوز کرد می و فتوا بر قول مشھور مذھبی که بدان ملتزم بودم عمل
ای که برای  رفتند و به گونه حدود آن فراتر میاز ھا  آن کردم. در حالی که نمی

حتی اگر چنین حکمی شاذ و استثنا ھم  –کننده آسان و موافق خواست او باشد  سؤال
ند. علت آن کرد می دادند. گاھی مرا به دشمنی با اولیای خداوند متھم فتوا می –باشد 

 عمل ج خداگزاری که برخالف سنت رسول  این بود من با برخی از صوفیان بدعت
 ١.»اند، مخالف بودم...  ند و به گمان خودشان برای ھدایت مردم برخاستهکرد می

شاطبی با ذکر مصایبی که عالمه ابن بطه از مردمان زمان خود دیده و تحمل کرده 
از « :گوید کند. ابن بطه می دھد و سخنان او را یادآوری می است خود را تسکین می

وضعیت خودم در حالت سفر و اقامت در میان افراد نزدیک و دور از خود، آشنایان و 
ھای دیگر  سرزمینبیگانگان تعجب کردم. من بیشتر کسانی را که در مکه، خراسان و 

و تصدیق ھا  آن مالقات کردم چه با من موافق یا مخالف باشند به پیگیری سخنان
 پرداختم. یمھا  آن ھا و شھادت بر صحت گفته

___________________________ 
 .۲۸-۲۷، ص ۱) االعتصام، ج ١
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مرا  –نمودند  که اکثر مردم چنین می –م کرد می گفت تأیید اگر من آنچه را می
م مرا کرد می ای با سخنان یا اعمالشان مخالفت نامیدند و اگر حتی ذره موافق می
 نامیدند. مخالف می

گفتم که کتاب و سنت برخالف سخن یا عمل تو را  اگر درباره یکی از این امور می
 .ندنامید د، مرا جزو خوارج میان آورده

تشبیه کننده خداوند به ( ھهبِّ َش خواندم مرا مُ  اگر درباره توحید بر ایشان حدیث می
شوم.  خواندم، سالمی نامیده می نامیدند. اگر درباره رؤیت خداوند حدیث می غیر او) می

دانستند. اگر درباره اعمال سخن  می ئهرجگفتم مرا مُ  اگر پیرامون ایمان سخن می
 شدم. چنانچه پیرامون معرفت و شناخت صحبت بودن متھم می گفتم به َقَدری می
درباره فضایل ابوبکر و  با سخن گفتنشد.  بودن زده می م به من اتھام کرامیکرد می

 .شدم ه میفضایل اھل بیت رافضی نامید و با بیانعمر ناصبی 
م و درباره آن پاسخی کرد می ای از قرآن یا حدیث سکوت اگر درباره تفسیر آیه

نامیدند. اگر  دادم مرا باطنی می شدم و اگر پاسخ می بودن متھم می دادم به ظاھری نمی
شدم. چنانچه براساس امری غیر از  دادم اشعری خوانده می براساس تأویل جواب می

م کرد می موافقتھا  آن ا یکی ازنامیدند ... ھرگاه ب دادم مرا معتزلی می آن دو پاسخ می
داشتم موجب خشم  را راضی نگه میھا  آن ند و اگرکرد می دیگران با من دشمنی

 .»شدم...  پروردگار می

 پیرو حقیقت هستیم حتی اگر مخالفانمان حقیقت را بگویندما 
ھا  آن خواھند تو یکی از ھا و مذاھب این است که می مشکل بسیاری از پیروان فرقه

خواھند  و پدرانشان بدان ایمان و باور دارند اعتقاد پیدا کنی. میھا  آن و به آنچه باشی
حتی اگر به شیوه سؤال و جستجو  را تکرار کند.ھا  آن آرا و نظرات ضمیر و عقل تو

 پیرامون حقیقت باشد.
این است که قبل از بررسی گفته و رأی، گوینده آن ھا  آن ھمچنین از جمله آفات

فالنی کیست که به ما [چنین « :گویند دھند. می را مورد بررسی قرار میقول و نظر 
آیا این ھمان کسی نیست که در فالن مسأله و بھمان قضیه «یا » امری را] یاد دھد؟
و اشتباھات او درباره یک مسأله را به ھمه سخنان صحیح و حقی » اشتباه کرده است.



 ١٥  چند گام به جلو

دھند و با گفتن آن در  نمی فرادھند و به سخن او گوش  گوید تعمیم می که می
 جستجوی حقیقت نیستند.

امور از باال پیش از آنکه به زیان دیگران باشد، به  به کردن متکبرانه این نوع نگاه
آن خواھد بود. جز او چه کسی زیانکار خواھد بود که او مردم را از  هضرر خود دارند
کند و او فقط به علت تعصبات جاھلی که مغزش را پر کرده است در  حقیقت دور می

 کند. دوران خودش از آن دوری می
 آن نزداگر  و برای آدمی سزاوارتر آن است که حقیقت را در ھر جا که باشد، بجوید

 پوشی نکند. نش باشد از آن چشممخالفان یا دشمنا
به معاصران خود نظری بیفکن که آنگاه که « :گوید ) می/(  امام ابوحامد غزالی

شود و  شان از خشم سیاه می شود چگونه چھره حقیقت بر زبان مخالفانشان آشکار می
ند و چگونه کسی را که در نک د و با تمام توانش سعی در انکار آن مینکش خجالت می

طرفین مناظره باید در » د!ننمای مرش او را بیچاره کرده است نکوھش میتمام ع
برای او تفاوتی ست و اای  جستجوی حقیقت باشند ھمانند کسی که در طلب گمشده

کند بیابد و ھمراھش را دوست  ندارد که آن را نزد خودش یا کسی که به او کمک می
گوشزد کند و حقیقت را برایش داند نه دشمن و ھرگاه دوستش اشتباه او را  خود می

 ١»کند. آشکار سازد، از او تشکر می
در دوران ما ھیچ چیز کمتر از « :فرمود خداوند امام مالک را رحمت کند که می

 ٢»انصاف نیست.
 انصافی است. آری به خدا ... مشکل ما بی

 یافته گوید که در آن علم انتشار امام مالک در اینجا درباره زمان خودش سخن می
بود و فضیلت بر مردم حکمفرما بود. سپس دوران ما چگونه خواھد بود که علما بسیار 

اند و فساد  به حکومت و سروری برگزیده ا ر یاند و مردم رھبران نادان و گمراھ کم شده
 و مذمت فراگیر شده است.

تیمیه درباره لزوم جستجو و پیروی از حقیقت سخنان زیبایی دارد و در آن  ابن
تردید انسان در پی طلب ایمان و علم است. ھرگاه امری که بر او پوشیده  بی« :یدگو می

___________________________ 

 .۶۴، ص ۱، ج احياء علوم الدين )١

 .۱۳۲، ص ۱، ج جامع بيان العلم )٢
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بود برایش روشن گردید باید از آن پیروی کند. این به معنای متغیربودن افکار نیست. 
یافته است که خداوند بر ھدایت او افزوده است ... ھر  بلکه چنین کسی فردی ھدایت
علمای مسلمان را دوست داشته باشد و در جستجوی مسلمانی باید مسلمانان دیگر و 

 ١»حقیقت باشد و در ھر جا که آن را یافت از آن پیروی کند.
ای به گفته دیگر برای امری  انتقال و تغییر نظر انسان از گفته« :گوید ھمچنین می

از حقیقت که برای او واضح شده است کاری پسندیده است. برخالف اصرار بر نظری 
ای که دلیل آن روشن شده است و تغییر نظر از  که در آن ھیچ دلیلی ندارد و ترک گفته

ھوای نفس که این امور مذموم رأیی به رأی دیگر فقط به خاطر عادت و پیروی از 
 ٢»است.

گوید. مسلمان باید غبار  پس باید از حقیقت اندرز گرفت نه از کسی که آن را می
تعصب و تقدیس را از غیر کالم خداوند و پیامبرش بزداید. زیرا مردم فقط به دو علت 

ی پیروی از ھوای نفس و تعصب ھر اندیشمند :اند دچار تفرقه و دوری از ھدایت شده
 نسبت به آرای خودش.

مردم  :گوید سلطان العلما عز بن سالم در این باره سخنی ارزشمند دارد و می
ند بدون اینکه به مذھب معین و خاصی مفید کرد می ھمواره از علما درباره امور سؤال

اینکه این مذاھب و مقّلدان ای را مورد سرزنش قرار دھند. تا  کننده باشند یا سؤال
کنند اگرچه  دیدار شدند. برخی از آنان از نظر علما و امامانشان پیروی میمتعّصب آن پ

آرای آن علما بدون پشتوانه استداللی محکمی باشد و فقط بنا به تقلید مطلق از 
کنند گویی آن عالم پیامبری فرستاده شده از سوی پروردگار است.  سخنان او عمل می

 ٣»پذیرد.  ت و ھیچ خردمندی آن را نمیچنین اندیشه و طرز تفکری از حقیقت دور اس
خداوند بنده « :گوید امام شوکانی خطاب به متعصبان و مقّلدان مذاھب مختلف می

اند کنار  ھایی را که پیشینیان و مردگان برای شما نوشته و شما را ھدایت کند، کتاب
شما و  و معبود ھمهھا  آن بگذارید و به جای آن از کتاب خداوند که آفریننده شما و

 ٤»آنھاست پیروی کنید.

___________________________ 
 .۳۵۳-۳۵۲، ص ۲) مجموع الفتاوی، ج ١
 .۲۱۴-۲۱۳، ص ۲۰) ھمان منبع، ج ٢
 .۲۳۰) الفکر السامی، حجوی، ص ٣
 .۳۵۳-۳۵۲) فتح القدیر، ص ٤



 ١٧  چند گام به جلو

را به داوری  ج آری! بیایید تعصب کورکننده را کنار بگذاریم و قرآن و سنت پیامبر
 بپذیریم.

 کنیم؟ نظر نمی چرا با یکدیگر گفتگو و تبادل
اھل  گفتگو باھا  آن باید درباره امور مسلمانان امروز بسیار تعجب کرد ... قرآن به

امروزه از گفتگو با ھا  آن دادند. دشنام می ج به خداوند و پیامبردھد که  کتاب را یاد می
کنند که دارای جایگاھی  گیری می نند که از افرادی خردهک کسانی خودداری می

 تر از خداوند و پیامبرش ھستند. پایین
با کسانی که یاران رسول خدا را دشنام « :گویند متعصبان سنی مذھب می

نه ھا  آن رافضیانند که شایسته نیست باھا  آن ن نیستدھند، ھیچ گفتگویی ممک می
 :گویند متعصبان شیعه ھم می.» ١را به سخن گفتن دعوت کنیمھا  آن تنھا گفتگو حتی

 »گفتگو کرد.ھا  آن و نباید به ٢ھا ناصبی ھستند این«

___________________________ 
دھند تا کسی را که یاران رسول  برخی از این متعصبان حتی به خودشان زحمت نمی ) متأسفانه١

دھد دعوت و او را ھدایت و راھنمایی کنند. این چه معیارھایی برای دعوت  خدا را دشنام می
است؟ باید میان گفته برخی از پیشینیان درباره عدم ھمنشینی و گفتگو با اھل بدعت با ھدف 

ی از ترویج افکار و دادن فرصت برای ترویج افکار باطلشان در میان مردم و وظیفه دعوت خوددار
ھا افراد اندکی بودند که از ھوی و  اند، تفاوت قائل بود. زیرا آن ھمه کسانی که راه را گم کرده

کردند نه اینکه در جستجوی حقیقت باشند. با فرض ثبوت مخالفت یکی از  ھوس خود پیروی می
و روش او  جیان با آنچه ذکر کردیم باید دانست که با وجود منھج قرآن و سیره رسول خدا پیشین

و ھمچنین  جشان نسبت به خداوند پیامبر  در دعوت کفار و اھل کتاب که با وجود گستاخی
نشین که در گفتگو  رساندن به اسالم و مسلمانان و اعراب بادیه  تالشھای منافقان در راه زیان

ھا  توان به سخن یک نفر از پیشینیان استناد کرد. آری اگر در میان آن ادب بودند، نمی بسیار بی
ه و گفتگو کرد و به او بینی داشته باشد با او نباید مناقش [پیروان افکار دیگر] کسی قصد خود بزرگ

 کنیم. دادن در این حکم امری است که آن را تقبیح و محکوم می مجال سخن داد. اما تعمیم
ای از واقعیت ندارد. آنچه در تقریرات علمای شیعه در نوارھا و  تھمتی است که ھیچ بھره ) این٢

کردن  و نفرین و لعن جر ھا و روایات مذھبشان آمده است، بغض و کینه نسبت به یاران پیامب کتاب
ھاست که در صفحات آینده این  ورزیدن نسبت به نسب برخی از آن ھا به عنوان سرگرمی و طعن آن

طرز فکر مورد بررسی قرار خواھد گرفت. اما علما و عامه اھل سنت نسبت به اھل بیت ھیچ 
آثار علمایشان نسل به  دھند و ھا را دوست دارند و مورد تقدیر قرار می ای ندارند. بلکه آن کینه

ھا براساس دالیل شرعی ابوبکر و عمر  کند. غایت این امر این است که آن نسل این امر را ثابت می
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 ام. ھرگونه آزاری را تحمل کردهھا  آن ام و از من در میان ھر دوفرقه زندگی کرده
ھا تعجب کرد که با قبول گفتگو با یھودی و مسیحی کافر نسبت به  از این عقلباید 

و عدم قبول گفتگو با مسلمان ھا  آن دھنده نسبت به خداوند و پیامبرش و دشنام
 ج را بزرگتر از خداوند و پیامبر رسول خدا مخالف نظراتشان، در واقع یاران و اھل بیت

م از اسرار اختالف شیعه و سنی به وسیله این توانی . در واقع ما نمیدھند قرار می
د و با دیگران تفاھم داشته باشند سر در خواھند بفھمن نظر که نمی ھای تنگ خرده

 بیاوریم.
امام علی بن ابیطالب که در نظر شیعه و سنی یکی از بزرگترین فقھای صحابه بود، 

دانست. او عالم و  دارای اشکال نمی –بودند  هکه او را تکفیر کرد –گفتگو با خوارج را 

                                                                                                                                              
ھا به ھیچ عنوان به معنی داشتن بغض و کینه  دادن در میان آن دھند و برتری را بر علی برتری می
که یکی از علمای  –عفر شاخوری ھا نیست. در این باره سخنی زیبا از شیخ ج نست به یکی از آن

ای را  من برای خوانندگان حادثه« :گوید به ذھنم خطور کرد. او می –معاصر شیعه امامیه است 
ای صورت گرفت که آیا عباس  کنم که ھمواره در ذھن دارم. میان دو نفر اختالف و مجادله ذکر می
کنم و بنده در این  ز عرض میمحضر برای خوانندگان عزی - ساکبر برتر است یا علی سبن علی

اولی برای اثبات فضیلت بیشتر عباس به این امر  –اختالف جزو یاران ابوالفضل العباس بودم 
استناد کرد که او آخرین کسی بود که امام حسین در جنگ او را نزد خود نگه داشت به او اجازه 

م شکست. این امر داللت اکنون کمر :جنگیدن نداد و زمانی که او کشته شد، امام حسین گفت
گاه امام بوده است. ھمچنین عباس زمانی که تشنگی امام حسین را به یاد آورد از  دارد که او تکیه

نوشیدن آب خودداری کرد. بنابراین او فضایل بیشتری دارد. دومی برای اثبات برتری و فضایل 
شباھت داشت. از میان  جمبر اخالق و ظاھر او بیشتر از ھمه مردم به پیا :اکبر گفت بیشتر علی

ھاشم او اولین کسی بود که امام حسین در جنگ او را به کارزار فرستاد. ھمچنین او در  بنی
جنگ کربال بیش از ھمه افراد جراحات برداشت. پس باید او برتر باشد. دیری نپایید که این 

ر آن زمان دشمنی اختالف به درگیری لفظی و بحثی داغ تبدیل شد تا جایی که گمان کردم د
کردم چرا آن دو در  اکبر بوده است و ھمواره سؤال می ای میان ابوالفضل عباس و علی دیرینه

ھمین امر را  :گوییم . می۶۷، ص غبار التغيريو مرجعية املرحله» اند؟! جنگ به یکدیگر یاری رسانده
فرد متعصب و معاند  توان گفت. فقط طالب می بن ابی درباره اختالف میان ابوبکر صدیق و علی

ھا را  تواند به آسانی خود را قانع کند که او وکیل اھل بیت بر روی زمین است و جز او کسی آن می
شناسد. در اینجا سخن ما با خردمندان است. اما  ھا را به رسمیت نمی دوست ندارد و حقوق آن

علت داشتن اختالف آنان که خردشان کمی به علت تعصبات کوچک شده است و مردم را فقط به 
 دھند که ھمچون خودشان باشد. ھا اھمیت می سازند. فقط کسانی بدان ھا متھم می با آن
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ھا  ت اسالمی و مفسر قرآن یعنی عبدالله بن عباس را برای گفتگو با آنمدانشمند ا
نامیده » ھای اھل دوزخ سگ«خوارج را  ج دانست که پیامبر فرستاد. در حالی او می

 بود! این متعصبان از درک این مفاھیم واال بسیار دورند!

 ی رسیدن به حقیقت هستیمما در پی گفتگویی برا
به نیروی ھا  آن زنند. زیرا جنگند و یکدیگر را به زمین می ھا با ھمدیگر می خروس

اش  بازویشان تأکید دارند. اما زبانی که انسان خردمند آن را برای خود و جامعه
 ، زبان گفتگوست.کند انتخاب می پسندد می

نظری بیفکند که در  کسی که به جھان عرب و جھان اسالم در دوره معاصر
ھایش از تعالیم اصیل اسالمی بسیار دور شده است دچار اندوه و حزن شدید  فعالیت

 کند. ھای مختلف احساس ناخوشایندی پیدا می گفتگو میان گروه وضعیتشود و از  می
شنوند و  سازد. گروھی می را در ذھن ما متبادل میھا  آن گفتگوھایی که این مثال

خواھند دیگری  پردازند. ھرکدام از آن دو می یکدیگر به جنگ و جدال میدو خروس با 
طرفی، گفتگو و  بی شند و پیروزی از آن رأی و نظر است نه حقیقت. ما بهرا بکُ 
ما به دید یک  ایم. بلکه بینی در گفتگو، ادبیات و تبادل نظراتمان عادت نکرده واقع

خواھد فقط برای او  و از خود و دیگران میای که نظر فرد دیگر را قبول نمی کند  جانبه
آمین) بگویند به ویژه اینکه اگر یکی از ما در جایگاھی اجازه دھد نظرش بر ( بار ۸۰

 ١دیگران تحمیل شود.
امید ھا  آن جھت و شعاری توخالی است که از پس چنین گفتگوھایی، سروصدایی بی

طرف از آن استفاده کنند، دو ھر ای که احدی یا رسیدن به نتیجه پسندیده  به ھدایت
 کنیم. زندگی میھا  آن شدن خزانه آفاتی است که ما در میان رود. زیرا ھمانند باز نمی

در میان ما افراد مظلوم از ظالمان گالیه و شکوه دارند ... زیرا شالق در دست 
کند. اما  دھد و شب و روز علیه او دعا می ستمکاران است. او را به خداوند قسم می

___________________________ 
از این سخن این نیست که عقیده اسالمی به آرا و نظراتی تبدیل شده است که  جانب ) منظور این١

شود و در نظر فرد مخالف امری مقدس نیست و باید  گاھی مورد قبول واقع و گاھی مردود می
که گفتگو با مخالفان را قبول  -گفتگو با او را براساس این امر قبول کنیم. اما نظریه نگاه از باال 

ھیچ ارتباطی به اسالم  -خواھد که آرای او را قبول کند  از طرف مخالف فقط میندارد بلکه 
 ندارد.
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افتد، بسیار زود  مظلوم میشود و به دست  ست ظالم خارج میھنگامی که شالق از د
به ظالم تبدیل خواھد شد و خداوندی را فراموش خواھد کرد که مردم را از او بیم 

رحمانه حقوقشان را پایمال خواھد  داد. در نتیجه او به مردم ظلم خواھد کرد و بی می
 کرد.

 ن در نظر من اینگونه تجلی یافته است.ھای متعصبا اختالف و درگیری
برای اینکه ھمانند یک امت اسالمی دوباره به پاخیزیم و بتوانیم دردھایی را که 

ھا و طوایف متضاد و  برطرف سازیم که امت را به فرقه ،امت را از پا درآورده است
ت مخالف یکدیگر و حتی دشمنان دیرینه تبدیل کرده است باید اخالص، صراحت و رغب
ھا  برای برافراشتن پرچم اسالم داشته باشیم نه اینکه سعی نماییم پرچم احزاب و فرقه

 درآوریم. زرا به اھتزا
ھای مسلمانان ترویج کرده  که اسالم آن را در جان و انصافی طرفی ما امروزه به بی
 برای رسیدن به حقیقت نه به نفع اشخاص. یطرف بود نیازمندیم. بی
 :فرماید خداوند میمگر نه اینکه 

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُۡل َمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ﴿ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۖ ٱقُِل  ۡ� ُ ۡو ِ�  �َّ

َ
ۡو إِيَّاُ�ۡم لََعَ�ٰ ُهًدى أ

َ
آ أ َّ��

بِ�ٖ    .]۲۴[سبأ:  ﴾٢٤َضَ�ٰٖل مُّ
رساند  روزی میو زمین ھا  آسمان چه کسی شما را از :ای پیامبر! به مشرکان] بگو«[

گذارد؟ اگر از روی عناد پاسخت ندادند،  را در اختیارتان میھا  آن نعمات[و برکات و 
قطعًا یا ما [مؤمنان] یا شما [مشرکان] بر ھدایت یا ضاللت آشکاری  .خدا :خودت] بگو

ھستیم. [زیرا عقیده ما و شما با ھم تضاد روشنی دارد. پس حتمًا گروھی از ما و شما 
 »ای گرفتار ضاللت است.] اھل ھدایت و دسته

یابد؟ آیا در اینکه  پس کدامین مسلمان ھدایت را نزد غیر خداوند و پیامبرش می
 شود؟ یقت نزد پرورگار جھانیان و پیامبرش است دچار تردید میحق

طرفی در تعامل با مخالفان دعوت و راھنمایی  اما خداوند ما را به ادبیات گفتگو و بی
به او  که سخنانت را ای  کند ... چنین فرض مکن که از ھمان آغاز تو برای این آمده می

. بلکه گفتگو فقط برای بیان حقیقت و کشف را قبول کند! ..ھا  آن القا کنی و او باید
 شبھه قرار داده شده است.

شود. ھمچنانکه خداوند در قرآن  گفتگو با کالم نیکو شروع و با ھمان انجام می
 :فرماید کریم می
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ۡهَل ﴿
َ
ْ أ ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَوَ� تَُ�ِٰدلُٓوا  ب

ۡحَسُن إِ�َّ  لَِّ� ٱإِ�َّ
َ
ِينَ ٱِ�َ أ ْ ِمۡنُهۡمۖ  �َّ  ﴾٤٦َظَلُموا

  .]۴۶[العنکبوت: 
اھل کتاب [یعنی یھودیان و مسیحیان] جز به روشی که نیکوتر [و نرمتر، آرامتر  با«

 »تر است] بحث و گفتگو نکنید، مکر با کسانی از ایشان که ستم کنند. قبول  و قابل
  :این روش تا زمانی ادامه خواھد داشت که طرف مقابل به دو امر پایبند باشد

اسائه ادب کند و ھا  آن مقدسات طرف مقابل. پس نباید به رابردر برعایت ادب  )۱
بسیار سخن بگوید. بلکه ھر امری را که به نظرش قابل نقل است ھا  آن درباره
 طرفی و رعایت ادب شرح دھد. با بی

جستجوی حقیقت و عدم سرکشی و غرور در مقابل آن. ھرگاه طرف مقابل  )۲
د روشی را در پیش گرفت که قرآن درباره سرکشی و غرور وجود داشته باشد بای

که  ظالمان روا دانسته است. اگر گفتگوھای ما بر این روش محکم استوار باشد
قرآن کریم آن را بیان کرده است، مردم به مردمانی غیر از این تبیدل خواھند 

 شد و وضعیت ما تغییر خواھد کرد. اما باید به سوی خداوند شکایت برد.

 جا بود ینآغاز امر از ا
ند و تسامح کرد می در محیطی بزرگ شدم که شیعه و سنی در آن با ھم زندگی

ای که مادرم  مذھبی بر آن حاکم بود. پدر و مادر بزرگوارم از اھل سنت بودند. اما خانه
از کودکی در آن پرورش یافته بود، طبیعتی خاص و دارای تأثیری آشکار از ارتباط 

 بود.یکدیگر سنی با ھای شیعه و  میان خانواده
مربی و برادران رضاعی مادرم ھمگی شیعه بودند. مادرم بسیار به آن مربی احترام 

داشت و از طریق ارتباط پیوند  گذاشت و حتی پس از مرگش او را بسیار بزرگ می می
 ھایشان شریک ھا و شادی . در غمکرد می نیکیھا  آن خانواده او ھمچنان به محکمش با

یم دست نیاز کرد می آن خانواده ھم این گونه بودند. اگر به چیزی نیاز پیدابود. ھا  آن
 یم.کرد می به سوی او دراز

پیوند ھا  آن این برخالف رابطه مادرم با بسیاری از زنان شیعه بود که میان مادرم و
از اعراب ایران آبادانی بود که  آبادانی به مادرم، زنیھا  آن د. نزدیکترینش ایجاد می

فکر و با فرھنگ بود که بیشتر عمرش را در کویت به سر  اخالق، خوش یار خوشبس
 .کرد می جا زندگی برده بود و ھمچنان در آن
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در  گاھی مادرم در نتیجه طبیعی این ارتباط و پیوند محکم با شیعیان این بود که
یام برد که در آن عزاداری انجام و در ا ھا می هینیمرا با خود به حس دوران کودکی

 شد. ھای غذا توزیع می سینی ،محرم
 ھا برد. ھنوز ھم به یاد دارم که روزی در ھنگام نھار مرا با خود به یکی از حسینیه

ھا مشغول پختن غذا در آن  گذاشته بودند که زن یھای در حیاط حسینیه دیگ
 بودند.

از  بنشینیم تا او طدر این ھنگام مادرم از من خواست که در اتاقی روبروی حیا
دانستم و ھنوز ھم  نمی غ شود.رگفتن با زن واعظی که در حسینیه بود فا سخن

 خواست. دانم که از او چه می نمی
اما ھنوز به یاد دارم که بر روی یک صندلی در کنار صندوقی بزرگ نشسته بودم، 

ھایی از گل بود  نگاھی به اطراف خود انداختم. آنچه توجه مرا به خود جلب کرد، تکه
در صندوق گذاشته شده بود. ھمانند سایر کودکان به من وقت و مجال کافی داده که 

 :جا بازی کنم. ناگھان صدای مادرم را شنیدم نشد تا در این باره تخمین بزنم یا در آن
 »محمد بیا. باید برویم.«

ھنگامی که از آنجا خارج شدیم از مادرم درباره آن مکان پرسیدم و اینکه زنان در 
حسینیه) نام ( جا بودیم این خانه که ما در آن :ند. او گفتکرد می ط چه کارآن حیا

ھا در  ای چند منظوره است که در آن مراسم عزای عاشورا برگزار و ولیمه دارد و خانه
 کنند. جا استفاده می ھای مختلف دیگر از آن شود و مردم برای مناسبت آن توزیع می

 ر صندوق گذاشته شده بود، پرسیدم. پاسخ داد:ھایی که د از مادرم درباره تکه گل
 ساخته شده است و بالرکآن از قبر امام حسین در  ِل ُتربت حسینی است که گِ ھا  این

 کنند. شیعیان در ھنگام نماز بر روی آن سجده می
گاه از او پرسیدم  اند و ما سنی ھستیم؟! شیعهھا  آن چرا :ناخودآ

گاه ب  را دوست ندارند، ج اصحاب پیامبرھا  آن زیرا :ودپاسخ مادرم نیز کامًال ناخودآ
ھمه  ما . در حالی کهددھند و ابوبکر و عمر را دوست ندارن دشنام می عایشه راھا  آن

در روز ھا  آن را قبول نداریم. ھمچنینھا  آن دادن  دشنام اصحاب را دوست داریم و
پوشند و ما به چنین اموری  میکنند و لباس سیاه  زنند، گریه می عاشورا خودشان را می

خوانند  مانند ما نماز نمیھا  آن دانیم. عالوه بر این اعتقاد نداریم. بلکه آن را اشتباه می
 کنند. گذارند و بر تربت حسینی سجده می ھایشان را باز می بلکه در نماز دست
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 ؟کنند چرا چنین می :از مادرم پرسیدم
ی درباره سیره نبوی خوانده بودم که من ھمانند ھر کودک دیگری در مدرسه کم

بوده است و ابوبکر نیز دوست و ھمراه پیامبر در غار و در  ج عایشه ھمسر پیامبر
آورن عمر و فضایل او یاد  ھمچنین مقداری درباره چگونگی اسالم ھجرت بوده است.

انی تواند تصور کند مسلم گرفته بودم. کودکی که ھمه این امور را یاد گرفته باشد نمی
کنند. بنابراین از سخن او بسیار تعجب  دھند و لعن می این شخصیتھا را دشنام می

اگرچه  کردم. اما سن اندکم برای بازداشتن من از توجه به اموری این چنین کافی بود،
 چنین مسائلی از آن زمان در ذھنم نقش بسته بود.

ف شیعه و سنی سپری شد و بار دیگر خودم را روبروی اختال پی در یھا پ سال
دیدم. در دانشگاه و در ھنگام گذراندن درس گرامر انگلیسی با یکی از سیدھای 

ام با او  از آغاز آشناییکه حدود ده سال از من بزرگتر بود. من  ١موسوی آشنا شدم
زیرا  .م که مجال گفتگو درباره اختالف شیعه و اھل سنت را فراھم نکنمکرد می تالش

چنین موضوعی برای عموم مردم دارای حساسیت بود. اما این دوست ما بسیار 
ناسازگار و تندخو بود. عادت نداشت که ھیچ کس را به حال خود واگذارد. یکی از 

چرا تو شیعه  :ه ما را غافلگیر کرد و از سید پرسیدندوستان با سؤالی مضحک و گستاخا
 ھستی؟

که از دوستمان پرسیده شد. پس از آن دیدیم که سؤالی عجیب و غیرمعمول بود 
 کردیم به آن مبتال شویم. وارد بحث و جدال مذھبی شدیم که گمان نمی

سید) سخنانش را با اشاره به این امر اغاز کرد که چند سال در ایران درس ( 
ه است. به ھمین دلیل به اختالفات شیعه و سنی احاطه کاملی دارد و برای دخوان

 ای آماده است. بررسی ھر مسأله مناقشه و
م. او به اموری اشاره کرد که کرد می ھای او توجه در واقع من بیش از بقیه به حرف

گیری زده بودم. اما دوستان دیگرمان به  به غافلھا  آن درباره خودم راسالیانی بود 
ه. نپرداختند تا سخنان جدی و عاقال گویی و تحریک طرف مقابل می بیشتر به بیھوده

از او درباره  .فتگالی سخنانش از حدیث کسا سخن  به ھمین دلیل موسوی در البه
ریاض الصالحین) امام نووی ( منبع آن سؤال و این امر را جدی تلقی کردم. او مرا به

___________________________ 
 م. و در دانشکده علوم دانشگاه کویت اتفاق افتاد. ۱۹۹۲امر در سال  ) این١
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ارجاع داد. من بدان کتاب مراجعه کردم تا از صحت حدیث اطمینان پیدا کنم. زیرا 
گویی وجود  بود که در آن امکان شوخی و بیھوده ای دینی این امر در نظر من قضیه

 ١نداشت.
به علت  با وجود اینکه بحث مذھبی ما پس از این چند دقیقه به پایان رسید و سید

گاھی بیشتر از اختالف شیعه و سنی پیروز شد، اما من بیش از پیش ھمواره شیفته  آ
 اطالع بیشتر درباره ابعاد این موضوع شدم.

ھا و  واست که من با نیروی فراوان وارد این میدان شوم. سؤالخ گویی خداوند می

ثم «کشید تا اینکه روزی یکی از دانشجویان شیعه کتاب  ھا مرا به سوی خود می دیدگاه

سید محمد تیجانی سماوی را به من ھدیه داد. آن » آنگاه ھدایت شدم« :»اهتديت
رانی مادرم برایم فرستاده بود و از درگاه خداوند یدانشجو کتاب را به وسیله دوست ا

 طلب ھدایت کرده بود!برایم 
از شما چه پنھان این کتاب در آغاز در نظر من بسیار قوی بود. به طوری که قبل از 
خواندن آن چیزی درباره تاریخ فتنه، جریان سقیفه یا برخی از احادیثی که درباره 

کنند،  ن از آن برای اثبات امامت او استفاده میفضایل امام علی وجود دارد و شیعیا
 و یاد نگرفته بودم. هھیچ چیزی را نخواند

 روا نیست. اینھا  آن سخنانی برخورد کردم که سکوت درباره ناگھان در آن بهاما 
را مرتد و ھا  آن تازد و ھای مشھور اسالم می کتاب به اصحاب بزرگ پیامبر و چھره

تر و بدون داشتن حیا نسبت  تمامھرچه  این چنین با سادگینامد. آری  گزار می بدعت
 به خداوند و مردم.

تیجانی حق دارد معتقد باشد عبدالقادر گیالنی سرور اولیاست و ھمچنانکه در 
. یا یھودیان و ٢کند ھای او طواف می زمان تصوفش معتقد بود کعبه پیرامون خیمه

 جر بداند اما در مقابل یاران پیامبروعذم ج مسیحیان را در انکار حقیقت رسالت پیامبر
___________________________ 

موسوی حدیث کساء را به کتاب (ریاض الصالحین) امام نووی ارجاع داده است، با  ) عجیب اینکه١
تر بود که حدیث به صحیح  ر صحیح مسلم روایت شده است. شایستهوجود اینکه این حدیث د

مسلم ارجاع داده شود نه ریاض الصالحین. زیرا صحیح مسلم یکی از منابع اصلی احادیث 
ھای مختلف در  است. در حالی که ریاض الصالحین کتابی است که احادیثی را از کتاب جپیامبر

 خود گرد آورده است.
 گفتگو با منعم. ،۳۴، ص ) ثم اھتدیت٢
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. آری ١اش چنین معتقد بود ھمچنانکه پس از ھدایت خیالی ،را مجرم و گناھکار بداند
که او را محاسبه خواھد کرد و براساس اعتقاداتش او را پاداش یا سزا  او خداوندی دارد

به ھا  آن و صداقتو تشکیک درباره پاکی  ج خواھد داد. اما تکفیر آشکار یاران پیامبر
شوند، تا روز  ھایی که در میان مردم پخش می این شیوه زشت و ترویج آن در کتاب

قیامت موجب به وجودآمدن کینه و دشمنی خواھد شد. شایسته است کمی درباره این 
را در مورد طعن قرار ھا  آن گوید و شخصیتی که درباره اصحاب پیامبر اینگونه سخن می

 أمل کنیم و ببینیم او کیست و چه ھدفی دارد؟دھد، درنگ و ت می
گویدکه در ھمان دوران کودکی روستایشان را  تیجانی برای ما از شھرتش سخن می

! تا اینکه پس از آن داناترین فرد روزگار خود شد و از ٢در نورزدیده و به شھر رسیده بود
 ٣ھم داناتر بود. سمفتی کشور تون

کند که ھیچ کس ھم شأن او نبود،  اما او به ھمه این امور قانع نشد بلکه ادعا می
ھایش حاضر  در جلسات، دروس و سخنرانی –به ادعای او  –حتی شیوخ األزھر ھم 

ند کرد می اش تعجب شوند و از شنیدن میزان حفظ احادیث و آیات و دالیل کوبنده می
 ٤شود. میتا جایی که به اعتراف خودش دچار غرور 

بیند او با صراحت از  شوید زمانی که می سپس پس از چند صفحه دچار تعجب می
من از میزان « :گوید ناتوانی مطلق خود در گفتگو با یکی از کودکان نجف سخن می
گفت از حفظ داشت  ھوش این کودک با ھوش تعجب کردم که ھمه آنچه را که می

را از بر داشته باشد. زمانی که برخی از مصادر ای از قرآن  مانند اینکه یکی از ما سوره
تعجب من بسیار  ،را از حفظ برایم گفت شانھای و باب جلدھاتعداد با تاریخی را که 

گویی استادی به شاگردش درس  ،بیشتر شد. او با من به سخن گفتن پرداخت
 دھد. من در مقابل او احساس ضعف کردم و آرزو کردم ای کاش به ھمراه دوستم می

اشاره دارد که  این سخنان به این امر.» ٥ماندم شدم و در آنجا نمی می از آنجا خارج
 کودک نجفی از علمای االزھر و مفتی تونس باسوادتر و داناتر بود!

___________________________ 
 .۸۰) ھمان منبع، ص ١
 .۱۰منبع، ص  ) ھمان٢
 .۲۱۹منبع، ص  ) ھمان٣
 .۲۴منبع، ص  ) ھمان٤
 .۵۴منبع، ص  ) ھمان٥
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   اما تیجانی که خود را در گفتگو با علمای بزرگ اھل سنت به عنوان آن مناظره
کند  دیگری می  شگفتی و امور غیرمنتظرهھمتا معرفی کرده بود، تو را دچار  کننده بی

 تر است. که از سخنان پیشین عجیب
حدیث  مشھورھای  کتاب کند که نظیر چند صفحه بعد اعتراف می این دانشمند بی

سطح پایینی ھم وجود دارند، در اختیار نداشته است. فقط پس  هخانه ھر طلبرا که در 
شیوخ األزھر را در مناظره  جا که در آنرا به دست آورد ھا  آن »مکوکیه«از سفر به 
و در آن تحت تأثیر کودکان نجف و سپس بزرگانشان قرار گرفت. سپس به  !شکست داد

شیعی را که به بررسی اختالف شیعه و سنی ھای  کتاب وطنش بازگشت تا برخی از
 ھایی که قبل از من از میزان فراوان کتاب« :نویسد پردازند، دریافت کند. او می می

ام که ارسال شده بود تعجب کردم و دریافتم که از کجاست ...  رسیدن من به خانه
، ١را در اتاقی خاص که نام آن را کتابخانه گذاشته بودمھا  آن حال شدم و بسیار خوش

مرتب و چند روزی استراحت کردم. جدول ساعات کاری سال تحصیلی جدید را 
روز آخر ھفته ھم وقت خالی  ۴و  دریافت نمودم. سه روز متوالی تدریس داشتم

 أصل الشيعه«و  »عقائد الشيعه«ھای  کتاب ھا کردم و داشتم. شروع به مطالعه کتاب

این عقاید و افکاری که شیعه بدان معتقد بود  با را مطالعه نمودم. ضمیرم »صوهلاأو

» الدین موسوی را خواندم. شرف عبدالحسین سید »املراجعات«آرام گرفت سپس کتاب 
زمانی که مشاھده کردم این دانشمند شیعی این روایات را « :نویسد سپس در ادامه می

اگر این « :کند بر تعجبم افزوده شد. و با خود گفتم از صحیح بخاری و مسلم روایت می
کنم. سپس به  صحیح بخاری بیابم من ھم از این عقیده پیروی می حدیث را در

و  ٢مسلم، مسند امام احمد، صحیح ترمذی پایتخت سفر کردم و صحیح بخاری، صحیح
 ٣»مشھور دیگر را خریداری کردم.ھای  کتاب موطأ امام مالک و

___________________________ 
او اولین کسی است که کتابخانه شخصی را ابداع کرده است سپس این نام را برای اولین بار  ) گویی١

دادن علمای  ر ادعایش مبنی بر شکستبر آن نھاده است! در این جھل مرکب او تأمل کنید و د
 یابید. مصر و تونس بیندیشید خودتان جواب واضح و آشکاری می

شود. کتاب ترمذی سنن نام دارد نه  ھا ھم دچار اشتباه می تیجانی حتی در نگارش نام کتاب )٢
 صحیح ترمذی!

 .۸۸-۸۶ھمان منبع، ص  )٣
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حدیث را در اختیار نداشته است پس با  مشھورھای  کتاب اگر تیجانی تا آن زمان
علمای األزھر را شکست داده است و چه احادیثی را از حفظ داشته است و علمی، چه 

ھا را در  ه است، بدون اینکه یکی از این کتابکرد می دیگران استنادبه وسیله آن علیه 
را ھا  آن سراختیار داشته باشد. مگر اینکه ھمه علم او آن احادیثی باشد که ما در مدا

 یم؟!کرد می حفظ
کند که برای اموالی که برای ضریح امام علی ھدیه  از مردی که خودش اعتراف می

، امیدی برای جستجوی حقیقت ١ای از آن داشته باشد ھرهب کرد می شد و آرزو داده می
ورزان را به خود جلب  رود. زیرا ثروت درخششی فریبنده دارد که دیدگان طمع نمی
 کند. می

واقعًا عجیب است که فردی ھمچون تیجانی و با این درجه از علم و عقل به 
از بپردازد و معتقد باشد که امت اسالمی  ج برانگیختن شبھات پیرامون اصحاب پیامبر

ھا،  خواھد ھمه پیروزی بر راھی تاریک بوده است و به دیگر سخن اینکه او می آغاز
ھای خالصانه و نصوص الھی را به تصویر سیاھی تبدیل کند که  فتوحات و جانفشانی

 ھیچ ارتباطی با وحی، عقل و واقعیت ندارد.
سئولیت سنگینی بر دوش من نھادی که من آن را تو بار م !ای تیجانی ادامه بده

م و در درون من نگرانی به وجود آوردی که از آن بیم داشتم. اما از امروز کرد می انکار
ام که با ھمه نیروھایی که خداوند به من ارزانی داشته است وارد این  تصمیم گرفته

اند یا  تجارت قرار دادهرا وسیله  عقاید این که میدان شوم و حقیقت تو و امثال تو را
و سنی را با تأمل فراوان مزدورانی بیش نیستند روشن خواھم کرد و اختالفات شیعه 

بررسی خواھم کرد و چھره حقیقی آن را به اندازه توان و طاقت خودم و به دور از 
تعصب کشنده مذھبی و عاطفه قوی که ھیچ دلیلی در برابر آن مقاومت نخواھد کرد. 

 داد.نشان خواھم 

 لدر مزار حضرت زینب
که قرار بود برای اولین بار مرا به سوریه ببرد، در فرودگاه بر  یزمانی که ھواپیمای

 صبح بود. ۱۰زمین نشست، تقریبًا ساعت 

___________________________ 
ام یعنی منعم)  پشت سر او (ھمراه عراقی« :دنویس در ضمن تعریف زیارت نجف می ۵۰در صفحه  ) او١

 دادند. ای ازآن را به من می کردم که بھره شده بودم گویی آرزو می  حرکت کردم در حالی که گیج
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به مسجد اموی رفتم و در مناطق مختلف دمشق گردش و از مساجد و کلیساھای 
 هسید( گردش مرا به منطقهقدیمی آن به دقت بازدید کردم. اما پاھایم پس از این 

زینب) رساند تا بدین ترتیب افقی جدیدی را درباره اختالف شیعه و سنی در برابر 
 دیدگان من بگشایند.

سید، زینب) چیز عجیبی دیدم ... ھزاران زائر برخی در حیاط مسجد ( در مسجد
دو  ند یاکرد می روی زمین نشسته بودند، برخی در کنار مرقد نذوراتشان را تقدیم

آوردند و برخی در قسمت دیگر مسجد در شبستانی بزرگ  رکعت نماز زیارت به جا می
 دادند. کنم حسینیه بود، به سخنرانی یکی از علمای شیعه گوش می که گمان می

من با تعجب فراوان برخی از زائران مرقد را دیدم که در حیاط مسجد و بدون 
 کشند! جا سیگار می کمترین احساس گناه و حرمت آن مکان، در آن

آنچه باعث تعجب بیشتر من شد این بود که بقیه زائران و نمازگزاردن این عمل را 
 ١عادی و بدون اشکال بود!ھا  آن کردند، گویی این امر در میان تقبیح نمی
اینکه من آن را احساس کنم. مدتی  ھای بسیاری بر من گذشت بدون ساعت

ھا و تأمل در زائران ضریح  به مطالعه کتابطوالنی در مرقد حضرت زینب ماندم و 
پرداختم، در راه رفتن به مسجد و مرقد حضرت زینب از حوزه شیرازی گذشتم که  می

شد. و برخی از علما و شیوخ  ای بزرگ بود که به خیابان کناری مسجد منتھی می حوزه
ا خودم آرزو شدند. ب شیعه را دیدم که در کنار حوزه ایستاده بودند یا از آن خارج می

 شدم. این حوزه درس بخوانم. اگر اصرار مادرم نبود بدانجا ملحق می در کردم

___________________________ 
ھای تیجانی مطلبی را خوانده است که به  کرد که در یکی از کتاب تعریف می ) یکی از دوستان١

ای  کردم و با شگفتی فراوان دیدم تیجانی از پدیده ھمین امر اشاره دارد. کتاب مورد نظر را پیدا
 کند! که من دیده بودم به عنوان امری عادی و شایع در مساجد و مراقد یاد می

تحت  ۱۶۹صفحه » ھا اھل بیت کلید حّل مشکل« :»ل احللول عند آل الرسولك«تیجانی در کتاب  
عت از شیعیان به علت سیگار اھل سنت و جما« :گوید می» سیگارکشیدن در محل نماز«عنوان 

این عمل منکر و جزو اعمال  :گویند کنند و می کشیدن در مساجد و اماکن نماز بسیار انتقاد می
شیطان است. در واقع باید گفت این پدیده تقریبًا در ھمه میان شیعیان رواج دارد و ھرگاه برای 

رد. به یاد دارم زمانی که اولین شوی با مشاھده آن تعجب خواھی ک اولین بار وارد مساجدشان می
بار در نجف این امر را مشاھده کردم بسیار تعجب و آن را تقبیح کردم. به ھمین دلیل در این باره 

 »ھا به من پاسخی دادند که مرا قانع نکرد. از یکی از علمایشان پرسیدم. آن
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کنم.  مشاھده کردم فراموش نمی السيده زينب)( اما ھرگز جوانی عراقی را که در
ام و شناخت بیشتر واقعیت عقاید شیعه  مدتی ھمراه او بودم که تأثیر خوبی بر روحیه

 .داشت
 ۱۵نمود. اما پسر یک عالم شیعه بود که بیش از  شیعه می او ھمچون بقیه عوامل

سال پیش از عراق به ایران مھاجرت کرده بود. در نتیجه این پسر در ایران بزرگ شده 
و پرورش یافته بود. سپس به ھمراه پدرش به سوریه آمده بود تا در یکی از 

 ١کار کند.» سیده زینب« محله ھای کتابفروشی
به او گفتم از او خوشم آمده است. او کسی بود که تعصبات  با صراحت و آشکارا

شده است، او را تسخیر نکرده بود. او در سخنانش  مای که امروز گریبانگیر مرد فرقه
مرا تکذیب نکرد بلکه برخالف شیعیان دیگری که قبًال دیده بودم کامًال صراحت 

 داشت.
بدان که قبل از ھر چیز برای من آسان است که به شیعیان اموری را  :به او گفتم

را گمراه بدانم و باب بحث و ھا  آن مخالفانشان بسنده کنم وھای  کتاب نسبت دھم و به
کنند. اما من در  را از آغاز ببندم. ھمچنانکه بسیاری از مردم چنین میھا  آن مناظره با

ای از اتھامات و اباطیل  در میان توده جستجوی حقیقت ھستم و گمشده خودم را
 خواھم یافت.

 ام. من برای ھر آنچه بخواھی آماده :افزودآمد گفت و  پس به من خوش
گاه و با سرعت تمام سخن می گفت؛ ھنوز ھم سخن او را به یاد دارم  او کامًال ناخودآ

جا  مردم آندانم چگونه در ایران انقالب اسالمی به وقوع پیوست ...  نمی :گفت که می
خواری  در روزھای ماه مبارک رمضان آشکارا روزهھا  آن از دین دورند و بسیای از

داد،  کنند. اگر در عراق انقالبی رخ می عالوه بر این نماز را ھمواره کوتاه می کنند و می
برخالف ایران که معتقدم  ،نمود. زیرا در آنجا مردم واقعًا شیعه ھستند تر می واقعی

 اما مردم آن بسیار با دین فاصله دارند. ،ان شیعه استحکومت ایر
ھا  آن دوستی با او سؤاالت دیگری از او پرسیدم. یکی از پس از چند روز ھمراھی و

درباره دیدگاه او درباره آن دسته از علمای شیعه بود که به صراحت از تحریف قرآن 
___________________________ 

را که در آن زمان به  فروشی م. آن جوان و آن کتاب ۲۰۰۶دیدار اخیرم از سوریه در سال  ) در١
کتابفروشی سیده رقیه مشھور بود نیافتم. گویی به شخص دیگری واگذار شده و نام آن تغییر پیدا 

 بود. کرده
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اند! به  ای ما چنین نگفتهھرگز! ھیچکدام از علم :کریم سخن گفته بودند. او پاسخ داد
ھا ھستیم و منابع شیعی در اینجا فراوان  برادر گرامی ما در محله کتابفروشی :او گفتم

 توانم این اقوال را به شما نشان بدھم؟ است آیا می
ھای این امر را به یاد داشتم. به ھمین دلیل به  در آن زمان فقط یک مورد از ارجاع

 :خواھید؟ گفتم چه کتابی می :مرد کتابفروش پرسید .ھا رفتیم فروشی یکی از کتاب
 تفسیر صافی عالمه کاشانی.

آن جوان به صاحب کتابفروشی سالم کرد و جلد اول تفسیر صافی را از او گرفت. 
نظر را به جوان  سپس از کتابفروشی خارج شدیم و در کنار آن ایستادیم و صفحه مورد

توانست  ین بار مطلب را خواند. گویی نمینشان دادم. او مدتی طوالنی نشست و چند
 ١باور کند.
ع از کتاب به تو آن نبود که خودنمایی کنم ضدادن این مو ھدفم از نشان :گفتم به او

ات تشکیک ایجاد کنم. مقصود من واضح است و در آن ھیچ غرضی  یا درباره عقیده
ورزند چه شیعه  خواھم از اسالم در برابر ھمه کسانی که به آن طعن می ندارم. می

___________________________ 
در تفسیر صافی، مقدمه ششم را به اثبات تحریف قرآن اختصاص داده و آن را چنین نام  ) کاشانی١

او پس از ذکر » کاست قرآن و تأویل آنآوری، تحریف، کم و  مقدمه ششم درباره جمع« :نھاده است
ھا را از منابع مورد اعتماد شیعه نقل  ھا استناد و آن روایاتی که برای اثبات تحریف  قرآن بدان

آنچه از این اخبار و روایات « :گوید کرده است به نتایجی دست یافته است که درباره آن چنین می
ید این است قرآنی که در میان ماست ھمه آ نقل شده است برمی ÷دیگر که از طریق اھل بیت

نازل شده است. بلکه مقداری از آن برخالف آن چیزی  جآن قرآنی نیست که بر حضرت محمد 
است که خداوند آن را نازل نموده و برخی از آن دچار تحریف و مطالبی از آن حذف شده است. از 

ھای  نامھای منافقان در  قسمتجمله چندین بار نام امام علی و کلمه (اھل بیت) و ھمچنین 
ھای آن براساس آن چیزی  متعددی از قرآن حذف شده است. ھمچنین ترتیب آیات و سوره

سپس عقیده تحریف قرآن را در نظر علمای بزرگ » نیست که خداوند و پیامبرش دوست دارند.
اید گفت که ثقة ب /اما درباره اعتقاد مشایخ و علمای ما« :گوید کند و می شیعه امامیه بیان می

االسالم کلینی به تحریف و نقصان قرآن معتقد بود. زیرا او در این باره روایاتی را در کتاب 
ھا را مردود ندانسته است. ھمچنین او در آغاز کتابش  ذکر کرده و ھیچکدام از آن افی)ك(ال

فسیر استادش ھا اطمینان دارد. ھمچنین ت کند که از صحت آن او اموری را روایت می :گوید می
علی بن ابراھیم قمی مملو، از این اقوال است و در این باره مبالغه کرده است. ھمچنین شیخ 

 ھا عمل کرده است. طالب طبرسی نیز در کتاب االحتجاج، بر روش آن احمد بن ابی
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د خواھ باشند یا سنی محافظت کنم. امور را از دیدگاه یک فرد شیعه مذھبی که می
مذھبش را به وسیله حق و باطل پیروز سازند نگاه نکن. بلکه امور را به کتاب خداوند و 

 را به عنوان داور قرار بده.ھا  آن ارجاع بده و ج سنت پیامبر
گاه  :او به گفتن این سخن بسنده کرد آن را از پدرم خواھم پرسید و تو را از آن آ

اطالع داد که به سوی پدرش رفته است و خواھم کرد. یک روز بعد از این دیدار به من 
کند قرآنی که امروزه در  از تفسیر صافی را که کاشانی در آن ادعا میموضعی  :گفت

 میان ماست تحریف شده است به او نشان دادم.
درنگ جلد و صفحه  قبل از اینکه به پدرم آن صفحه از کتاب را نشان دھم، پدرم بی

ما در این  کاشانی در این امر اشتباه کرده است و :ادآن مطلب را به من گفت و ادامه د
 والسالم. .عقیده نیستیم اشتباه با او ھم

 نظر تو چیست؟ آیا با نظر پدرت در این باره موافقی؟ :به جوان گفتم
 پذیریم. آری. کاشانی اشتباه کرده است و ما نظر او را نمی :پاسخ داد

قرآن منبع اول قانونگذاری اسالمی است و تشکیک در آن اعتقاد به  :به او گفتم
تحریف آن به معنای تخریب دین است. اگر ما درباره یک مسأله ساده فقھی سخن 

اما اینکه » فالنی دچار اشتباه شده است و تمام شد.« :گفتیم کافی بود گفته شود می
ه آن اینگونه سخن بگوید، این کاشانی این گونه در کتاب خداوند طعن بورزد و دربار

 اصًال درست نیست.
ای دوست من برای لحظاتی فراموش کن که کاشانی شیعه است. کتاب خداوند را 

ورزیدن نسبت به کالم خداوند و تشکیک درباره آن و اعتقاد به کم  یاری بده. اگر طعن
 و زیادشدن قرآن، کفر نباشد پس کفر چیست؟

بست نگه دارم. پس موضوع را  را بیشتر در بن جوان سکوت کرد و نخواستم او
خاتمه دادم. بقیه وقت را به بحث درباره امور دیگری گذراندیم. تا اینکه روزی با 

یکی از بزرگان از من خواسته است با تو  :خواھی کرد و گفت شرمندگی از من معذرت
. اما وضعیت او ای در این باره طلب نکردم کننده ھمنشینی نکنم. من از او تفسیر قانع

م. به ھمین دلیل از او تشکر کردم و به امید اینکه روزی او را دوباره کرد می را درک
 ببینم از او خداحافظی کردم.

ه از مرقد حضرت زینب به کشورم برگشتم در یبعد از یک ماه تمام اقامت در سور
 کتابھا بودم. آن حالی که با خودم کتابھایی را آورده بودم. به شدت مشتاق خواندن
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این دیدار گنج ارزشمندی بود که روزگار آن را به من ھدیه کرد. اما این تنھا ھدیه 
سازی شناخت و معرفت من نسبت به این امور  فردی نیز در غنی تآن نبود. مناظر

 الی کتاب به این امر را اشاره خواھیم کرد. نقش به سزایی داشت که در البه

 دوست داشتن اهل بیت
ما را براساس اسالم و در راه آن دوست داشته باشید « :گوید العابدین می زینامام 

 »داشتن شما موجب ننگ و عار برای ما خواھد شد! پاید دوست که دیری نمی

 داشتن اهل بیت ... دوست
که اھل بیت را  از میان گروھی ،اگر اختالف بین اھل تسنن و تشیع اختالفی بود

به را ھا  آن نفرت دارند و حقھا  آن از اھل بیت دشمنی و با گروھی کهدوست دارند و 
 شدم. ، از ھمان روز اول شیعه میآورند جا نمی

ام راه و مسیر را اشتباه  شد که در طول این سی سال زندگی اگر برایم روشن می
ام، حاضر بودم که این مدت را فراموش و به جای آن زندگی دیگری را شروع  پیموده

 کنم.
 ف حقیقی بین اھل تسنن و تشیع به این سادگی نیست.ولی اختال

برای رفعت درجه و مقام اھل بیت به ھا  آن حادیثی کهادانند اکثر  شیعه می یعلما
کنند، نیز  را روایت میھا  آن کنند، احادیثی ھستند که اھل سنت آن استناد می

ل یی حفظ فضاشمارند و برا دانند که اھل سنت چقدر مقام اھل بیت را بزرگ می می
ل اھل بیت یمناقب و فضا بارهحادیث نبوی که دراآنان چقدر اھمیت قائلند، حتی 

ھایی که از  حدیث و بعد در کتابھای  کتاب است، نخست توسط بخاری در مستندترین
 لحاظ سندی در مراحل بعدی قرار دارند ثبت و ضبط شده است.

امع ترمذی را نگاه بکند ھایی مثل صحیح بخاری و مسلم و یا ج سی که کتابک
حسین یا  ،حسن ،ابیطالبل علی بن یدر فضاھا  آن بیند که بعضی از حتمًا فصولی را می

و دیگر افراد اھل بیت نوشته شده  ابیطالبجعفر بن  ،عباس و پسرش عبدالله ،فاطمه
زیادی است که اھل تسنن مخصوصًا در مورد اھل بیت ھای  کتاب این عالوه بر .است
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 ۲۴۱( ١فضائل الحسن و الحسین) نوشته امام احمد حنبل( ھای کتاب اند مانند نوشته

 ذخائر العقبی( ) و  ھ ۳۰۳( ) حافظ نسائیابیطالبخصائص أمیرالمؤمنین علی بن ( ) و  ھ

استجالب ارتقاء الغُرف بحب أقرباء ( ) و  ھ ۶۹۴( محب طبری بی)رمناقب ذوی القيف 

 فضائل أهل البيت)يف  إحياء امليت( و)   ھ ۹۰۲( سخاوی حافظرشف) لذوی او ج الرسول

 هر الشفافااجلو( و فضل الرشفني)يف  جواهر العقدين( ) و  ھ ۹۱۱( الدین سیوطی جالل

 مناقب القرابهيف  درّ السحابه( ) و  ھ ۹۱۱( نورالدین شریف سمھودی فضائل األرشاف)يف 

 دیگر.ھای  کتاب ) و بسیاری از  ھ ۱۲۵۰( شوکانی الصحابه)و
ای جز این ندید  الله العظمی میرزا محمدحسین مامقانی چاره به ھمین دلیل آیت
مقصود و ھدف ما از این خاتمه روشن شدن  :و خالصه کالم« :که اعتراف کند و بگوید

به جای  ÷معتقد به جانشینی علیاگرچه  این مسأله است که اھل سنت و جماعت
تنھا ھا  آن دانند، ولی ت را از آن اھل عترت و طھارت نمینیستند و خالف ج رسول اکرم

امیرالمؤمنین  ٢والیت مطلق به نظر دارند و در این دو مسأله با شیعه اثناعشری اختالف
کنند و به تمام فضائل و مناقب امامان معصوم اعتراف دارند. ولی این قضیه بر  اقرار می

کنند اھل سنت  است تا جایی که گمان می پوشیدهبیشتر مردم [شیعیان] نامفھوم و 
 ٣کنند. را انکار می ھا همئل ایفضا

ھل بیت را اھردو  پس چه اختالفی بین این دو جماعت وجود دارد در حالیکه
 ورزند؟! محبت میھا  آن دوست دارند و به

ابعاد اختالف بین اھل سنت و تشیع به این نکته پی  هھایم دربار خالل پژوھش در
اند و  را مطرح کردهھا  آن ثنی عشریاکه مسائل زیادی وجود دارد که شیعه ام  برده

 :و اھل سنت بوده استھا  آن ھمیشه دلیلی در ایجاد شکاف بین
___________________________ 

این کتاب را به او نسبت داده  ۱۲۵صفحه  ۴الدین ابن تیمیه در کتاب (منھاج السنة) جلد  تقی )١
 است.

دادن و بیعت با خالفت و امامت او در دین و  کردن و یاری منظور ازوالیت مطلقه محبت ) اگر٢
گر حقانیت امام علی در برابر دشمنانش (در جنگ صفین و جمل) باشد، قطعًا درست است، ولی ا

ھا در  منظور از آن پذیرفتن غلویی مانند اعتقاد به داوری اھل بیت در دنیا و آخرت و حضور آن
 گویی محض است. ھا باشد، گزافه ھنگام مرگ و واگذاری حساب و کتاب مخلوقات به آن

ة)کتاب  )٣ جّ  قبوهلم فضائل اهل البيت).و (علامء العامةزیر عنوان  ۲۸۷صفحه  (علم املَحَ
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و  ج از اسالم بعد از وفات رسول اکرم ج و برگشتن صحابه پیامبر اددتمسأله ار* 
 ابوبکر و عمر)!( نفرین شیخین

از اشتباه و فراموشی ھا  آن شیعه و ادعای اینکهبودن امامان   مسأله معصوم* 
 مصون ھستند!

مسأله اینکه امامان شیعه والیت تکوینی دارند و ھمه موجودات ھستی مطیع و  *
 ھستند!ھا  آن فرمانبردار

بر بندگان [به حکومت] را ھا  آن مسأله از طرف خدا آمدن امامان و اینکه خداوند* 
 یامبران را [بر مردم] تثبیت کرده است!منصوب کرده ھمچنان که حکومت پ

 وصف امامان اھل بیت با اوصافی که فقط شایسته خداوند ھستند! *
ھای عقیدتی و تاریخی که در تاریخ آمده به نحوی  این مسائل در کنار دیگر بحث

نقش داشته است. به شکلی که  گروهدو  میان اینورزی  مستقیم در ایجاد تنفر و کینه
یک مقصد را دارند ولی سر یک دو راھی قرار ھردو  ثنی عشریاعیان اھل سنت و شی

 رسند. دارند که ھرگز به ھم دیگر نمی
ھستند ھا  آن این طرز فکر در ذھن بسیاری از شیعیان ھمچنان باقی است که فقط

به اھل بیت محبت دارند و والیت آنان را قبول دارند و اھل سنت دشمنان اھل بیت 
دشمنان اھل را دوست دارند! اگر ھا  آن ، و یاد بھترین صورتندنفرمت ھا آن ھستند و از

الشهاب ( توانی کتاب عالمه یوسف بحرانی در صحت این مطالب شک و گمان داری می

گوید  او می .اھل سنت نوشته شده است بخوانی هرباکه دررا  معنی الناصب)يف  الثاقب

داشتن به  یعنی اعتقاد ١†اھل بیتآید محبت  خبار برمیاخالصه آن که چنانچه از «
 و قراردادن ایشان در مرتبه و منزلت خودشان و باور به این که دورگذاشتنھا  آن امامت

ھا، دشمنی و تنفر از اھل بیت تلقی  دادن دیگران بر آن این جایگاه و برتری زاھا  آن
ن اھل سنت و برخی از شیعیان در مورد محبت اھل ایمشود و این اختالفی که  می

___________________________ 
طالب، حسن و حسین، علی بن حسین، محمد  گانه (علی بن ابی از اھل بیت امامان دوازده ) مراد١

بن علی ملقب به باقر، جعفر بن محمد ملقب به صادق، موسی بن جعفر ملقب به کاظم، علی بن 
موسی ملقب به رضا، محمد بن علی ملقب به جواد، علی بن محمد ملقب به ھادی، حسن بن علی 

 و محمد بن حسن ملقب به قائم، حجت و مھدی منتظر است.ملقب به عسکری 
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اھل سنت  بر مخالفت یواضح دلیلدلیل و برھان است.  بیت وجود دارد، ادعاھایی بی
 ١.»ھاست با آن

 ۳۰۷جلد دوم صفحه  »األنوار النعامنيه«الله جزائری در کتاب  چنین نعمت ھم

و  †کرد که امامان توان به این مورد اشاره در تأیید این مطالب می :نویسد می
لفظ ناصبی [به معنای دشمن] را در مورد ابوحنیفه و  ،ھای برجسته اھل بیت شخصیت

کسی نبود که با اھل بیت دشمنی کند، در حالیکه ابوحنیفه  .بردند امثال او بکار می
کسی  به ھرگز .کرد می اظھار محبتھا  آن جدایی گرفته بود ولی بهھا  آن بلکه او از
 ازکه خودش در محبت دیگران غلو و افراط داشته باشد ولی  نخواھید کردبرخورد 

 اینکه دیگران او را کم دوست داشته باشند، راضی و خشنود باشد.
 اھل بیت و هربااھل سنت تمجیدھایی درھای  کتاب لذا ھر چند علمای شیعه در

را بخوانند ولی این امور ھیچ وقت تصور ذھنی آنان را درباره ھا  آن تحسین مقام یکی از
دھد، ھر چند که نویسنده این مطالب نیز به باور و عقیده شیعیان  اھل سنت تغییر نمی

، اعتقادی عمر و عثمان و بقیه صحابه ،ابوبکر از سویآن  اغتصابدرباره امامت و 
 نداشته باشد!

ها  مان است و دشمنی و کینه نسبت به آناهل بیت نشانه تقوا و ای دوست داشتن
 عین نفاق و گمراهی است

ایمان وتقوا است و دشمنی با آنان نفاق و  ج داشتن اھل بیت پیامبر دوست
را دوست  ج را دوست بدارد مانند آن است که رسول خداھا  آن ھر کس .گمراھی

 است. دشمنی کرده  ج دشمنی کند با پیامبرھا  آن داشته باشد و ھر کس با
اش افتاده است، در این باره  دشمن آنان در دنیا ملعون و منفور و در جھنم بر چھره

 »٢يبغضنا أهل ابليت أحد إال أدخله اهللا انلار بيده، ال نفيس يواذل«ید فرما می ج پیامبر

___________________________ 

 .۱۴۴صفحه  معنی الناصب)يف  (الشهاب الثاقب ) کتاب١
آن را روایت کرده است و گفته است (حدیث بنا به  ۱۵۰] جلد سوم صفحه کدر [المستدر ) حاکم٢

شماره  ۶۴۳صفحه  ۵شرط مسلم صحیح است) و نیز ألبانی در کتاب (السلسلة الصحیحة) جلد 
 آن را صحیح دانسته است. ۲۴۸۸
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دشمنی  اھل بیت قسم به کسی که زندگی و مرگ من به اراده اوست، ھر کسی با ما«
 »اندازد. کند خداوند حتمًا او را به جھنم می

اسناد متواتر بر وجوب محبت و دوستی  دارای ھمه متون« :گوید ره) می( ابن وزیر
وارد « :صحیح آمده است حدیث مثًال در .ندنک دادن آنان داللت می اھل بیت و یاری

اینکه دوست داشته  تا .وریدآ نمیشوید تا اینکه ایمان بیاورید و ایمان  میبھشت ن
که او را دوست دارد) و از  استکسی  ھمراهانسان ( و ھمچنین آمده است» شوید

  :حزاب استا ۀسور ۳۳اختصاص دارد آیه  †مواردی که به اھل بیت

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 .]۳۳[األحزاب: 
[پیامبر] دور کند و شما را کامًال  واھد پلیدی را از شما اھل بیتخ خداوند قطعًا می«

 .»پاک سازد
و ھا  آن گذاشتن به  ارج و احترام ،شمردن  بزرگ ،داشتن  به این خاطر دوست

 هرباتطھیر در و تان از واجبات است. زیرا آیات مباھله و مودشباورداشتن به مناقب
 ١ل شریف و عالی ھستند.یست و اینان صاحبان ھمه مناقب و فضانازل شده اھا  آن

ای از  امام ابوبکر محمد بن حسن آجری از چکیده این مطالب این چنین نتیجه
بر ھر زن و « :گوید نوازد؛ او چنین می ھا را به شنیدن آن می گیرد که گوش می مبای را

 ،فاطمه ،ابیطالبیعنی علی ابن  ج پیامبرمرد مسلمان واجب است که به اھل بیت 
را ھا  آن د ورگذاباحترام  شعباس و فرزندانشان ،٢حمزه ،جعفر طیار ،حسین ،حسن

___________________________ 

 .۴۱۶صفحه  (ايثار احلق علی اخللق)،کتاب  )١

(عمارة) که مادرش خولة دختر قیس بن قھد  :ھا بودند این سحمزه بن عبدالمطلب ) پسران٢
او و برادرش « :انصاری است. (یعلی) مادرش از انصار و قبیله اوس بود، ابن عبدالبر گفته است که

ھا روایتی نقل نشده است. به  ھا گذشته بود. از آن سنی از آن جیعلی در ھنگام وفات رسول اکرم 
گفتند، عمار بزرگترین فرزند او بود و اگر تا بعد شھادت پدرش که شش سال و  حمزه ابوعمار می

 مبر بوده است.چند ماه قبل از وفات پیامبر بوده زنده مانده باشد، حتمًا جزو یاران پیا
از صحابه بودند. و بعد از حمزه با ھردو  یکی (سلمی) و دیگری (أمامة) بود که سدخترھای حمزه 

 (مجهره أنساب العرب) :ھا به جا نماند. نگا مرگ فرزندانش نسل او منقطع گردید. و ھیچ کس از آن

 .۳۵۳ابن عبدالبر جلد اول صفحه  (االستيعاب)و کتاب  ۱۷ابن حزم، صفحه 
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ھستند و بر مسلمانان واجب است  ج اخد. اینان اھل بیت رسول داشته باشددوست 
را نادیده بگیرند و با آنان ھا  آن را بزرگ بشمارند. بدیھا  آن و محبت کنندھا  آن که به

ھرکدام از فرزندان و  .بر آنان صبور باشند و برایشان دعا کنند وسازش داشته 
اند و اگر  و نیکوکار خود بوده گان بزرگواربر اخالق گذشتباشند نوادگانشان که نیکو 

شدن و حفظ و سالمت او  نداشته است در حق او دعای صالح یاخالق خوبھا  آن یکی از
گذاریم  ما نمی :اند اند، و به او گفته ه و اھل عقل و ادب با او حسن معاشرت داشتهدکر

که تو اخالقی غیر از اخالق نیکوی گذشتگان خود را داشته باشی و تو را از آن برحذر 
داریم و به خاطر محبتمان به تو دوست داریم که ھمان اخالق شریف و نیکوی اھل  می

 ١»د نیز با این امر موافق است.را داشته باشی، خداون ÷بیت
شخصی که  هربادر :اگر کسی بپرسد«نویسد  ھمین کتاب می ۸۱۱آجری در صفحه 

حسن و حسین و  ،سعلی اما محبتفقط ابوبکر و عمر و عثمان را دوست دارد، 
داشتن و  د چه نظری داری؟ آیا این دوستررا قبول ندا سھمچنین خالفت علی

 ای برای او دارد؟ فایده سعمر و عثمانمحبت او در حق ابوبکر و 
 .منافق است و نه صفت یک انسان مؤمن شخِص  پناه بر خدا، این صفِت  :باید گفت

 إ كاال مؤمن واليبغض كال �ب« :رمودف سبه علی ج پیامبر
ّ

 فقط مؤمنان« »٢ منافقال

من «است  فرمودهھمچنین  .»ندنک میبا تو دشمنی  و فقط منافقان دنتو را دوست دار

و » مرا اذیت کرده است در واقع ھر کس که علی را آزار دھد« »٣فقد آذا� آذی علياً 
 دوستدار سبودن و شھیدشدن او گواھی داده است. علی پیامبر به خالفت و بھشتی

این  ھمهخداوند و رسولش است، و خداوند و پیامبرش [ھم] او را دوست دارند ما 
پس لعنت  .ایم و محبت به حسن و حسین ذکر کرده ھای پیامبر درباره فضایل او گواھی

داشته باشد و از آنان سرپیچی را دوست نھا  آن که دابآخرت بر کسی  خداوند در دنیا و
ھستند و ھمچنین کسی که  ااز این لعنت مبر سابوبکر و عمر و عثمان ردیدت یب کند.

___________________________ 

 .۸۳۲صفحه  (الرشيعة) کتاب )١

طالب در حدیث شماره  قسمت مناقب علی بن ابی تاب املناقب)كسنن خود در کتاب ( ) ترمذی٢
 آن را روایت کرده است. ۳۷۳۶

 .۲۲۹۵حدیث شماره  (السلسلة الصحيحة) :ھای اسناد حدیث صحیح است (نگا طریقه ) ھمه٣
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و چنین دوست دارد  را پذیرفته باشد و اھل بیتش را سابیطالبوالیت علی ابن 
ھا  آن خالفت ابوبکر و عمر و عثمان را قبول نداشته است و دوست سبپندارد که علی
ما یقین داریم که  .ھم بدگویی کرده مستحق چنین نفرینی استھا  آن نبوده و حتی به

به او پس این نوع محبت  .ھستند مبرای نارایاز داشتن چنین  سحسن و حسین ،علی
به  سابوبکر و عمر و عثمان را نیز چنان که علی مگر آنکه ،ندرسا ھیچ سودی نمی
پرداخته است ھمراه با اھل بیت  و اظھار برائت از دشمنانشان لشانیوصف و ذکر فضا

این است راه  .و از خاندان پاکش راضی باد س. پس خداوند از علیه باشددوست داشت
 ».و روش مسلمانان عالم و عاقل

تبعیت از قرآن بر ھمه مسلمانان واجب است، « :گوید ابن تیمیه می شیخ اإلسالم
را به خاطر آن مبعوث کرده بلکه این امر اصل ایمان و ھدایت خدا است که پیامبر 

پوشی از خطاھای آنان و رعایت  و چشم ج است، ھمچنین محبت اھل بیت پیامبر
 حقشان بر ھمه واجب است.

سفارش و توصیه کرده است. ھا  آن به ج اللهی که رسول یھا اما دو چیز گرانب
 ج رسول الله« :کند که گفت صحیح) از زبان زید بن أرقم روایت می( مسلم در کتاب

 يا أيها انلاس، إ�« :شد به ما گفت در محلی که بین مکه و مدینه بود و ُخم نامیده می
 »گذارم به ارث می ھا را در میان شما ای مردم من دو چیز گرانب« »م اثلقل��في كتار

تاب اهللا ك« .تر است از این دو چیز از دیگری با ارزش یو در روایتی آمده است که یک
کتاب خداوند  درباره و» .ستدر آن اھدایت و نور که کتاب خداوند « »انلورو یدفيه اهل

ن اكهو حبل اهللا، من اتبعه « :و در روایتی دیگر این چنین روایت شده بسیار تأکید کرد
هل بیىت، أم �ركرتم اهللا أذكعرت� أهل بيت. أذو ن ىلع الضاللة،اكه �من ترو  اهلدی،ىلع

 »هل بیىت.أم �ركهل بیىت، أذأم �ركذأ
شود و ھر  است و ھر کس از آن پیروی کند ھدایت می ریسمان الھیکتاب خداوند «

اھل بیتم است. در  ت من یعنیکس از آن دوری جوید گمراه است. و مورد دوم عتر
حق آنان  حق آنان خداوند را به یاد آوردید، در حق آنان خداوند را به یاد آورید، در

اھل بیت پیامبر چه کسانی  :رقم پرسیده شد کهااز زید بن » خداوند را به یاد آورید
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ھا  آن حرام است وھا  آن به زکات دادن ھل بیت او کسانی ھستند که ا« :ھستند؟ گفت
 »س و آل علی و آل جعفر و آل عقیلند.آل عبا

از آن است  تر تر و با اھمیت عظیم ،کند که بر لزوم تبعیت از قرآن داللت می نصوصی
اھل بیت روایت شده  هرباحدیث صحیحی در ج جا آورد. از پیامبر را اینھا  آن که بتوان

قسم به «» م من أج��يدخلون اجلنة حىت �بو بيده، ال نفيس يواذل« :که فرموداست 
را  [اھل بیت] اینکه شما مگرشوند  ] وارد بھشت نمیمردمآنکه زندگیم در اراده اوست [

 »به خاطر من دوست بدارند.
از زکات که را ھا  آن صلوات بفرستیم، پیامبرن خانداخداوند به ما دستور داده که بر 

داده ھا  آن را بهو قسمتی از خمس و فیء  پاک کرده استاست  حراماھل بیت  بر

إن اهللا « :چنین فرموده است .آمده است یدیگر صحیح در حدیث ج است. پیامبر
 اصطىف ب� هاشم من قر�شو نانةكصطىف قر�شاً من او نانة من ب� إسماعيلكصطىف ا
خداوند خاندان اسماعیل و « :»م �سباً �خ�و م نفساً �هاشم، فأنا خ� صطفا� من ب�او
ھاشم مرا  ھاشم و از بنی ش و از قریش بنیریانتخاب کرد، و از کنانه ق کنانه راھا  آن از

دربارۀ  اگر به روایت آنچه که» .برگزید، پس من از ھمه شما باالتر و نسبم برتر است
بپردازیم کالم به درازا  روایت شده است حق و حقوق خویشاوندان و صحابه پیامبر

 آمده است.ھا  آن لزوم رعایت حقدالیل زیادی در کتاب و سنت برای  .کشد می
جماعت خود را ملزم به رعایت حقوق صحابه و  به ھمین دلیل اھل سنت و

را کافر و فاسق  ابیطالبدانند و از دشمنانی که علی ابن  خویشاوندان پیامبر می
کنند، و یا افرادی که به خاطر حکومت با آنان  حرمتی می دانند و به اھل بیت بی می

افرادی ل یدر ذکر فضا به ناحق و کنند ادا نمید و حق واجبشان را کنن دشمنی می
 ھستند. مبراکنند،  روی می یزید بن معاویه غلو و زیاده مانند

کنند و عامه  صحابه و عموم مسلمانان بدگویی می ازثناعشری که انیز از شیعیان 
گاھند که  صالحان مسلمانان را کافر می گناھکارتر و خودشان دانند و خود بر این امر آ

 ١ترند، مبرا و به دور ھستند. ه گمرا
 

___________________________ 
 .۲۶۹-۲۶۸، صفحه ۲) کتاب (مجموع الفتاوی)، جلد ١
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 ل بیت چه کسانی هستند؟اه
اولین کاری که باید برای داشتن یک بحث مفید انجام داد ھمان مرحله بیان مسأله 

 و توضیح دقیق مفاھیم بحث است.
اگر در پناه لطف و رحمت خداوند بتوانی که در بررسی موارد اختالف با مخالفان 

رسی که علت بحرانی که ما به خاطر  به این نتیجه می رعایت کنیطرفی و انصاف را  بی
ت یکی از طرفین بودن نی ل مذھبی درگیر آن ھستیم بیش از آنکه به فاسدیحل مسا

مسأله فھم و ھا  آن ترین ل اختالف است و مھمیبرگردد، به خاطر درک نادرست از مسا
 درک اصطالحات است.

لسی که درباره حل اکه در یکی از این مج عطا کند تو ن توفیق را بهاگر خداوند ای
بینی که در بسیاری از  کنند شرکت کنی، می مسائل اختالف شیعه و سّنی بحث می

شود و پس از اندکی به داد و  موارد گفتگوی بین دو طرف نخست با آرامی آغاز می
نفرین و  کامالً دھند و یا ھمدیگر را  ھایی به یکدیگر می کشد و طرفین اتھام فریاد می
 کنند. لعن می

بحث ھا  آن پیراموناھل بیت که  هربااما اگر در آخر جلسه از یکی از دو طرف در
شد سؤال کنی و باز ھمان سؤال را از طرف دیگر بپرسی دو جواب مختلف  می
 اند و طوالنی و گسترده شدهای  گروه وارد مباحثهھردو  و خواھی دانست که شنوی! می

شود مگر  ای ختم نمی کنند که به ھیچ نتیجه و اختالفاتی مشاجره می ھا حاشیهدربارۀ 
 ،ل بیت را که در مورد آن [این ھمه] بگو مگومصداق اصطالح اھاینکه قبل از ھمه 

 انشعاب فکری وجود دارد به دقت بیان شود. و اختالف
 ج خواھند در مورد اھل بیت پیامبر دی که میبه ھمین دلیل بر من محقق و افرا

در غیر  .قبل از ھر کاری معنای دقیق اصطالح را مشخص کنند م استبحث کنند الز
 شود. و بدون دلیل و برھان میاحساسی اھل بیت بحثی دربارۀ  بحث این صورت

 ل بیتتبیین و توضیح معنای دقیق اه
 پیرامون ایننبوی  شریفحادیث الغت و آیات شریفه و ھای  کتاب انسان وقتی در

 ،کند که این کلمه به اعتبار کاربردھای مختلف میکند مشاھده  تأمل  یخوب بهکلمه 
ھای  پوشی کرد و آن را به حساب قول معانی متفاوتی دارد که نباید از این مسأله چشم

اینگونه  نیز ھمچنان که بعضی در گذشته و اکنونگذاشت. مختلف در این زمینه 
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احکام مسائل مذھبی نیز با ھمدیگر تناقضی ندارند و درست نیست  که کنند می نگما
ل بیت) را به عنوان یک اصطالح پیچیده و نامفھوم در نظر گرفت که اھ( که اصطالح

 بستر و حد مشخصی ندارد. 
آمده و موارد ھا  آن مند شدم که متون مذھبی که این واژه در به ھمین دلیل عالقه

گاه به این مسأله تأمل کردم و  در کدام علمایا بررسی و مطالعه کنم. استفاده آن ر آ
در نھایت به این نتیجه رسیدم که مفھوم کلی این اصطالح بدون ذکر تفاصیل آن در 

و افرادی که  درفافراد ساکن در خانه  خویشاوندان نسبی، :شامل افراد سه گروه است
فرزندان عبدالمطلب) از لحاظ نسب اھل ( ھاشم پس بنی .اند متولد شده فرد  در خانه

 :گویند مثًال می :شود گفته می» بیت«ھستند، و به فرزندان جّد قریب  ج بیت پیامبر
 فالنی کریم و شریف ھستند. )نسب( بیت

اھل بیت جزو ] رسول خداداشتن [در خانه  از جھت سکونت ج ھمسران پیامبر
شخص ھمسر  ایلحاظ عرف و عادت بر اھل) از( وقات کلمهھستند و معموًال بیشتر ا

 رود. کار می به
پس  .اھل بیت ھستند او جزوبه جھت والدت در خانه  ج ھمچنین فرزندان پیامبر

رض) گرفته تا ( با توجه به گستردگی معنای این کلمه تمام فرزندان پیامبر از فاطمه
 آیند. به حساب می ج و فرزندانشان ھمه جز افراد اھل پیامبر سعلی

ل بیت) بیشتر آشنا شویم، نخست باید بدانیم که در شرع اھ( اگر بخواھیم با مفھوم
 :کند این کلمه بر جایگاه دو گروه داللت می

حرام است. حاال مفصًال به ھا  آن برزکات افرادی که  :ثانیاً یاران و پیروان و  :اوالً 
 پردازیم. توضیح این مطلب می

 پیروان و یاران  :اوالً 
 اند. ل) را به معنای یپروان و یاران فرد به کار بردهاھ( عرب کلمه

  :گوید مثًال عبدالمطلب درباره حادثه جنگ اصحاب فیل می
در اینجا » ١صلیب و اصحابش پیروز بگردان پیروانبر  پیروانت راخداوندا! امروز «

صلیب و  پیروان را امروز بر پیروان و یارانتتباع و ا اخداوند :مراد عبدالمطلب آن است

___________________________ 
 .۱۶۰صفحه  ۱۱و کتاب (فتح الباری) جلد  ۲۰۶صفحه  ۱) کتاب إجالء األفھام جلد ١
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به ھمین آمده  ) یا ھمان اھلآل( در کتاب و سنت نیز گاھی .یارانش پیروز بگردان
 :فرماید می القمر، سوره ۳۴د در قرآن کریم آیه است مثًال خداون

َّۡيَ�ُٰهم �َِسَحرٖ ﴿ ٓ َءاَل لُوٖط� �َّ   .]۳۴[القمر:  ﴾٣٤إِ�َّ
 .»خاندان و پیروان لوط را در سحرگاھان نجات دادیم ما«

است، حال چه خویشاوند او  ÷در این آیه پیروان لوط ÷مراد از کلمه آل لوط
 . انباشند یا دیگر

 :فرماید سوره بقره که خداوند درباره فرعون می ۴۹مچنین مانند آیه ھ

ۡ�َنآَءُ�ۡم  ۡلَعَذابِ ٱ�ۡذ َ�َّۡيَ�ُٰ�م ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن �َُسوُمونَُ�ۡم ُسوَٓء ﴿
َ
ُوَن � يَُذّ�ِ

ّ�ُِ�ۡم َعِظيمٞ   .]۴۹[البقرة:  ﴾٤٩َو�َۡسَتۡحُيوَن �َِسآَءُ�ۡمۚ َوِ� َ�ٰلُِ�م بََ�ٓءٞ ّمِن رَّ
 و [به یاد آورید] زمانی را که شما را از دست فرعون و پیروان او نجات دادیم.«

بریدند [از ترس  سر می رسانیدند. پسرانتان را ھا رابه شما می کسانی که بدترین شکنجه
برخیزد و سلطنت و قدرت را از دست فرعون خارج ھا  آن اینکه مبادا کسی از میان

[تا به خدمت آنان کمر ببندند]، و در این [شکنجه گذاشتند  سازد] و زنانتان را زنده می
 .»و تھدید به نابودی] آزمایش بزرگی از جانب خدا برایتان بود

 :سوره بقره فرموده است ۵۰در آیه  و نیز

نُتۡم تَنُظُرونَ  ۡ�َۡحرَ ٱ�ۡذ فََرۡ�َنا بُِ�ُم ﴿
َ
ۡغَرۡ�َنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ

َ
�َۡيَ�ُٰ�ۡم َوأ

َ
[البقرة:  ﴾٥٠فَأ

۵۰[. 
و [به یاد آورید] زمانی را که به خاطر شما و برای شما دریا را از ھم شکافتیم [و «

انداختیم تا از آنجا عبور کنید] و شما را رھانیدیم و پیروان و میان آب آن فاصله 
دیدید که  نگریستد [و می ھواداران فرعون را [در جلو دیدگانتان] غرق کردیم و شما می

 »آید.] رفتنتان دریا چگونه بر ھم می بعد از بیرون
 :که خداوند درباره آل فرعون فرموده استسوره غافر  ۴۶و نیز مانند آیه 

﴿ 
َ
َشدَّ أ

َ
 .]۴۶[غافر:  ﴾٤٦ۡلَعَذابِ ٱۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

 »پیروان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید.«
آل فرعون) فرعون و پیروانش است چون ھمانطور که ھمه ( در این موارد مقصود از

آسیه  زبانخداوند از  .نظر دارند فرعون اصًال فرزندی نداشت ن و مورخان اتفاقامفسر
 :فرماید می ÷موسی دربارهفرعون  ھمسر
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ُت ٱَوقَالَِت ﴿
َ
ۡو َ�تَِّخَذهُ  ۡمَرأ

َ
ٓ أ ن يَنَفَعَنا

َ
 ۥفِرَۡعۡوَن قُرَُّت َ�ۡ�ٖ ّ�ِ َولََكۖ َ� َ�ۡقُتلُوهُ َعَ�ٰٓ أ

ا َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ    .]۹[القصص:  ﴾٩َوَ�ٗ
او را  :دارند] گفت زن فرعون [آسیه ھنگامی که دید آنان قصد کشتن کودک را«

نکشید، نور چشم من و تو است. شاید برای ما مفید باشد، و یا اصًال او را پسر خود 
 ».]کند فھمند [که دست تقدیر در پس پرده غیب، چه بازی می کنیم، آنان نمی

 .]۴۹[البقرة:  ﴾�ۡذ َ�َّۡيَ�ُٰ�م ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡونَ ﴿قرطبی در تفسیر کالم خداوند 

ھمچنین  .دبودنکسانی ھستند که بر دین او و و اقوم و پیروان  ،آل فرعون« :گوید می
ن پیرو آغیر  چه در زمان او و چه در حالکه در ھمه  ھستند انیکس ج آل رسول خدا

و ھر کس پیرو دین او  .او باشد یا نه بستگان وکند که جز دین او باشد حال فرقی نمی
 ١»باشد. ج خویشاوندان پیامبر وآید اگرچه جز ب نمینباشد از آل و اھل او به حسا
به حساب  ج آل پیامبر ،گویند ھمه مسلمانان مردم می«به امام صادق گفته شد 

 :مگر ممکن است؟ گفت :اند و ھم درست، گفتند ھم نادرست گفته :آیند، او گفت می
ولی اگر ھمه مسلمانان تمام مقررات  .اند در این که ھمه آل او ھستند نادرست گفته

 ٢»توانند جز آل پیامبر به حساب آیند. شرع را رعایت کنند می

 ھا حرام است. بر آنکه زکات افرادی  :ثانیاً 
 صل و فرع.ا :آل) در این معنی بر دو نوع است( 

أما « :است ٣ھاشم یمقصود از أصل، با توجه به حدیث ثقلین و این حدیث پیامبر، بن
م �في كأنا تارو ن يأىت رسول ر� فأجيبأ كيها انلاس فإنما أنا �رش يوشأأال  بعد،

ما ا« :»وا بهكستمساو تاب اهللا�انلور فخذوا بو تاب اهللا، فيه اهلدیكوهلما أ :ثقل�
___________________________ 

 .۳۸۲، صفحه ۱قرطبی جلد  ) تفسیر١
 .۳۱صفحه  (مفردات غريب القرآن) ) کتاب٢
اند که بستگان و خویشاوندان پیامبر ھستند، در غیر این صورت  ھاشم) کسانی علما از (بنی ) مقصود٣

ھا حرام است و اصطالح (آل  دادن به آن نظر دارند که کسانی که صدقه ھمه علما بر این نکته اتفاق
 ھاشم ھستند نه شود و محبت و تکریمشان واجب است، افراد مؤمن بنی ھا اطالق می بیت) بر آن

 ھاشم چه مسلمانشان و چه کافرشان! ھمه بنی
 ۱ھای (فتح الوھاب) شیخ اإلسالم ذکریا انصاری و جلد  کتاببرای اطالع بیشتر رجوع شود به  

 .۲۰صفحه  ۱ین ملیباری جلد ، و (فتح المعین) شیخ زین الد۸صفحه 
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فرستاده مانند شما] فردی ھستم که ھر لحظه ممکن است  بعد، ای مردم من [ھم
ھا را در میان شما به جا  دو چیز گرانب .اجابت کنمدعوت او را بیاید و من ھم  خداوند

اول کتاب خداوند، که در آن ھدایت ور وشنایی است ما شما را به آن  :گذارم می
کردن  مسلمانان را بر عمل ج بنابراین پیامبر .کنم و به آن تمسک جوئید سفارش می

أهل بیىت، يف  اهللا م�ركو أهل بیىت، أذ« :به کتاب خدا تشویق و ترغیب کرد. سپس فرمود
اھل بیت ل بیتم، در مورد ھا :دوم« :»اهل بیىتيف  م اهللا�ركأهل بيت، أذيف  م اهللا�ركأذ

من خدا را به یاد داشته باشد. در مورد اھل بیت من خدا را به یاد داشته باشید، در 
ھل بیت او چه ا :ن از زید پرسیدیحص» .مورد اھل بیت من خدا را به یاد داشته باشید

 اھل بیت او نیستند؟ وآیا زنان او جز ؟کسانی ھستند
ولی اھل بیت او کسانی ھستند که بعد از  .زنانش جز اھل بیت اویند :گفت زید
 ،آل علیھا  آن :چه کسانی ھستند؟ گفتھا  آن :پرسید .بر آن حرام است زکاتپیامبر 

آیا صدقه بر ھمه این افراد  :گفت .جعفر و آل عباس ھستند خانواده ،عقیلخاندان 
 » .١بله :حرام است؟ جواب داد

عبدالمطلب به نقل از  ٢حارث بن نوفل ھاشمی بن از عبدالله خود مسلم در صحیح
که پدرش ابوربیعه بن حارث به عبدالمطلب بن ربیه و فضل  کند روایت می ٣بن ربیعه
امور ا را بر مسول خدا ای ر :بروید و به او بگویید ج اخدنزد رسول  :گفت سبن عباس

  :کند که فرمود باره ذکر میاین حدیث پیامبر را در این  زکات بگمار! سپس

این « »آلل �مد الو نما الحتل ملحّمد�و إن هذه الصدقة إنما � أوساخ انلاس«
 »ھای مردم است و بر محمد و آل او حرام است. صدقات چرک و پلیدی

ھاشم  جزو بنی ج حدیثی از پیامبر اساسمطلب) را نیز بر  یبن( امام شافعی افراد

 :»٤ء واحد�نواملطلب يشو إنما بنوهاشم« :. پیامبر فرموده استآورد به حساب می
 إنا«و در روایتی دیگر چنین بیان شده است » .مطلب یکی ھستند یھاشم و بن یبن«

___________________________ 

آنرا  ۲۴۰۸شماره  در حدیث طالب) بن ايب (من فضائل عيلباب  تاب فضائل الصحابة)ك(در  ) مسلم١
 روایت کرده است.

 عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبدمناف است. ) او٢
 عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف است. ) او٣
 است. آن را ذکر کرده ۳۵۰۲باب (مناقب قریش) در حدیث شماره  تاب املناقب)ك(در  ) بخاری٤



 ٤٥  چند گام به جلو

در زمان جاھلیت و  ما و بنومطلب چه« :»١اسالم ء�و جاهليةيف  �نو مطلب النفرتقو
 ابن قدامه مقدسی در جواب اینکه» شویم چه در زمان اسالم از ھمدیگر جدا نمی

را بر مطلب  نباید از بنی :گوید گنجند، می آل بیت) می( المطلب) در مفھوم بنی(
ل بیت اھھا  آن و ج ھاشم خویشاوندان نزدیکتر پیامبر چون بنی .دکرقیاس ھاشم  بنی

1 درھا  آن با المطلب بودن بنی سھیمھستند و  ج پیامبر
5

خمس فقط به خاطر  
 عبد شمس و بنی نوفل نیز در بنی . زیرانیست ج با پیامبرھا  آن خویشاوندی

تعلق نگرفته است، پس به ھا  آن مطلب برابرند ولی ھیچ سھمی به خویشاوندی با بنی
و یاران  واند و ھم جز خویشاوند بوده ج مطلب ھم با پیامبر این سبب بوده که بنی

 ٢اند. این موارد را با ھمدیگر داشتهھردو  اند و یا انصار پیامبر بوده
گرفتن خمس به  علت تعلق ج دلیل ابن قدامه در این مورد این است که پیامبر

چه در دوران جاھلیت و چه دوران ھا  آن عبدالمطلب را به این سبب بیان کرده که بنی
 .بودندھا  آن حوال به عنوان پشتیبانی برایاھاشم جدا نشدند و در ھمه  ز بنیاسالم ا

ھاشم استحقاق گرفتن خمس را دارند و نه دیگر خویشاوندان  با بنیھا  آن پس فقط
مطلب مانند سایر اھل بیت وجود  بر بنی زکاتاما دلیل خاصی برای تحریم  .ج پیامبر

 بر زکاتاست و کسانی که  جایزبه عنوان ھا  آن دادن به ندارد و اصل این است که صدقه
 ھاشم ھستند. حرام است فقط بنیھا  آن

 هستند ایشاناهل بیت  وجز ج اخدهمسران رسول 
شان با  ھستند که به خاطر خویشاوندی نسبی ج اما فرع آل بیت ھمسران پیامبر

 آیند. او به حساب می بیت لاھ وجز ج پیامبر
چه در زمان حیات و چه بعد از وفات او  ج غیر از پیامبربا افرادی ھا  آن ازدواج

حرام بوده است و در دنیا و آخرت آنان ھمسران اویند، پس این اتصال دائم و ھمیشگی 
 قرار داده است. ورا در مقام نسب اھا  آن آنان با پیامبر

 جزو اھل بیت ھستند.ھا  آن بر این نکته داللت دارد کهکتاب و سنت 

___________________________ 

 ۲۹۸۰در حدیث شماره  سهم ذی القربی)و بيان مواضع قسم اخلمس تاب اخلراج) باب (يفك(در  ) ابوداود١
 آن را آورده است.

 .۵۲۰صفحه  ۲، جلد ) المغنی٢
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 اوًال 
 ۷مثًال در سوره نمل آیه اھل بیت) آورده است، ( خداوند ھمسران پیامبران را با نام

  :آمده است ÷موسی هربادر

ۡهلِهِ ﴿
َ
ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� َ�  ۦٓ إِۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ِ�  .]۷[النمل:  ﴾٧ا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�ََ�ٍ  َٔ إِّ�ِ

مدین به مصر، در شب تاریک و به یاد بیاور] زمانی را که موسی [در راه برگشت از «[
 اش سردی که راه را گم کرده بود و درد زایمان ھمسرش را گرفته بود] به خانواده

زودتر خبری [از راه] ھرچه  بینم. [از دور] می [بایستد که] من آتشی :گفت [ھمسرش]
 .»آورم برایتان می

 واضح است که در این سفر فقط ھمسرش ھمراه او بوده است.

ۡهلِهِ ﴿ معنای اھل در  تفسیر المیزان درباره درطباطبائی 
َ
  ﴾ۦٓ إِۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ِ�

اھل در این آیه سوره قصص به معنای ھمسر موسی که دختر شعیب است، « :نویسد می
 ١»آمده است.

 :فرماید خداوند می

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل ٱفَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
 .]۲۹[القصص:  ﴾ۦٓ َوَساَر بِأ

اش [از مدین به سوی  موسی مدت را به پایان رسانید و ھمراه خانوادهھنگامی که «
 »مصر] حرکت کرد.

پس ھنگامی که موسی مدت «...  :گوید سوره قصص، می ۲۹قمی درباره تفسیر آیه 
زنش راھی سفر شدند و شعیب توشه سفر را به قرار گذاشته شده را به پایان برد ھمراه 

برو « :شدن به موسی گفت اخت و به ھنگام خارجاو داد و گوسفندانش را روانه س
موسی گوسفندانش را به سوی مصر به » خداوند این دخترم را به تو عطا کرده است

را ھا  آن ھنگامی که به بیابانی رسیدند سرمای شدید و طوفان و تاریکی .حرکت درآورد
بود نگاه کرد،  موسی به آتشی که از دور نمایانفراگرفت و ھوا کامًال تاریک شد. بعد 

 :کند ه خداوند آن را چنین بیان میھمچنان ک

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
 ٢]۲۹[القصص:  ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

___________________________ 
 .۳۴۲، صفحه ۱۵) تفسیر المیزان، جلد ١
 سوره قصص. ۱۱۷تا  ۱۱۶صفحه  ۲قمی، جلد  ) تفسیر٢



 ٤٧  چند گام به جلو

 را ÷ھمسر ابراھیم فرشتگان خطاب به ساراتوان مثال سخن  ھا می از نمونه آیه
 شارت تولد اسحاق دادند، ذکر کرد.ھنگامی که به او ب

ۡمرِ ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱقَالُٓواْ � ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
َ�ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

ِيدٞ   .]۷۳[هود:  ﴾٧٣�َّ
کنی؟ ای اھل بیت رحمت و برکات خدا شامل  آیا از کار خدا تعجب می :گفتند«

کنی؟ ای  تعجب می ]حال شماست [پس جای تعجب نیست اگر به شما چیز عطا کند
اھل بیت رحمت و برکات خدا شامل حال شما است [پس جای تعجب نیست اگر به 

ستوده [در ھمه شک خداوند  شما چیزی عطاء کند که به دیگران عطا نکرده است] بی
 .»حوال] استاھمۀ  افعال و] بزرگوار [در

و بر او و  اھل مرد افراد دور« :نویسد میمفردات غریب القرآن) ( راغب اصفھانی در
یی دیگری مانند ھا ویژگی کسانی ھستند که ھم نسب و ھم کیش با او ھستند و یا در

ھل مرد افرادی ھستند داشتن یک پیشه و یک خانه و یک شھر مشابه باشند. در اصل ا
گفت چون  )اھل بیت( توان به افراد یک خانه کنند پس می که در یک خانه زندگی می

ل بیت به اھھمه متعلق به آن خانه ھستند و ھمگی یک نسب دارند، ولی اصطالح 
به  ج مطلق خانواده پیامبر سوره احزاب درباره ۳۳تطھیر یا آیه دلیل آمدن آن در آیه 

 ١در این آیه از زن به اھل بیت تعبیر شده است. رود که کار می
 ھستند و ساکنان خانهاھل بیت « :نویسد لسان العرب) می( ابن منظور در کتاب

زنان و دختران و داماد او  :ج نزدیکترین مردم به اویند و اھل بیت پیامبر :ھل مردا
 ٢ھستند. ÷یعنی علی
یعنی زمامداران آن امر و  :مراھل ا« :گوید القاموس المحیط) می( آبادی در فیروز

مرد به معنی  اھلمذھب به معنی معتقدان به آن و  اھلاھل بیت یعنی ساکنان آن و 
 سزنان و دختران و داماد او یعنی علی ج پیامبر اھلشود و  زن او به کار برده می

 ٣است.

___________________________ 

 .۲۹صفحه  (مفردات غريب القرآن) )١

 در ذیل ریشه أھل. – (لسان العرب)کتاب  )٢

 .۱۲۴۵صفحه  (القاموس املحيط) باب الالم فصل اهلمزةکتاب  )٣



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٨

 اھل منزل ساکنان آن ھستند.« :گوید تاج العروس) می( ھمچنین زبیدی در کتاب
ھل یک مذھب افراد تابع و معتقد به ااند و  اھل یک دیار ساکنان آن منطقه ھمانطور که

 تواند زن و فرزندان او باشد ھمچنان که در این کالم خداوند اند و اھل مرد می آن دین

ۡهلِهِ ﴿
َ
 ج . اھل پیامبربه معنای زن و فرزندان تفسیر شده است .]۲۹[القصص: ﴾ۦٓ وََساَر�ِأ

به افراد آل  ج یا زنان او ھستند و نیز اھل پیامبر سدختران و دامادش علی ،نراھمس
 :ھای قرآنی ھا و فرزندان است، مانند این نمونه او اطالق شده است که شام نوه

﴿ ِ ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ ٱَوأ ۖ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ   .]۱۳۲[طه:  ﴾َعلَۡيَها

نماز مایة یاد خدا و پاکی و خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده [زیرا که «
 .»خود نیز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش صفای دل و تقویت روح است] و

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 .]۳۳[األحزاب: 
] دور کند و خواھد پلیدی را از شما اھل بیت [پیامبر قط میفخداوند تردید  بی«

 .»شما را کامًال پاک سازد

ِ ٱرَۡ�َُت ﴿ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ  ١]۷۳[هود:  ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

شک خداوند ستوده  ای اھل بیت رحمت و برکات خداوند شامل حال شماست. بی«
 »احوال] است.ھمۀ  فعال و] بزرگوار [درا[در ھمه 

 ثانیاً 

 بیت لاھرا داخل در مفھوم  ج ھمسران پیامبربا استناد به آن دلیل دیگری که 
را با این لفظ مورد خطاب قرار  ج دانند آیاتی از سوره احزاب است که زنان پیامبر می

 :این سوره که خداوند فرموده است ۳۳داده است، مانند آیه 

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 .]۳۳[األحزاب: 

آل ( فقط بیت لھاست. و در مورد اینکه مراد از ا ج خطاب به زنان پیامبراین آیات 
فصل امامت) به تفصیل در موضوع تطھیر بحث ( ءالله ) ھستند نه دیگران انشاعبا
 شود. می

 

___________________________ 
 .۳۶صفحه  ۱۴) تاج العروس جلد ١



 ٤٩  چند گام به جلو

 ثالثاً 

به من  سکعب بن عجره« :بی لیلی است که گفتاروایت بخاری از عبدالرحمن بن 
، یبل :ه تو بدھم؟ گفتمکه از پیامبر شنیدم ب را ای خواھی مژده نمی :و گفت رسید

فرستادن بر  ای رسول خدا خداوند صلوات :پرسیدیم ج اخدگفت از رسول  :خواھم می
 :شما را به ما یاد داده، حاال چگونه بر اھل بیت تو صلوات بفرستیم؟، پیامبر فرمود

 كىلع آل إبراهيم إنو ما صليت ىلع إبراهيمكىلع آل �مد و قولوا ا� صل ىلع �مد«
ىلع آل إبراهيم و ت ىلع إبراهيم�ما باركىلع آل �مد و ىلع �مد كمحيد �يد ا� بار

و آل او سالم و درود بفرست ھمچنان  ج خداوندا بر محمد :بگویید« »محيد �يد كإن
و آل او درود فرستادی ھمانا تو ستوده و بزرگوار ھستی، پروردگارا  ÷که بر ابراھیم

و آل او را  ÷ابراھیم خجستگیت و کربردان، ھمچنانکه را افزون گ ج کت محمدبر
 ١»افزون کردی، ھمانا تو ستوده و بزرگوار ھستی.

یاد ھا  آن را به ش چندین روش صلوات فرستادن بر اھل بیتشبه اصحاب ج پیامبر
  :داده است. از جمله

به من خبر داد که از پیامبر  سابوحمید ساعدی :عمرو بن سلیم رزقی گفت
دوبار « :فرمودند ج پیامبر ؟چگونه بر شما صلوات بفرستیم رسول خداای  :پرسیدند

ىلع  ك�ارو ما صليت ىلع آل ابراهيم،كذر�ته و أزواجهو ا� صل ىلع �مد :بگویید
و  پروردگارا بر محمد :محيد �يد كت ىلع آل ابراهيم، إن�ما باركذر�ته و أزواجهو �مد

و بر فرستادی  درودبفرست ھمچنان که بر آل ابراھیم  ش درودھمسران و فرزندان
محمد و ھمسران و فرزندانش برکت بفرست ھمچنانکه بر اھل بیت ابراھیم درود 

 ٢»براستی که تو ستوده و بزرگواری.فرستادی 
داللت دارد  ج ھل بیت) بر ھمسران پیامبرا( پس اگر در صلوات ابراھیمی مفھوم

ترین اموری است که  ھستند از واضح بیت لاھ وکردن به اینکه زنان پیامبر جز تصریح
 توان در مورد این حدیث شریف گفت. می

___________________________ 

َذَ ٱوَ ﴿ در باب تفسیر آیه تاب أحاديث األنبياء)ك(آن را در  ) بخاری١ ُ ٱ �َّ [النساء:  ﴾١٢٥إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ�  �َّ

 روایت کرده است. ۳۳۷۰در حدیث شماره  .]١٢٥
 .۳۳۶۹) احادیث األنبیاء، بخاری، حدیث شماره ٢



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٥٠

  :روایت شده که گفت سنس بن مالکااز 

 »رمحة اهللاو هل ابليتام �السالم علي«ه رفت و گفت یشبه اتاق عا ج پیامبر
سالم و رحمت خداوند  :شه گفتیعا» ھل بیت بادا شما سالمت و رحمت خداوند بر«

به  ج و پیامبر .ات را چگونه یافتی؟ خداوند خیرت بدھد ھل خانهابر تو ای رسول خدا، 
شه یگفت، آنان نیز کالم عا نیزھا  آن خطاب به اتاق زنان دیگرش رفت و ھمان جمله را

 ١»را به پیامبر گفتند.
و در حالی درباره اتھام عبدالله بن أبی روی منبر  بر ج فک) پیامبرا( در حدیث

معرش املسلم�، من يعذر� من رجل قد بلغ  اي« :فرمود کرد می سلول به عائشه صحبت
روا رجًال ما علمت عليه كلقد ذو أهل بیىت، فوا�! ما علمت ىلع أه� إال خ�اً،يف  أذاه

مسلمانان، چه کسی مرا در مورد مردی  یا« »ن يدخل ىلع أه� إال مىعاكما و إال خ�اً 
قسم به خدا جز کار خیر از  دارد. معذور میرا متھم کرده است،  ]شهیعا[که اھل بیتم 

اند، [که من  را آورده ]یعنی صفوان بن معطل[ندیدم، اسم مردی  ]ھمسرانم[اھل بیتم 
ھمراه خودم  و فقط .ام به جز نیکی ندیدهاو از دانم] زیرا که  او را از این اتھام مبرا می

 ٢»آید. به خانه ما می
المؤمنین درباره آنچه که پیامبر  آیا از ام«به اسود گفتم  :گوید ھمچنین ابراھیم می
المؤمنین، از  یا ام :گفتم بله. :گفت» ؟٣دانست سؤال کردی سرپیچی از آن ناروا می

جز  ج پیامبر ھمه این أحادیث به وضوح به این مطلب اشاره دارند که ھمسرانآنچه 
 آل بیت او ھستند.

___________________________ 

ن يُۡؤَذَن لَُ�ۡم  �َِّ�ِّ ٱَ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت ﴿ باب تفسیر آیه »تاب التفسريك«این حدیث را در  ) بخاری١
َ
ٓ أ إِ�َّ

 روایت کرده است. ۴۷۹۳به شماره  .]٥٣[األحزاب:  ﴾إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮٰهُ 
آن را  ۷۰۲۰در حدیث شماره  قبول توبة القاذف)ك وحديث إال ف (يفباب  »التوبه«مسلم در کتاب  )٢

 روایت کرده است.
باء واحلنتم والنقري وبيان أنه منسوخ النهی عن االنتباذ يفباب ( (األرشبة)در کتاب  ) مسلم٣ ) در املزفت والدّ

 این روایت آورده است. ۵۱۷۲حدیث شماره 



 ٥١  چند گام به جلو

جز آل بیت او به  ج کند که زنان پیامبر رغم اینکه اقرار می علی سرقماولی زید بن 
خویشاوندان پدری ( ) مخصوص بنی ھاشمزکاتتحریم ( آیند معتقد است که حساب می

 شود. را شامل نمی ج ) است و ھمسران پیامبرج و نسب پیامبر
اھل بیت  :پرسیدیم« :گوید موضوع در حدیثی صحیح می حت در مورد اینبه صرااو 

خورم که زن مدت  نه به خدا قسم می :گوید اند؟ گفت زنان او می او چه کسانی
دھد و او نزد خانواده و اھل خود  [کوتاھی] ھمراه مرد است سپس او را طالق می

 ج ات پیامبرگردد. اھل بیت پیامبر اصل و خویشاوندان پدری اویند که بعد از وف برمی
 گیرد. تعلق نمیھا  آن به زکات

عاجز بودند مبھم و نامفھوم بود و  سای که از درک مراد زید این حدیث بر عده
که این روایت با روایت قبلی خود که در آن این چنین آمده بود تفاوت  گمان کردند

گرفتن   هاھل بیت ھستند ولی اھل بیت بعد از پیامبر از صدق وزنان پیامبر جز« :دارد
تفاوت این دو حدیث علت  .اختالفی بین این دو روایت وجود نداردھیچ » .ندم محروم

اجماًال و به  ل بیت ھستند ولیاھ واگرچه در حقیقت جز ج این است که زنان پیامبر
حرام است، به ھا  آن به زکات دادن ند و ھست  ل بیتاھ واز افرادی که جز طور کلی

 یند. آ شمار نمی
 داشتراز روایت اولی این چنین ب« :دگوی ره) در شرح این حدیث می( نووی

ھا  آن افراد خانواده ھستند که با او سکونت دارند و پیامبر ،شود که مراد از اھل بیت می
را ھا  آن گزاردن و تکریمشان را داده است و کند و دستور احترام را اداره و تأمین می

حقوقشان را واجب دانسته است. پس زنان شامل ھمه ثقل و گرانقدر نامیده و رعایت 
به این  گیرد و در روایت اولی با این عبارت تعلق نمیھا  آن به زکاتولی  .این مواردند

اند که صدقه  اھل بیت اویند ولی اھل بیت کسانی وزنان او جز« :اشاره شده است امر
 ١»ندارند.پس دو روایت با ھمدیگر اختالف » .گیرد تعلق نمیھا  آن به

 گذارند. ھای شیعی، بر صحت مطالبی که گفتیم مھر تأیید می روایت
ی ھا روایت ھاشم گفتم، ل بیت) بر بنیھا( در مورد آنچه که از شمول اصطالح

به حّد  ھا روایت و گاھی این دگذار زیادی از اھل تشیع وجود دارد که بر آن صّحه می
  :ھا یتروا رسد، اینک چند نمونه از این تواتر می

___________________________ 
 .۱۸۱-۱۸۰، صفحه ۱۵شرح صحیح مسلم، نووی، جلد  )١
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از  ÷علی«کند که گفت  نقل می باز ابن عباس »األمالی« صدوق در کتاب
بله،  :رمودف ج پیامبر ؟عقیل را دوست داریآیا  ج خداای رسول  :پرسید ج پیامبر

قسم به خدا به دو دلیل او را دوست دارم، یکی به خاطر خود او ودیگری به خاطر 
شود و  عالقه ابوطالب به او و اینکه فرزند او به خاطر محبتش به فرزند تو شھید می

او نماز  رھای مقّرب درگاه خداوند ب کنند و فرشته مسلمانان برای او گریه می
به  :به گریه افتاد و اشکھایش جاری شد و گفت ج برپیام . در این ھنگامخوانند می

 ١.»کنم ند شکایت میوش میپیشگاه خداوند به خاطر مصیبتی که عترم به آن دچار 
 با گفتن این حدیث ثابت کرد که عقیل و پسرش از عترت او ھستند. ج پس پیامبر

شود که امام  نقل می ÷در کتاب بحاراألنوار مجلسی درباره امام حسین
ھا  آن بعد از اینکه پسرش را ھمراه با برادران و اھل بیتش جمع کرد به ÷حسین

 ٢»خداوندا ما عترت پیامبرت ھستیم.« :نگاه کرد و مدتی گریه کرد و گفت
العابدین محدود نکرد،  اھل عترت را به خود و فرزندش زین ÷پس امام حسین

 افراد آل بیت که ھمراه او بودند عمومیت داد.ر یبلکه لفظ عترت را برای سا
ای پسر رسول « :شیعیان به زید بن علی بن حسین گفته است از یکی ھمچنین

 ٣»من از عترت پیامبرم. :شود؟ زید جواب داده خدا، آیا اھل بیت شامل تو ھم می
کند  پسر کوچک مسلم بن عقیل این چنین روایت میگواھی دو ابن بابویه قمی از 

چطور  :شناسی؟ گفت را می ج ای شیخ، آیا محمد :پسر کوچکتر به او گفت« :که
بن  رجعف :او پیامبر من است؟ [بعد] به او گفتدر حالی که شناسم  را نمی ج محمد

شناسم درحالیکه خداوند به او دو تا  چطور جعفر را نمی :را چطور؟ جواب داد ابیطالب
را  ابیطالبعلی ابن  :پس پرسید ؟پرواز کند بال داد تا ھر جایی که خواست با فرشتگان

ست نشناسم؟ اشود او را که پسر عموی و برادر پیامبرم  مگر می :ی؟ گفتشناس نیز می
ما از  .ھستیم ج ای شیخ ما از عترت پیامبرت محمد :[و در آخر] به شیخ گفت

___________________________ 

 ۴۴و جلد  ۲۸۸، صفحه ۲۲جلد  بحاراألنوار،و  ۲۰۰حدیث شماره  ۱۹۱الصدوق، صفحه  ) أمالی١
 .۲۸۷صفحه 

 .۳۸۳، صفحه ۴۴بحار األنوار، جلد  )٢
 .۲۰۲، صفحه ۴۶ھمان کتاب، جلد  )٣
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ھا را از تو  ھستیم، بھترین غذاھا و گواراترین آب طالب ابیفرزندان مسلم بن عقیل بن 
 ١.»دھی ...  خواھیم و تو به ما نمی می

بیشتر بیان  را با صراحت حدیثی دیگر نیز وجود دارد که در آن افراد اھل بیت
یزید بن  ز) ا÷مناقب امیرالمؤمنین( محمد بن سلیمان کوفی در کتاب .کند می

رقم رفتیم و کنار او حصین بن عقبه نزد زید بن  من« :گوید د که میکن حیان نقل می
ای زید خداوند به تو لطف و کرم کرده و خیر بخشش  :او نشستیم، حصین به او گفت

ای برای ما حرف بزن. زید  شنیده ج اخدزیادی به تو داده است، از آنچه از رسول 
شود  نامیده میای که بین مکه و مدینه است و خم  منطقه روزی در ج پیامبرگفت: 

يها انلاس، إنما أنا أأما بعد، « :بعد از حمد و ثنای خداوند و موعظه و یادآوری به ما گفت
تاب اهللا، فيه كأحدهما  :م اثلقل��في ك�� تارو يبأج فرّ� ن يأىت رسول أ �رش أنتظر

 :»اهل بیىتيف  م اهللا�ركأهل بیىت، أذو خذوا به.و تاب اهللا�وا بكانلور فاستمسو اهلدی
 تا بدان پاسخ گویم.اما بعد، ای مردم من ھر لحظه منتظر آمدن فرشته مرگ ھستم «
گذارم. یکی کتاب خداوند که در آن  به ارث می دو چیز گرانبھا را در میان شما لیو

پس  –م نک تمسک بجوئید و شما را به آن رھنمون میھدایت و روشنایی است، به آن 
دوم اھل  :آنگاه فرمود –پیامبر بر عمل به کتاب خداوند مردم را تشویق و ترغیب کرد 

و این جمله را سه بار تکرار کرد. حصین » .ل بیتم خدا را به یاد آوریدھبیتم، در حق ا
اھل بیت او نیستند؟ زید  واند؟ آیا زنان جز ای زید اھل بیت او چه کسانی :به او گفت

بعد ھا  آن دادن بهاند که زکات  د ولی اھل بیت کسانیاھل بیت اوین وزنان او جز :گفت
 :چه کسانی ھستند؟ جواب دادھا  آن :حصین به او گفت .حرام است ج از وفات پیامبر

 آل علی و آل جعفر و آل عقیل و آل عباس ھستند.ھا  آن
 ٢»بله. :حرام است؟ گفتھا  این دادن به ھمه زکات  عد از پیامبرآیا ب :حصین گفت

اگر کسی سؤال کرد که در لغت معنای « :گوید ربلی در بیان مراد از اھل بیت میا
ھنگامی که از  ج اخدکند در حالیکه رسول  ل بیت بر چه کسانی داللت میاھحقیقی 

من دو چیز گرانبھا یعنی  :شده آن را اینگونه بیان کرده که اھل بیت سؤالدربارۀ  او
امر  گذارم ببینید چگونه در این کتاب خدا و عترت اھل بیت را در میان شما می

___________________________ 
 .۱۴۵یث شماره ، حد۱۴۳، صدوق، صفحه ) االمالی١
 .۵۴۹و کشف الغمة جلد اول صفحه  ۱۱۶، جلد دوم صفحه ÷امیرالمؤمنین ) مناقب٢
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طبق کالم پیامبر اھل بیت  :گوییم پس در جواب او می دھید. جانشینی مرا انجام می
 ١»آل علی و آل جعفر و آل عقیل و ال عباس ھستند. :او

عمده عیون صحاح ( حلی نیز در کتاب سدیاحافظ یحیی بن حسن  ،عالوه بر این
توان به آنچه که  از این موارد می« :گوید کند و می می األخبار) ھمین مطلب را تأیید

نویسد اشاره کرد. خداوند در این آیه فرموده  سوره حشر می ۷آیه  تغلبی نیز در تفسیر
 :است

فَآَء ﴿
َ
آ أ ُ ٱمَّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
 .]۷[الحشر:  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ ٱفَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۡلُقَرىٰ ٱِمۡن أ

ھا [یعنی از اموال کفار آبادی] به  چیزھایی را که خداوند از اھالی این آبادی«
پیامبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و پیامبر و خویشاوندان [پیامبر] و ... 

 ».است
و آل  سو آل جعفر سآل عباس ،سلیخویشاوندان پیامبر آل ع :گوید او می

زیرا کامًال بر  .این تفسیر، قاعده درست مسأله است .ھستند نه کسانی دیگر سعقیل
 :کند می اللتدھا  آن بر سوره انفال ۴۱است. تفسیر آیه  ج مذھب آل محمد اساس

ْ ٱوَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

َ
[األنفال:  ﴾٤١ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

۴۱[.  
آورید، یک پنجم آن  ای مسلمانان] بدانید که ھه غنائمی را که به دست می«[

 »متعلق به خدا و پیامبر و خویشاوندان [پیامبر] ... است.
 سو آل جعفر سو آل عباس سچون به اعتقاد آنان افراد مستحق خمس، آل علی

 ٢ھستند نه افراد دیگر. سو آل عقیل
االحتجاج) در حدیثی مستند و صحیح از ابوالفضل ( ھمچنین طبرسی در کتاب

، برای نماز با شدر بیماری وفات ج پیامبر« :کند محمد بن عبدالله شیبانی روایت می
 ج وبان از خانه خارج شد، نمازی که پیامبرث شتکیه بر دوش فضل بن عباس و غالم

ولی خودش را وادار کرد و  .اش خواست آن را به جا نیاورد وشیخواست به خاطر ناخ
کنار در بنشین و  :المش گفتاش برگشت و به غ . بعد از نماز به خانهاز خانه خارج شد

 :. انصار آمدند و کنار در حلقه زدند و گفتندپیامبر بیھوش شدو و شمآمدن انصار  نعما
___________________________ 

 اربلی. معرفه األئمة)يف  شف الغمةك(به نقل از کتاب  ۲۳۷صفحه  ۲۵األنوار جلد  ) بحار١
 .۷-۶، صفحه ) عمدة عیون صحاح األخبار٢
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است و زنانش  از ھوش رفتهپیامبر  :غالم گفت .برای ما اجازه بخواه ج نزد رسول الله
را شنید و ھا  آن شیون و ناله ج پیامبر .انصار به گریه و ناله افتادند .کنار او ھستند

چه کسی از اھل بیت اینجا  :پیامبر گفت .انصار :اند؟ گفتند چه کسانیھا  این :گفت
 دادن بر دوش د و با تکیهرا فراخوانھا  آن علی و عباس. پس پیامبر :حضور دارد؟ گفتند

 ١»از اتاق خارج شد.ھا  آن
ھنگامی که « :کند که گفت روایت می ÷شیخ طائفه طوسی نیز از امام صادق

فاطمه داشت در حالی که درآورد نزد او آمد و  ÷فاطمه را به عقد علی ج خدارسول 
میان اھل در  کنی؟ قسم به خدا اگر چرا گریه می :به او گفت ج پیامبر .کرد می گریه

 ٢»آوردم. بیتم کسی بھتر از او بود، تو را به عقد او درمی
نشسته بودم که عباس بن  ج کنار پیامبر ،در مسجد« :کند سلمان فارسی نقل می

آمد  سالمش را جواب داد و به او خوش ج عبدالمطلب وارد شد و سالم کرد، پیامبر
ما اھل بیت برتری داده شده بر  ابیطالبچرا علی بن  :گفت ج عباس به پیامبر :گفت

از  ٣جازه بده بگویم ...اعمو  :جواب داد ج که اصل ھمه یکی است؟ پیامبر حالی در
اھل بیت است اعتراف دارد و  وآید که پیامبر خود به اینکه عباس جز این حدیث برمی

 بر سایر مردھای اھل بیت برتری دارد. ابیطالببه او گفته که چرا علی بن 
زمانی که به عباس دستور داده شد که درھا را ببندد،  :کند روایت می ÷امام باقر

اجازه داده شد که در اتاقش را باز بگذارد، عباس و افراد دیگری از آل بیت  ÷به علی
 ج اخدشود؟ رسول  چرا علی اینقدر داخل و خارج می :آمدند و گفتند ج نزد پیامبر

گاه است، شما او را به حال خود رھا کنید. :گفت  ٤خداوند به حال او آ
عباس و افراد دیگری از اھل بیت آمدند) است، ( ÷شاھد کالم سخن امام باقر

او عباس و افراد دیگری را در داخل در مفھوم اھل بیت و عترت کامًال واضح است که 

___________________________ 
 .۱۷۶صفحه ، ۲۸و بحاراألنوار، جلد  ۷۰، صفحه ۱) االحتجاج، جلد ١
 .۴۵حدیث شماره  ۴۰) کتاب (األمالی) نوشته طوسی صفحه ٢
 .۱۷، صفحه ۴۳و بحاراألنوار، جلد  ۴۰۳، صفحه ۲) (إرشاد القلوب) جلد ٣
 .۲۵، صفحه ۳۹، بحاراألنوار، جلد ۲۰) تفسیر امام عسکری، صفحه ٤
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گانه منحصر  ا امامان دوازدهآل محمد) را در اصحاب کسا ی( داند و مدلول می ج پیامبر
 ١کند. نمی

که دست  از خانه خارج شد و در حالی ج روزی پیامبر« :کند ابن عباس نقل می
ھاشم، ای جماعت  ای جماعت انصار، ای جماعت بنی :گفت را گرفته بود می ÷علی

بنی عبدالمطلب، بدانید من محمد فرستاده خدا ھستم. من و سه نفر از اھل بیتم 
 »ایم. حمزه و جعفر از خاکی مورد رحمت پروردگار خلق شده ،یعنی علی

هل أثالثه من يف  ختار�ا�ن إل� و أال« :کند که گفت روایت می ج قمی از پیامبر
محزة و ابيطالبجعفر اب� و ختار�  وعليااالفخر، و ّ� اأتقاهم و أنا سيد اثلالثهو بیىت

خداوند من را « »٢إال مسىج بتو�ه ىلع وجههرقوداً باألبطح لیس مّنا  ناكبن عبداملطلب 
بودم و ھیچ تکبر ھا  آن ھمراه سه نفر از اھل بیتم برگزید، من سرور آن سه و با تقواترین

لب و حمزه پسر عبدالمطلب او فخری ھم ندارم، من را با علی و جعفر دو پسر ابوط
 »پوشانده بودیم.ای  فته بودیم و صورت خود را فقط با جامهخانتخاب کرد، در دشتی 

شد به  اش که منجر به وفاتش چنین روایت شده که پیامبر در ھنگام بیماری ھم

بیىت بعد أهل جعفر أفضل و محزةو ىلع بعدی أفضل أمىت« :دخترش فاطمه زھرا و گفت
بعد از من علی بھترین فرد امتم است و بعد از او حمزه وجعفر بھترین افراد « »٣ىلع

 »اھل بیت ھستند.
غزوه بدر ھنگامی که عبیده بن حارث بن عبدالمطلب را که زخمی شده  ھمچنین

آیا  رسول خداای « :گفت ج بردند و او در حال مرگ بود، به پیامبر ج بود نزد پیامبر
 ٤».چرا نه، تو اولین شھید از اھل بیتم ھستی :رمودف ج شھید نیستم؟ پیامبر

 
 

___________________________ 
 .۲۰۴، صفحه ۱د و کتاب (الخصال)، جل ۳۰۶حدیث شماره  ۲۷۵) کتاب (األمالی)، صدوق، صفحه ١
 .۲۱۴، صفحه ۳۵و جلد  ۲۷۷، صفحه ۲۲و بحار األنوار، جلد  ۳۴۷، صفحه ۲) تفسیر القمی، جلد ٢
أنه (الثانی عرش و ÷النص علی القائميف  سلمو آلهو صلی اهللا عليه ي(ما روی عن النبکمال الدین)، باب ) (٣

 .۲۴۵صفحه األئمة) 
 .۲۲۵، صفحه ۱۹و (بحاراألنوار)، جلد  ۱۸۸، صفحه ۱طالب)، جلد  ) (مناقب آل ابی٤
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 اهل بیتمیان افتخار و اختصاص 
و ھمچنین بر  آن ھای ھاشم و تمام شاخه فھمیدیم که اھل بیت بر بنی اینجاتا 

شود و دانستیم که خداوند برخی از افراد آل بیت را از لحاظ  طالق میاھمسران پیامبر 
مناقب خاص و امتیازات مخصوصی ھا  آن درجه بر بعضی دیگر برتری داده، تعدادی از

 و مقام ھستند و بر ھمدیگر رجحان ندارند.ل بیت در یک مرتبه اھدارند، و سایر افراد 
به این شرافت و منزلت عمومی ھا  آن گروھی از :ل بیت در این بحث دو گروھنداھ

ھاشم ھستند که به خاطر مقام و علو درجات و  مسلمان بنی دافراند، ا دست یافته
نش عظمتشان از دیگر مسلمانان امتیاز و برتری دارند و به میزان درجه دین و ایما

، ج افرادی که عالوه بر قرابت وخویشاوندیشان با پیامبر .شوند دوست داشته می
را کمتر دارند قابل احترامتر و  ھا ویژگی دیندارتر و باتقواترند از برخی دیگر که این

ھایی از لحاظ نسبی به پیامبر نزدیکترند از دیگران که در مراتب  محبوبترند و نیز آن
 محبوبترند. بعدی رار دادند نزد ما

عموی ( روایتی است که در آن عباسھا  آن دلیل این اعطای امتیاز و برتری به
 پیامبر) به خاطر ترشرویی و بدخلقی و قطع کالمش توسط قریش به ھنگام مالقات

شود به  به شدت ناراحت و عصبانی می ج کنند، پیامبر شکایت می ج نزد پیامبرھا  آن

واذلی « :گوید شود و می و عرق از صورت او جاری میشود  اش سرخ می طوری که چھره
قسم به کسی که « :»١لّرسوهلو م ّ� �اإليمان حىت �ب نفىس بيده، اليدخل قلب رجٍل 

شما [اھل  ایمان وارد قبل ھیچ کس نخواھد شد مگر آنکهزندگی من در اراده اوست، 
 »بیت] را به خاطر خدا و رسول او دوست داشته باشد.

این حدیث چنین بیان  آن صحیح استدانید) در روایتی که سند  ھمانطور که می( 

هل ابليت أحد إال أدخله أواذلی نفىس بيده اليبغضنا « :گفت ج شده است که پیامبر

___________________________ 
الدین ابن تیمیه در  زیاد روایت شده ضعیف است. ولی تقی این حدیث که از یزید بن ابی ) سند١

با اسناد صحیح روایت  جگوید که این حدیث از پیامبر  می ۲۶۸صفحه  ۲۷(مجموع الفتاوی) جلد 
ام، در ھر حال من ھمه  ھا خبری نداشته نشده است. شاید او از چیزھایی اطالع داشته که من از آ

ھا از یزد بن ابی زیاد روایت  اسناد در معرض گمان را به دقت بررسی کردم و فھمیدم که ھمه آن
 شده است.
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قسم به کسی که جانم در دست اوست ھر کس نسبت به ما اھل بیت « :».١اهللا انلار

 »رد.کینه بورزد خداوند او را وارد آتش خواھد ک
جدا ھستند، به اندازه  ج ھاشم که از مسیر ھدایت پیامبر اما افراد شرور و بدکار بنی

شوند، و اگر  گمراھی و درویشان از مسیر ھدایت پیامبر، مورد کینه و دشمنی واقع می
بودن و  را تا مرز کفر و زندقه پیش نبرده باشد به خاطر مسلمانھا  آن شان گمراھی

گیرند و به سبب معصیت و  دوستی قرار می مورد احترام و ج قرابتشان با پیامبر
 گیرند. شان مورد کینه و نفرت قرار می سرپیچی

ھاشم ھیچ برتری ندارند،  ھاشم بر دیگر افراد صالح ومتقی غیر بنی افراد گمراه بنی
ھا بر یکدیگر نزد  میزان برتری انسان ،سوره حجرات ۱۳چون که با توجه به آیه 

 :فرماید سب. خداوند در این آیه میقوا و پرھیزگاری است نه اصل و نپروردگار ت

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
  .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣�

 .»گمان گرامیترین شما در نزد خداوند باتقواترین شما است بی«

به به عمله لم �رسع  و من بطأ« :گوید کند و می نیز این مسأله را تأکید می ج پیامبر
» .رسد ھر کس که اعمال خودش نیکو نباشد اصل و نسب به فریاد او نمی«، »٢�سبه

حرکت کند، اصل و  ج پس اگر کسی اعمالش بد باشد و برخالف مسیر و روش پیامبر
 تواند او را نجات دھد و نزد خداوند برای او شفاعت کند. نسب ھرگز نمی

ندارد و ھیچ  ج ل بیت پیامبراھاشم ھیچ نسبتی با ھ اما شخص کافر و مرتد از بنی
نیست،  ج اخدنکار قرابت نسبی او با رسول ااحترامی نزد مردم ندارد و این به معنای 

که خداوند آن را با ( طالق مفھوم آل بیتاتواند آن را انکار کند و فقط  چون احدی نمی
 محال است.کند) بر مرتدان و کافران  احترام یاد می

___________________________ 
سند آن بنا «این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ۱۵۰، صفحه ۳) جلد ک) الحاکم در (المستدر١

در  ۶۴۳، صفحه ۵کتاب (السلسلة الصحیحة) جلد به شرط مسلم، صحیح است، و البانی در 
 .آن را صحیح دانسته است۲۴۸۸حدیث شماره 

در حدیث  االستغفار)، باب (فضل االجتامع علی تالوة القرآن)و التوبةو الدعاءو رك(الذدر کتاب  ) مسلم٢
 ) آن را روایت کرده است.۲۶۹۹شماره (
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توان گفت که ابولھب و امثال او از اشخاص کافر مستبد اھل  ھمین خاطر نمیبه 
 است.بوده  ج اخدھستند، اگرچه ابولھب در حقیقت عموی رسول  ج بیت پیامبر

مورد کینه و نفرت ھا  آن افرادی از این قبیل مانند سایر کافران و حتی بیشتر از
سختی و مبارزه ابولھب رباره کفر و سخداوند در قرآن کریم آیاتی را در .شوند واقع می

 شوند. اش نازل کرده است که تا قیامت تالوت می با اسالم و خانواده
پسر نوح را  خداوند ،کرد می اگر اصل و نسب از گمراھی و ضاللت کسی جلوگیری

 :داشت، زمانی که پدرش او را صدا زد از گمراھی بازمی

َعَنا َوَ� تَُ�ن ۡرَكبٱَ�ُٰبَ�َّ ﴿ َع  مَّ   .]۴۲[هود:  ﴾٤٢ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱمَّ
ای فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش، [اگر به سوی خدا برگردی «

 »شوی.] دینان ھالک می بی اگرنه با ھمه یابی، و نجات می
ذر پدر حضرت شدن را به جای ھدایت برگزید، و یا آ غرق ÷ولی پسر نوح

 :به او گفت که پدرش خطاب ÷ابراھیم

بَِت َ� َ�ۡعُبِد ﴿
َ
� ۡيَ�َٰنۖ ٱَ�ٰٓ ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ  لشَّ ا لشَّ ن  ٤٤َ�َن لِلرَّ� َعِصّيٗ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّ�ِ

َ
� ٰٓ�َ

َك َعَذاٞب ّمَِن  ۡيَ�ِٰن َوِ�ّٗا لرَّ�ٱَ�َمسَّ   .]۴۵-۴۴[مریم:  ﴾٤٥َ�َتُكوَن لِلشَّ
ته در برابر [فرمان خداوند] ای پدر! شیطان را پرستش مکن زیرا که شیطان پیوس«

ترسم که عذاب سختی از سوی  رحمان سرکش بوده و ھست. ای پدر! من از این می
خداوند مھربان گریبانگیر تو شود [که آتش دوخز است] و آنگاه ھمدم شیطان [در 

 .»نفرین خداوند و عذاب سوزان] شوی
به سزای ھردو  غرور جواب داد [وبا نصیحت او سرپیچی و از  ÷پدر ابراھیم

دین ما بر پایه ایمان قلبی و کردار راستین استوار است نه بر آنچه  .]اعمالشان رسیدند
 نساب نوشته شده است.اھای  کتاب که در

 ج و همسران پیامبر آل عباهای  ویژگی
علی، فاطمه، حسین و حسن) و ھمسران و ( اصحاب کسا ،اما گروه دوم از آل بیت

ی خاصی ھا ویژگی ل ویھاشم که فضا ند به ھمراه افرادی از بنیھست ج فرزندان پیامبر
را از سایر افراد ھا  آن ھا و فضیلت ھا ویژگی حمزه و جعفر که این ،عباس انندم .دارند
 سازد. ھاشم متمایز می بنی



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٦٠

ی دارند که به قطع نظر از دیگران، عامه افراد ھا ویژگی پس این اشخاص صفات و
 ندارند. را ھا ویژگی ھاشم ھم این بنی

است نمایان  گفته شدهھا  آن ویژگی اھل کسا در این حدیث پیامبر که در مورد

اند و اھل بیت من  اینان اھل بیت من« »أهل بیىت أحقو هوالء أهل بیىت،« :شود می
را اھل بیت ھا  آن با این حدیث ج پس پیامبر» نسبت به من سزاوارند.از دیگران بیش 

دعا کرد تا ھا  آن ایای پوشاند و بر را با پارچهھا  آن ردم به خود خواند وو نزدیکترین م
 این موضوع در کتاب بحث خواھم کرد.دربارۀ  شوند، در جای خود به تفصیل پاک

این امتیاز را دارند که در صلوات ابراھیمی که به  ج اما فرزندان و ھمسران پیامبر

قولوا ا� « :شود، مثالً  صلوات فرستاده میھا  آن نقل شده بر ج چند صورت از پیامبر
 أزواجهو ىلع �مد ك�ارو ما صليت ىلع آل ابراهيمكذر�ته، و أزواجهو صل ىلع �مد

و  ج خداوند بر محمد :بگویید« »١محيد �يد كت ىلع آل ابراهيم إن�ما باركذر�ته و
لوات ھمسران و فرزندان او درود و صلوات بفرست ھمچنانکه بر آل ابراھیم ص

و ھمسران و فرزندان او را افزون  ج فرستادی و پروردگارا، کرامت و عزت محمد
 »بگردان ھمچنانکه بر عزت و شرف آل ابراھیم افزودی ھمانا تو ستوده و بزرگواری.

مھات المؤمنین نامیده ارا ھا  آن مثًال خداوند .زنان پیامبر امتیازات دیگری نیز دارند
بعد از پیامبر ھا  آن با تقدس و حرمت عدم ازدواجھا  آن است و این صفت مادر بودن

با احترام و ھا  آن به در دنیا و آخرت متعلق به پیامبرند و نیز بایدھا  آن زیرا .ھمراه است
 رعایت ادب نگاه کرد.

را بر سایر زنان مومنان ھا  آن از دیگر اوصاف خوبی که دارند این است که خداوند
ای دارند که زنان دیگر ندارند. خداوند  برتری داده است، مقام و منزلت و فضل و درجه

 :فرماید می ۳۲حزاب آیه ادر سوره 

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ َ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب

ِيٱ ۡعُروٗفا ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ   .]۳۲[األحزاب:  ﴾٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
ای ھمسران پیامبر! شما [در فضل و شرف] مثل ھیچکدام از زنان [عادی مردم] «

انگیز] صدا را نرم و نازک نکنید  خواھید پرھیزگار باشید [به گونه ھوس نیستید. اگر می

___________________________ 
 این حدیث را روایت کرده است. ۳۳۶۹اره (أحادیث األنبیاء) در حدیث شمدر کتاب  ) بخاری١
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نکنید] که بیماردالن چشم طمع به شما بدوزند و بلکه به [و با ادا و اطواری بیان 
صورت شایسته و برازنده سخن بگویید. [به آن گونه که مورد رضای خدا و پیامبر 

 »اوست.]
را با تالوت آیات ھا  آن حزاب مقام و منزلتاسوره  ۳۴آیه  عالوه بر این خداوند در

 :ه استھایشان باال برد بر در خانهھای پیام  قرآن و حکمت

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ َ�َن لَِطيًفا  �َّ
 .]۳۴[األحزاب:  ﴾٣٤َخبًِ�ا
شود  انگیز [پیامبر] را که در منازل شما خوانده می و آیات خدا و سخنان حکمت«

 »گمان خداوند دقیق است. بی[بیاموزید و برای دیگران] یاد کنید. 
و مسلمانان خداوند در قرآن کریم در  ج نزد پیامبرھا  آن به خاطر جایگاه و مقام

دو ھا  آن فرماید که اگر کار نیکی انجام دھند اجر می ۳۱و  ۳۰ھای  سوره احزاب آیه
وند کیفر و عذاب آن گناھی) را مرتکب ش( شود و نیز اگر عمل زشتی برابر حساب می

 :رابر استدو ب

َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿ ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشٖة مُّ
ۡ
� َوَ�َن  ۡلَعَذاُب ٱَمن يَأ ِضۡعَفۡ�ِ

ِ ٱَ�ٰلَِك َ�َ  ِ َورَُسوِ�ِ ٣٠�َِسٗ�� �َّ ۡجرََها  ۦَوَمن َ�ۡقُنۡت ِمنُ�نَّ ِ�َّ
َ
ٓ أ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكِر�ٗما
َ
َ�ۡ�ِ َوأ   .]۳۱-۳۰[األحزاب:  ﴾٣١َمرَّ

ای ھمسران پیامبر! ھر کدام از شما که مرتکب گناه آشکاری شود [از آنجا که «
] زند مفاسد گناھان شما در محیط تأثیر سوئی دارد و به شخص پیامبر ھم لطمه می

کیفر او دو برابر [دیگران] خواھد بود و این برای خدا آسان است. و ھر کس از شما در 
برابر خدا و پیامبرش خضوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دھد، پاداش او را 
دوچندان خواھیم داد، و برای او [در قیامت] رزق و نعمت ارزشمندی فراھم 

 »ایم. ساخته
از فضیل بن مرزوق نقل  صحیحم اصفھانی در روایتی ھمچنین امام محمد بن عاص

 از حسن بن حسن برادر عبدالله بن حسن شنیدم که به مردی که در مورد« :کند می
... ما را به خاطر خدا دوست داشته  وای بر شما :گفت می کرد می غلو و افراطھا  آن

وامر الھی ااز م، ما را دوست بدارید و اگر یپس اگر خداوند را اطاعت کرد .باشید
به خدا قسم، از شدت و ترس دو « :سپس گفت» سرپیچی کردیم از ما متنفر باشید
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برم و  کسی از ما که عاصی و نافرمان است به خدا پناه می شدن کیفر و عذاِب   برابر
 ١»دھد آرزوی پاداش دو برابر دارم. برای کسی که کار نیک انجام می

 شیعه اثنی عشری در تفسیرن بزرگ امفسر از شیخ طبرسی ھمچنین
روایت  ÷از ابوحمزه ثمالی درباره زید بن علی ۱۵۳صفحه  ۸البیان) جلد  مجمع(

خواھم که پاداش شخص نیکوکارمان را دو برابر  از خداوند می« :ه زید گفتککند  می
چندان کند بیم دارم  بدھد و از اینکه خداوند کیفر و عذاب شخص گناھکار ما را دو

 »داده است. ج ھا را به زنان پیامبر اوند ھمین وعدهھمچنانکه خد
کند که مردی  العابدین روایت می زین نقل از هبعلی بن عبدالله بن حسین از پدرش 

شما از اھل بیت ھستید و از جانب خداوند در مورد آمرزش و بخشش واقع  :به او گفت
 بارهخداوند درست حکم سزاوارتر ا :العابدین عصبانی شد و گفت گوید زین شوید، می می

ما اجر نیکوکارمان را دو برابر و  را درباره ما اعمال کنید نه ادعای شما. ج رزنان پیامب
 بارهآیه سوره احزاب را که دراین دو دانیم. پس  برابر می کیفر شخص گناھکارمان را دو

 »بود خواند. نازل شده ج زنان پیامبر
است،  روایت شده ھل سنت و اھل تشیعا دیناسااین سه روایت که با  اساسپس بر 

 شود. پاداش و عذاب ائمه اھل بیت دو برابر حساب میکند که  اشاره می

 شود ... . هنگامی که حّب و دوستی به کینه و دشمنی تبدیل می
بودن معنایی ھا  آن نصرت و پشتیبان ،یاری ،÷ل بیتاھحب و دوستی  تردید بی

ایمانی و دلنشین دارد که تا ھر زمانی که این حب و دوستی ایمانی و شرعی عاری از 
گویان باقی بماند احساسات صادق و پاک مسلمانان برای آن به جوش  تحریفات یاوه

 آید. میدر
ولی ھنگامی که از حدود شرع و قانونی خود تجاوز کند به کینه و دشمنی با آل 

بافتن و از خود حرف   ن سبب است که دروغداو این ب شود بدیل میت ج بیت پیامبر
خالقشان است به ھر ادادن اھل بیت به آنچه که برخالف دین و   درآوردن و نسبت

دانست، بلکه  ÷توان آن را حب و وفاداری نسبت به اھل بیت صورتی که باشد نمی
 گیرد! درست عنوان نفرت و خصومت را به خود می

___________________________ 
 .۱۲۵محمد بن عاصم اصفھانی، صفحه  ) جزء١
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نظر و دیدگاھش را در مورد کسی که به نام  ÷از مسیح مثالً  ستیمتوان اگر می
را نگفته به ھا  آن کند و یا اقوالی که او حّب و دوستداری از او درباره اوصاف او غلو می

داشتن را نیکو بشمارد و  دھد، بپرسیم که آیا ممکن است این گونه دوست او نسبت می
بدی یاد  هیا اینکه از او ب دگار مقتدر کندآرزوی دیدن آن فرد را در بھشت نزد پرور

 و د مردم به وجود آورده است مبرایکند خود از او و فسادی که در دین خدا و عقا می
 داند؟ پاک می

اند که در اوصاف او غلو کردند  کسانی÷حضرت عیسی قطعًا منفورترین افراد نزد 
خدا لقب دادند و تحریفاتی از عقاید  و او را یکبار ھمتای خداوند و یکبار به عنوان پسر

، جایگزین کردند و ÷حضرت عیسیپرستی ابداعی خود را به جای رسالت الھی  بت
 خواندند و خود و دیگران را با آن قانع کردند! ÷آن را دین مسیح

در مورد مسیحیھا  ÷حضرت عیسینظر  و ھمچنان که خداوند در درباره دیدگاه
 :فرماید چنین می ۱۱۵و  ۱۱۶ای ھ هدر سوره مائده در ضمن آی

نَت قُۡلَت لِلنَّاِس ﴿
َ
ُِذوِ� ٱَءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  �َّ ِ�ّ

ُ
ِۖ ٱَوأ   .]۱۱۶[المائدة:  ﴾١١٦ �َّ

ای که به جز الله، من و مادرم را ھم دو خدای دیگر بدانید [و  آیا تو به مردم گفته«
 ».]ما دو نفر را پرستش کنید؟

 :گوید شمارد و می مبرا و پاک میھا  آن ادعایخود را از  ÷عیسیحضرت 

ُ ٱ�ۡذ قَاَل ﴿ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ۡ�نَ ٱَ�ٰعِيَ�  �َّ
َ
ُِذوِ� ٱَمۡرَ�َم َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  �َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

ِۖ ٱ � إِن  �َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
 ۥۚ َ�َقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥُكنُت قُۡلُتهُ قَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

ُٰم  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ  نَت َع�َّ
َ
ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
َما قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َمآ  ١١٦ۡلُغُيوِب ٱَوَ�ٓ أ

َمۡرتَِ� بِهِ 
َ
ِن  ۦٓ أ

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ا  �َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

نَت 
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ءٖ َشِهيدٌ  لرَّ�ِيَب ٱتَوَ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَت َ�َ
َ
  .]۱۱۷-۱۱۶[المائدة:  ﴾١١٧َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

 ]شی.که دارای شریک با[دانم  خداوند تو را منزه از آن می ]:گوید عیسی می[«
ویم [و بطلبم که وظیفه و] حق من نیست. اگر آن گشایسته نیست برای من چیزی را ب

گاھی. تو [عالوه بر خدا ھر گفتار من] از راز درون من  را گفته باشم بی گمان تو از آن آ
کنی  ھم با خبری، ولی من [چون انسانی بیش نیستم] از آنچه بر من پنھان می

 من به ی [و از خفایا و نوایای امور باخبری.]ھای غیبزھا و خبرم. زیرا تو دانندة را بی
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ای [و آن] اینکه جز خدا  ام مگر آنچه که مرا به گفتن آن دستور داده چیزی نگفتهھا  آن
را نپرستید که پروردگار من و شماست [و من و شما را آفریده است و ھمه بندگان 

بودم از وضع [اطاعت و عصیان] ایشان مطیع اوییم.] من تا آن زمان که در میان آنان 
گاھی داشتم و زمانی که مرا از دنیا خارج کردی و میراندی، تنھا تو مراقب و ناظر  آ

گاھی. و ای] ای [و افکار واعمالشان را تحت نظر داشته ایشان بوده  »تو بر ھمه چیز آ
ھا و  ستانو دا ھا روایت ھمه این ادعا را کردند و برای درستی آن نآری ... مسیحیا

 حضرت ھا را ساختند و تصاویر لیساھا و صلیبک رویاھایی دروغین جعل کردند.
کشیدن مسیح خداوند را نشان  ھایی را که به صلیب را کشیدند و مجسمه ÷مسیح

از مال و ثروت خود مایه گذاشتند و وقت خود را صرف  هداد برپا کردند و در این را می
ھا ریخته شد ... ھمه این کارھا به خاطر وجود اوھام  نپرداختن به این امور کردند. خو

 و توھماتی بود که فقط با تکیه بر متشابھات بنا شده بودند!
آن فرد و  ایبرنامه باشد، ھم بر پس این نوع حب و دوستی که افسار گسیخته و بی

دیگران شوم و ناپسند است و اگر فرد مسلمان بر اصولی غیر از تقوا و اعتقاد  ایھم بر
ھا  از دین واقعی فرسخ تحقیق درافراد نیکوکار را دوست بدارد  ،یکتا به دین خداوندِ 

زیاد فرقی  ÷. در این رابطه موارد باال به نسبت اھل بیت با مسیحه استشد دور 
دشمنی ھا  آن اھل بیت کسانی نیستند که آشکارا باکند، پس منفورترین افراد نزد  نمی
ھای رسوا و  دشمنان آشکار و انسانھا  این کنند، زیرا توھین میھا  آن به کنند و می

درمانده ھستند. بلکه خطر جدی از ناحیه کسانی است که خود را از اھل بیت 
 نسبتھا  آن را بهکنند و صفات خداوند  زنند و غلو می حرف میھا  آن دربارهدانند و  می
اند  حامی آن بود اصولی را آورده ج دھند و به جای رسالتی که خود شخص پیامبر می

مطابقت و ھمخوانی  ج بودن شعارھا با رسالت پیامبر انداز که فقط در عنوان و طنین
 دارد!

تر از  در غیاب ما ھیچ کس برای ما دشمن« :گوید در این باره می ÷امام صادق
ھای ناروا وارد  و در آن ادعا و انتساب تظاھرمودت و محبت ما به  فردی نیست که

 ١»کند.

___________________________ 
 .۵۵۵، روایت شماره ۳۷۳) (رجال الکشی)، صفحه ١
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کسانی که در پیروی و تبعیت اھل بیت ادعاھا و  تردید یب« :گوید ھمچنین می
 ،مسیحیان ،کند افرادی ھستند که از یھودیان ھای دروغینی را وارد می انتساب

 ١»ترند. زردتشتیان و مشرکان گناھکارتر و مجرم
مگر  است منافقین نازل نکرده بارهدر را ای خداوند ھیچ آیه« :گوید می ھمچنین

افرادی باشد که در تشیع و پیروی از اھل بیت ادعاھایی نادرست و غلط دربارۀ  اینکه
 ٢»دارند.

و یا ھا  آن ھایی که مردم در زمان حیات در برابر بدعت ج در واقع اھل بیت پیامبر
ندارد، ھا  آن خالقادین و  ،آورند، و ھیچ ارتباطی ھم به عقیده د از آنان به وجود میعب

را ھستند که مسئولیت این امور  لیانبلکه این غا .ھیچ گونه مسئولیتی به عھده ندارند
 کند. را درباره این امور بازخواست میھا  آن . خداوند نیز در روز قیامتبه عھده دارند

آیا تو بودی که به مردم گفتی در ھنگام « :پرسد نیز از خودش می سحتی امام علی
 ٣»ھا به تو پناه بیاورند و خداوند ھمیشه جاوید را فراموش کنند؟ سختی

___________________________ 

 .۵۲۸روایت شماره  – ۳۶۴صفحه  شی)ك(رجال الو  ۱۶۶، صفحه ۶۵، جلد (بحار األنوار) )١

، صفحه ۱۵و معجم رجال الحدیث خوئی، جلد  ۵۳۵روایت شماره  – ۳۶۶صفحه  شی)ك(رجال ال )٢
۲۶۵. 

ھای عراق و ایران و کشورھای خلیج  از دعاھایی است که در بین شیعه ل)ك(حالل املشادعای  )٣
ھایی از شرک برای خدا در آن وجود دارد، زیرا در این دعا از امام علی  بسیار رواج دارد و رگه

شکستگی و فروتنی از او طلب رفع بالھا و  ت را دارند، و با تمام دلدرخواست نصرت و حل مشکال
 کنند. دفع ضرر می جلب خیرات و

 متن دعا چنین است:
 يـــــــــــــا أبـــــــــــــا الغيـــــــــــــث أغثنـــــــــــــی

 

 يـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــی الـــــــــــــــــــدرجات 
 

 ای واال داری به فریادم برس. ای فریادرس ھمه و ای کسی که درجه 
ـــــــــــدی ـــــــــــك قي ـــــــــــدتی ب ـــــــــــلّ عق  ح

 

ــــــــــــدی  ــــــــــــاب اه ــــــــــــی إن ن ــــــــــــت ل  أن
 

 شود بگشا، در مشکالت من فقط تو را دارم. مشکالتم را که فقط به دست تو باز میگره 
ـــــــــــدری ـــــــــــط ق ـــــــــــی إن ح ـــــــــــت ل  أن

 

 التكيـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــل املشـــــــــــــــــــ 
 

 ارزشم مھم نیست ای حالل مشکالت چون من تو را دارم.  اگر من کم
ـــــــــــــــــائی ـــــــــــــــــت من ـــــــــــــــــيدی ان  س

 

 ســــــــــــــــــيدی انــــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــائی 
 

 ای سرورم تو تنھا پناھگاه و  امید ھستی.
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آیا شما بودید به مردم  :چه بسا از امامان اھل بیت یکی بعد از دیگری پرسیده شود
 برتری دھید؟ ج ھای خداوند جز محمد گفتید که ما را بر ھمه پیامبران و فرستاده

ا شما به مردم گفتید که والیت شما بر پیامبران عرضه شده و شما آن را به عنوان آی
 شرطی برای قبول اعمال بندگان قرار دادید؟

نسبت داده ھا  آن قطعًا ھمه اینان از این ادعاھای باطلی که به دروغ و بھتان به
 دانند. را میاند خود را پاک و مب شده و نیز از کسانی که آن را به ایشان نسبت داده

که مدعیان تشیع به غیر حق به  ١و اتھامھایی ١فکارااھل بیت در مقابل این 
فرستادن و توھین به  شمردن لعنت دھند و نیز در مورد حالل مخالفشان نسبت می

 صحابه پیامبر ھیچ مسئولیتی ندارند.
                                                                                                                                              

 والئــــــــــــــــیلــــــــــــــــك أخلصــــــــــــــــت 
 

 التكيـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــل املشـــــــــــــــــــ 
 

 ام فقط برای توست. ای برطرف کننده مشکالت محبت و دوستی
ــــــــــــــــندی ــــــــــــــــت س ــــــــــــــــيبدی أن  س

 

ــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــامدی   ســــــــــــــــــيدی أن
 

 گاه و مورد اعتماد من ھستی. سرورم تو تکیه
 يف ممـــــــــــــــــــــــــــايت ومعـــــــــــــــــــــــــــادي

 

 التكيـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــل املشـــــــــــــــــــ 
 

گاه من ھستی ای  تکیهشود که در ھنگام مرگ و در آخرت  نیز فقط تو پشتیبان و  آشکار می 
 حالل مشکالت.

رود، ماجرای جالبی  ھای شیعی می یکی از دوستان ما برای تھیه چند کتاب به یکی از کتابخانه 
من نزد کتابفروش بودم که زنی آمد و گفت که کتاب  :گفت افتد می دربارۀ این دعا برای اتفاق می

این کتاب درباره  :کرد به آن زن گفتمام گل  خواھد ما من ھم حس کنجکاوی حالل مشاکل را می
 کند؟ دعا را ھمراه اعتقادات در مورد آن را برایم  توضیح داد. چه چیزی بحث می

طالبی که نتوانست مشکل خود را در  کنی که علی بن ابی به او گفتم ... سبحان الله ... فکر می 
خفه شو و خدا را شکر  :زن گفتتواند مشکل تو را برطرف کند!!  مقابل ابوبکر و عمر حل کند، می

 گویم که از شر او آسیبی به من نرسید. می
ھایی از علمای بزرگ شیعه  قول به بیان نقل (الشهاب الثاقب)عالمه یوسف بحرانی در کتاب ) ١

دادن و  شوند و غسل پردازد که در آن مخالفان شیعیان اثناعشری کافر محسوب می اثناعشری می
 ھا حرام است. نمازخواندن بر میت آن

برای اھل ایمان جایز نیست که شخصی از « :گوید برای نمونه شیخ مفید در کتاب (المقنعة) می 
ر ھنکام ضرورت ان ھم از جھت تقیه مگت را غسل دھد و بر جسد او نماز بخواند! مخالفان والی

 »ونباید در نماز برایش دعا کند بلکه او را لعنت کند 
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ان ھای ھر چند ناچیز واندک و نیز سرقت اموالش ھمچنان که اھل بیت سوءاستفاده
ھا به اسم اھل بیت و فقط برای  که امروزه توسط رھبران و روسای بعضی از گروه

 ٢گیرد. آوردن سود شخصی خودشان انجام می بدست

                                                                                                                                              
مةك(املالله العظمی (امام خمینی) در  انقالب ایران آیت ) رھبر١ -۳۷۹، جلد اول، صفحه اسب املحرّ

ھا احترام  ای در این نیست که نباید به آن بھهھیچ شک و ش« :گوید ) درباره غیرشیعیان می۳۸۰
اند از ضروریات مذھب تشیع است.  گذاشت، بلکه این امر ھمچنان که محققان اھل تشیع گفته

ھا  عالوه بر این کسی که در اخبار این اختالفات تأمل کند بدون ھیچ شکی توھین و اھانت به این
ھا به  فرستادند و از آن ھا طعن و لعنت می بسیار بر آنداند. امامان معصوم نیز چه  را روا و جائز می

بعضی از  :به او گفتم«کند  نقل قول می ÷کردند. مثًال ابوحمزه از امام محمد باقر بدی یاد می
دوری  :گفت ÷زنند. امام محمد باقر ھا افترا می پردازند و به آن شان می یاران به بدگویی مخالفان

.» ھا بھتر است. ای ابوحمزه ھمه مردم تجاوزگر و ظالم ھستند جز شیعیان ما ...  جستن از آن
ھا بھتر و نیکتر است. ولی این امر جز  کردن از آن  ھا جایز است. ولی دوری پس افترا و بدگویی آن

ندن سخن به درازا کشا«برخی از موارد مشکل است. صاحب الجواھر چه قدر زیبا گفته است که 
پس اگر رھبر انقالب و  » در مورد آن مانند اتالف وقت به دنبال چیزھای بدیھی و آشکار است!

کنند این چنین بگوید، دیگر چه انتظاری از  امام بزرگی که علما و عوام اھل تشیع به او افتخار می
 رود؟! بقیه مردم می

ره آیه خمس و تطابق آن با تفاسیر شیعه در مورد مسأله خمس به تفاسیر اھل سنت دربا توانید ) می٢
اثناعشری رجوع کنید. سپس در کشمکش تاریخی نمایندگان نواب مھدی منتظر بر اموال شیعه و 

ھای خیالی آنان درباره ظھور امام مھدی با رعایت  مبارزه امروزه بین مسئوالن و مراجع و دیدگاه
 انصاف به مطالعه بپردازید.

کند و  حسینی بغدادی در نطقی صریح و خطیر به این نکته اشاره میالله العظمی احمد  آیت 
بینیم که یکی از مراجع دینی نجف با تمام توان و  امروز ما با چشمان خودمان می« :گوید می

کند و از  خواھد یکی از نزدیکان خود را برای مقام مرجعیت امامت انتخاب می استراتژی خود می
ای ھنگفت فراھم آورده است و این  و محرومان برای او سرمایهکشان  رزق و کسب و کار زحمت

شخص بر طبق اجماع علمای حوزه مجتھد نیست و تنھا نماد و دکوری از مجتھدین است. 
دھد. اآلن به ھمه امور واقف است و با اسراف کامل انفاق  گویند او درباره ھر موضوعی نظر می می
کرد که  ترسید و فکر می داوند و کینه مستمندان ھم نمیبرد و از غضب خ کرد و از آن لذت می می

شود و کسی ناظر اعمال او  ھرگز اجلش فرا نخواھد رسید و ھیچ حساب و کتابی در کار او نمی
ھای آن  طلبی نیست. حتی حرام و حالل و مرگ و رستاخیز را نیز فراموش کرده و عاقبت جاه

جان خلیفه مورد ه طور ناگھانی و بدون علت کننده این بود که خداوند وقتی ب شخص گمراه 
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 روی بھترین کار است. داشتن اھل بیت تعادل و میانه در دوست
دھد شیطان در دو صورت  فرماید که در ھر دستوری که به بندگانش می خداوند می

فراط کنند و دیگری در اموافق است، یکی آنکه بندگان در انجام آن امر غلو و با این امر 
 کنند.  یانگار سھل و صورتی که در آن کوتاھی

                                                                                                                                              
درپی آمدن) قرآنی است که خداوند  نظارت او را بگیرد، این امر بر اساس مداولۀ (گردش و پی

يَّامُ ٱَوتِلَۡك ﴿ :فرماید می
َ
  .]١٤٠[آل عمران:  ﴾�َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ�

کنم نه به خاطر اینکه  کشم انتقاد می کنم و رنج می من به خاطر اینکه گریه می«گوید  بغدادی می 
دھم. چون  ھای علمی اینان را مورد انتقاد قرار می آید و با او دشمنی دارم با روش از او بدم می

چون  دھم خواھم در سطح مسئولیت جنش تاریخی اسالم باشند و از مرجعیت دینی انتقاد می می
شود. ھمچنین حیات فکری را به نقد  که برای مفھوم حوزه متعھد علمیه ھیچ احترامی قائل نمی

کشانم چون که من بدون ھیچ شرط و اقتناعی و بدون ھیچ نظریه و اصول فکری با  می
ھای دینی از چشم من جاری  ھای این حوزه کنم. اشک تمام قربانی ھای آن زندگی می سختی

کند، نه برای اینکه من  دار می ھا در قلبم است و دردھایشان من را جریحه آن شود و اندوه می
قدسیم بلکه بخاطر اینکه من انسانی دردمند و اندوھگینم که عذابم خوروی را تصور و تجربه 

و  ]66-65ر السيد البغدادی صفحه كفيف  [حق اإلمام» کنم کنم با آن کامًال از نزدیک زندگی می می
الله العظمی  خواھم بگویم آن است که مراد از سخنان بغدادی، آیت که اآلن میمطلب جالبی 

ھا درباره موضوع خمس  تر از ھمه این ابوالقاسم خوئی و دو پسرش محمد و عبدالمجید است! مھم
اعتراف یکی از مدعیان جانشینی، مھدی منتظر یعنی [محمد بن علی شلمغانی] است، ھنگامی 

وح بر سر نیابت و جانشینی قائم غائب و نزاع داشت و از مردم خمس را که با ابوالقاسم بن ر
گرفت. ابوالقاسم پیروز شد و به شلمغانی فرصت قلع و قمع اموال خمس را نداد. شلمغانی 

کنم بر سر  دانستم دارم چه کار می ھنگامی که با ابوالقاسم بن روح به نزاع پرداختم می«گفت  می
ای با ھمدیگر دعوا  ھا بر سر الشه کردیم ھمچنان که سگ گر دعوا میاین موضوع [خمس] با ھمدی

 ].۲۴۱طوسی، صفحه (الغيبة)، [کتاب » کنند می
ھا خمس را  ھای شیعه با نص صریح آمده که ھر کس به آن جالب اینجاست که در بعضی از کتاب 

) ۱۶صفحه  ۳جلد  ولكشك(الزاده و زناکار است!! عالمه یوسف بحرانی در کتاب  نپردازد، حرام
آورد و با تأکید در مورد  یکی از موضوعات را عنوان (یکی از اسباب زنا، خوردن خمس است) می

کردن  بودن مال خمس برای شیعه به خاطر پاک  با اخبار متواتر در مورد حالل « :گوید آن می
ب خبیث است ھا آمده است. ھمچنان در بعضی از اخبار زنا که سبب به وجود آمدن نس اوالد آن

پس طمع به خوردن حرام »! به عنوان سبب خوردن خمس توسط مخالفان شیعه ذکر شده است
 رسد! اموال دیگران به این حد می
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پردازیم. امام  در اینجا به بیان کالم زیبایی از امام علی در وصف نگاه مردم به او می
یکی آن که  :شوند مینگاھی که به من دارند تباه  دو گروه با نوع دید و« :گوید علی می

کشاند و  داشتن مفرط آنان را به غیر حق می من را بسیار دوست دارند و این دوست
را از ھا  آن این نفرت دارند و فراوان من دشمنی و کینه هب نسبت دیگری گروھی که

پس از  .رو و معتدلند همیان :اند که ولی بھترین گروه کسانی .کند مسیر حق خارج می
گر جماعت  چون خداوند پشتیبان و یاری .شید و به عامه مردم بپویندیداین گروه با
دستگی و تفرقه بپرھیزید که چون که افراد تنھا سریع به وسیله شیطان از  است و از دو

 شوند ھمچنان که گوسفند تنھا و جدا مسیر الھی خارج و در گمراھی خود نابود می
 ١شود. نصیب گرگ می ،مانده از گله

بیند که او به سه گروه اشاره  کند می ر کالم امام علی به خوبی دقت میکسی که د
 .)اھل سنت( عامه مسلمانانو دشمنان امام) ( شیعه، نواصب :کند می

از او تا حدی ھا  آن نواصب کسانی که با امام علی کینه و دشمنی دارند و نفرت
او اظھار برائت و از  فرستند گویند و بر او لعنت می رود که به او ناسزا می پیش می

 کنند! می
گروھی ھم که جانب افراط و غلو را دارند ھمان شیعیان اثناعشری ھستند که 

 ج محمدحضرت ادعای عصمت امام علی و بزرگی امامت او بر تمام پیامبران الھی جز 
داشتن به امامت او را به عنوان شرطی برای قبول اعمال   رند و حتی ایمانارا د

 اند! دانسته
و و ر گروه میانه( با عنوانھا  آن واضح است که عامه مسلمانان که امام علی از

ایمان و  هعلی را دوست دارند و ب امام معتدل) یاد کرده ھمان کسانی ھستند که
، سرور اھل بیت و صاحب ج اخدو او را پسر عموی رسول دھند  صداقت او گواھی می

ل یدشمنان) کافر او به فضا( و برخالف نواصبدانند  افتخارات بزرگ در تاریخ اسالم می
پردازند و  کنند و مانند شیعیان ھم به افراط و غلو در اوصاف او نمی او اعتراف می

فرد ولی و  پیامبر از ھزاریک ( معصوم است، پس ج اعتقاد دارند که فقط شخص پیامبر
 بھتر است.)نیکوکار 

___________________________ 

شف للخوارج كيو ام الدينكوفيه يبني بعض اح÷ (ومن كالم لهدر ذیل  ۱۲۷ البالغه، صفحه نھج )١

 .مني)كم احلكينقض حو الشبهة
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 ؟!گیرد قرار میکدام ماده دوست داشتن در این 

سپرده   رسد و قوانین شرعی به فراموشی ھنگامی که غلو به بیشترین حد خود می
شروع  ج خدا  در مورد رسولحرمتی و توھین  بیشود، به بدترین حالت خود  می
ی تمبالغائمه و ذکر خصوصیاتشان ادر وصف  یشانی شیعیان و علماھا روایت .شود می

 صورت آشکار و یا پنھان در نھان دارند! به ج ھایی برای پیامبر و نقص در واقعکه  است
در نوشتن این مطلب و مباحث بارھا سعی کردم که صبور باشم و عبارات و جمالت 

حرمتی  لطیفی را به زبان بیاورم ولی ھنگامی که به شخص پیامبر و حتی ذات الھی بی
 توان از عبارات لطیف و نرمی استفاده کرد!  شود و دیگر نمی می

 از ھر کسی بزرگوارترند. در نظر ما ج مبرشخداوند و پیا
خواننده گرامی اگر برخی کلمات خشن و رکیک را در متن  تاگویم  به این خاطر می

کند و آن را با معیار اسالم گویم تدبر و تأمل  بیند آن را قبول کند و در آنچه می می
تشیع و یا ھر گروه دیگری  یااین کفرھا را از اھل سنت  وقوعاسالم  تردید بیبسنجد که 
 .داند مردود می

و روایتی که درمورد والدت اوست  ÷حاال اگر مایل باشید اول درباره امام علی
 زنیم که در این روایت اوصافی به او نسبت داده شده که در وجود او نیست. حرف می

ر بر ھای دو مادرش را بین زنان و قابله ١بلند شدم« :کنند شیعیان چنین روایت می
ای بین من و آن زنھا گذاشته بود و ھنگامی که مادرش او را  او دیدم جبرئیل پرده

زایید من بغلش کردم. بعد به دستور جبرئیل دست راستم را به سوی مادرش دراز 
کردم و علی را با دو دستم گرفتم، علی دست راستش را در کنار گوشش قرار داد و 

سالم  :پس به طرف من رو کرد و گفت .شد تالاذان و شھادتین را گفت و مأمور رس
علی از آیاتی که بر آدم نازل  !، قسم به خداای برادر آیا بخوانم؟!الله،  علیکم یا رسول

را خوانده بود شروع کرد تا آخرش ھمه را به شکلی تالوت کرد ھا  آن شده بود و پسرش
یات آخواند، پس  را میھا  نآ او که علی بھتر از کرد می که اگر آدم ھم آنجا بود اعتراف

آیات تورات و انجیل را خواند که اگر موسی و عیسی آنجا بودند و ابراھیم  رنازل شده ب
سپس قرآن را که بر من نازل  .ندخوا آیات را میھا  آن دادند که علی بھتر از گواھی می

___________________________ 

 .-پندارند  ھا چنین می آن -شود.  نقل می ج کالم از زبان پیامبر )١
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پیامبران چنان که با  شده بود را از اول تا آخرش خواند، بعد با حرف زد و من ھم
 ١»ش برگشت.ا شود با او حرف زدم، پس او به کودکی صحبت می

 :گوید می »٢االمام علی من املهد الی اللحد«شیخ محمد کاظم قزوینی در کتاب 
اش  ابوطالب به دیدن فاطمه رفت و به او تبریک گفت و فرزند دلبندش را به سینه«

که ھنوز به  ج اخدگرداند. در این ھنگام رسول  پس او را به مادرش برسو  گرفت
د خوشحال شد و مانند یک بچه دید. وقتی که علی او را مآ ، بود پیامبری مبعوث نشده

آورد چون  به جا شکر خداوند را به خاطر تولد او د و یبوساو را  ج د، پیامبریخند یکساله 
و اولین کسی  خواھد بود ج که علی بھترین جانشین و برادر برای پیامبر ستدان می

رسالتی که بعدًا آورد و آرزوھا و امیدھای پیامبر در ابالغ  می ایمان که به اوخواھد بود 
پس علی به پیامبر سالم داد و آیات  .یابد شود با وجود علی تحقق می به آن مبعوث می

 سوره مؤمنون را خواند. ۲و  ۱

ۡفلََح ﴿
َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ  .]۲-۱[المؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ

مسلمًا مؤمنان پیروز و رستگارند، کسانی ھستند که در نمازشان خشوع و خضوع «
 .»دارند

ھای دیگر سوره  شوند سپس علی آیه با علی مؤمنان رستگار می :گفت ج پیامبر
 :تالوت کرد ۱۱و  ۱۰ را تا آیه مؤمنون

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ِينَ ٱ ١٠ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ ونَ  ۡلفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ -۱۰[المؤمنون:  ﴾١١ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

۱۱[.  
آنان مستحقان [سعادت] و صاحبان [بھشت] ھستند. بھشت برین را تملک «

 .»کنند و جاودانه در آن خواھند ماند می

___________________________ 
 ۱۲۸-۱۲۷و الفصائل، ابن شاذان قمی، صفحه  ۲۹، صفحه ۱المھاجر، ھاشم البحرانی، جلد  ) مدینة١

و انوار علویه، شیخ جعفر نقدی، صفحه  ۲۱۹، صفحه ۲و شجرة طوبی، شیخ محمدحائری، جلد 
۳۵. 

و بحاراألنوار،  ۷۰۸-۷۰۷األمالی، طوسی، صفحه  و در ۱۵، صفحه اإلمام علی من املهد الی اللحد )٢

را خوانده  »قد افلح املؤمنون«روز والدتش  ÷(درباره اینکه علی ۳۷، صفحه ۳۵مجلسی جلد 
 .است)
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ھا  آن دھی و توشه میھا  آن به خدا تو امیر آنانی و از علم خودت به :گفت ج پیامبر
تو ھدایت  به وسیلهو آنان  خواھی بودنان آکنند و تو راھنمای  بحث میبا ھم دیگر 

 »!شوند می
را قبل از  ÷شرمی کامل شالوده نزول وحی بر امام علی بی این افراد این چنین با

مدتی بعد از والدت علی به  ج اخدچون رسول  .دنھن بنیان می ج شدن پیامبر مبعوث
 به ھمراه شناخت و آن را پس امام علی از کجا قرآن را می .پیامبری مبعوث شد

بر او نازل شده بود؟! چگونه  ج د؟! آیا قبل از پیامبرنآسمانی دیگر تالوت کھای  کتاب
را نازل  علق ۀسوره مؤمنون را حفظ کرده بود در حالیکه خداوند ھنوز آیه اول سور

 نکرده بود؟!
نزد اینان احترام و ارزشی ندارد که از گفتن این  ج آیا مقام و منزلت پیامبر

 داستانھای دروغین خجالت بکشند!
گویند  که می گذارند در حالی احترام می ج توان گفت که به پیامبر چگونه می

 :ل کرده استزیر را بر من نازخداوند آیه « :به امام علی گفته است ج پیامبر

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

ُ
 ﴾٦٧ۥۚ بَّلِۡغ َمآ أ

  .]۶۷[المائدة: 
[خدا، محمد مصطفی!] ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  ۀای فرستاد«

[به تمام و کمال و بدون ھیچگونه خوف و ھراسی، به مردم] برسان [و آنان را به آن 
ای [و مردم را به آن  دعوت کن]، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را [بر مردم] نرسانده

بر من نازل کرده است ، »ام بر عھده توست]ای. زیرا تبلیغ ھمه اوامر و احک نخوانده فرا
مقصود از ابالغ رسالت من، اعالم والیت توست و اگر من آن را ابالغ نکنم کارم 

 .»ماند نتیجه و بیھوده می بی

ّ�َِكۖ ﴿ منظور خداوند از نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ والیت توست ای علی و  .]۶۷[المائدة:  ﴾َما
 ١.شود اعمالم تباه میاگر والیت تو را ابالغ نکنم 

 نعوذ بالله) به این اندازه رسیده است.( ج حرمتی به رسول خدا توھین و بی
___________________________ 

و  ۱۴۰، کوفی، جلد اول، صفحه ÷و مناقب امیرالمؤمنین ۵۸۳األمالی، ابن بابویه قمی، صفحه  )١
الدین حسینی، جلد اول، صفحه  و تأویل اآلیات، شرف ۱۹۲حلیة األبرار، بحرانی، جلد اول صفحه 

۲۱۷. 
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تن پیامبر نیز به نوعی در این غلو و  و پاره جھانزنان  سرور، )ل( فاطمه زھرا
 سھم دارد. ،افراط

ھایش با تمام جرأت او را چنین  الله العظمی خمینی در یکی از خطبه ھمین آیت
شد و در مقام و  زن آفریده شد، اگر مرد بود حتمًا پیامبر میفاطمه «کند  میوصف 

 ١»قرار داشت. ج اخدجایگاه رسول 
 ج احترامی بر مقام و جایگاه پیامبر [امام] خمینی با جرأت و بی پس این چنین

 !قرار بگیرد ج تواند در مقام و مکان پیامبر کند که کسی دیگر ھم می ادعا می
برتری داده شده  ج که فاطمه بر پیامبر یابی در میتأمل کنی  نیکاو  اگر در سخن

برای ای  انگیزه توجیه چه دانستند میدر غیر این صورت اگر پیامبر از فاطمه برتر است، 
 !وجود دارد؟ ج کردن او و قرار دادن او در جایگاه رسول خدا  مرد فرض

 شود! نمی محدودبه این اندازه  ج احترامی به پیامبر توھین و بی
و زیارت امام  ج اگر بین زیارت پیامبر :شود الله العظمی محمد صدر سؤال می از آیت

پاداش را دارد؟ در جواب  یکی انتخاب شود کدام یک بھتر و بیشترین ÷رضا
بر زیارت سایر أئمه برتری  ÷آید زیارت امام رضا ھمچنان که از روایات برمی: «گوید می

رحجان داده شده  ج ایم که در آن بر زیارت پیامبر را نیافته دارد ولی ما روایتی
 ٢»باشد.

ولی متأسفانه  .رأی بدھد ج تواند که به برتری زیارت امام رضا بر پیامبر پس او می
 او به آن استناد کند! روایت نشده است تاروایتی در این زمینه 

ت رھمسان با زیا را ج حرمتی و چه دینی است که زیارت پیامبر چه بی این دیگر
 دھد؟! دیگران قرار می

 تر از این امور ھم وجود دارد! تر و تلخ زیاد تعجب کنید چون که فجیع
عشری روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری از  شیعیان اثناھای  کتاب در

، كخلقت األفال ملا كيا أمحد، لوال«: کند که فرمود ز از خداوند نقل میو او نی جپیامبر

___________________________ 
) به ۱۶/۵/۱۹۷۹(به تاریخ  ۳۰۵ھای امام خمینی جلد اول، صفحه  از سخنان و خطبه ای ) گزیده١

 مناسب روز زن.
 .۳۷۳مجمع مسائل و ردود، ص  )٢
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ای پیامبر، اگر به خاطر تو نبود دنیا « »ماكلو ال فاطمة ملا خلقتو ،كال ىلع ملا خلقتولو 
کردم و اگر به خاطر فاطمه نبود ھیچ  اگر علی نبود تو را ھم خلق نمی آفریدم و را نمی

دیگر چه  ج حرمتی نسبت به پیامبر پس با این ھمه بی.» ١آفریدم کدامتان را نمی
 نده است؟!کرامتی برای او باقی ما

ھایی که در این موارد باشند تعدادشان خیلی زیاد است، فقط کافی است که  روایت
بصائر ( بحث شده مثل کتابھا  آن ھایی که در مورد فضائل ائمه در به یکی از این کتاب

ھایی از این قبیل دست پیدا کنی و  بحاراألنوار) مجلسی و کتاب( الدرجات) صفار و
 فاجعه و مصیبت را ببینی! یزانم

شود بلکه  ختم نمی ج داشتن ائمه بر پیامبر گاھی اوقات این مسأله فقط به برتری
 شود! رسد که بعضی از صفات خداوند را به أئمه نیز نسبت داده می به حدی می

است و  انسان ج در ھر حال پیامبر زیرااین مورد دیگر از موارد قبلی جدا است، 
 رازی بر اوصاف ذات پروردگار نیست. اوز به حرمت او مانند دستدرازی و تج دست

من اول و آخر « :ھایی به امام علی نسبت داده شده که او گفته است روایتی
من چشم خدا و دست او ھستم، من ھمیشه در کنار خدا و راه ورود به نزد «، »٢ھستم

 ٣»پروردگارم.
  امام علی به عنوان وجهھا  آن کند که در را نقل می ٤روایت ۳۶ھمچنین مجلسی 

 وجهمن « :این روایت به این شکل آمده است ٥در رجال کشی الله آمده است. الله و ید
ابن بابویه قمی در » .ظاھر و باطن ھستم ،آخر ،من اول .ا ھستمخدو کنار  چھره)(

را ذکر کرده، ولی او بعد از اینکه نتوانسته آن ما را ضعیف  ھا روایت التوحید) این( کتاب
 دھد! ارائه میھا  آن و مردود بداند، تأویالت و تفاسیر مناسبی برای

___________________________ 
 .۱۴و مجمع البحرین، ابوالحسن مرندی، صفحه  ۱۶۹، صفحه ۳مستدرک السفینة، جلد  )١
 .۳۹۴، حدیث شماره ۲۰۵جامع األسرار و منبع األنوار، حیدرآملی، صفحه  )٢
این روایت را نقل  ۱۹۴، صفحه ۲۴و مجلسی در بحاراألنوار، جلد  ۱۴۵کافی در جلد اول، صفحه  )٣

 اند. کرده
 .۲۰۳-۱۹۱ھای  ، صفحه۲۴بحاراألنوار، جلد  )٤
و  ۱۵۱و نیز رجوع کنید به بصائرالدرجات، صفحه  ۳۷۴، شماره ۲۱۱رجال الکشی، صفحه  )٥

 .۱۸۰، صفحه ۹۴بحاراألنوار، جلد 
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آمیز را ھمراه با  این اقوال شرک ،شود پس اگر در کتابی که درباره توحید نوشته می
ھا  توان از کتاب میشود دیگر چه انتظاری  ھای خارج آورده می توجیھات و ذکر نمونه

 دیگر داشت؟
در ابراھیم به خدا قسم، وقتی که « :اند که گفته ھمچنین به امام علی نسبت داده

نیز  .، من بودم که آتش را به سرما و سالمت تبدیل کردممن ھمراه او بودم آتش بود
 به موسی تورات را یادمن بودم که  .شدن نجات دادم ھمراه نوح بودم و او را از غرق

 دادم و با عیسی در گھواره حرف زدم و انجیل را به او آموختم و با یوسف در چاه بودم
او را از فریب برادرانش رھایی دادم و ھمراه سلیمان روی عرش بودم و من بادھا را  و

 ١»آوردم. او در به تصرف
 گویند که امام علی علم غیب را ھم دارد! حتی می

روایتی به امام صادق نسبت داده شده که  ۳۳جلد اول صفحه  األنوار النعامنيه)،( در
خبر دارد، او در ھا  آن گذرد، امام از و زمین میھا  آسمان ھر آنچه که در« :گفته است

گاھی دارد، و ھر کس  نگاه میھا  آسمان ملکوت کند و از ھمه موجودات و مخلوقات آ

از زبان  ۲۶۱جلد اول صفحه  فی)اكال( و در» امام نیست ،چنین صفاتی را نداشته باشد
و زمین است اطالع ندارم ولی ھا  آسمان من از آنچه که در« :شود امام صادق روایت می

 »به ھر آنچه که در بھشت و جھنم است علم دارم و از گذشته و آینده خبر دارم.
 :فرماید می ۶۵یم در سوره نمل آیه که خداوند در قرآن کر در حالی

َ�َٰ�ٰتِ ٱُم َمن ِ� قُل �َّ َ�ۡعلَ ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ   .]۶۵[النمل:  ﴾�َّ

 »دانند جز خداوند. کسانی که در آسمان و زمین ھستند غیب را نمی :بگو«
خطاب به بھترین مخلوقات و خاتم پیامبران  ۱۸۸ھمچنین در سوره اعراف آیه 

 :فرماید که به مردم بگوید می ج محمد مصطفی

ۡعلَُم ﴿
َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء   .]۱۸۸[األعراف:  ﴾١٨٨ لسُّ

م [زیرا که با اسباب آن کرد می دانستم، منافع فراوانی نصیب خود و اگر غیب می«
گاه  آشنا بودم] و اصًال شر و بال به من نمی بودم، حال که رسید [زیراکه از موجبات آن آ

خبرم، چگونه از وقوع قیامت  از اسباب خیرات و برکات و از موجبات آفات و مضرات بی
گاه خواھم بود؟]  »آ

___________________________ 
 .۳۱) األنوار النعمانیة، جلد اول، صفحه ١
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اما تصرف در دنیا و اداره امور دنیوی امری است که امامان به سادگی از عھده آن 
 ١آیند! برمی

ای گردو است  دنیا برای امام مانند تکه« :شود که گفت روایت می ÷از امام صادق
تواند از آن بخورد [دخل و تصرف کند]  که کامًال در دسترس او قرار دارد و امام می

 ».خورد اش به دلخواه خود می ھمچنان که یکی از شما از آنچه که بر روی سفره
ھایی از قبیل اینکه؛  شود، عبارات ھا نوشته می در مقایسه با مطالبی که در این کتاب

مرحب یھودی نزدیک بود زمین را دو نصف کند و یا رعد و برق از ضربه امام علی بر 
 کند. شوند، چندان غریب و دور از ذھن جلوه نمی امام صادر می

به نقل از امام صادق آمده است که  ۳۲۷صفحه  األختصاص)،( روایتی از کتاب
ما سرور  :کنید از سرور شما است، پرسیدم ھایی که مشاھده می این رعد و برق« :گفت

 ٢.»÷امیرالمؤمنین علی :چه کسی است؟ گفت
 !!علت و سبب خلق دنیا ھستند ÷ی شیعیان، ائمهھا روایت عالوه بر این، بر طبق

ما علت وجود و برھان خداوندیم و « :گویند که امام صادق گفته است مثًال می
 ٣»!کند پروردگار عمل کسی را که از حق و حقوق ما غافل است قبول نمی

 .]۱۱۷[البقرة:  ﴾َ�َيُكونُ ﴿آیة  در. ]۱۱۷[البقرة:  ﴾ُ�ن﴿ امامان ھمان لفظیا اینکه 
 آفریند. ھستند که خداوند به وسیله آن اشیاء را می

صفات امام چنین دربارۀ  کهاست روایتی طوالنی به امام علی نسبت داده شده 
حجت، صورت، نور، حجاب، و آیت و نشانه خداوند است. خدا او  ،مام کلمها« :گوید می

والیت او بر تمام از به این ترتیب اطاعت  .دھد بخواھد به او میھرچه  گزیند و را برمی
و زمین است ... و ھر آنچه ھا  آسمان پس امام جانشین خدا در .شود بندگان واجب می

ھا پناھگاه بندگان  ھنگام بالھا و مصیبتدھد ... در  را که او و خدا بخواھند انجام می
 آمر و ناھی اعمال مردم و نگھبان خدا بر مخلوقاتش است ... خداوند ،حاکم .است

واگذار کرده است. ھا  آن از نور عظمت خود خلق کرده و امور بندگانش را بهرا ھا  آن

___________________________ 

باب  ۳۶۷، صفحه ۲۵)، و بحاراألنوار، جلد †در بحث (قدرة األئمه ۲۱۷االختصاص، صفحه  )١
 .)†(باب قدرتھم ۴۰۸رجات، صفحه ) و بصائرالد÷(غرائب افعالھم

 .۱۱۰مشارق أنوار الیقین، صفحه  )٢
 .۳۶، حدیث شماره ۲۵۹، صفحه ۲۶بحاراألنوار، جلد  )٣



 ٧٧  چند گام به جلو

 یا ھمان پس امامان راز پنھان خداوند و اولیای مقرب او در امر میان کاف و نون و
در مورد خداوند ھا  آن خوانند و برای می کن) ھستند. امامان مردم را به سوی خدا فرا(

کنند، امامان مبدأ و غایت وجود و قدرت خدا و  د و دستوراتش را اجرا میگوین می سخن
 ١»رسانان پروردگارند. الکتاب و آخرین پیام مشیت او و ام

چه چیزی را برای خداوند ھا  این سد کهپر جاست که فرد مسلمان از خود می این
 ند؟!ا هباقی گذاشت

ھنگامی  خواھد یافت ال را در زیارت رجبیهؤاگر کسی خوب تأمل کند جواب این س
ھا  آن ن تو و امامان وجود ندارد جز اینکهایمھیچ فرقی  اخداوند( شود که گفته می

 ٢.)بندگان تو ھستند
 شود! حرمتی می به پروردگار بی شرمی بیگستاخانه و با بیند که چقدر  پس می

ھیچ فرقی بین امامان و پروردگارشان نیست، جز اینکه امامان بندگان اویند ... پس 
عابد ھستند و تنھا اختالفشان در درجه کمال است، به ھمین دلیل ھا  آن او معبود و

کامًال شبیه خدا معبود و امامان بندگان او شدند، برداشتی که من از این عبارت دارم 
لبیک پروردگارا تنھا گوش «سخن مشرکین مکه در فرمانبرداری اجابت خداوند است 

دارد برای ھرچه  به فرمان تو ھستیم. ھیچ شریکی برای تو نیست، جز یکی که
 »!توست

 دیگر فرق دارند، معانی یکی ھستند. فقط الفاظ با ھم
بر ھمه چیز و عدم اشتباه و  علم داشتن پس امامان تقریبًا در ھمه اوصاف مانند 

مانند خداوند، نه تنھا اسماء ھا  آن غفلت از امور عالم و ... با خداوند مشترکند. حتی
، بلکه در روایات آمده است که امامان ھمان اسماء الحسنی ھستند مثًال ٣الحسنی دارند

___________________________ 
 .۳۸، (فصلی دیگر در وجوب امامت) حدیث شماره ۱۷۴تا  ۱۶۹، صفحه ۲۵بحاراألنوار، جلد  )١
 .۸۸صفحه  لرسائل الثامنية.او  ۱۲۸و االنسان الکامل، صفحه  ۱۳۴مشارق أنوار الیقین، صفحه  )٢
ھا روایتی است که امام علی درباره  ی زیادی در این باره نقل شده است، از جمله آنھا روایت )٣

و األنوار  ۵۷۶شرح دعای جوشن، صفحه  -» من اسماء الحسنی ھستم« :خودش گفته است
ھمچنین روایتی که عیاشی به نقل از امام جعفر صادق روایت  – ۱۰۰، صفحه ۲النعمانیة، جلد 

قسم به خدا ما اسماءالحسنی خداوند ھستیم و اعمال برای ھیچ کسی « :کند که او گفت می
پس « :گوید ھمچنین می» شود مگر اینکه نسبت به ما شناخت و معرفت داشته باشد. پذیرفته نمی

و البرھان، ج  ۱۱۹، حدیث شماره ۴۲، ص ۲یر عیاشی، ج تفس» ھا بخوانید. خداوند را به وسیله آن
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ه تمام ظاھر، باطن و عالم ب ھایی از قبیل، اول، آخر، مثًال چنان که گفتیم امام علی نام
 امور دارد.

 دھند! شیعیان اثناعشری حتی آفرینش جھان ھستی را به امامان نسبت می
در نظر شیعیان ( سناد صحیحدر متن زیارت [امام] حسین که ابن قولویه با اِ 

به خاطر شماست که « :کند چنین آمده است آن را از امام صادق روایت می )اثناعشری
کند و با وجود شما از  را بخواھد نابود و یا پایدار میھرچه  و النیوطرا خداوند زمان 

آید و از آسمان رحمت  ھا و ثمرھای آن به عمل می شود و از میوه زمین درختھا سبز می
آیند  بارد، و اراده خداوند در میزان و اندازه امور به نزد شما می می و رزق و خداوند فرو

 ١شود.) ھای شما خارج می و از منزل
خداوند دنیا را با شما آغاز و « :ر زیارت مشھور جامعه چنین آمده استھمچنین د

 ٢»کند. دھد و به خاطر شما رحمتش را بر مردم نازل می با شما پایان می
پس اگر فلسفه وجود به خاطر امامان است و تدبیر و اداره امور زندگی به عھد 

ھمه کائنات زمین و  ھای نیکوی خداوند ھستند و کسانی ھستند که از آنھاست، اسم
 به عھده ندارند. آسمان خبر دارند، پس فقط حساب ُاخروی را

خود ھای  کتاب این نیز از مواردی است که شیعیان اثناعشری با صراحت آن را در
حساب مخلوقات به عھده امام حسابرسی و داوری است که در روز قیامت  کهآورند  می

 اوست!
 در کتاباز برقی کند که  نقل می ۲۷۲صفحه ، ۲۴مجلسی در بحاراألنوار، جلد 

تو قاضی  :به امام علی گفت ج از امام صادق روایت شده است که رسول خدا اآلیات)(
بازگشت  زیرا .و حسابرس امور این امت ھستی! روز قیامت تو رکن بزرگ خداوند ھستی

تو و حساب و داوری  ه، راهبه کنی و راسرا محاھا  آن ه به سوی تو است و تو بایدمھ
 ست!توھمه امور فقط به عھده 

درباره این امور  ۲۶و  ۲۵ھای  در حالیکه خداوند در سوره مبارکه غاشیه در آیه
 :فرماید می

                                                                                                                                              
 بحاراألنوار، :، روایتی شبیه ھمین مضمون به امام محمدباقر نسبت داده شده است. نگا۵۲، ص ۲

 امثال این حدیث فراوانند. ۷، حدیث شماره ۴، ص ۲۵ج 
 .۷۹، باب ۲۰۰، صفحه امل الزياراتك )١

 .۱۴۴، صفحه ۱۰۲، جلد بحاراألنوار )٢



 ٧٩  چند گام به جلو

  .]۲۶-۲۵[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿
ز] به سوی ما خواھد بود. آنگاه حساب مسلمًا بازگشت آنان [پس از مرگ و رستاخی«

 .»با ما خواھد بودھا  آن [و کتاب و سروکار]
شرمی از خداوند و حتی از مسلمانان مسئولیت  ولی اھل تشیع با کمال سادگی و بی

 اند. واگذار کرده ÷این امور را به امامان
خوانند و تا خیال  چرا اینان امامان را کامًال خدا نمی« :آید اکنون این سؤال پیش می
 »سماء خداوند و توزیع آنھا بر ائمه راحت کنند؟!.اخود را از شمارش صفات و 

 های شیعیان غلو و افراط در مهمترین کتاب
ھا  آن شیعیان وجود دارد تنھا در چند موردی که بهھای  کتاب غلو و افراطی که در

 را انکار کند و ادعای عدم صحتھا  آن شود که انسان بتواند د نمیکنم محدو اشاره می
شود که ھر باب آن  به عقیده شیعه را داشته باشد، بلکه ابواب کاملی را شامل میھا  آن

حادیث را در اای از این  گیرد، نمونه حادیث افراطی را در برمیاشمار زیادی از این 
آید، ذکر  ترین کتاب حدیث به شمار می الکافی) کلینی که نزد شیعیان مھم( کتاب

 کنیم. می
این مطلب ادعای شخصی من نیست، خود محققان و علمای شیعه به آن اذعان 

الدین موسوی که از بزرگترین علمای شیعه است در  عبدالحسین شرف دارند، مثالً 

وع عشری درباره اصول و فر ثناا شیعیان ھای مرجع کتاب« :گوید می املراجعات)( کتاب
کافی، تھذیب، استبصار، من الیحضره الفقیه) ( ، چھار کتابکنوننخستین تا  قرون از

کتاب ھا  آن ترین . ولی مھمستمتواتر و دارای سند صحیح اھا  آن یھا روایت ھستند که
 ١ترین کتاب شیعیان است. ترین و بھترین و صحیح کافی است که قدیمی

فی رحاب ( طباطبائی حکیم در کتابالله العظمی محمد سعید  ھمچنین آیت
وع رکتاب کافی عالوه بر اینکه در شرح اصول و ف« :نویسد العقیده) درباره کافی می

تنھا کتاب کاملی است که در زمان  :یکی آنکه :جامع است دو امتیاز دیگر را نیز دارد
 ریغحیات امامان نوشته شده و به دست ما رسیده است، این کتاب در اواخر غیب ص

ای است که  آید نوشته شده است و این دوره که زمان حضور امامان به شمار می

___________________________ 
 .۱۱۰المراجعة  –) المراجعات ١
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توان از طریق نائبان مخصوص امام که در تماس مستقیم با او بودند به آن رجوع  می
 کرد.

 خبار واخواھد تمام  مؤلف کتاب در مقدمه آن بیان کرده است که می :دوم
 آن جمع کند. در ÷ی صحیح در مورد امامان معصومھا روایت

منظور از صحت اخبار کتاب این نیست که به رجال موثق اھل حدیث آن را با 
بلکه ظاھر  .این امر در زمان او مرسوم نبوده است زیرا .اند روشھای صحیح روایت کرده

ھایی روایت کرده که در زمان  خواسته بگوید که آن را از کتاب دھد او می امر نشان می
دیدند یا  را از امامان میھا  آن چون یاناند و شیع معروف بوده مشھور و ÷حیات ائمه

ھا را پیش امامان  ند و یا حتی برخی از این کتابکرد می استنادھا  آن شنیدند به می
توان  ند. ھمچنین دلیلی که میکرد می را تصدیقھا  آن بردند و امامان صحت سند می

ر کرد، تعریف و تمجید علمای حادیث در این کتاب ذکابرای صدق و حسن اختیار 
بعدی بزرگ شیعه از کتاب و مؤلفش است. او را شخصی مھم و عالم به اخبار و 

شیعه با  در میان دانشمندانحتی  .اند ردهذکر کحادیث اترین فرد در ذکر و ثبت  مؤثق
 لقب ثقه اإلسالم شناخته شده است.

این امر به  ھستند. چونح ولی منظور ما این نیست که ھمه اخبار آن کامًال صحی
خاطر فاصله زمانی زیاد و در دسترس نبودن بسیاری از قرائن و شواھد صحت آن و 

 آید. دقتی انسان، پیش می ھمچنین به سبب احتمال لغزش و بی
تواند تصویر کلی و از مفاھیم اھل  خواھیم بگوییم که این کتاب می بلکه می

ی که به آن پرداخته است، به ما و خصوصیات برجسته آن را در موضوعات †بیت
 ١»خبار است.ابدھد. پس واقعیت کلی کتاب صحت و صدق 

کیم این حالله العظمی محمد سعید  الدین و آیت خالصه سخن عبدالحسین شرف
تواند که  خبار موجود در کتاب کافی کامًال صحیح است و انسان میااست که احکام و 

مطالبی ھا  آن بینم که در بوابی را میااصول کافی) نگاھی بیندازیم، ( جماًال بهااگر 
افراطی و غلوآمیز نوشته شده که با طریقه معتدل و متین اھل بیت سازگار نیست. از 

  :جمله
 داران علم خدا ھستند. امر و خزانه ولی †امامان -باب

___________________________ 

 .20-19فی رحاب العقيدة، صفحه  )١



 ٨١  چند گام به جلو

 .جانشینان خدا در زمین †امامان -باب
 .ھستندنور خداوند  †امامان -باب
 آیاتی که خداوند در قرآن ذکر کرده امامان ھستند. -باب
 در دنیا مقرر کردند. †با ائمه ج قوانینی که پروردگار و رسول الله -باب
به ارث ھا  آن را از میان بندگانش برگزید و کتابش را برایھا  آن کسانی خداوند -باب

 ھستند. †گذاشت امامان
 کنند. علم داشته باشند، به آن علم پیدا می اگر بخواھند از چیزی †امامان -باب
با اختیار و ھا  آن میرند و می چه زمانیبه این مسأله علم دارند که  †امامان -باب

 میرند. اراده خود می
 ماند. پنھان نمیھا  آن از گذشته و آینده خبر دارند و ھیچ چیزی از †ئمها -باب
ھیچ چیزی را یاد نداد مگر اینکه به او امر کرد که آن را خداوند به پیامبرش  -باب

دانست، او ھم از آن  را که پیامبر میھرچه  ÷یاد دھد و اینکه علی ÷به امام علی
 خبر داشت.

ھمه خصوصیات آن چیز ھا  آن پنھان گذاشته شود †اگر چیزی از امامان -باب
 گویند. را به مردم می

 .†و ائمه ج واگذاری و تفویض امور دین به رسول الله -باب
 ھدیه داده شده است. †قرآن به امامان -باب
 †سخن گفته است ھمان امامانھا  آن نعمتی که خداوند در قرآن از -باب
 ھستند.
 کردن [و حسابرسی †و امامان ج گذاردن اعمال به پیشگاه پیامبر پیش -باب

 توسط ائمه]ھا  آن
 منبع علم و شجره نبوت و انواعی از فرشتگان ھستند. †ائمه -باب
 برند. از ھمدیگر ارث میھا  آن وارثان علم ھستند و †فقط امامان -باب
امر قبل از خود را به ارث  یو ھمه پیامبران و اولیا ج علم پیامبر †امامان -باب

 اند. برده
 خود دارند و ھمهشده از جانب پروردگار را نزد  نازلھای  کتاب ھمه †ئمها -باب

 اند. فھمند، اگرچه با زبانی دیگر ھم نوشته شده را به خوبی میھا  آن
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به تمام قرآن علم ھا  آن جمع کردند و بودند که قرآن را کامالً  †امامان -باب
 دارند.

 یابد. در شب جمعه تعدادشان افزایش می †در مورد اینکه امامان -باب
 شود. بود تمام میھا  آن شود آنچه که نزد نمیافزوده  †اگر بر تعداد امامان -باب
 هداده شد ÷نبیاء و پیامبرانااز تمام علومی که به مالئکه و  †امامان -باب

 اطالع دارند.
 بحاراألنوار)( صفار و بصائرالدرجات)( ھایی از قبیل بسیاری کتاب چیزی غیر ازاین 

 مجلسی و ... است که این منھج و اسلوب را دارند.

 کنند؟ علمای بزرگ شیعه در مورد امامان اثناعشری چگونه فکر می مراجع و
شد، در  شیعی مشاھده میھای  کتاب ترین و مھم ھا روایت غلو و افراطی که در

 چون این گروه .شود مراجع و علمای بزرگ شیعه بیشتر آشکار میھای  کتاب سخنان و
یی را که موافق با اعتقاد ھا روایت و  ھا را غربال کرده ی موجود در آن کتابھا روایت

اند و بقیه را که به عقاید آنان نزدیک  در رسائل و فتواھایشان آورده شان باشدخود
 اند! نبوده است مردود دانسته

طرفانه قضاوت کند در میان این اعالم برائت شیعیان  اگر کسی بخواھد بی
ھا آمده ھمه آن  نچه در کتابئمه به اعتبار اینکه آااثناعشری از غلو در مورد صفات 

حادیث صحیح و ضعیف را به شیعه اکند که  انصاف اقتضا می ھمچنینصحیح نیست 
تحمیل نکنیم و بین سخنان مراجع و علماھای بزرگ شیعه که ھیچ تأویل و تفسیری را 

ی موجود در آن ھا روایت حادیث واآورد چون که در توافق کامل با ھا  آن توان برای نمی
 بیند. ھا است، خود را متحیر می کتاب

ای مشخص وجود دارد که نباید از آن فراتر رفت چون  برای انصاف ھم حد و اندازه
 انجامد. که به سادگی و نوعی چشم فروبستن از حقیقت می

ھی  ھایی از سخنان مراجع و علمای بزرگ شیعه را ھمراه با ذکر اسم کتاب نمونه
 آوریم. ل اینجا میآنان و شماره صفحات را برای مثا

 
 
 



 ٨٣  چند گام به جلو

 امام خمینی -۱
فصل را  ÷ئمها) درباره ۵۲حکومت اسالمی صفحه ( [امام] خمینی در کتاب

از ضرورات مذھب ما این است که امامان ما دارای جایگاه و « :کند اینگونه شروع می
رسند ... و  به آن نمی انفرشتگان مقرب خدا و پیامبرھیچکدام از  مقامی ھستند که

با خداوند حاالتی را دارند که از توانایی ھا  آن به ما رسیده است کهھا  آن از خباریا
 »خارج است. ج فرشتگان مقرب خدا و پیامبر

اند،  طور مطلق امامان اھل بیت بر پیامبران خدا برتری داده شدهه در این سخنان ب
یر از محمد ھمچنان که امامان اثناعشری نزد شیعیان اثناعشری از ھمه پیامبران به غ

 تر ھستند. مقدم ج مصطفی
کند، بلکه تا حد نفی خطا و  غلو و افراط در نزد [امام] خمینی به اندازه کفایت نمی

) در این ۹۵حکومت اسالمی، صفحه ( رود مثًال در فراموشی و غفلت از ائمه فراتر می
معصوم ما از خطا و غفلت  افرادی ھستند که به اعتقاد ÷امامان« :نویسد مورد می

ھمین  ۵۲و در صفحه » ھای مسلمانان احاطه و علم دارند ھستند و به تمام مصلحت
امام مقام « :گوید میھا  آن کتاب در مورد خضوع و فروتنی موجودات ھستی برای

 ای عالی و خالفتی تکوینی دارد که تمام موجودات ھستی در برابر ستوده و درجه
 »رند.والیت و حکمرانی او خضوع و فروتنی دا

بودن   عجیب این است که در میان علمای بزرگ شیعه دو نفر در زمان خود معصوم
دانستند، ولی اکنون این عقیده از  می ١امامان را از خطاء و اشتباه بزرگترین درجه غلو

 دشمنان اھل بیت واصول مقرر مذھب تشیع است و ھر کس با آن مخالفت کند، جز
از کسانی است که در دادن حقوق اھل بیت  حالت و یا در بھترین شود  دانسته می

 اند! کوتاھی کرده

___________________________ 
) چنین ۲۳۴معروف به (الصدوق) در کتاب (من الیحضره الفقیه، جلد اول، فحه قمی،  ) ابن بابویه١

را  ج ھا را لعنت کند احتمال خطا و اشتباه پیامبر که خداوند آن طلبان غالت و آشوب«آورد؛  می
در نماز اشتباه کرده باشد پس ممکن است که در ابالغ  ج اگر پیامبر :ویندگ کنند و می انکار می

ولی محمد » رسالت نیز خطا و اشتباه کند، چون نماز نیز ھمانند ابالغ رسالت او یک فریضه است.
اولین درجه غلو، نفی خطا و « :بن حسن استاد صدوق قبل از او به این مطلب اشاره کرده است

 »و امام است. ج اشتباه از پیامبر
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را در تأیید این موضوع آورد، این اعتقاد است که  شاید یکی از مطالبی که بتوان آن
مثًال در گذشته از  .یابد مذھب شیعه به مرور زمان از لحاظ عقائدی تحول و تکامل می

حتی  فات عقیدتی بین شیعه و اھل سنت وامیه تغییر و به اختال اختالف سیاسی با بنی
ھمچنان که از لحاظ باور و عقیده به .» ١ن خود شیعیان گسترش پیدا کرده استمیا

 ھر روز بزرگ و بزرگتر شده است.ھا  آن مرور زمان غلو و افراط عقایدی

 اما« :گوید می الفقه)( الله العظمی محمد حسین شیرازی در کتاب جامع مثًال آیت
به او  شد می هگفتولید  به پیرو ابن هره) آن را به کار برد( که صدوق به معنایی -غالی 

کافر نیست، و  – معتقد بودبودن پیامبر از خطا و اشتباه   معصوم یعنیاولین درجه غلو 
ضروریات مذھب ما به شمار  وبا دلیل خالف آن ثابت شده و حتی امروزه این اعتقاد جز

 »!!آید می
در زمان  شیخ صدوق)( حمد بن حسن و شاگردش ابن بابویه قمیبه نظرات اگر م

ما حضور داشتند، به این علمای بزرگ و مراجع تقلید شیعه از [امام] خمینی گرفته تا 
دانند  دھنده و پیرو اھل بیت می ھای علمیه که خود را ادامه جدیدترین مراجع حوزه

نوان اساس اعتقادی خود به عآن را  این غلو را قبول کرده وھا  آن ولی ھمگی
 ٢؟گفتند! اند، چه می گذاشته

عصمت) این روایت کتاب کافی ( یا نظرشان در مورد شیخ علی میالنی که در رساله
خداوند ما را در بھترین صورت ممکن خلق کرده است و ما « :را آورده است، چیست؟

رساندن دستورات الھی و وسیله بخشش رحم و مھربانی بر  را نگھبان و مسئول
بندگانش قرار داده است. ھمچنین ما چھره بخشنده پروردگار و در بارگاه او ھستیم که 

ین ما ھستیم. به شوند. ھمچنین خزاین او در آسمان و زم مردم بدان راھنمایی می
کنند و  رسند و درختان رشد می دھند و محصوالت می وسیله ما درختان ثمر و میوه می

شود و گیاھان بر روی  باران از آسمان نازل میشوند و به وسیله ما  جاری میجویھا 
شود. اگر ما نبودیم خداوند  رویند و به وسیله عبادت ما، خداوند پرستیده می زمین می

آیا کسی که  :نویسد شد. سپس او در مورد شرح این روایت می ش واقع نمیمورد پرست

___________________________ 
ھایی که بین شیعیان اثناعشری و زیدیه و اسماعیلیه و واقفه و فطحیه در طول  اختالف ) مانند١

 کشد. تاریخ وجود داشته و ھر روز بیشتر زبانه می
 .۲۴۷، صفحه ۴کتاب الفقه، جلد  )٢
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چشم خداوند در میان بندگانش و زبان گویای او در میان مردم و دست نیرومند او در 
 ١شود؟! میان بندگان اوست، دچار اشتباه، فراموشی و نسیان می

ال سھو، اشتباه و بله ... آقای میالنی برای ما درست نیست که در مورد ائمه احتم
اند، در غیر این صورت چه دلیلی  فراموش بدھیم، زیرا نزد شما به مقام الوھیت رسیده

شدن  برای ربط این روایت غلوآمیز به تعلیق افراطی شما وجود دارد، اگر منظور قایل
باشد؟! ابن بابویه قمی از ابی صلت ھروی روایت کرده که  مقام الوھیت برای ائمه نمی

، در منطقه کوفه کسانی ج گفتم، ای پسر رسول خدا ÷به امام رضا« :ستگفته ا
دروغ  :در نماز دچار سھو نشده است، گفت ج کنند پیامبر ھستند که گمان می

شود، خدایی است که  شان کند، تنھا کسی که دچار سھو نمی گویند، خدا لعنت می
 ٢»پروردگاری جز او وجود ندارد.

گفتار امام رضا درباره کسانی که صفات مخصوص خداوند را تنھا کافی است که به 
 دھند استناد کنیم. به ائمه اھل بیت نسبت می

آورتری درباره  حال چرا فقط انگشت روی این مورد بگذاریم، با اینکه مطالب شگفت
ائمه وجود دارد؟ ھمان طور که در روایات و بیانات علمای شیعه آمده است، ائمه از نور 

 اند! اند و از اصل خلقتی که آدم از آن خلق شده یعنی ِگل آفریده نشده دهآفریده ش
من نتوانستم اسرار این معادله مشکل را حل کنم. زیرا ھدف از تغییر خلقت اھل 
بیت، از صورت طبیعی خود که خداوند ھمه مردمان و انبیا از آدم تا خاتم را بر اساس 

 ای چیست؟ آن آفریده است، به صورت فرشته
 »آیا خداوند بر ھر کاری توانا نیست؟« :آنھا در پاسخ به تو خواھند گفت

آری، خداوند بر ھر کاری تواناست ... اما برای ھر چیزی علتی قرار داده است، این 
بنا کنیم. ھا  آن عبارت و توجیھات غیر آن نیز، چیزھایی نیستند که ما عقاید خود را بر

آفریند، حال اینکه بقیه پیامبران را از گل آفریده  چرا خداوند اھل بیت را از نور می
 است؟

___________________________ 
 .۳۰) العصمة، ص ١
املفوضة و الرد علی الغالةو †األئمةوجه دالئل يف  ÷(ما جاء عن الرضاباب  ÷عیون اخبار الرضا )٢

 .۵حدیث شماره لعنهم اهللا) 
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چه عیب و  :گوییم ھاست، در پاسخ می این امر به خاطر احترام آن :اگر گفته شود
 اند وجود داشت؟! نقصی در آفرینش انبیاء با اینکه از گل درست شده

غلو، او توانی مشاھده کنی که  کنی می وقتی که سخنان امام خمینی را مطالعه می
دوست من، بدان که اھل بیِت « :گوید را تا چه حدی از افراط کشانده است. او می

اند، و  در مقام ملکوتی و غیبی قبل از آفرینش جھان ھمانند پیامبر بوده ÷عصمت
از ھمان وقت به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بوده است، این امر حتی از ھا  آن انوار

ای « :فکر انسان بیرون است. در حدیث شریف آمده است نظر علمی، از دایره قدرت
محمد! خداوند، یکتا و تنھا بود، سپس محمد، علی و فاطمه را آفرید. ھزار سال گذشت. 

 را بر آفرینش موجودات شاھد گرفت، اطاعتھا  آن سپس خدا ھمه کائنات را آفرید و
 ١»واگذار کرد!! ھا آن را بر تمام مخلوقات واجب و امور کائنات را بهھا  آن

___________________________ 
گوید عین تفویضی است که امامان آن را نکوھش کرده و از  آیت الله العظمی خمینی می ) آنچه١

اند. تفویض، ھمانطور که شیخ محمد صالح مازندرانی در کتاب (شرح  قائلین به آن دوری جسته
و امام  ج که خداوند، حضرت محمد« :کند این است تعریف می) آن را ۶۱، ص ۹اصول کافی، ج 

ھاست به  ھا و زمین و آن چه را در بین آن و سایر ائمه را آفرید، سپس آفرینش آسمان ÷علی
آنان واگذار کرد. ھمچنین تقسیم روزی، اجل، مرگ و زندگی را در اختیار آنان قرار داده است. آن 

کند تکفیر نکردن مفّوضه از  ا فکر امام خمینی جلب توجه میچه در موضوع تفویض و ارتباط آن ب
) است. او با وجود ھمه احادیث صریحی که درباره کافر ۳۴۰، ص ۳، ج تاب الطهارةك(طرف او در 

ھا را تکفیر نکرده  ھا روایت شده است و اتفاق علمای جدید و قدیم شیعه در این باره، آن بودن آن
د زیرا امام خمینی خود دارای این اندیشه است و ھمانطور که است. ھیچ جای تعجبی ھم ندار

اختالفی « :دارد، متن سخنان امام خمینی در (کتاب الطھاره) این است گذشت آن را نیز اعالم می
در این باره وجود ندارد که قائل شدن به جبر و تفویض، مستلزم کفر به معنی نفی اصول 

شوند، چه برسد به عامه  شود. مگر در حالت دقیقی که حتی علمای اعالم متوجه آن نمی نمی
انجامد قطعًا باعث کافر  مردم، و با صرف نظر از اینکه چه چیزی از آن ناشی شده و به کجا می

از زراره روایت شده « :گفته است )100(االعتقادات، ص شیخ مفید در کتاب »! شود شدن نمی

یکی از فرزندان عبدالله بن سبأ قائل به تفویض است. ایشان  :گفتم ÷است که به امام صادق
را آفرید. سپس  ÷و امام علی ج خداوند حضرت محمد :گوید می :تفویض چیست؟ گفتم :گفتند

دشمن خدا  :مله آفرینش، رزق، زندگی و مرگ را به آنان واگذار کرد. ایشان گفتندھمه امور، از ج

ۡم َجعَ ﴿ :ن آیه سوره رعد را برای او بخواندروغ گفته است. اگر پیش او بازگشتی ای
َ
ْ أ َ�َٓء  لُوا َ�ُ ِ َّ�ِ

ُ ٱَعلَۡيِهۡمۚ قُِل  ۡ�َۡلقُ ٱفَتََ�َٰبَه  ۦَخلَُقواْ َكَخۡلِقهِ  ءٖ وَُهَو َ�ٰلُِق ُ�ِّ  �َّ ٰرُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ َ�ۡ یا « .]١٦[الرعد:  ﴾ۡلَق�َّ
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کنند مگر اینکه  بخواھند، حرام میھرچه  کنند و آنھا آنچه را بخواھند، حالل می
ای محمد، این دینی است که ھر کس از آن  :خدا چیزی غیر این را بخواھد!! بعد گفت

پیشی جوید از راه به در رفته وھر کس تخلف کند تباه شده است. و ھر کس از آن 
 ل مقصود رسیده است، ای محمد آن را با خود داشته باش. پیروی کند به سر منز

معتبر درباوه ائمه آمده است که عقل در آن ھای  کتاب این مطالبی است که در
. ١اطالع نیافته جز خودشان ÷ماند. زیرا ھیچ کس بر حقایق و اسرار ائمه متحیر می

ین علی بن ابیطالب !! [امام] خمینی به مناسبت والدت امیرالمؤمن٢درود خدا بر آنان
صحبت  ÷تواند درباره شخصیت امیرالمؤمنین نه من و نه غیر من نمی« :گوید می

تردید او  کند. ما توان درک جوانب مختلف شخصیت این انسان بزرگ را نداریم. بی
انسانی است کامل و مظھر تمامی اسماء و صفات خداوند و در نتیجه ابعاد و جوانب 

ھای خداوند بالغ بر ھزار عدد است و ما حتی  ساس ناممختلف شخصیت ایشان برا
را توضیح دھیم. این انسانی که در خود تمامی اضداد را جمع ھا  آن توانیم یکی از نمی

دانم که ساکت  تواند در مورد او صحبت کند. پس بھتر می کرده است، ھیچ احدی نمی

                                                                                                                                              
شوند که [به  اینکه [شدت گمراھی آنان را به آنجا کشانده است که] برای خدا شریکانی قایل می

ھای خدا]  ھای ایشان از آفریده اند [و آفریده ھا ھمچون خدا دست به آفرینش زده گمان ایشان] آن
و او  خدا آفریننده ھمه چیز است :بر آنان مشتبه و مختلط شده است؟ [که چنین نیست]. بگو

پیش آن مرد بازگشتم و آنچه را امام » یکتا و توانا [بر انجام آفرینش و چرخش ھستی] است.
ام یا اینکه الل شده  گفته بود برای او بازگو کردم، گویی سنگی را در دھان او گذاشته ÷صادق

 بود.
عبدالله بن کنند مذھب اثناعشری خالی از تأثیر  کجایند کسانی که با وجود این روایت گمان می 

 ھا امام خمینی است. سبأ و عاری از راه یافتن فکر سبائی به علمای بزرگ شیعه و در راس آن
اند و مالک ھیچ سود و زیانی  ھا به صورت انسان آفریده شده آن  آنان این است که ھمه ) حقیقت١

ست. خداوند است در حالی که او برترین آنان ا ج باشند، پیامبر خدا محمد برای نفس خود نمی

ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ﴿:فرماید درباره پیامبر می َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما [الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

من فقط انسانی ھمانند شما ھستم [و امتیاز من فقط آن است که من  :ای پیامبر] بگو«[ .]١١٠
 .۱۱۰سوره کھف آیه » شود که معبود شما یکی است. میپیامبر خدا ھستم] و به من وحی 

و حضرت زھرا چگونه است در حالی که از نظر جایگاه و منزلت از درجه  ÷حال وضع امام علی 
 تری برخوردارند؟! پایین

 ، تلخیص از سامی خضرا۲۳۲، و مختصر چھل حدیث ص ۶۵۴حدیث [امام] خمینی ص  ) چھل٢
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الھی است که  ای این موجود، معجزه« :گوید شوم و چیزی نگویم ... سپس می
ھیچکس توان رسیدن به حقیقت آن را ندارد و بلکه ھمگان بر حسب فھم و ادراک 

غیِر آن چیزی است که تصور کرده و  ÷گویند در حالی که امام علی خود سخن می
توانیم ایشان را آن طور که ھستند  به فکرشان رسیده است، یعنی ما ھیچ وقت نمی

سی قسمتی از صفات متضاد ایشان را انتخاب . به ھمین خاطر ھر ک١توصیف کنیم
را شناخته است...، پس اگر این طور است  ÷کند امیرالمؤمنین کرده و گمان می

پوشی کنیم و در فکر این باشیم که  بھتر آن است که از سخن گفتن در مورد او چشم
 ٢.)در مسیر ھدایت او گام برداریم تا بلکه به بخشی از این راه دست یابیم

 :گوید می ÷نھد و در مورد امیرالمؤمنین علی پا را از این ھم فراتر می بلکه
]ست. در ُملک و سلطنت در محضر ج جانشین، خلیفه و قائم مقام او [یعنی پیامبر(

هُ ( قدرت مطلق و ربوبیت با حقیقت او یکی است، اصل درخت طوبی و حقیقت رَ دْ سِ

تر، معلم روحانیون و تأیید کننده انبیا و  است، رفیق اعلی است در مقام یا پایین املنتهی)

 ٣.)است ÷مرسلین امیرالمؤمنین علی
متحد با الھوت است) ھمانند عقیده مسیحیان ( گوید دانید سخن او که می شما می

است که معتقدند جانب الھوتی [الھی] با جانب ناسوتی  ÷درباره حضرت عیسی
 ٤[بشری] یکی شده است.

این سخن را به او  ÷لول خداوند در امیرالمؤمنین علی[امام] خمینی با ادعای ح
ما با خدا حالتھایی داریم که در برخی از این حاالت او « :گوید دھد که می نسبت می

 ١»!!اوست و ما ما ھستیم و در بعضی حاالت او ما است و ما او ھستیم

___________________________ 
گوییم که ھر کمالی که آن را در  کنیم، می این مطلبی است که ما آن را در مورد پروردگار قبول می )١

تر است، عقل ما این کمال را آن طور که ھست درک  خدا تصور کنی خدا از آن برتر و کامل
کند ولو اینکه معنایش را درک کرده باشد، اما مثل اینکه [امام] خمینی درباره علی بن  نمی

 به این امر معتقد است. سطالب بیا
 .۶۲۸روزنامه رسالت، شماره  )٢
 .5مصباح اهلداية، ص  )٣

از دو جنبه (خلق شده است)، یک جانب الھی و یک  ÷مسیحیان عقیده دارند که حضرت مسیح )٤
 اند و بر جزء بشری اسم (ناسوت). جانب بشری بر جزء الھی اسم (الھوت) گذاشته



 ٨٩  چند گام به جلو

ن علی این باور دقیقًا عقیده کسانی است که قائل به وحدت وجود ھستند، خدا ھما
 است و علی ھمان خدا، چیزی جز تصریح به این گفتار نمانده است!!

 آیه الله العظمی خویی  -۲
از بعضی روایات پیداست که  :در مراه النجاه از ایشان این سؤال پرسیده شده است

شوند،  س) در مراسم عزاداری امام حسین حاضر می( و حضرت فاطمه ج رسول خدا
 شود؟ نیز می ÷ر فرض ورود، آیا شامل حضور بقیه ائمهنظر جنابعالی چیست، و ب
این مسئله ممکن است. بعضی روایات نیز بر این امر داللت  :خویی جواب داده که

 ٢دارد. والله اعلم!

 آیه الله العظمی جواد تبریزی  -۳
فردی  :النجاه خوئی چاپ شده، آمده است در تعلیقات و فتاوای تبریزی که با مراه

قبل از آفرینش کائنات با روح و  ÷و اھل بیت ج ای معتقدند پیامبر عده« :پرسید
اند. بلکه حتی  قبل از خلق آدم آفریده شدهھا  آن اند و جسم مادی خود وجود داشته

 چیست؟ھا  آن خداوند صورتھایشان را پیرامون عرش قرار داده است نظر شما درباره
حی از نور قبل از آفرینش آدم وجود آنان به صورت اشبا :تبریزی جواب داده است

متأخر از آفرینش آدم است، ھا  آن اند، اما ھمانطور که پیداست آفرینش مادی داشته
آیا اعتقاد به این که صدیقه طاھره  :داند!!) دوباره از او سؤال شده است تنھا خدا می

اش  س) خودش در آن واحد در مجالس متعدد زنان با جسم مادی( حضرت فاطمه
حضور یافتن به صورت نور در  :شود، جایز است؟ تبریزی جواب داده است اضر میح

مکانھای متعدد در یک زمان اشکال ندارد. چون صورت نوری او خارج از زمان و مکان 
است. چون جسمی عنصری نیست که احتیاج به زمان و مکان داشته باشد، خدا 

 ٣داند!!! می
س) وجود دارد، ( چ خصوصیتی در آفرینش زھراآیا ھی :باز ھم از او سؤال شده است

بر ایشان نازل آمد و ظلمی که از طرف  ج ھایی که بعد از پدرش با توجه به مصیبت

                                                                                                                                              
 .۱۱۴ص مصباح اهلداية،  )١

 ).۱۰۰۰، سؤال شماره (۳۱۹، ص ۳ج رصاط النجاة،  )٢

 ).۱۲۶۳سؤال شماره ( – ۴۳۹، ص ۳ج ، رصاط النجاة )٣



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٩٠

قومش بر او روا داشته شد، شکستن پھلویش و سقط جنینی که در شکم داشتند، نظر 
 شما در این مورد چیست؟

به  ÷قت سایر ائمهبله خلقت ایشان مثل خل :تبریزی چنین جواب داده است
جا که آفرینش آنان را از آفرینش بقیه مردم  لطفی از طرف خدای سبحان است. از آن

گفت و بعد از وفات  س) در شکم مادرش سخن می( متمایز کرده است. فاطمه
 ١شدند!!! ھا بر او نازل می نیز فرشته جپیامبر

با توجه به آیه مباھله، و با توجه به آنچه روایات و  :دوباره از او سؤال شده است
کنند آیا اعتقاد به اینکه امامان  زیارات [مثل زیارت جامعه کبیره] آن را تأیید می

ھستند امکان  ج س) برترین مخلوقات به جز پیامبر اکرم( و زھرا †گانه دوازده
 دارد؟

کور با توجه به آیه مشخص بلی اعتقاد درباره این امر مذ :تبریزی جواب داده است
 ٢اشاره شد و زیارات نیز ھمین مقصود را دارند.ھا  آن است. ھمچنین روایاتی که به

این گفتار، تصریح تبریزی به این است که امامان و حضرت زھرا به غیر از حضرت 

املسائل يف  االنوار اإلهليه( بر بقیه انبیا برتری دارند. ھمچنین در کتابش ج محمد

به این عقیده تصریح کرده است. زمانی که از او درباره برتری ائمه بر انبیا از  اديه)االعتق

بر بقیه انبیا برتری  ج به غیر از پیامبر †امامان ما( :دھد او سؤال شده، او جواب می
روی درباره ائمه اھل بیت چه اندازه  .) پوشیده نیست که در این افراط و زیاده٣دارند

را برای به ھا  آن پیامبران خدا وجود دارد. پیامبرانی که خداوند اسائه ادب نسبت به
 دوش گرفتن رسالت خود برگزیده و آنان را بر تمام عالمیان برتری داده است.

ای از غلوی است که به نام محبت اھل بیت و  تردید این عقاید نمونه زنده بی
 طرفداری از آنان وارد مذھب تشیع شده است.

 
 

___________________________ 

 ).۱۲۶۴، سؤال شماره (۴۴۰-۴۳۹، ص ۳ج رصاة النجاة،  )١

 .۵۶۸جزء دوم، ص  رصاة النجاة، )٢

 .۱۷۹، ص املسائل العقائديةيف  األنوار اإلهلية )٣



 ٩١  چند گام به جلو

 العظمی محمد بن مھدی حسینی شیرازیآیت الله  -۴
و فاطمه  ÷ائمه( :من فقه الزھراء) سخنی دارد که متن آن چنین است( در کتاب

س) نیز که از آنان است از نظر علم و قدرت، به فرمان خدا بر تمام کائنات مگر ( زھرا
رت آنچه را که خداوند استثناء کرده باشد، احاطه کامل دارند، گفتاری ھم که در زیا

ای از احادیث نیز این  رجبیه گذشت بر این نکته داللت دارد. ھمانطور که در جمله
زیرا این » دانند. ھا ھر آنچه را بوده و ھست یا خواھد بود می آن«مطلب وارد شده است 

کار عقًال محال نیست! و شبیه این امر در امور مادی نیز وجود دارد از قبیل ھوا و 
س) مثل بقیه ( ھمانطور که فاطمه زھرا« :گوید .) دوباره می١حرارت و جاذبه و غیره

س) و ( بر حسب مشیت خداوند سبحان علم غیب دارد، ھم فاطمه زھرا ÷معصومین
ھم معصومین والیت تکوینی دارند به این معنا که براساس فرمان خداوند اختیار ھمه 

مانطور که زمام مرگ ھاست. ھ کائنات در دست ائمه است و فاطمه زھرا نیز یکی از آن
از نظر به وجود آوردن و از بین بردن امور و اشیاء  ÷در اختیار عزرائیل است، ائمه

ھایشان محل اراده خداست. آنچه را  در جھان حق تصرف دارند، اما واضح است که قلب
است. چون ھر صالحیتی که برای  ÷داریم شامل ھمه معصومین ما بیان می

برای ائمه نیز ثابت است. به خاطر اینکه آنان از پیامبران  پیامبران ثابت شده است،
 ٢بر بقیه انبیای الھی برتری دارد. ج س) نیز به غیر از حضرت محمد( برترند، فاطمه

 آیت الله العظمی محمد محمدصادق صدر -۵
 گوید. تری می اما محمد صدر سخنان عجیب

ه از انبیا که به خاطر بردباری او صبر امام حسین را با صبر پیامبران الھی و آن دست
اند  ھای الھی لقب اولوالعزم یافته در راه دعوت به سوی خدا و پیروزی در آزمایش

 کند. مقایسه می
جا که  آن :کند رسد که موی بر اندام یکتاپرستان راست می این مقایسه به حدی می

توضیحی  کند که ھیچ محمد صدر با چنان روش زننده و زشتی انبیا را تحقیر می
 کند. توان برای آن داشت جز اینکه صریحًا پیامبران و فرشتگان را مسخره می نمی

___________________________ 

(فراگیری علم و قدرت  قدرهتم)و (شموليه علمهم، زیر عنوان ۳۷-۳۶، مقدمه ص من فقه الزهراء )١
 ائمه).

 زیر عنوان (والیت تکوینی و تشریعی). ۱۲، ص من فقه الزهراء، مقدمه )٢
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بیشتر بود،  ÷از صبر آدم ÷صبر حسین :گوید اش می ھای منتشر شده در خطبه
 :در قرآن آمده است

-۱۲۱[طه:  ﴾١٢٢ىٰ َ�َتاَب َعلَۡيهِ وََهدَ  ۥَر�ُّهُ  ۡجَتَ�ٰهُ ٱُ�مَّ  ١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿

۱۲۲[. 
بدین نحو آدم از فرمان پروردارش سرپیچی کرد و گمراه شد [و این واقعه پیش از «

اش را پذیرفت و  سپس پروردگارش او را [برای پیامبری] برگزید و توبه .]نبوت او بود
 »[به سوی اعتذار و استغفار] رھنمودش کرد.

که از پیامبران اولوالعزم بود بیشتر شکیبایی  ÷از حضرت نوح ÷امام حسین
 :فرماید شت. خداوند درباره نوح میدا

�ّ�ِ ُ�ََّما  ٦فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِٓي إِ�َّ فَِراٗر� ٥قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َدَعۡوُت قَۡوِ� َ�ۡٗ� َوَ�َهاٗر�﴿
َ�ٰبَِعُهۡم 

َ
ْ أ ْ ٱِ�ٓ َءاَذانِِهۡم وَ َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغِفَر لَُهۡم َجَعلُٓوا ْ وَ  ۡسَتۡغَشۡوا وا ُّ�َ

َ
ْ ٱ�َِياَ�ُهۡم َوأ وا  ۡسَتۡكَ�ُ

 .]۷-۵[نوح:  ﴾٧ۡستِۡكَباٗر�ٱ
پروردگارا! من قوم خود را شب و روز [به سوی ایمان به تو]  :نوح گفت«

ام. اما دعوت و فرا خواندنم تنھا بر گریز ایشان افزود! من ھر زمان که ایشان  فراخوانده
ھای خود را به  ام تا [ایمان بیاورند و] تو آنان را بیامرزی، انگشت عوت کردهرا د

اند  شان را بر سر کشیده ھای اند [تا ندای حق را نشوند] و جامه ھایشان فرو کرده گوش
اند و بر کفر]  [تا قیافه مرا نبینند] و [در فسق و فجور و ظلم و زور بیشر فرو رفته

 »اند. رکشی نموده و بزرگی فروختهاند و سخت س پافشاری کرده
رفت که در برابر خدا زبان  از او انتظار میھا  این صبر پیشه کرد، با ھمهھا  سال نوح

 به شکایت نگشاید. اما حسین ھرگز نزد خدا ابراز شکایت نکرد.
بیشتر از ذوالنون [حضرت یونس] نیز صبر داشت،  ÷امام حسین :گوید بعد می

ای که طبق  نتوانست چند سالی بیشتر صبر پیشه کند، و از آن جامعهیونس) ( چون او
 :وت و پیامبری در آن بود فرار کردروایت مکلف به دع

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱَوَذا ﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�ِٰت ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ إَِ�َٰه  لظُّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك 
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإِّ�ِ ُكنُت ِمَن إِ�َّ  .]۸۷[األنبیاء:  ﴾٨٧ل�َّ

یونس ملقب به] ذوالنون را در آن ھنگام که [بر قوم نافرمان   [یاد کن داستان« 
خود خشم گرفت و ایشان را به عذاب خدا تھدید کرد و بدون دریافت پیام آسمانی، از 
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و دیگر چیزھا] بر او  میانشان] خشمناک بیرون رفت و گمان برد که [با زندانی کردن
گیریم [سوار کشتی شد و کشتی به تالطم افتاد و به قید قرعه  سخت و تنگ نمی

ھای  در میان تاریکی .]بانان او را به دریا انداختند و نھنگی او را بلعید مسافران وکشتی
گانة شب و دریا و شکم نھنگ] فریاد بر آورد که [کریما و رحیما!] پروردگاری جز  [سه
نیست و تو پاک و منزھی. [از ھر گونه کم و کاستی و فراتر از ھر آن چیزی ھستی تو 

کنیم. خداوندا بر اثر مبادرت به کوچ  گذرد و تصور می که نسبت به تو بر دلمان می
 ».]ام [مرا دریاب! بدون اجازه حضرت باری] من از جمله ستمکاران شده

و والدت او را دادند. با  ÷ه عیسی) مژدالم الله علیھاس( ھا به حضرت مریم فرشته
 وجود این آن را دشوار دانست و ساکت شد تا این که آن امر واقعیت پیدا کرد:

ا﴿ ُك بَِغّيٗ
َ
ٰ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰٞم َولَۡم َ�ۡمَسۡسِ� �ََ�ٞ َولَۡم أ َّ�

َ
قَاَل َكَ�ٰلِِك قَاَل َر�ُِّك  ٢٠قَالَۡت �

ۖ َوِ�َۡجَعلَهُ  ٞ َّ َهّ�ِ ا ۥٓ ُهَو َ�َ ۡقِضّيٗ ۡمٗر� مَّ
َ
  .]۲۱-۲۰[مریم:  ﴾٢١َءايَٗة ّلِلنَّاِس َورَۡ�َٗة ّمِنَّاۚ َوَ�َن أ

چگونه پسری خواھم داشت در حالی که انسانی [از راه حالل] با من  :مریم] گفت«[
ھمانگونه است [که بیان  :ام؟! [جبرئیل] گفت نزدیکی نکرده است و زناکار ھم نبوده

ر تو گفته است این [کار، یعنی دادن فرزند بدون پدر] برای من داشتی. اما] پروردگا
ای برای  خواھم] او را معجزه آسان است. [انجام این امر] به خاطر آن است که [می

رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار  ]وی را برای بندگان مخلص[مردمان کنیم، و 
 »است.]انجام یافته است [و جایی برای بحث و گفتگو نمانده 

خداوند با وجود تو این کار را مقدر کرد! و به اختیار تو نبود بلکه به اختیار پروردگار 
گشایی؟! آیا حتی یکی از معصومین  صورت گرفت. چرا به آنچه شایسته نیست زبان می

 توان یافت. ھم چیز ناشایستی گفت؟ حتی با تیزبینی ھم چنین چیزی نمی
 :دفرمای خداوند درباره زکریا می

نَّ  لِۡمۡحَرابِ ٱوَُهَو قَآ�ِٞم يَُصّ�ِ ِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َناَدتُۡه ﴿
َ
َ ٱأ قَۢ�  �َّ َك �َِيۡحَيٰ ُمَصّدِ ُ يُبَّ�ِ

ِ ٱبَِ�لَِمةٖ ّمَِن  ا ّمَِن  �َّ ٰلِِح�َ ٱوََسّيِٗدا وََحُصوٗر� َونَبِّيٗ ٰ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰٞم  ٣٩ل�َّ َّ�
َ
قَاَل َرّبِ �

ِ� ٱوَ  ۡلِكَ�ُ ٱِ�َ َوقَۡد بَلَغَ 
َ
ُ ٱَ�قِٞرۖ قَاَل َكَ�ٰلَِك  ۡمَرأ  .]۴۰-۳۹[آل عمران:  ﴾٤٠َ�ۡفَعُل َما �ََشآءُ  �َّ

پس [خداوند دعای او را پذیرفت و] در حالی که در عبادتگاه به نیایش ایستاده «
ق دھد، و او تصدی بود، فرشتگان او را ندا در دادند که خداوند تو را به یحیی مژده می

ُکن) پدید آمده است] و پیشوا و بر کنار ( کننده کلمه خدا [یعنی عیسی، چون با کلمه
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ھای سرکش، و پیامبری از [تبار] صالحان خواھد بود. [با رسیدن این مژده،  از ھوس
 :زکریا متحیرانه و مضطربانه کیفیت وقوع این امر خارق العاده را جویا شد و] گفت

پروردگارا! چگونه فرزندی مرا خواھد بود، در حالی که پیری به سراغ من آمده است و 
طور است، خداوند ھر  ھمین :ھمسرم نازاست؟ [خداوند توسط فرشتگان بدو] فرمود

 »دھد. کاری را بخواھد انجام می
ھای طبیعی او را متأثر  کنند با وجود این علت ھا رو در رو با او صحبت می فرشته

نماید به ھمین  ھا این امر را در نظرش مشکل جلوه می کنند و اھمیت این علت می
 ١گشاید. ھا زبان به اعتراض می خاطر جلوی فرشته

کند. مھم این  محمد صدر این طور در مورد پیامبر الھی و حضرت مریم صحبت می
 زدن به است که امام حسین از ھمه بزرگتر است و بس، حتی اگر منجر به لطمه

شرمی در حرف زدن  شخصیت پیامبران شود و به انتقاد و کاستن از شأن پیامبران و بی
 درباره آنان بینجامد.

داند. بعد از  اما مثل اینکه محمد صدر خود را با تقواتر و پرھیزکارتر از فرشتگان می
بور بود این آیه را ذکر کرده ھا ص گوید حسین بیشتر از فرشته اش می اینکه در خطبه

 :ستا

�ِض ٱ�ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿
َ
�ۡ  ۖ  .]۳۰[البقرة:  ﴾٣٠َخلِيَفٗة

من در زمین جانشینی  :زمانی [را یادآوری کن] که پروردگارت به فرشتگان گفت«
 »بیافرینم.

ای از شما نیست. آیا از  فرشتگان زبان باز کردند و گفتند که این حرف پسندیده
 ٢ای که چنین حرفی به خدا بزند؟ پناه بر خدا!! کسی شنیده

___________________________ 
 .۴۶-۴۴منبر الصدر، ص  )١
کند و در  ھا انتقاد می ، حضرت مریم و فرشته‡ایم که کسی از پیامبران بلکه شنیده :گویم می )٢

 کند که مسلمان و تابع اھل بیت است! ین حال ادعا میع
ھا  شناسند، بندگانی ھستند که خداوند در مورد آن ھا را نمی اما فرشتگان که آقای صدر حق آن 

ۡكَرُمونَ ﴿: فرموده است ِ  ۥَ� �َۡسبُِقونَهُ ٢٦ِعَبادٞ مُّ ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه
َ
 .]٢٧-٢٦[األنبیاء:  ﴾٢٧َ�ۡعَملُونَ  ۦوَُهم بِأ

بندگان گرامی و محترمی ھستند [که به ھیچ وجه از طاعت وعبادت و اجرای فرمان یزدان «
کنند] آنان [آنقدر مودب و فرمانبردار یزدانند که ھرگز] در سخن گفتن بر او پیشی  سرپیچی نمی

 یشیخ طوسی از علما .]»نه به فرمان کس دیگری[کنند  تنھا به فرمان او کار می گیرند، و  نمی
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ای بین  کند بلکه مقایسه نیز بسنده نمیھا  این آیت العظمی محمد صدر به ھمه
افتد که برای  خیلی اتفاق می( :گوید مرقد امام علی و کعبه شریف انجام داده و می

گاه این سؤال پیش می ؟ ÷رم امیرالمؤمنینآید که کعبه بزرگتر است یا ح مؤمنین آ
گویم: حرم امیرالمؤمنین. ھر جوابی که داری بده، نه تنھا حرم بلکه مصلی و  من می

محل سکونت امیرالمؤمنین نیز از کعبه بزرگترند، خدایا امام علی عجب دوستیی با 
کعبه دارد؟ اما با امیرالمؤمنین دوستی دارد ولّی بر حق خداست. فقط ھمین؟ نه بلکه 

 ١ھا.) ینبیشتر از ا

 آیت الله العظمی وحید خراسانی -۶
دھنده  ای انجام« :گوید وحید خراسانی امام مھدی را مخاطب قرار داده و می

چیزی که ھستی به آن وابسته است، و ای کسی که آنکه وجود از اوست ھر جا خدا 
 باشد تو ھم ھستی! ھیچ مکانی از تو خالی نیست به حکم دلیل و برھان از وجود خدا.

و ھمچنین تو نیز ھمه جا ھستی، زیرا کارھای خدا با اینکه کار او ھستند اما به واسطه 
پروردگاری جز او نیست و ھمه چیز از  زیراھر چیزی از خداست  .پذیرند  تو صورت می

پذیرند و به وجود  به واسطه تو انجام میھا  آن زیرا ھمهت ساوست و ھر چیزی از تو ا
دانیم. بلکه ھر چیزی را از خدا  م ... و چیزی را از تو نمیآیند، ما یکتاپرستی می
دانیم، اما در عین حال که اعتقاد داریم که ھمه چیزی از اوست، اعتقاد داریم که  می

                                                                                                                                              
ای  :ھا گفتند فرشته« :گوید ) می۱۳۲، ص ۱گ اثنی عشری در کتاب تفسیرش (تبیان، ج بزر

ریزد؟ البته به عنوان  کند و خونھا می دھی که فساد می ما! آیا کسی را در زمین قرار می ارگپرورد
ھا چنین  کسب اطالع و استعالم از روی مصلحت و حکمت نه از روی انکار. مثل اینکه آن

گاه فرمایید! بعضی  ایم پس ما را از حکمت گر وضع آدم چنین است که ما فکر کردها :اند گفته آن آ
گاه کردن آن :اند نیز گفته ھا  خداوند به فرشتگان اجازه داد که در این مورد از او سؤال کنند و آ

نیز از طرف خدا به خاطر تثبیت و رسوخ این مطلب در نفوس فرشتگان است که فقط خدا علم 
کنند  آفرینی که خونریزی می آیا قومی را در زمین می :اند داند. مثل اینکه فرشتگان گفته غیب می

ای سزاوار این است که ھمانند  ھا را آفریده پردازند در حالی که اگر فھمیدند تو آن و به نافرمانی می
ھا  ا به آنھا این حرف را نزدند مگر به خاطر اینکه خد ما به تسبیح و تقدیس تو بپردازند؟ و آن

ھا درست نیست بدون اجازه یا دستور سؤالی بپرسند به این علت که  اجازه داد، چونکه برای آن

ھا  دھند آنچه را که به آن و انجام می« .]٥٠[النحل:  ﴾َوَ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ ﴿: فرماید خدا می
 » شود. دستور داده می

 .۱۴الصدر، ص  ) منبر١
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نظری) که ما ( نفس و روح ما نیز از اوست اما به واسطه تو، حتی ھمین نگاه و رؤیتی
ریم از خدا ھستند، اما به واسطه تو ... دا ھایی که بر می کنیم، و قدم از آن استفاده می

) وحید خراسانی با صراحتی سرکشانه ١ای رقمی که ھمه چیز را فرا گرفته است
ای گردید، و ھنگامی که بنده گردید، پروردگار شد، پس  امام زمان بنده« :گوید می

کسی که دارای این طبیعت باشد ربوبیتش » عبودیت جوھره حقیقت ربانی اوست«
 ٢»یابد، البته به واسطه خداوند مستقًال. ه چیزھای دیگر تحقق مینسبت ب

وحید خراسانی برای تأیید اقوال خود حدیثی را از یکی از پیشوایان گروه ملعون و 
دادند، به نام مفضل بن عمر  منقرض خطابیه که به امام صادق نسبت الوھیت می

سوره زمر که  ۶۹شنیده است که در مورد آیه  ÷کند که از امام صادق روایت می
 :فرماید خداوند می

قَِت ﴿ َ�ۡ
َ
�ُض ٱَوأ

َ
  .]۶۹[الزمر:  ﴾٦٩بُِنورِ َرّ�َِها ۡ�

 »شود. و زمین [محشر و عرصات قیامت] با نور [تجلی] خداوندگارش روشن می«
 وقتی که خروج کرد چه اتفاقی :خداوندگار و امام زمین است. من گفتم :گوید می

نیاز شده و به نور امام بسنده  آن ھنگام مردم از نور خورشید و ماه بی :افتد؟ گفت می
 ٣کنند. می

تردید امام  بی :شیخ وحید خراسانی با استناد به گفتار این غلوکنندگان معتقد است
 زمان دارای امامت مطلق است، یعنی دارای علم، قدرت و اراده مطلق و برتری کامل

 ٤رحمت فراوان است.اقتدار تام) و (
ای و  شک امام زمان به زیارت اولیای خداوند رفته و ھیچ پرده بی :گوید ھمچنین می

انجام دھنده چیزی است که وجود به آن «مانعی فراروی او قرار ندارد. برای کسی که 

___________________________ 
مقتطفات والئیه، ترجمه عباس بن نخمی (احتماال نخعی باشد)،  از کتاب ۴۳-۴۲صفحه  )١

شعبان  ۱۳سخنرانی سوم زیر عنوان (صبر الحجة) آن را در مسجد اعظم قم ایراد کرده در تاریخ 
 .۲۷/۲/۱۹۹۱مصادف با  ۱۴۱۱

 .۴۱ھمان، ص  )٢
 .۶۴ھمان، ص  )٣
 .۴۵ھمان، ص  )٤
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د .) با وجود اینکه خداوند ما را از فراخواندن غیر خو١مانعی وجود ندارد» بستگی دارد
 :فرماید دارد و می حذر میرا بر 

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ وَُهۡم َعن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

 .]۵[األحقاف:  ﴾٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ 
تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که  چه کسی گمراه«

گویند؟ [نه  گر] تا روز قیامت [ھم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند] پاسخ نمی[ا
شنوند] و اصًال آنان از پرستشگران  دھند، بلکه سخنانش را ھم نمی تنھا پاسخش را نمی

 »خبرند. و به فریاد خواھندگان غافل و بی
 :فرماید و می

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ َكۖ َما َ� يَنَفعُ  �َّ   .]۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٦َك َوَ� يَُ�ُّ
و به جای خدا کسی و چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه «

 »رساند و نه زیانی. سودی می
 :و ھمچنین فرموده است

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثاُلُ�ۡمۖ  �َّ
َ
 .]۱۹۴[األعراف:  ﴾١٩٤ِعَباٌد أ

خود شما پرستید. بندگانی ھمچون ارید و مید به جز خدا فریاد میبتھایی را که «
 ».]توانند فریادرس شما باشند ھستند [و کاری از آنان ساخته نیست و نمی

آیت الله العظمی وحید خراسانی مردم مسلمان و غیرمسلمان را به درخواست 
تردید ھر کس ھمه درھا به روی  بی« :گوید خواند و می فرامی ÷کمک از امام مھدی

آب و علفی سرگردان بماند و ھیچ راه نجاتی نداشته باشد،  او بسته شود و در بیابان بی
ھیچ فرقی ندارد خواه یھودی باشد یا مسیحی، مسلمان شیعه باشد یا سنی، اگر در این 

قطعا نیازش  نی)كيا اباصالح املهدی أدر( :را بخواند و بگوید ÷ھنگام امام مھدی
شود ... به خاطر اینکه در این حالت به طور حقیقی از امام دعا و  برآورده می

شود. زیرا این درخواست ناشی از یک ضرورت و نیاز واقعی است که  درخواست می
زند، اما در غیر این حالت، فراخواندن، متوجه او نخواھد بود. البته  ھا را کنار می پرده

کسی که ( کسی که ھستی از اوست) یا از درگاه راه خدا( دادعا کردن از درگاه خ

___________________________ 
 .۴۴، ص ) ھمان١
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ھستی به واسطه اوست) مساوی است و ھیچ فرقی ندارد ھمانطور که باید به درگاه 
خدا دعا کنی تا نیازت برآورده شود به نسبت امام مھدی نیز ھمین طور است. اول باید 

ا او صراط مستقیم و با دعا به امام روی آوری تا قطعًا دعایت مستجاب شود زیر
ھرگاه کسی در تنگنای « :گوید . باز می١بزرگترین راه برای رسیدن به مقصود است

شدیدی قرار گرفت و برای نجات از بیابانی که در آن سرگردان و گرفتار شده است و 
امام ( سبیل اعظم) یعنی کسی که وجود ھستی به واسطه اوست( رسیدن به آبادی به

دھد و او را به کارھایی راھنمایی  امام راه را به او نشان می ) روی بیاورد÷مھدی
نجات پیدا کند ... نیاز، آن کس را واداشته که به امام روی ھا  آن کند که با انجام می

کند که دوا و شفای آن فرد خواھد  آورد و به او توسل کند، امام نیز نظری به او می
 ٢شد.

سانی این حقیقت را که پیامبر و بقیه أئمه مثل اینکه آیت الله العظمی وحید خرا
 قدرتشان در چارچوب زمان و مکان محدود بود و درک نکرده و متوجه نشده است که

ھا  آن توان کنار زدن پرده را ندارند و برای کمک به دوستان خود و کسانی که بهھا  آن
عاده ال کنند از این قدرت خارق درخواست کمک میھا  آن شوند و از متوسل می

دوستان اھل بیت در شدیدترین گرفتاریھا روی به درگاه خدا آورده و  .برخوردار نیستند
آمیز بوده و امام  اما این سخنان بسیار اغراق .اند از او درخواست کمک و گشایش کرده

 تواند چنین کاری انجام دھد. ھرگز برای دوستان خود نمی ÷مھدی

 آیت الله حائری احقاقی -۷
در سوره نجم سؤال شد، ایشان  )٣شدید القوی( مهه احقاقی در مورد کلاز آیت الل
چطور ممکن است حال اینکه در حدیث صحیح آمده و نزد امامیه « :جواب دادند

___________________________ 
 .۵۰، ص ) ھمان١
 .۵۱، ص ) ھمان٢

جبرئیل فرشته] بس نیرومند آن را بدو «[ .]٥[النجم:  ﴾٥ۡلُقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿ چنین است ) آیه٣
چنین  ÷ظاھرًا منظور آیت الله حائری این است که چطور ممکن است جبرئیل» آموخته است.

 نیرویی داشته باشد یا او قرآن را آیه پیامبر آموزش دھد با اینکه این روایت وجود دارد (مترجم).
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بوده این  ÷عالم نورانی) معلم جبرئیل( در عالم اول ÷مشھور است که امام علی
 ١»روایت بسیار مشھور است و احتیاجی به ذکر آن نیست!

تردید این  به جبرئیل، امین وحی آسمان را آموزش داده است؟!! بی ÷امام علیآیا 
 روی بیش ازحد و گمراھی آشکاری است که به ھیچ توضیحی نیاز ندارد. حرف زیاده

در بیماری وفاتش به برادر و پسر  ج پیامبر« :پرسد یکی از مقلدان ایشان از او می
روح مقدس من از بدنم خارج شد، با  ھنگامی که« :فرمودند ÷عموی خود امام علی

اگر من از دنیا رفتم مرا غسل بده و « :بعد فرمود» دستت آن را بگیر و به صورتت بمال.
خواند خداوند جبار است. بعد اھل  کفن کن و بدان که اولین کسی که بر من نماز می

وح از معنی برآمدن ر» طور درجه به درجه از امت من. بیتم، بعد فرشتگان، و ھمین
آن را با دست گرفته و صورتش  ÷تن پیامبر چیست؟ ھمچنین معنی اینکه امام علی

را با آن مسح کند چیست؟ بعد نماز خواندن خداوند بر ایشان چگونه است؟ به ما 
 :گوید دھد و می جواب دھید! خدا به شما طول عمر دھد! آیت الله حائری جواب می

رگاه روح از بدنم خارج شد، به عنوان تبرک آن نفس اینجا به معنی روح است. یعنی ھ«
البته این  .ترین ارواح است ترین و پاک را به صورتت بمال. زیرا روح پاک پیامبر شریف

ایشان ھمان است که بعد از  ٢. اما روح الھوتیاست روح بشری پیامبر دربارهقضیه 
ای  ه ھدایت شدهشود. آن روح ھمان پادشا وفات ھر معصوم به معصوم دیگر منتقل می

است که در روایات ما نقل شده است. در بعضی روایات نیز وارد شده که این روح 
الھوتی مثل کف، روی لبان امام پیدا شده امام بعدی آن را با دھان خود گرفته و 

 خورد. می
در بعضی روایات نیز آمده که آن روح الھوتی مثل گنجشکی مجسم شده و  امام 

 ÷و امام جواد ÷د، ھمانطور که این واقعه در مورد امام رضابلع بعدی آن را می
 ٣روی داد.

___________________________ 

 .۲۴۰، سؤال شماره ۴۹، ص ۲، ج املجيبو الدين بني السائل )١
ھا جوھر و حقیقت  اند و معنای آن نزد آن (الھوت) اصطالحی است که مسیحیان آن را به کار برده )٢

محل اختالف به کار ھرچند  توان برای خدا به کار برد. به عقیده ما این کلمه را نمیخدا است. اما 
 بردن این لفظ برای خدا نیست بلکه منظور اشاره به معنی آن بود.

 .۲۵۶سؤال شماره  ۷۶-۷۵، ص ۲، ج املجيبو الدين بني السائل )٣
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 آیت الله العظمی مولی میرزا عبدالرسول احقاقی -۸
به سؤالی که درباره یکی از روایات مذھب شیعه از او شده است این گونه پاسخ 

ھرگاه ما خواستیم و اراده « :»إذا شئنا شاء« :فرماید که می ÷گفته امام زمان« :دھد می

بر این امر داللت دارد که اراده امامان مخالف اراده خدا » کند. کردیم خدا نیز اراده می
ھای ما  بلکه قلب«فرموده است  ÷نخواھد بود. بلکه ھمان طور که امام زمان

اده ھایی برای اراده خداوند است و ھرگاه ما چیزی را اراده کردیم خدا نیز آن را ار ظرف
اما در مورد اینکه حساب مردم با امامان است در بسیاری از روایات و زیارات » کند. می

 رسیرجوع مردم به سوی شماست، حساب« :از جمله زیارت جامعه کبیره آمده است
ھمچنین  .»گیری و تصمیم نھایی نیز نزد شماست بر عھده شماست و نتیجهھا  آن

را ھا  آن ن مفھوم داللت دارند که ما بعضی ازروایات دیگری وجود دارند که بر ھمی
 کنیم. یادآوری می

زمانی که « :روایت شده است ÷از امام باقر ۱۹۵صفحه  ۸در صحیح کافی جلد 
کند، آن گاه  قیامت بیاید، خداوند مردم اولین و آخرین را برای قضاوت جمع می

شوند. بعد لباس سبز رنگی به پیامبر پوشانده  دعوت می ÷و امام علی جپیامبر
کند. نظیر ھمین لباس نیز به امام  شود که نور آن بین مشرق و مغرب را پر نور می می

گیرند. سپس ما دعوت  شود. بعد آن دو بر مکان بلندی قرار می پوشانده می ÷علی
بھشت را وارد بھشت و شود. ما نیز اھل  شویم و حسابرسی مردم به ما واگذار می می

 »کنیم. اھل جھنم را وارد جھنم می
بازگشت این « :روایت شده که ÷نیز از امام کاظم ۱۶۲ص  ۸در کتاب کافی ج 

 »نیز بر عھده ماست ... الی آخر.ھا  آن مردم به سوی ماست و حساب
زمانی « :نیز از امام صادق روایت شده است ۴۰۶در کتاب امالی شیخ طوسی ص 

روایات دیگری » کند. یامت فرا رسد، خداوند حساب شیعه را به ما واگذار میکه روز ق
 ١نیز موجود است که خارج از شمارش است.

آمیز داشته باشم.  من ھم حق دارم که سخن کوتاھی در مورد این سخنان اغراق
ای از این  ذرهھا  آن اگر ما قبول کنیم خواست امامان خواست خداست و :گویم پس می
کنند، بلکه من ھم اغراق کننده باشم و با شما این نظریه را  و اراده تخلف نمی خواست

___________________________ 
 .۱۷، ص ) ھمان١
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وقتی « :گوید توانم بفھمم این روایت است که می کنم. اما چیزی که من نمی قبول می
، مثل اینکه، پناه بر خدا، اراده خدا »کند خدا نیز اراده می .خواسته و اراده کردیم ام

یه فقط اتحاد خواست و اراده نیست. اما اگر این اغراق ائمه است و قض تابع اراده
شد، باید به ائمه نسبت  ای حیا و ترس از خدا در وجودشان یافت می کنندگان ذره

نه عکس این » کنیم. وقتی خدا اراده کرد ما نیز اراده می« :اند گفتهھا  آن دادند که می
 قضیه ... واقعا که این غلو، آخرین درجه الحاد است.

 آیت الله العظمی محمد حسینی شاھرودی -۹
 :گوید ھای حوزه علمیه قم از ایشان سؤالی شده که در جواب می از طرف طلبه

س) قبل از ( گویند نور حضرت فاطمه ھا به این روایات که می یکی از طلبه :۱۴س «
و زمین وجود داشته شک و شبھه وارد کرده است. نظر شما ھا  آسمان آفرینش

توجه به اینکه بعضی از این روایات سند محکمی نیز دارند. مثل روایت چیست؟ با 
 »سدیر صیرفی که شیخ صدوق آن را در معانی االخبار ذکر کرده است؟

  :جواب

س)، ( ، حضرت فاطمه÷، امام علیج بدون شک خداوند نور حضرت محمد«
که به را قبل از آفرینش عالم و آدم خلق کرده است  ÷و امام حسین ÷امام حسن

ھایی بر سایه عرش قرار داشتند. روایات نیز در این مورد بسیار زیاد  صورت نورھا و شبح
؛ ۲۵و  ۱۵ص  ۲گذارند. نگاه البحار، ج  است به طوری که جایی برای ایجاد شبھه نمی

 ١.)۳-۴، ص ۴۳البحار، ج  :س) ھم، نگا( ، در مورد حضرت فاطمه۴۵، ص ۲۸ج 

 ل کاشف الغطاءامام بزرگ، محمد حسین آ -۱۰
 :کند مه را در شعری چنین توصیف میاو ائ

 عبــــــــــةً هللا إن حجــــــــــت هلــــــــــاكيــــــــــا 
 

ـــــــــــا كاألمـــــــــــال   فعرشـــــــــــه ميقاهتُ
 

ـــياء ـــا األش ـــت هب لق ـــی خُ ـــيئته الت ـــتم مش  أن
 

ــــــــــت هبــــــــــا ذراهتــــــــــا   بــــــــــل ذرئ
 

ـــــا ـــــالٍ ليف  أن ـــــوری ق ـــــال ـــــلك  م إن مل أق
 

 ٢املســـــــيح غالهتـــــــايف  مـــــــا مل تقلـــــــه 
 

  :معنی
___________________________ 

 .۲۵ردود عقائدیة، ص  )١
 . ھ ۱۳۷۴. تھران  ، ص۱۲دیوان شعراء الحسین، محمد باقر نجفی، ص  )٢
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ھا حج آن را انجام دھند، عرش خداوند، محل  فرشتهای کعبه خدا که اگر «
 میقات) خواھد بود.( احرامشان

شما آن اراده خدایید که ھمه چیز را با آن آفرید، بلکه با این اراده، تمامی ذرات 
 عالم پخش شده است.

اند، در مورد شما نگویم،  گفته ÷من اگر چیزی را که غلو کنندگان درباره مسیح
 »ام. یان مردم با شما دشمنی کردهدر واقع من از م

قرار داده ھا  آن کاشف الغطا، امامان را کعبه فرشتگان و عرش خدا را محل احرام
نامد. بلکه بیشتر  را اراده خدا که با آن موجودات را آفرید میھا  آن است. در بیت دوم،

 ÷عیسیبندد که آنچه غلو کنندگان در مورد حضرت  ھا، با خود پیمان می از این
 اند، در مورد ائمه بگوید، شاید ھم با این اوصاف به عھدی که بسته وفا کرده است. گفته

 عالمه آیت الله جعفر شوشتری -۱۱
بدان که خداوند یگانه و « :نویسد آیت الله شوشتری در کتاب خصائص حسینی می

تنھا بود. ھیچ مخلوقی وجود نداشت. نه زمانی بود و نه مکانی. وقتی که آفرینش 
س) و امام ( و حضرت فاطمه ÷مخلوقات را شروع کرد. از نور او، نور امام علی

آید،  جدا شد. ھمانطور که از مجموعه روایات معتبر بر می ÷و امام حسین ÷حسن
قبل از آفرینش  :المھای مختلفی را برای این انوار قرار داد. از جملهخداوند مکانھا و ع

عرش، بعد از آفرینش آدم، گاھی اوقات به صورت نور و بعضی اوقات به صورت 
اند. ھمچنین زمانی به صورت سایه و ذراتی از نور در بھشت  ھایی از نور بوده شبح
قرار  ÷مانی در پشت حضرت آدماند و زمانی به صورت ستونی از نور تا اینکه ز بوده

 ÷ھای دست و پیشانی او. و ھمه اجداد از حضرت آدم اند. بعد در انگشت داده شده
و در پیشانی ھمه مادران در زمان حمل از حوا  ج تا عبدالله بن عبدالمطلب پدر پیامبر

د. از ان ھای مختلفی قرار داشته ، این نورھا نیز در مکانج تا آمنه بنت وھب مادر پیامبر
گانه،  ھای دوازده ای از پرده جلو، رو، زیر و پیرامون عرش. ھمچنین در ھر پرده :جمله

اند. چھار  محلی نیز مدت معینی ماندگار شدهھا، در ھر ھایی از نور و سراپردهدر دریا
اند. قبل از آفرینش حضرت  صد و بیست ھزار سال قبل از آفرینش عرش وجود داشته

زده ھزار سال پیرامون عرش و مدت دوازده ھزار سال زیر عرش نیز به مدت پان ÷آدم
گنجد. بلکه نیاز به کتاب مستقلی دارد. فقط  اند. البته این توضیحات در اینجا نمی بوده
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است. درباره نور آن حضرت و امتیاز  ÷ھدف بیان برخی از خصوصیات امام حسین
ھا و  ھا، شبح اند در سایه ی که داشتهھای ھا و حالت نور او در بین انوار در تمام این عالم

ذرات نور، نیز وقتی که در بھشت به صورت درختی درآمده بودند و زمانی که در 
س) ( ای در گوش حضرت فاطمه ھا به صورت گوشواره بھشت در یکی از این عالم

 مجسم شده بودند.
ھا نور پیامبر بوده است. امتیاز نور  تردید منشأ این انوار در این عالم بی :گوییم می

از امام  ج امام حسین نیز از این جھت است که از نور ایشان است. زیرا پیامبر
ھنگام جدایی  ÷از پیامبر. اما نور امام حسین ÷است و امام حسین ÷حسین

 ١شد. می این ویژگی را داشت که دیدنش باعث اندوه و ناراحتی
و کعبه انجام داده  ÷ای که میان زیارت امام حسین ھمچنین پس از مقایسه

نھم « :گوید ی کعبه را به امام بخشیده است) میھا ویژگی خداوند( است، زیر عنوان
اسالم قرار داده است و ھمان طور که خداوند طواف کعبه را یکی از ارکان  :اینکه

ِ َ�َ ﴿: فرماید می را  ÷زیارت امام حسین .]۹۷[آل عمران:  ﴾٩٧ ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  اِس �َّ ٱَوِ�َّ
 ÷اگر کسی زیارت امام :نیز یکی از ارکان اسالم قرار داده است. در حدیث آمده است

را ترک کند ایمانش را ناقص کرده و حرمت و صله رحم پیامبر را زیر پا نھاده و نسبت 
به پیامبر نافرمانی کرده است. در روایتی دیگر آمده است که چنین فردی شیعه 
نیست. در روایتی دیگر آمده که از اھل بھشت نیست. بلکه از میھمانان اھل بھشت 

قی از حقوق خداوند را ترک کرده است. ولو است. در روایتی دیگر آمده است که ح
اینکه ھزار حج به جای آورد. در روایتی دیگر آمده است که از ھر خیری محروم 

شود. در روایتی دیگر آمده است بعد از این که به گوش یکی از ائمه رسید که  می
 :ندروند. ایشان فرمود شود و به زیارت نمی گروھی از شیعیان یک یا دو سال سپری می

دوری  ج شان را از دست دادند، از ثواب خدا کناره گرفته و از جوار پیامبر بھره
 ٢اند. گزیده

___________________________ 

 .۲۹-۲۸ص  اخلصائص احلسينية، (حمل نوره بعد خلقه) )١

 .۲۹۳، ص اخلصائص احلسينية )٢
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خداوند کعبه را محل طواف مردم  :مورد سیزدھم« :گوید باز زیر ھمین عنوان می
دھد، اما ھمان طور که از  ھا و دفعات آن پاداش طواف را می قرار داده و به نسبت قدم

 ھاست. بسیار بیشتر از این ÷ست فضیلت زیارت امام حسینعنوان زیارت پیدا
خداوند کعبه را محل طواف فرشتگان قرار داد، ھمان طور که در روایات  :چھاردھم

بنا به دستور خداوند کعبه را بنا نھاد، ھفتاد ھزار فرشته  ÷آمده زمانی که جبرئیل
را از بھشت نازل کرده بود ای که خداوند آن  ند و از خیمهکرد می در پیرامون آن طواف

ھا قبل از آفرینش آدم، آن را ساخته بودند نگھداری و  ای که فرشته ھای خانه و بر پایه
ھای آن تا مقابل قبرھا، بیت معمور و عرش ارتفاع داشت.  ند، که پایهکرد می حراست

ھا پیرامون آن  بنای دوم را ساخت، فرشته ÷وقتی که خیمه کنار برده شد و جبرئیل
نگاه کرده و ھفت بار طواف بیت را به جای ھا  آن طواف کردند، آدم و حوا نیز به
بود، آن ھنگام ھا  آن ھا و شفیع محل طواف فرشته ÷آوردند، در حالی که امام حسین

 ١که به صورت یک نور بود با بقیه انواری که در پیرامون عرش قرار داشتند.
تردید کعبه محل طواف ھمه  بی :وزدھممورد ن« :گوید دوباره زیر ھمین عنوان می

انبیا از آدم تا خاتم است، ھمان طور که بسیاری از روایات متواتر نیز بر این امر داللت 
به نسبت جسد، سر مبارک و قبر  ÷کنند، نظیر ھمین حکم نیز برای امام حسین می

 ٢»شریفشان ثابت است.
ھای  مثل سایر خانه ÷ینگوید که مرقد امام حس آیت الله شوشتری با تأکید می

خدا حرم بوده و بلکه به عقیده شیعه، با توجه به روایات شیعی زیادی که نقل شده 
 است حتی بزرگتر و محترمتر از کعبه است.

خداوند قبل از مسطح کردن زمین کعبه  :ام مورد سی« :گوید الله شوشتری می  آیت
روایتی نقل  ÷از امام علی بن الحسینرا آفرید و آن را حرم قرار داد. اما درباره کربال 

خداوند بیست و چھار ھزار سال قبل از اینکه خاک کعبه  :شده است که ایشان فرمودند
را بیافریند و آن را حرم قرار دھد، زمین کربال را آفریده و آن را حرم امن و مبارکی قرار 

مین کربال ھمان داده است و ھنگامی که خداوند زمین را لرزاند و آن را حرکت داد ز
ترین باغ از  طور که ھست با خاکش به صورتی نورانی از زمین جدا شد و در بلندمرتبه

___________________________ 
 .۲۹۶) ھمان، ص ١
 .۳۰۰، ص ) ھمان٢
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شد، و در واالترین مسکن که جز پیامبران کسی در آن ساکن  ھای بھشت قرار داده  باغ
پیامبران اولوالعزم در آن ساکن  :شود، جای داده خواھد شد. یا گفته است نمی
ھای بھشت  ترین ستاره زمین، در بین باغ مثل درخشان شوند و آن خاک می
مکه به سخن آمد و به احترامی که خدا  :سی و یکم« :گوید ھمچنین می.» ١درخشد می

چه زمینی مثل من بزرگ و واالست در حالی که خانه  :برای او نھاده تفاخر کرد و گفت
به دیدن من  خدا بر پشت من بنا ساخته شده است. مردم از ھر گوشه و کناری

آیند. اما کربال برتری بیشتری دارد. زیرا وقتی که مکه فخرفروشی کرد خداوند به  می
ای که به تو داده شده است در برابر  او وحی کرد که آرام بگیر و ساکت شو! بزرگی

بزرگی کربال چیزی نیست جز مثل اینکه سوزنی در دریایی فرو رفته و خیس شده 
کردم و اگر به خاطر کسی که  ن کربال نبود تو را بزرگ نمیباشد. اگر به خاطر زمی

ای را که به آن افتخار کردی  زمین کربال او را در برگرفته نبود، نه تو را و نه خانه
آفریدم! پس آرام بگیر و پست، متواضع و ذلیل باش و بر زمین کربال تکبر و  نمی

 تا آخر. .»٢اندازم م میفخرفروشی نکن و گرنه تو را از جا کنده و در آتش جھن
 :گوید به انبیا داده شده) نیز می ÷چیزی که از طرف امام حسین( زیر عنوان

به پیامبران داده شده  ÷در مورد چیزی که به واسطه امام حسین :مقصد چھارم«
 :به تمام پیامبران دو چیز داده شده است ÷است، بدان که از امام حسین

پیامبران است، ھرگاه یکی از پیامبران دچار مصیبت و ایشان سرمشق تمامی  :اوالً 
و با تأسی به ایشان بر آن مصیبت صبر  کرد می شد، از امام حسین پیروی گرفتاری می

گفتند. ای ابا  ÷به امام حسین ÷گرفت. به ھمین خاطر، روزی امام علی می
 ای. عبدالله تو از قدیم اسوه و سرمشق بوده

آوردن اسم امام  اند با بر زبان ان که دچار گرفتاری شدهھرکدام از پیامبر :ثانیاً 
برطرف شده است و در این مورد روایات زیادی نقل شده ھا  آن گرفتاری ÷حسین

  :است
زمانی که خداوند اسمھای پنجگانه را به حضرت آدم آموخت و ایشان با  :روایت اول

 اش پذیرفته شد. توبهبه حق حسین)، ( گفتن آن کلمات توبه کردند. ھنگامی که گفت

___________________________ 
 .۳۰۶ھمان، ص  )١
 .۳۰۷ھمان، ص  )٢
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، ھنگامی که به ایشان ÷در مورد آرام گرفتن کشتی حضرت نوح :روایت دوم
وحی شد که به پنج تن توسل کند به اسم امام حسین که رسید، کشتی بر کوه 

 ایستاد. جودی 
 :در قبول شدن دعای حضرت زکریا، وقتی که دعا کردند و فرمودند :روایت سوم

ھای پنج تن را به او یاد داد.  ینی به من ببخش، خداوند اسمخدایا از فضل خود جانش
به حق حسین، به او مژده پسری به اسم یحیی داده  :گفتند ÷وقتی که حضرت زکریا

 شد.
از شکم ماھی. زیرا ایشان به حق پنج  ÷درباره نجات حضرت یونس روایت چھارم:

 کنار دریا انداخت.  ، ماھی او را به»به حق حسین« :تن دعا کردند و وقتی گفتند
، ھنگامی که به پنج تن متوسل شد و ÷در رفع مرض حضرت ایوب :روایت پنجم

پای خود را به زمین بکوب، این آبی است که برای شست و  :خدا به ایشان وحی فرمود
 تنت مفید) است، وقتی که به اسم حسین رسید، دعایش مستجاب شد.( شوی

، زیرا روایت شده است که مقصود از ذبح ÷در مورد فدیه اسماعیل :روایت ششم
بر  ÷است. البته این روایت بر برتری شأن حضرت اسماعیل ÷عظیم، امام حسین

 کند. امام حسین داللت نمی
ھنگامی که کاروان  :از تاریکی چاه ÷در مورد نجات حضرت یوسف :روایت ھفتم

 بان آوردن کلمهبه پنج تن و با بر ز ÷بر سر چاه فرود آمد، با توسل حضرت یوسف
 به حق حسین) سطل به چاه انداخته شد.(

زیرا ھنگامی که  :از زندان ÷در مورد خارج شدن حضرت یوسف :روایت ھشتم
اش،  به حق حسین)، آن دوست زندانی( :بعد از چند سال به پنج تن توسل کرد و گفت

 قصه. ای یوسف ای دوست من تعبیر این خواب را به ما بگو. الی آخر :آمد و گفت
ھنگامی که ناراحتی  :÷در مورد برطرف کردن اندوه حضرت یعقوب :روایت نھم

کنی، ھم  خداوندا، آیا به من رحم نمی :ایشان زیاد و زندگی بر ایشان تنگ شد، گفت
 :بگو«ام وھم نور چشمم را! خداوند به او وحی کرد:  چشمانم را از دست داده

خواھم که چشمانم را  ن و حسین، از تو میبه حق محمد، علی، فاطمه، حس :پروردگارا
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بینا  ÷رسان آمد و یعقوب به محض تلفظ کلمه حسین، آن مژده» به من بازگردانی.
 ١شد.

را برای رساندن پیام خود به ھا  آن آیت الله شوشتری بین پیامبران الھی که خدا
، چنین ج ، پسر دختر رسول خدا÷عالمیان برگزیده است و بین امام حسین

ای انجام داده است. تفاوت زیادی وجود دارد بین اینکه کسی از نزدیکان  مقایسه
و سرور جوانان اھل بھشت باشد، با توجه به فضایلی که برای او ھست و  ج رسول خدا

بین یکی از پیامبران خدا مقایسه شود چه برسد به اینکه او را با تمامی پیامبران 
الله شوشتری خوشایند بوده که دست به چنین  مقایسه کرد! ھمان طور که برای آیت

 ای بزند! مقایسه
با  ÷اما حقیقت این است که آیت الله شوشتری به مقایسه امام حسین

و حتی پیامبران اولوالعزم بسنده نکرده، بلکه پا را فراتر نھاده است و  ÷پیامبران
مقایسه کرده  قداست و عظمت پروردگار و حرمت و بزرگی شھادت امام حسین را با ھم

 :گوید ) می÷خصوصیات ویژگی عطایای امام حسین( است. جایی که زیر عنوان
 :یکی از صفات خداوند این است :ولمورد ا(

﴿ ِ ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده   .]۴۴[اإلسراء:  ﴾٤٤ۦ�ن ّمِن َ�ۡ
 »گویند. میھیچ موجودی نیست مگر اینکه [به زبان حال یا قال] حمد و ثنای وی «

این آیه پنج معنی دارد، نیز به امام حسین نظیر ھمین رتبه بخشیده شده است. 
  گریه کردند. ولی ÷زیرا ھمه موجودات ھر کدام به نوعی برای مصیبت امام حسین

شود. گریه  کنیم. گویا تنھا در اشک ریختن خالصه نمی را درک نمیھا  آن ما گریه
ریه زمین به این صورت است که ھر سنگی که آسمان چکیدن خون از آن است. گ

ماھی خارج شدن از آب، گریه ھوا تاریک   برداشته شود زیرش خون وجود دارد. گریه
ھاست. ھمان طور که ھمه این  شدن آن است، گریه خورشید و ماه نیز گرفتگی آن

 ٢موارد در روایات آمده است.
گاه، پوشیده نیست که آیت الله شوشتر ی، در ھمه سخنانی که از بر خواننده آ

اند که ھمه کسانی را که  روی پیش رفته ای از غلو و زیاده ایشان نقل کردیم، تا اندازه
___________________________ 

 .۳۶۲، ص اخلصائص احلسينية )١
 .۷۳-۷۲ھمان، ص  )٢
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روی کنند ناتوان و درمانده کرده است.  خواھند به اندازه او یا بیشتر زیاده بعد از او می
ئمه اد که ھا بگوین مگر اینکه با صراحت ائمه را خدا بخوانند یا با تبعیت از مسیحی

 دانند. را پسر خدا می ÷سییعحضرت  مسیحیانھمان طور که  .پسران خدا ھستند



 
 

 

 الفت و امامتخ

بر این کار ھا  آن ترین ترین کس برای جانشینی قوی تردید شایسته بی :ای مردم( 
حکم خدا در مورد این کار داناتر است، اگر آشوبگری، است، و کسی که بیش از ھمه به 

 شود. شود. اگر سر باز زد کشته می ایجاد فتنه کرد بازگردانده می
بود. ھرگز راھی  به جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رھبر، حضور تمامی مردم می

برای تحقق آن وجود نداشت. بلکه کسانی که صالحیت انتخاب خلیفه را دارند، آن را 
به نسبت دیگر مسلمانان نافذ است. سپس نه کسی که ھا  آن کنند که عمل نتخاب میا

حاضر بوده و بیعت کرده حق دارد برگردد و نه کسی که غایب بوده حق دارد غیر این 
 نھج البالغه. .)را انتخاب کند

 خالفت و امامت
سته به تردید وجود نظامی که جامعه را از آشفتگی و نابودی حفظ کند تا پیو بی

 ناپذیر است. حیات خود ادامه دھد ضرورتی اجتناب
دھد  ) توضیح می۲۳۸ص  ۲۵فصل ( خلدون حقیقت این نظام را در مقدمه خود ابن

این نظام یک سلسله احکام سیاسی قانونگذاری شده است که ھمه آن را « :گوید و می
ھا و قوانینی برخوردار  کنند، اگر دولتی از چنین سیاست قبول کرده و فرمانبرداری می

 :فرماید در قرآن کریم میدھد. خداوند  نباشد، نفوذ و بقای خود را از دست می

ِ ٱُسنََّة ﴿ ِينَ ٱِ�  �َّ َّ�  ۚ   .]۳۸[األحزاب:  ﴾٣٨َخلَۡواْ ِمن َ�ۡبُل
 »ھای) پیشین نیز جاری بوده است. ملت( این سنت الھی، در مورد پیامبران«

ایشات مذھبی و فکری که دارند، بر اھمیت و ضرورت مسلمانان نیز با تمام گر
نظر دارند. بلکه ھر کس اندک شعوری داشته باشد با این مورد اصًال  چنین نظامی اتفاق

 کند. مخالفت نمی
به ھمین خاطر اختالف سنی و شیعه پیرامون قضیه امامت اصًال روی ضرورت 

گروه وجود امام و رھبری، برای امت ھردو  وجود رھبر یا عدم آن متمرکز نیست. زیرا
دانند. بلکه اختالف این دو گروه شیوه این  ناپذیر می اسالمی را امری ضروری و اجتناب

رھبری است که آیا امامت از ھمان قداستی برخوردار است که خدا برای نبوت قرار 
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الفت داده است به این صورت که تمامی دستورات حاکم، مثل دستورات پیامبر قابل مخ
شود؟! یا اینکه  یا حتی اعتراض نیست یا حتی خطا و فراموشی در آن احتمال داده نمی

از یک ضرورت و نیاز دینی و اجتماعی جھت نگھداری نظام جامعه اسالمی تجاوز 
تا روز قیامت فقط منحصر به دوازده نفر  ج کند؟! آیا امامت از زمان وفات پیامبر نمی

ھایی که امت اسالم را در بر  ت به نیاز امت اسالم و دگرگونیبه نسبھا  آن است یا تعداد
شوند و نامحدود است؟ ... آیا امامت با  تر می گرفته و روز به روز تغییر کرده و تازه

شود یا با نظام مشورت اسالمی و  دستور صریح خداوند برای اشخاص معینی منعقد می
گی رھبری دارد این کار را دھند جز کسی که شایست قوانین شرعی که اجازه نمی

 دار آن شود؟ داراست عھده
شود.  جا نھفته است، تفاوت این دو مذھب ھم از اینجا ناشی می اختالف عقیده این

شود و  بلکه وقتی مسأله از یک اختالف فقھی تبدیل به یک اختالف اعتقادی می
ا و شناخت دین ھنگامی که اعتقاد به امامت به اصلی برای قبول اعمال بندگان نزد خد

تبدیل شود، ھمچنین در ارزشیابی یاران پیامبر، ھمسران ایشان، خلفای مسلمین، 
علمای امت اسالم و فتوحات اسالمی به عنوان یک اصل شناخته شود حل آن دچار 

 شود!! مشکل می
اند مسأله انتخاب خلیفه نزد  طور که جمعی از علمای اھل سنت عنوان کرده ھمان

اندازه که یک ضرورت اجتماعی جھت حفظ دین و جامعه و کیان آن  اھل سنت از این
 رود. اما در شیعه عقیده اثنی عشری مسأله طور دیگری است. است فراتر نمی

امامت نیز مثل نبوت یک وظیفه الھی است که از طرف « :گوید کاشف الغطاء می
 ١»شود. خدا تعیین می

به طور عموم باالتر از درجه نبوت و  امامت« :گوید آیت الله نعمت الله جزائری می
 ٢»رسالت است.

اما به .» ٣رتبه امامت فراتر از رتبه نبوت است« :گوید آیت الله ھادی تھرانی نیز می
 عقیده علمای شیعه امامت فقط جزو اصول دین یا رکنی از ارکان دین نیست. بلکه

___________________________ 

 .۲۱۱ص اصوهلا، و الشيعه اصل )١

 .۲۱۲ص زهرالربيع،  )٢

 .۱۱۴ص ودايع النبوة،  )٣
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انه را بزرگترین رکن اسالم گ اند که والیت امامان دوازده یی را نقل کردهھا روایت ھا آن
 قرار داده است!

 :اند عالمه کلینی با سندی معتبر از امام محمد باقر روایت کرده که ایشان فرموده
نماز، زکات، روزه، حج و والیت، و برای ھیچ  :دین اسالم بر پنج رکن بنا شده است«

ل کرده و والیت کدام به اندازه والیت دعوت نشده است، اما مردم به چھار تای اول عم
 ١»را ترک کردند.

 :پرسد ھمین حدیث با سند دیگری نقل شده است به اضافه این جمله که راوی می
 ٢»والیت بزرگتر است. :تر است؟ ایشان گفتند بزرگھا  این کدام یک از

در چھار « :گوید روایت سومی مثل روایت اول با مطلب بیشتری وارد شده که می
فرض اول بعضی مواقع بر امت آسانگیری شده است. اما برای ھیچ کدام از مسلمانان 

ما داده نشده است. نه! قسم به خدا ھیچ رخصتی در آن داده نشده   اجازه ترک والیت
 :گویند اند. ھنگامی که می رسیدهھا  این ای باالتر از بلکه روایات به درجه.» ٣است

دعوت شد. ھر بار ھم خداوند به ایشان بیشتر ھا  آسمان ت بار بهصد و بیس ج پیامبر«
 ٤»سفارش فرمودند. ÷و ائمه ÷از انجام فرایض و واجبات به والیت امام علی

اھل تشیع، در قرار دادن امامت به عنوان ھای  کتاب درھا  آن این روایات و نظیر
طر اینکه در مسأله امامت مسأله ایمان و کفر سھم بزرگی دارند. یک مسلمان تنھا به خا

به امامت دارند اختالف دارد، در معرض اتھام به ھا  آن ای که با شیعه امامیه در عقیده
 گیرد. کفر قرار می

___________________________ 

، در تعلیقی که ۳حدیث شماره  فر باب دعائم االسالم)كالو تاب االيامنك(، ۱۸، ص ۲، ج ) الکافی١
حدیث معتبر » مثل حدیث صحیح معتبر است.« :صاحب الشافی شرح الکافی نوشته، گفته است

 یث حسن نزد اھل سنت است.نزد شیعه، در ردیف حد
طور که  ، ھمان۳، حدیث شماره فر) باب دعائم االسالمكالو تاب االيامنك(، ۱۸، ص ۲الکافی، ج  )٢

 .۵۹، ص ۵ افی، جكالشافی رشح ال :اند، این حدیث سندش درست است. نگا علمای شیعه گفته

، ص ۱ج  ،»بحاراالنوار«، ۳۰۳، ص ۱، ج »البرھان«، ۱۹۱، ص ۱ج  ،»تفسري العياشی«این حدیث  
۳۹۴. 

، و »این حدیث صحیح است« :، گفته۳۶۹، ص ۴ مرآة العقول، ج، مجلسی در ۲۲، ص ۲الکافی، ج  )٣
 .۳، (باب اول تا صدم)، حدیث، ش ۶۰۰الخصال، ص 

 .۶۹، ص ۲۳بحاراالنوار، ج  )٤
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گان و  هبه ھمین خاطر شاھد ھستیم که بعضی از علمای شیعه امامیه چه از گذشت
 کنند. چه از معاصران با کمال جرأت به این حقیقت تلخ اعتراف می

به عقیده ما ھر کس امامت « :گوید می االعتقادات)( مه ابن بابویه قمی در رسالهعال

را انکار کند مثل این است که نبوت تمامی انبیا را انکار کرده  ÷امیرالمؤمنین علی
اقرار کرده ولی  ÷باشد. اعتقاد ما نیز در مورد کسی که به امامت امیرالمؤمنین علی

را منکر شود به منزله این است که به تمامی پیامبران ایمان یکی از امامان بعد از ایشان 
 ١»را انکار کرده است. ج آورده است، اما نبوت حضرت محمد

ام العرتة كاحيف  احلدائق النارضة( عالمه یوسف بحرانی نیز در موسوعه خود به نام

دانستم چه فرقی است بین کسی که به خدا و  کاش می« :گوید می الطاهرة)

را انکار کرده است، با وجود  ÷کفر ورزیده و بین کسی که امامت ائمه جپیامبرش
عالمه مجلسی در موسوعه حدیثی » اینکه ثابت شده که امامت از اصول دین است؟

کفر بر بدان که اطالق لفظ شرک و « :گوید ) می۳۹۰، ص ۲۳بحار االنوار، ج ( خود
و ائمه بعد از ایشان معتقد نیست و دیگران  ÷کسی که به امامت امیرالمؤمنین علی

برای ھمیشه در جھنم ھا  آن کند که برتری دھد، بر این امر داللت میھا  آن را بر
 ٢»خواھند بود.

گیرند که ھیچ وقت به  با این شکاف بزرگ، این دو دسته در دو خط موازی قرار می
 رسند. ھم نمی

 مراجع شیعه و اندیشه تکفیر
کند که کافر شمردن افراد غیر  خواننده محترم چه سنی باشد چه شیعه فکر می
زرد ھای  کتاب است. در گذشته شیعه، امروز دیگر به دست فراموشی سپرده شده 

اند؛ اما  را نقل کردهھا  آن غالب شده بودھا  آن ای بر رنگی که احساسات مھار نشده
 روی ھستند. را دور ریخته و بیشتر مایل به اعتدال و میانهھا  آن امروز دیگر

___________________________ 

 .۱۰۴ص االعتقادات،  )١

 .احلدائق النارضة )٢
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اما واقعیت چیز دیگری است ... این صدای بلند تکفیری که ما به بعضی از جوانب 
آن اشاره کردیم، برای ھمیشه بخشی جدا نشدنی از بافت عقیده امامیه است و ھیچ 

ه اینکه مسأله خالفت و امامت تواند از آن رھایی یابد، جز با اعتراف ب گاه شیعه نمی
 کفر باشد، گانه به ھیچ وجه شایسته نیست که مسأله جدایی ایمان و امامان دوازده

 بلکه یک قضیه کامًال اجتھادی است.
ھای گذشته را کنار گذاشته و به مرحله  اگر اکنون وقت آن فرا نرسیده که کینه

بر زبان دلیل و منطق غلبه  گفتگو بین دو طرف برسیم، به صورتی که زبان احساسات
 رسد؟ نکند، پس کی وقت آن می

انتظار ھا  آن ھای علمیه با اینکه از بسیار ناراحت کننده است که ببینی حوزه
رود، امروز در جھت وحدت اسالمی و کاستن شدت اختالفات بین شیعه و سنی،  می

گذشته و  ھای ھدایت شوند، با تمام قدرت و توان خود در جھت برانگیختن کینه
ھمانند روال گذشتگان در تکفیر طرف مقابل و ھتک حرمت آنان با غیبت، دشنام، لعن 

 دارند. گام برمیھا  این و برائت و غیر

 املعامالت)يف  مصباح الفقاهه( آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی ھمان طور که در
خالفین، ھمچنین جایز بودن لعن م« :گوید ھای خود، می ذکر کرده است در تقریر بحث

در ھا  آن ھا، دشنام زیاد و تھمت زدن و غیبت جویی] از آن وجوب برائت [انکار و تبری
اھل شک و بدعت ھستند. بلکه ھا  آن روایات و ادعیه و زیارات ثابت شده است. زیرا

و  ÷وجود ندارد. چونکه انکار والیت حتی یکی از امامانھا  آن ای در کفر ھیچ شبھه
و اعتقاد به باورھای خرافی مثل جبر و امثال آن باعث کفر ھا  آن الفت غیراعتقاد به خ
شود. روایاتی متواتر و روشن بر کفر منکر والیت و کفر کسی که به عقاید  و زندقه می

در زیارت جامعه کبیره را  ÷کنند. سپس سخن امام باطل مذکور باور دارد داللت می

کسی که شما را انکار کند کافر « :»افركم كمن جحد« :فرماید کند که می ذکر می

ده قبل عن« :فرماید می» است. کسی که خدا را یکتا بخواند از طرف شما « :»مكو من وحّ
این اقوال ائمه بر ھمین امر داللت دارد. زیرا عکس آن  :گوید و می» شود. پذیرفته می
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نیاورده و به خدای این است که اگر کسی از طرف شما پذیرفته نشود، توحید را بجای 
 ١بزرگ شرک ورزیده است.

نظرانه و با  ھا و روحانیون] براساس این عقیده تفکیری تنگ ھا [طلبه نسلی از معمم
کنده از بغض  رفتاری از لعن و دشنام مسلمانان مخالف، پرورده می شوند که درونشان آ

کنند اما در  یو خشم نسبت به امت اسالم است که در ظاھر با تقیه و مدارا رفتار م
 خشم و رغبت به انتقام نھفته است.ھا  آن باطن

 :گوید خود می الفقه)( آیت الله العظمی محمد حسینی شیرازی در موسوعه
ھای دیگر شیعه غیر از اثنی عشری اعم از زیدیه، واقفیه و فطحیه اگر ناصبی  فرقه«

زند و آنان را دشنام دشمنی) نور( [دشمن اھل بیت] نباشند و با سایر ائمه نیز عداوت
 ، مخالفین نیز ھمین طور.٢ندھند، پاک ھستند

ھا  آن روایات و نصوص زیادی بر کفر :گویم [این سخن از شیرازی است] من می
 :گوید ای که از مفضل بن عمر روایت شده است. او می کند، از جمله گفته داللت می

تا جایی که  –شدم اش وارد  در خانه ÷و امام رضا ÷بر امام موسی بن جعفر«
بلی! ھر کس از او  :آیا بعد از شما او صاحب امامت است؟ فرمود :گفتم –گوید  می

 »اطاعت کند ھدایت شده و ھر کس از او نافرمانی کند کافر شده است.
 :روایت کرده است که امام گفت ÷از ابوحمزه روایت شده و او ھم از امام صادق

میرد که  امامی که اطاعتش واجب است از ماست، ھر کس او را انکار کند در حالی می«
سپس آیت الله شیرازی برای تأکید عقیده خودش در تکفیر » یا یھودی است یا نصرانی.

 ٣کند. مسلمانان غیر اثنی عشری، روایات زیادی را در مورد کفر مخالفین نقل می

___________________________ 

 .(حرمة الغيبة مرشوطة بااليامن)، موضوع ۵۰۴، ص ۱، ج مصباح الفقاهة )١
طور  کردن به پاکی گروھی، نزد مراجع تقلید، حکم کردن به مسلمان بودن آن نیست. ھمان حکم )٢

ھیچ تالزمی بین نجاست و کفر «گوید:  ) می۲۳۹، ص ۴موسوعة (الفقه، ج که خود شیرازی در 
وجود ندارد که بگوید ھر نجسی کافر است. با اینکه  یا عقلی وجود ندارد. زیرا ھیچ دلیل شرعی

ایم و ھر کافری نجس است. زیرا موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس  عکس آن را نیز قبول کرده
طرف وجود داشته باشد. مثل اینکه؛ ھر ھردو  شود. مگر اینکه از خارج دلیلی بر تساوی نمی

ھا وجود  ل فقه که تساوی کلی در بین آنناطقی انسان است، بنا به اصطالح علمای علم اصو
 »دارد.

 .259، ص 4الفقه، ج  )٣
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رود فرصتی  د، حتی مراسم حج که انتظار میش کاش که قضیه به این جا ختم می
اصرار دارند بر اینکه آن را ھا  این برای وحدت و یکپارچگی و برادری اسالمی باشد،

 ای برای تفرقه و تکفیر کنند. تبدیل به زمینه
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت الله العظمی میرزا  مناسک حج)( در کتاب

 لعظمی وحید خراسانی، در حال ورق زدن کتاب به دعایو آیت الله ا ١جواد تبریزی

ھر کسی با شما مخالفت کند «...  :اند خوری که در آنجا گفته برمی الزياره اجلامعه)(
جھنم جایگاه او، ھر کس شما را انکار کافر و ھر کس با شما جنگ کند مشرک است و 

.» ٢جه جھنم خواھد بودترین در ھر کس شما را نپذیرد و قبول نداشته باشد در پایین
کنند مسلمانانی یکتاپرستند. تنھا  را تکفیر میھا  آن تردید کسانی که این مراجع بی

گانه  اند این است که، اعتقادات شیعه در مورد ائمه دوازده مرتکب شدهھا  آن گناھی که
شوند و گاھی با لعن، فحش و ناسزا ھتک  را باور ندارند. به ھمین خاطر تکفیر می

آور در آن واحد اینکه، این مراجع  دار و گریه شوند. تمایز و تفاوت خنده ت میحرم
ھا و  ھای تبلیغاتی خود، از ترور و تروریست بیشتر از ھر کسی، در بیانات و سخنرانی

ھا  از ترور فکری و فکر تکفیری در رسالهھا  آن کنند. گویی ھا انتقاد می تکفیر و تکفیری
بوده و بری ھستند! ھر اندازه که زندگی کنی روزگار چیزھای و فتاوای خود خیلی دور 

 دھد!! تری به تو نشان می عجیب

 گرایی به بار آورده است هایی در راه اصالح فسادی که فرقه گام
ھای طوالنی ندارد این است که  تردید حقیقت واضح و آشکاری که نیاز به بحث بی

سنی و شیعه) از لحاظ اثبات و نفی ( گروهھردو  انرژی امت اسالم در آن از بین رفته و
 اند. در آن سرگردان مانده

___________________________ 
کند این است که کتاب مناسک حج آیت الله فاضل لنکرانی و جواد تبریزی  آنچه جلب توجه می )١

اند، مطالبی اضافه دارند که در کتاب مناسک  ھا نیز نقل کردم با زبان فارسی نوشته شده که از آن
اب تقیه و فھمم آیا از ب که نمی برية)ك(الزيارة اجلامعة الحج منتشر شده به زبان عربی نیست، مثل؛ 

پندارند یا اصال آن مطالب مورد ھدف و مقصود  مدارا است ھمان طور که علمای شیعه می
 نیستند؟

و مناسک حج  ۳۰۷، و مناسک حج، آیت الله تبریزی، ص ۲۵۰مناسک حج آیت الله لنکرانی، ص  )٢
 .۲۵۹آیت الله وحید خراسانی، ص 
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گفت که خطی جدا کننده  ام، احساسم به من می از وقتی که وارد این میدان شده
توان با آن حقیقت را شناخت.  بین حق و باطل وجود دارد که بدون شک و تردید می

فقدان زمینه مناسب قرار اما از آنجا که ما در حالتی از طغیان تعصب مذھبی و 
ایم، از پی بردن به این خط  ایم و بر تھمت زدن و افترا به یکدیگر پرورش یافته گرفته

 ایم. فاصل غافل مانده
ھا معیارھا و  وقتی که خداوند بین ما به عنوان مسلمان و اھل کتاب و سایر ملت

ھای  ل اسالم بر ملتاصولی قرار داده که دو طرف بر آن توافق دارند و از آن برای اھ
رسد که مسلمانان مکلف به  شود، غیرمعقول به نظر می دیگر اقامه دلیل و حجت می

اتحاد باشند در حالی که ھیچ اصل مورد توافق و ھیچ معیاری برای شناخت حق از 
 باطل وجود نداشته باشد.

یند که ب کند و می زند و با آیات بلند مرتبه آن زندگی می کسی که قرآن را ورق می
پرست  پرست، قبرپرست و حیوان کند و با بت قرآن با مسیحی و یھودی مناقشه می

شود که خداوند حقیقت را به صورت یک  کند در وھله اول متوجه می مباحثه می
معمای حل نشده رھا نکرده است که مردم کورکورانه آن را دنبال کنند و در دست 

کند که با آن بتوان حق را از  ی را تعیین مییافتن به آن سرگردان بمانند. بلکه حدود
 باطل تشخیص داد.

داند  جا خداوند، که عالم و دانای به آشکار و نھان است، با علم ازلی خود می از آن
کنیم و به سنی و شیعه تقسیم  که ما به عنوان یک امت مسلمان با ھم اختالف پیدا می

توضیحی کامل و روشن میان حقیقتی  شود به خدا گمان برد که بدون شویم، آیا می می
گرایی  ھای نفس، تعصبات و فرقه آن را آورده و باطلی که خواسته ج که حضرت محمد

 ھاست. آن را به وجود آورده است ما را رھا کند؟ خداوند پاک و منزه از این گمان
ای مانند امامت که ما به عنوان یک  پس چاره چیست؟ حقیقت کجاست؟ در مسئله

 یک شیعه به معتبرترین کتب حدیث ھمدیگر اعتماد نداریم؟ سنی یا
نه شیعه به درستی روایات اھل سنت اطمینان دارند و نه اھل سنت به صحت 

 روایات شیعه اطمینان دارند.
توان این اختالفات  ای که ھمیشه دلیل قاطعی بوده و فقط با آن می تنھا رشته

ای که خداوند دستور داده است به آن چنگ  رشتهای را از بین برد، قرآن است.  عقیده
 :فرماید درامان باشیم. خداوند می بزنیم تا از تفرقه
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا   .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾١٠٣َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
 »و ھمگی به رشته [ناگسستنی قرآن] خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.«

کتاب خدا ریسمان خداست. ھر کس از « :وصف آن فرموده استنیز در  ج پیامبر
آن پیروی کند ھدایت یافته است و ھر کس آن را ترک کند دچار گمراھی شده 

روایت  ج ) از پیامبر۱۶۸، ص ۶ وسائل الشيعه، ج( عالمه حر عاملی در.» ١است
در ھرچه  این قرآن ضیافت و میھمانی خداوند است پس« :کند که ایشان فرمودند می

تردید این قرآن ریسمان خداست و نور آشکار و شفای  توان دارید از آن فرا گیرید، بی
نافع تنھا اوست. ھر کس به آن چنگ زند حفظ شده است و ھر کس از آن پیروی 

روایت شده که ایشان  ÷در نھج البالغه از امام علی» کند. نماید نجات پیدا می
چیزی مانند قرآن موعظه نفرموده است. زیرا قرآن  خداوند ھیچ کس را به« :فرمودند

از قرآن یاد کرد و  ÷روزی امام رضا.» ٢ریسمان محکم خدا و وسیله مطمئن اوست
قرآن، ریسمان « :دلیل و  نشانه و معجزه نظم آن را بزرگ شمرد و ستود سپس فرمود

ون کرده و از محکم، پیوند استوار و راه مستقیم خداوند است که فرد را به بھشت رھنم
شود و بر سر زبانھا رو به سستی  بخشد. با مرور زمان کھنه نمی آتش جھنم رھایی می

ھا خداوند  ھا و دلیل و برھان بر ھمه انسان رود. زیرا کتابی است برای ھمه زمان نمی
 :فرماید در این باره می

�ِيهِ ﴿
ۡ
[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ هِ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

۴۲[٣  
شود. قرآن فرو فرستاده  ھیچگونه باطلی از ھیچ جھتی و نظری، متوجه قرآن نمی«

 »یزدان است که با حکمت و ستوده است.
دو فرقه بود که به صورت روشنی داللت ھای  کتاب این بخشی از احادیث و آثار

ریسمان خدا قرآن است. ھمچنین پرھیز از گمراھی و کنند بر اینکه منظور از  می
 شود. انحراف تنھا با تمسک به آنان حاصل می

___________________________ 
بنا بر شرط مسلم اسناد آن صحیح  :است، شعیب ارنووط گفته ۳۳۰، ص ۱صحیح ابن حبان، ج  )١

 است.
 دارد.) ای که فرد را از پیروی نفس باز می ، (خطبههنج البالغه :نگا )٢

 .۱۳۷، ص ۱ج  عيون اخبار الرضا، )٣
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به ھمین خاطر قرآن کریم تنھا دلیل و برھان قاطعی است که حقیقت را در بین 
 کند. گروھھا و مذاھب اعتقادی درگیر با ھم روشن می

سازد تا  د را توانا میی روشن و آشکار قرآن این است که دارنده خوھا ویژگی از
 نظیر و از نزدیکترین راه باطل سازد. اساس طرف مقابل را خیلی آسان و بی دالیل بی

ھایی که کار افراد متخصص و کار آزموده  ھای فراوان و مناقشه دیگر نیازی به پاسخ
ھایی که پی بردن به حقیقت را از عموم مردم ضایع  ھا و بحث است، نیست. مناقشه

 کنند که شناخت حقیقت مخصوص علماست و فقط به گمان میھا  آن ، زیراکرده است
ای شکست خورده و  وابسته است. ھرگاه یکی از افراد معمولی دید که در مناقشهھا  آن

 :گوید یا در راه تنگی محاصره شده و بطالن دالیلش برای وی روشن شده است، می
دانم و بحث را این گونه به  ند که من نمیھایی دار پاسخھا  آن علمای ما داناترند و شاید

رساند که باید این مسئله را به یکی از این علما عرضه کنیم تا او تصمیم بگیرد  پایان می
و واقعیت را روشن سازد. اما این فرد اطالع ندارد که مرجعیت مسلمان در اصول دین 

صور در ذھن او نقش ھای آن قرآن است نه بشری. تا زمانی که این اندیشه و ت و پایه
ھای حق از بین رفته و صورت واقعیت در ذھنش پیچیده و آشفته  بسته باشد نشانه

کند که ھمیشه حق با کسی است که در مباحثه پیروز شده  شود. زیرا او فکر می می
است، با اینکه ھمیشه این طور نیست. زیرا گاھی پیروزی با کسی است که به روشھای 

 ست نه به حقیقت.بحث و جدل داناتر ا
کند، ھنگامی که مردی خدمت ایشان  به ھمین مسأله اشاره می /امام مالک
اگر من پیروز شدم؟ آن مرد  :بیا با ھم بحث کنیم. ایشان فرمودند« :رسید و گفت

و اگر تو بر من پیروز شدی؟ آن مرد  :کنم. ایشان فرمودند من از تو پیروی می :گفت
اگر مرد سومی آمد و  :فرمودند /کنی. باز امام مالک می پس تو از من پیروی :گفت

 کنیم.  ھردوی ما از او پیروی می :بر ھر دوی ما پیروز شد؟ آن مرد گفت
فردی داناتر به شیوه ھرگاه  کشد، آیا این مسأله به درازا می :فرمودند /امام مالک

در شک و بحث و جدل از دیگری پیش ما آمد، از او پیروی کنیم؟ تو مردی ھستی که 
 ١بری. برو پیش کسی که مثل خودت شک و تردید داشته باشد. تردید به سر می

 

___________________________ 

 با تصرف. ۱۶-۱۵، ص اصول الباطل)و (املنهج القرآنی الفاصل بني اصول احلقکتاب،  )١



 ١١٩  خالفت و امامت

 چرا در قرآن از ائمه نامی برده نشده است؟
خداوند در قرآن خبر داده است، که قرآن را به عنوان توضیح و بیان برای ھر 

ای  وند در آیهفرو فرستاده است. خدا ج چیزی بر بنده و فرستاده خود حضرت محمد
 :فرماید از قرآن می

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ ءٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱَونَزَّ ۡ�َ ِ
  .]۸۹[النحل:  ﴾٨٩تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

ایم که بیانگر ھمه چیز [امور دین مورد  و ما این کتاب [آسمانی] را بر تو نازل کرده«
 »نیاز مردم]، است.

قرآن ھیچ چیزی را فرو فرمایند که خداوند در این  در جای دیگری از قرآن بیان می
 گذار نکرده است.

ۡطَنا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ  .]۳۸[األنعام:  ﴾٣٨ِمن َ�ۡ
 »ایم. در کتاب [کائنات] ھیچ چیز را فروگذار نکرده«

شود، در قرآن ترک نشده  ای از اصول دین که دین بر آن استوار می ھیچ مسأله
 ١با زیباترین شیوه آن را بیان داشته است. است. بلکه قرآن کامًال آن را ذکر کرده و

خداوند در قرآن « :فرماید در این مورد چه زیباست که می ÷فرمایش امام صادق
ھمه چیز را بیان کرده است. به خدا قسم چیزی را که بندگان به آن نیاز دارند ترک 

ای کاش خدا در این مورد نیز  :تواند بگوید نکرده است. حتی اینکه ھیچ کس نمی
 ٢»ای نازل کرده است. . مگر اینکه خدا در آن مورد نیز آیهکرد می ای نازل آیه

پس اگر این طور است آدم باید از سند عقیده امامت سؤال کند. کتاب بزرگ اسالم 
سفارش کرده است در ھا  آن که قرآن است، بارھا اصول و مبانی دینی را یادآوری و به

گویند امامت از اصول دین،  که با وجود ھمه ادعاھای شیعه دوازده امامی، که میحالی 
گانه و نه از امامت بعد از پیامبر سخنی به  ترین آنھاست، نه از امامان دوازده لکه مھمب

میان نیامده است. آیا عجیب نیست که قرآن یک بار از جھاد و بعد از صلح سخن 

___________________________ 
ول و آنچه اساس است توجه بیشتری کرده و به توضیح کلمه اصول را گفتیم. زیرا قرآن به اص )١

فرماید خدا در آن ھیچ چیزی را  فراوان فروع نپرداخته است. زیرا کالم خدا حق است که می
اند  بینیم بسیاری از فروع به طور صریح در قرآن ذکر نشده فروگذار نکرده است. حال اینکه ما می

 ول مسائل است نه فروع.یابیم که مقصود آیه اص از این امر در می
، ص ۲، و تفسیر قمی، ج ۱حدیث شماره  السنة)،و تابك(باب الرد الی ال، ۵۹، ص ۱الکافی، ج  )٢
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ررسی قرار داده، در مورد بعضی از فروع فقھی مثل بگوید، مسائل اخالقی را مورد ب
ھای حرام را  شیوه وضو گرفتن و تیمم کردن توضیح دھد، انواع مختلفی از خوردنی

گانه را ترک کند و در مورد آن ھیچ توضیحی  ذکر کند اما موضوع امامت امامان دوازده
مامت مثل نبوت یک ا« :گوید ندھد؟؟ امامتی که عالمه آل کاشف الغطا در مورد آن می

 ؟؟»شود وظیفه الھی است که از طرف خدا تعیین می
بینم که دارد استدالل خوارج را علیه آن مسائل اعتقادی  را می ÷گویی امام علی

دھد که امامت  کند. ھمین طور جواب کسانی را می اند رد می که در قرآن ذکر نشده
ه و ائمه را بر پیامبران برتری ترین بخش دالیل قرار داد گانه را مھم ائمه دوازده

ای به این موضوع نکرده و از آن سخنی به میان  دھند در حالی که قرآن ھیچ اشاره می
 نیاورده است!
آیا خدای سبحان، دین ناقصی فرو فرستاده و در تکمیل « :فرماید می ÷امام علی

خواھند در  میھرچه  شرکای خدا ھستند کهھا  آن کمک خواسته است؟ آیاھا  آن آن از
احکام دین بگویند و خدا رضایت دھد؟ آیا خدای پاک و منزه، دین کاملی را فرو 

که خداوند پاک و توانا در ابالغ آن کوتاھی کرد؟ در حالی  ج فرستاده اما پیامبر
 :فرماید می

ۡطَنا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ   .]۳۸[األنعام:  ﴾٣٨ِمن َ�ۡ
 »ایم. را فرو گذار نکرده در کتاب [کائنات] ھیچ چیز«

 :فرماید ھمچنین می

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 .]۸۹[النحل:  ﴾٨٩تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

 ١»در قرآن بیان ھر چیزی است.«

 امام و امامت در قرآن کریم
 کند. کلمه امام در لغت بر سه معنی داللت می

 .راه -۱
 .رھبر -۲
 کتاب. -۳

___________________________ 

 الفتيا).يف  ذم اختالف العلامءيف  ÷الم لهك(و من ، ۱۸، خطبه شماره ۶۱ ) نھج البالغه، ص١
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  :مختار الصحاح) رازی آمده است( در
 :فرماید ی از زمین است. خداوند میبه معنی راه و قسمت :معنی اول

بِ�ٖ ﴿ ُهَما َ�ِإَِماٖ� مُّ   .]۷۹[الحجر:  ﴾٧٩��َّ
و این دو [قوم لوط و قوم شعیب، شھرھای ویران شده آنان] بر سر راه واضح و «

 »آشکاری است.
 شود، که جمع آن ائمه است. کسی که از او پیروی می :عنی دومم

 پ:فرماید داوند می: خمعنی سوم

بِ�ٖ ﴿ ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ
َ
ٍء أ   .]۱۲[یس:  ﴾١٢َوُ�َّ َ�ۡ

 »نگاریم. مینماییم و [لوح محفوظ] سرشماری میو ما ھمه چیز را در کتاب آشکار «
بصری) گفته است که امام به معنی کتاب است. در اصل نیز این کلمه به ( حسن

 شود. شده و به او اقتدا میمعنی چیزی است که از او پیروی 
به خاطر اینکه رھبر و کتاب و راه در این معنی مشترک ھستند کلمه امام برای 

 داللت بر ھر سه معنی قرار داده شده است.
شود، راه نیز برای این  رھبر کسی است که خواه حق باشد یا باطل از او پیروی می

شود تا  ھای کتاب نیز استفاده می پیاماست که فرد را به مقصد برساند، از مطالب و 
 آدمی به مقصود و ھدف خود برسد.

ای به کار ببرد که در بین چند معنی مشترک است، باید  پس وقتی که گوینده کلمه
کند فھمید. در غیر این صورت سخن  اشاره میھا  آن منظور او را از قراینی که خود به

که شنونده را در درک مطلب دچار  گوینده رسا نبوده بلکه گنگ و نامفھوم است
 کند. مشکل می

  :عین) در زبان عربی، در بین چند معنا مشترک است. از جمله( نمونه؛ کلمه
 چشم، جاسوس، چشمه آب.

رفتم پیش دکتر، عین، یا، عین، دشمن را دستگیر کردیم یا از،  :اگر کسی بگوید
 عین، زاللی آب نوشیدم.

کلمه عین در جمله اول جاسوس است یا عین  درست نیست که بگوییم منظور از
 دوم به معنی آب است یا اینکه بگوییم عین سوم به معنی چشم آدمی است.
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زیرا گوینده در این جمالت با قراینی که ابراز داشته منظور خود را رسانده است. 
شود مگر کسی که شعور درک مطلب  بنابراین شنونده در فھم معنی دچار مشکل نمی

 شته باشد.را ندا
رّب) معنی پادشاه را اراده کرده بود. ( از کلمه ÷ھمان طور که حضرت یوسف

 :کند که گفت بان آن حضرت حکایت میخداوند در آیه از قرآن از ز

نَّهُ ﴿
َ
ِي َظنَّ �   .]۴۲[یوسف:  ﴾٤٢ِعنَد َرّ�َِك  ۡذُكۡرِ� ٱنَاٖج ّمِۡنُهَما  ۥَوقَاَل لِ�َّ

مرا در پیش  :شود گفت دانست آزاد می که می یوسف خطاب] به یکی از آن دو«[
 »سرور خود [یعنی شاه مصر] یادآور شو.

 :فرماید می ÷باز خداوند با حکایت از زبان حضرت یوسف

َحُدُكَما فَيَۡسِ� َر�َّهُ ﴿
َ
آ أ مَّ

َ
  .]۴۱[یوسف:  ﴾٤١َ�ۡٗر�ۖ  ۥأ
، آزاد و فشارد اما یکی از شما [که در خواب دیده است که انگور برای شراب می«

 »دھد. شود و] به سرور خود شراب می دوباره ساقی مجلس می
دھد که کلمه َرّب را به غیر از پادشاه معنی کرد؟ با  آیا قرائن این دو آیه اجازه می

از کلمه امام، شویم که در بسیاری از آیات منظور  یک نگاه تحقیقی به قرآن، متوجه می
 : رھبر است. از جمله

 :دفرمای خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
لِۡلُمتَّقَِ�  ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

  .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما
ھمسران و فرزندانی به ما عطا فرما [که به سبب  :پروردگارا :گویند و کسانی که می«

انجام طاعات و عبادات و دیگر کارھای پسندیده، مایه سرور ما و] روشنی چشمانمان 
ای که در صالحات و حسنات به ما  شوند، و ما را پیشوای پرھیزکاران گردان [به گونه

 ».]اقتدا و از ما پیروی کنند
 :فرماید ھمچنین می

ْۖ َوَ�نُواْ �وََجَعۡلَنا ﴿ وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
  .]۲۴[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ ِمۡنُهۡم أ

اسرائیل] پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما [و برابر  [بنیھا  آن و از میان«
ل [در راه خدا بر تحّمل اسرائی نمودند، آنگاه که بنی قوانین ما، مردمان را] راھنمایی می

 »ھا] شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند. سختی
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 :فرماید در آیه دیگری می

ۖ 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�َّ
و [به خاطر آورید] آنگاه را که خدای ابراھیم، او را با سخنانی [مشتمل بر اوامر و «

مختلف و با وسایل گوناگون] بیازمود و او [به  ھای راه یف، و ازنواھی و تکالیف و وظا
را به تمام و کمال و به بھترین وجه انجام داد ھا  آن خوبی از عھده آزمایش برآمد و]

آیا از نسل من  :من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. [ابراھیم] گفت :[خداوند بدو] گفت
[درخواست تو را پذیرفتم، ولی] پیمان  :گفت [نیز پیشوا و پیامبر خواھی کرد؟ خداوند]

 »گیرد. رسد [بلکه تنھا فرزندان نیکوکار تو را در برمی من به ستمکاران نمی
 پ:فرماید ھمچنین می

َة ﴿ �ِمَّ
َ
  .]۱۲[التوبة:  ﴾١٢ۡلُ�ۡفرِ ٱفََ�ٰتِلُٓواْ أ

 :فرماید ای دیگر می در آیه

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ �ِمَّ
َ
  .]۴۱[القصص:  ﴾٤١�َّارِ� ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

و ما آنان را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ «
 »خواندند. می

 در این آیات کلمه امام به معنی رھبر است چه برای خیر و چه برای شر.
 :در آیات دیگری از قرآن، کلمه امام به معنی کتاب آمده است

 :فرماید خداوند می

ۚ  ۦهِ َوِمن َ�ۡبلِ ﴿  .]۱۷[هود:  ﴾١٧كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�ًَة
اند و در  آسمانی این راه را تأیید کردهھای  کتاب و قبل از آن [قرآن ھم، جملگی«

اند، و از آن جمله تورات، یعنی] کتاب موسی که رھبر و رحمت بوده  این مسیر رفته
 »است.

 :فرماید ھمچنین می

نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ ﴿
ُ
 .]۷۱[اإلسراء:  ﴾٧١�

 »خوانیم. ھا را با نامه اعمالشان فرا می روزی ھمه انسان«
کند معنی امام در این آیه کتاب است ادامه آیه است که  ای که مشخص می قرینه

 :فرماید می
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وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡقَرُءوَن كَِ�َٰبُهمۡ  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَ�َمۡن أ

ُ
 ﴾٧١َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيٗ�  فَأ

  .]۷۱[اإلسراء: 
آنگاه ھر کس نامه اعمالش به دست راستش داده شود [جزو سعادتمندان است] و «

خوانند و کمترین ستمی بدیشان نخواھد  آنان نامه اعمالشان را [شادان و خندان] می
 .»شد 

 :در اوایل سوره اسراء آمده است

لَۡزمۡ ﴿
َ
كَِ�ٰٗبا يَۡلَقٮُٰه  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَوُ�ۡرُِج َ�ُ  ۦۖ ِ� ُ�ُنقِهِ  ۥَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُ َوُ�َّ إِ�َ�ٍٰن �

 ٱ ١٣َمنُشوًرا
ۡ
  .]۱۴-۱۳[اإلسراء:  ﴾١٤َعلَۡيَك َحِسيٗبا ۡ�َۡومَ ٱكَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  ۡقَرأ

گروگان ایم [و او را  ما اعمال ھر کسی را [ھمچون گردنبند] به گردنش آویخته«
ایم] و در روز قیامت کتابی را [که کارنامه اعمال  دار رفتارش ساخته کردار و عھده

رسد. [در آن رو به او  آوریم که گشوده به [دست] او می اوست] برای وی بیرون می
 .]شود] کتاب [اعمال] خود را بخوان [و سعادت یا شقاوت خویش را بدان گفته می

بگر خویشتن باشی. [چه مسائل روشن است و نیازی کافی است که خودت امروز حسا
 »به شاھد و حسابرسی دیگری نیست.]

 پ:فرماید ی دیگر در قرآن است که میا مفھوم این آیه ھمانند آیه

ةٖ تُۡدَ�ٰٓ إَِ�ٰ كَِ�ٰبَِها ﴿ مَّ
ُ
ۚ ُ�ُّ أ ةٖ َجا�َِيٗة مَّ

ُ
 ٢٨ُ�َۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َۡومَ ٱَوتََرٰى ُ�َّ أ

 ِ � ٱَ�َٰذا كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُ�م ب -۲۸[الجاثیة:  ﴾٢٩إِنَّا ُكنَّا �َۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َّقِ

۲۹[.  
بینی که [خاشعانه و خاضعانه، چشم به  ای مخاطب! در آن روز] ھر ملتی را می«[

ر زانوھا نشسته انتظار فرمان یزدان؛ در محضر دادگاه خداوند دادگر مھربان] بر س
شود:]  شود [و بدیشان گفته می است. ھر ملتی به سوی نامه اعمالش فرا خوانده می

شود. این [نامه اعمال که  اید به شما داده می هکرد می امروز جزا و سزای کارھایی که
کند. ما [از فرشتگان  دارید] کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می دریافت می

دادید را یادداشت  استه بودیم که تمام کارھائی که شما در دنیا انجام میخود] خو
 »کنند.

 :فرماید اوند در قرآن کریم میاما مثال اینکه امام به معنای راه باشد، خد
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ۡصَ�ُٰب ﴿
َ
يَۡ�ةِ ٱ�ن َ�َن أ

َ
بِ�ٖ  نَتَقۡمَناٱفَ  ٧٨لََ�ٰلِِم�َ  ۡ� ُهَما َ�ِإَِماٖ� مُّ  ﴾٧٩ِمۡنُهۡم ��َّ

  .]۷۹-۷۸[الحجر: 
ایمان و]  ساکنان سرزمین أْیکه [که قوم شعیب بودند، مانند قوم لوط سرکش، بی«

ستمگر بودند. پس از آنان انتقام گرفتیم و این دو [قوم، یعنی قوم لوط و قوم شعیب، 
 »شھرھای ویران شده آنان] بر سر راه واضح و آشکاری است.

لوط بر سر راه آشکاری ھستند که دیگران به ھای دو قوم شعیب و  یعنی آثار آبادی
 ١رسند. ھا، به سفرشان ادامه داده و به منزل می وسیله راھنمایی آن نشانه

کلمه امام، در قرآن، فقط به این سه معنی آمده است و معنی چھارمی ندارد. اما 
امام شخص معصومی است که از طرف خدا تعیین شده و اطاعتش ( معنی چھارمی که

ه مردم واجب است) نه در زبان عربی و نه در اصطالح قرآنی ھیچ اساسی ندارد، بر ھم
 اند. بلکه دیگران آن را از پیش خود ساخته

ھا  آن ھای قرآن را که کلمه امام یا ائمه در بسیار آسان است که یکی از ما تمام آیه
ارائه  ج امبررا به عنوان سندی برای امامت بعد از پیھا  آن شود جمع کرده و یافت می

 دھد.
با اینکه آن آیه درباره پیامبران گذشته باشد، یا در مورد مردمانی باشد که ھیچ 

 گانه ندارند. رابطه دور یا نزدیکی با امامان دوازده
ای را برگزیند، پس باید از تمام  اما اگر کسی در استدالل بر امامت چنین شیوه

اند ھمین استنباط را داشته باشد، نه اینکه به  کردهھایی که از امام یا ائمه صحبت  آیه
 ھا را انتخاب کند. دلخواه خود آیه

خداوند که کلمه امام یا ائمه را در قرآن ذکر کرده است آن را برای مسلمان و کافر 
 :فرماید ای می برد، در آیه کار میبه 

ا ﴿ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
ْ �وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ ْۖ َوَ�نُوا وا [السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ َصَ�ُ

۲۴[.  
اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما[و برابر قوانین ما،  و از میان بنی«

اسرائیل [در راه خدا بر تحمل  نمودند، بدانگاه که بنی مردمان را] راھنمایی می
 »ت ما ایمان کامل پیدا کردند.ھا] شکیبایی ورزیدند و به آیا سختی

___________________________ 

 ، با تلخیص.۱۲۰ص  اصول الباطل،و املنهج القرآنی الفاصل بني اصول احلق )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ١٢٦

 :فرماید کند، می کفار را توصیف میدیگر که   در آیه

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �َّارِ� ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ   .]۴۱[القصص:  ﴾٤١َ� يُنَ�ُ

و ما آنان را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ «
گردند [و ایشان و دنباله روانشان از  خواندند و روز قیامت [از سوی کسی] یاری نمی می

 »آتش دزوخ رھایی ندارند.]
بود، امامت نیز به عنوان یک وظیفه  اگر لفظ ائمه اسمی برای اوصیای پیامبر می

شد، جایز نبود که ھمین کلمه برای کفار نیز به کار برده  الھی از طرف خدا تعیین می
 شود.

چرا قرآن با صراحت و آشکارا نگفته است که امام  :ما حق داریم که سؤال کنیم
است تا کسی نتواند زبان باز کرده و امامت  ج وصی و جانشین حضرت محمد ÷علی

 او بعد از پیامبر را انکار کند؟!
 :فرماید خداوند در قرآن می

ۡمرِنَ ﴿ 
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
ْ �وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ [السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ ا لَمَّ

۲۴[. 
اسرائیل] پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما [و برابر  [بنیھا  آن و از میان«

اسرائیل[در راه خدا بر  نمودند، بدانگاه که بنی قوانین ما، مردمان را] راھنمایی می
 »ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند. ھا] شکیبایی تحمل سختی

آیا عجیب نیست که گمان کنیم خداوند این آیه را با توجه به اینکه درباره 
 گانه قرار داده است؟ اسرائیل است دلیلی بر امامت امامان دوازده بنی

 تواند آیه صریح و روشنی را درباره امامت بعد از پیامبر نازل کند که آیا خدا نمی
 اتمام حجتی بر منکران امامت باشد؟ [سبحان الله]

کنند،  گانه استدالل می کسانی که با استفاده از ھمین آیات بر امامت ائمه دوازده
، قیاس را »١ابلیس اولین کسی بود که قیاس کرد« :گویند خودشان به دلیل اینکه می

 اند؟؟ آوردهاند، پس چرا در امر عقیده و دین به قیاس روی  در فقه رد کرده
خالصه بحث اینکه؛ امامتی که شیعه اثناعشری به آن معتقد است ھیچ اساسی در 
قرآن ندارد. اما وقتی که از اثبات آن درمانده شدند برای سّد این شکاف بزرگ، کتاب 

___________________________ 

 .۲۶۷، ص ۴ج  ،ام طوسیكهتذيب االح )١



 ١٢٧  خالفت و امامت

ربط زدند. برای منظور خود قسمتی  خدا را به بازی گرفته و دست به تأویالتی دور و بی
جه به معنای کلی آن در ارتباط با قسمت دیگر جدا و تأویل به رأی از آیه را بدون تو

 کردند.
امامت در علم، امامت در  :شود امامت از نظر شرعی در سه حالت خالصه می

 ھدایت، امامت در پیروی و اقتدا.
امامت در علم، ھمان طور که برای اھل علم و تقوا چه در گذشته و چه در حال 

اھل بیت نیز ثابت است، زیرا امامت علمی منحصر به یک گروه یا ثابت بوده، برای ائمه 
 یک طایفه نیست.

اما امامت در ھدایت، خداوند عصمت را به عنوان شرطی برای آن قرار نداده است، 
 :فرماید قرار داده است. خداوند میاسرائیل نیز  خداوند این نوع امامت را در بین بنی

�ِمَّ ﴿ 
َ
ْ �وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ

۲۴[. 
اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما [و برابر  [بنیھا  آن و از میان«

 اسرائیل [در راه خدا بر نمودند، بدانگاه که بنی قوانین ما، مردمان را] راھنمایی می
 »ھا] شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند. تحمیل سختی

 :فرماید داده است. ھمان طور که میبلکه آن را در بین ھمه مستضعفین قرار 

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
َوَ�َۡعلَُهۡم أ

  .]۵[القصص:  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱ
خواستیم که به ضعیفان و ناتوان تفضل نماییم و آنان را پیشوایان و وارثان  ما می«

 »[حکومت و قدرت] سازیم.
اما امامت در پیروی و اقتدا، خداوند آن را برای حضرت ابراھیم قرار داد که 

وم ایشان که معصوم پیامبری معصوم بود. ھمچنین برای پیروان مؤمن و البته غیرمعص
 :فرماید ا ایمان بودند. خداوند مینبودند، زیرا فرمانبردار و ب

ۡسَوٌة َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿
ُ
ِينَ ٱقَۡد َ�نَۡت َلُ�ۡم أ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤاْ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ إِۡذ قَالُوا

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ ٱِمنُ�ۡم َوِممَّ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
ِ ٱ� ۡملُِك  ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

َ
ۡسَتۡغِفَرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

ِ ٱلََك ِمَن  نَۡبَنا �َ�َۡك  �َّ
َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ   .]۴[الممتحنة:  ﴾٤لَۡمِص�ُ ٱِمن َ�ۡ



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ١٢٨

رفتار و کردار] ابراھیم و کسانی که بدو گرویده بودند. الگوی خوبی برای «[
ما از شما و چیزھایی که به غیر از خدا  :شماست، بدانگاه که به قوم خود گفتند

اعتناییم، و دشمنی  ید، بیزار و گریزانیم و شما را قبول نداریم و در حق شما بیپرست می
توزی ھمیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که به خدای یگانه  و کینه

پرستید [کردار و رفتار ابراھیم و گروندگان بدو،  آورید و او را به یگانگی می ایمان می
من قطعًا  :مگر سخنی که ابراھیم به پدر خود گفت سرمشق خوبی برای شماست.]

کنم. و در عین حال برای تو در پیشگاه خدا ھیچ کار دیگری  برای تو طلب آمرزش می
توانم بکنم. [این سخن، چیزی نیست که به آن اقتدا کنید.] پروردگارا! به تو توکل  نمی
ھا سر به جانب تو  ھمه راهآوریم و بازگشت به سوی تو است [و  کنیم و به تو روی می می

 »گردد.] دارد و به تو منتھی می
خواست آن را خواسته و  اگر امامت منحصر به معصومین بود، خداوند از بندگان نمی

رسند، دستور  دانست به آن نمی برای رسیدن به آن تالش کنند زیرا به چیزی که می
آن تالش کنند. رسیدن به  خواست که آن را طلب کرده و برای نمیھا  آن داد و از نمی

 :فرماید آنجا که می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
لِۡلُمتَّقَِ�  ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

  .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما
فرما [که به سبب پروردگارا! ھمسران و فرزندانی به ما عطا  :گویند و کسانی که می«

انجام طاعات و عبادات و دیگر کارھای پسندیده، مایه سرور ما و] روشنی چشمانمان 
شوند، و ما را پیشوای پرھیزکاران گردان [به گونه ای که در صالحات و حسنات به ما 

 »اقتدا و از ما پیروی نمایند.

 قرآن و عقیده امامت از دیدگاه شیعیان امامیه
شود تفکر  خدا، که عقل و شعور انسان به وسیله نور آن ھدایت میھر کس در کالم 

ھدف از امامت را چه در حیات و چه  ج یابد که ایمان به خاتمیت پیامبر کند، درمی
 کند. بعد از وفات ایشان حاصل می

پیامبر بر حق خدا بوده و اطاعتش  ج کسی که ایمان دارد به اینکه حضرت محمد
شود، پس نیازی به مسأله  د که این فرد وارد بھشت میواجب است، اگر گفته شو

امامت ندارد و جز پیروی از پیامبر چیزی بر او الزم نیست. اما اگر فرض بر این باشد 



 ١٢٩  خالفت و امامت

شود، این فرض مخالف آیات قرآن  که او جز با تبعیت و پیروی از امام داخل بھشت نمی
ی که از خدا و پیامبرش است. زیرا خداوند در جای جای قرآن، بھشت را برای کسان

کنند واجب کرده است و داخل شدن به بھشت را به ایمان و یا اطاعت از  اطاعت می
 :فرماید نند این آیه که خداوند میامام مشروط نکرده است؛ ما

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ ّ�ِ �َّبِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا ل�َّ
ُ
  .]۶۹[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

و کسی که از خدا و پیامبر [با تسلیم در برابر فرمان آنان و رضا به حکم ایشان] «
بود اطاعت کند، او [در روز رستاخیز به بھشت رود و ھمراه و] ھمنشین کسانی خواھد 

که [مقربان درگاھند و] خداوند بدیشان نعمت [ھدایت داده است و مشمول الطاف خود 
نموده است و بزرگواری خویش را بر آنان تمام کرده است، آن مقربانی که او ھمدمشان 
خواھد بود، عبارتند] از پیامبران و راستروان [در راستگویانی که پیامبران را تصدیق 

فتند] و شھیدان [یعنی آنان که خود را درراه خدا فدا کردند] و کردند و بر راه آنان ر
شایستگان [یعنی سایر بندگانی که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت آراسته 

 »شد]، آنان چه اندازه دوستان خوبی ھستند!
 :ھمچنین خداوند فرموده است

ِۚ ٱتِۡلَك ُحُدوُد ﴿ َ ٱَوَمن يُِطِع  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱيُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
�ۡ 

  .١]۱۳[النساء:  ﴾١٣ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك 
اند] اطاعت کند خدا او را به  ھر کس از خدا و پیامبرش [در آنچه بدان دستور داده«

است و [چنین کسانی]  رود بارھا روانھا  آن کند که در باغھای [بھشت] وارد می
 »مانند و این پیروزی بزرگی است. جاودانه در آن می

گویند، یکی از اصول ایمان بود که  اگر امامت ھمان طور که روایات شیعه می
کند، خداوند امامت را در این آیات یادآور  خداوند عمل بندگان را بدون آن قبول نمی

داند که بعدھا درباره آن اختالف به وجود  . زیرا خداوند میکرد می شده و بر آن تأکید
ھایی که در  کنم کسی بگوید که مسأله امامت در ضمن آیه آید. البته من فکر نمی می

مورد اطاعت خدا و پیامبر آمده است ذکر شده است. به خاطر اینکه این تفسیر، 
شت، کافی است بگوییم تفسیری خودسرانه و منحرف است. بلکه برای بطالن این بردا

___________________________ 

 ، با تصرف.۸۷، ص ۱ج  منهاج السنة النبوية، )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ١٣٠

را  ج ھمان اطاعت خداست. اما خداوند در آیه اطاعت از پیامبر ج که اطاعت از پیامبر
زیر مجموعه اطاعت از خودش قرار نداد و بس. بلکه آن را به تنھایی ذکر کرده و به 

، به ج کند. اطاعت از خدا و پیامبر عنوان یک رکن اساسی در دین اسالم معرفی می
مستقیما از طرف خدا پیام آورده و فرمانبرداری از او  ج که پیامبرخاطر این

فرمانبرداری از خداست، الزم است. اطاعت از پیامبر به عنوان شرطی برای وارد شدن 
به بھشت، بعد از ذکر اطاعت از خدا به تنھایی و مستقًال ذکر شود و زمانی که تبلیغ 

مبر ثابت نشده است، خداوند رستگاری مستقیم از طرف خدا برای ھیچ کس غیر از پیا
و رسیدن به بھشت را فقط به فرمانبرداری و اطاعت از پیامبر مشروط کرده است. یک 

اقی دلیل محکم و قرآنی دیگر وجود دارد که ھیچ راھی برای شک و تردید ب
 :فرماید گذارد، خداوند می نمی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ َفإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

وهُ إَِ�  ءٖ َفُردُّ ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
  .]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تَأ

اید! از خدا [با پیروی از قرآن] و از پیامبر [خدا محمد  آوردهای کسانی که ایمان «
مصطفی با تمسک به سنت او] اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندھان مسلمان خود 

گرا بوده و مجری احکام شریعت اسالم  فرمانبرداری نمایید [مادام که دادگر و حق
امور کشمکش پیدا کردید] آن را باشند] و اگر در چیزی اختالف داشتید [و در امری از 

 »به خدا [با عرضه به قرآن] و پیامبر او [با رجوع به سنت نبوی] برگردانید.
خداوند به مؤمنان دستور داده تا از فرمان خدا، پیامبر و فرماندھان خود پیروی 
کنند، اما در ھنگام اختالف و کشمکش، آن را به خدا و پیامبرش بازگردانید، نه کاردار 

رسان مستقیم از  فرمانده خود. زیرا خداوند خودش پروردگار توانا و پیامبر نیز پیامو 
طرف خداوند است که معصوم بوده و ھنگام اختالف و تنازع در بیان حق ھیچ وقت به 

رود. اما حاکمان و دارندگان قدرت معصوم نیستند. در غیر این صورت دستور  خطا نمی
نیز مثل بقیه ھا  آن . خداوند در این آیه روشن کرد کهنیز رجوع کردھا  آن داد به می

افتد   کنند. گاھی نیز اتفاق می مردم در اختالف به کتاب خدا و سنت پیامبر رجوع می
کنند معلوم  کنند و ھنگامی که به قرآن و سنت رجوع می که با دیگری اختالف پیدا می

 شود و حق با طرف مقابل است. می
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کنند چه جوابی  از این آیه به عقیده امامت استدالل میکسانی که با استفاده 
کنند،  دارند؟ چرا عمدًا آیه را دو تکه کرده، ھنگام استدالل با آن، بخش اول را ذکر می

 که به فرمانبرداری از خدا و پیامبر و حاکم و صاحب قدرت که قرآن از آن به عنوان
شان را باطل  مت بعدی که عقیدهبرد، دستور داده است، اما قس اولی االمر) نام می(

 کنند؟ سازد، عمدًا و از روی قصد ترک می می

 کند دار می ، خاتمیت نبوت را خدشهج اعتقاد به امامت الهی بعد از پیامبر
 اندیشیدم، با خودم فکرھا  آن زمان زیادی به روایات شیعه در مورد امامان و فضایل

را خاتم پیامبران قرار داده  ج حمدم، چه حکمتی داشته که خداوند حضرت مکرد می
 ھای راه ھای خدا و گانه دروازه اگر امامان دوازده :است؟ سپس از خودم پرسیدم

شود  ، کسی داخل بھشت نمی٢پرده و واسطه میان او و بندگانش ھستند ١رسیدن به او
قانون دارندگان شرع و  حافظان و برپایھا  آن ، زیرا٣را شناخته باشدھا  آن مگر اینکه

، جایز نیست که حرفشان را ٤خدا ھستند و در این وظیفه ھم به منزلة پیامبرند
نپذیرفت. زیرا به مانند این است که حرف پیامبر را نپذیرفته باشی و کسی که سخن 

. و احکام ٥پیامبر را نپذیرفته است و مثل این است که سخن خدا را نپذیرفته باشد
شود و درست نیست این  آنان گرفته می شرعی خداوند فقط از سرچشمه علم

 ٦دستورات را از جای دیگری گرفت.
آنان، تمامی علومی را که خداوند به فرشتگان و پیامبران و انبیای خود داده، 

. ٨دھند ائمه ھیچ کاری را جز با مأموریت از طرف خدا و دستور او انجام نمی ٧دانند می
نشینند و اخبار را بر ایشان  ھایشان می شھای آنان رفته و روی فر فرشتگان به خانه

___________________________ 

 .۶۹، ص عقائد االمامية از عالمه مظفر )١
 .۹۷، ص ۲۳بحاراالنوار، ج  )٢
 .) ھمان منبع٣
 .۶۷، ص عقائد االماميه از عالمه مظفر )٤
 ھمان منبع. )٥
 ھمان منبع. )٦
 ، چھار حدیث در آن وجود دارد.۲۵۵، ص ۱ج الکافی،  )٧
 .۲۷۹منبع، ص  ) ھمان٨
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توانند مردگان را زنده کنند، کور مادرزاد و شخص مبتال به  . آنان می١کنند بازگو می
جنیان  :. و اینکه٢بر بقیه معجزات پیامبران توانایی دارندھا  آن جذام را شفا دھند و

ھای دینی خود  تنیخدمتکار آنان ھستند و بر آنان ظاھر شده از آنان در مورد دانس
ھاست و آنان  ھایی را که خدا بر پیامبران نازل کرده نزد آن . ھمه کتاب٣کنند سؤال می

و ھیچ مطلب  ٤دانند را میھا  آن ھا با ھم دارند ھمه با وجود اختالف زبانی که کتاب
. پس معنی اینکه ٥حقی نزد مردم وجود ندارد مگر اینکه از آنان گرفته شده باشد

خاتم و انتھای سلسله پیامبران است چیست اگر تمامی خصوصیات  ج دحضرت محم
ی پیامبر بعد از ایشان برای دیگران نیز ادامه پیدا کند؟ خاتمیت رسول ھا ویژگی و

چه معنی دارد؟ اگر بعد از ایشان کسانی باشند که ھم معصوم و مصون از خطا  جخدا
نان نیز بر ھمگان واجب است و ھم شود و پیروی آ الھام میھا  آن و لغزش ھستند و به

اینکه به عنوان دلیل بر امامت خود معجزاتی دارند مثل پیامبران که بر نبوت خود از 
 طرف خدا معجزه دارد و بلکه معجزاتی خیلی بزرگتر از معجزات پیامبران.

 اگر این طور است چرا قرآن به پایان یافتن سلسله پیامبران تصریح کرد؟
امام) شد و در غیر ( نبی) تبدیل به اصطالح( ت که فقط اصطالحآیا قضیه این اس

این صورت نبی و امام جز در اسم تفاوت دیگری با ھم ندارند و فقط کلمه نبی را 
ی کامل یک نبی برخوردار ھا ویژگی توان بکار برد در غیر این صورت یک امام از نمی

اند و با قرار  امام قائل شده دانند با این قداستی که برای است؟ علمای شیعه خوب می
جز برای پیامبران برای کس دیگری ھا  آن یی برای امام که وجودھا ویژگی دادن مزایا و

 اند. امکان ندارد، فرق و تمایز بین پیامبران و امامان را بسیار مشکل کرده

ما معتقدیم « :گوید می )ةعقائد االمامي( عالمه محمد رضا مظفر در کتاب خود به نام
که امامت مثل نبوت، لطفی از طرف خداست. پس در ھر زمانی الزم است امامی 
ھدایتگر به عنوان جانشین پیامبر وجود داشته باشد تا وظایف او را از جمله ھدایت 

___________________________ 
 .۲۹۳منبع، ص  ) ھمان١
 .۳۳۴-۳۱۹، ۲۶االنوار، ج  ) بحار٢
، ھفت حدیث در این ۳۹۴، ص ۱، نظیر ھمین روایت در الکافی، ج ۱۴-۱۳، ص ۲۶) بحاراالنوار، ج ٣

 .مورد وجود دارد
 .۲۲۷، ص ۱) الکافی، ج ٤
 .۳۹۹، ص ۱) الکافی، ج ٥
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انسانھا و راھنمایی آنان به راه خیر و سعادت در دنیا و قیام بر عھده بگیرد. مانند 
دم از والیت عام و اختیار مطلق برخوردار است. در میان آنان با پیامبر نیز در بین مر

برد و اداره  ھا را از بین می دارد. ظلم و دشمنی حکم و قضاوت خود عدالت را برپا می
 ١گیرد. ھای مختلف زندگیشان را در جھت مصالح آنان برعھده می جنبه

 :گوید می صوهلا)او اصل الشيعه( آیت الله محمد آل کاشف الغطاء در کتاب خود
شود، ھمان طور که خدا ھر کس را دوست  امامت مثل نبوت از طرف خدا تعیین می«

گزیند ھمین طور ھر کس را دوست داشته باشد برای  داشته باشد به پیامبری برمی
دھد که خیلی صریح و روشن او را  کند سپس به پیامبرش دستور می امامت انتخاب می

 ٢»معرفی نماید.
در الکافی آمده که تفاوت میان نبوت و امامت را در شیوه وحی خالصه  یک روایت

تفاوت بین رسول نبی و « :روایت شده است که ایشان فرمودند ÷کند. از امام رضا می
شود که جبرئیل امین بر او نازل شده و  رسول به کسی گفته می :امام این است که

و بدین صورت بر او وحی نازل  شنود  بیند و ھم صدایش را می رسول ھم او را می
بیند. نبی ھم گاھی صدا  او را در خواب می ÷شود، گاھی ھم مثل حضرت ابراھیم می

شنود. امام نیز کسی است که  بیند اما صدا را نمی شنود و گاھی شخص را می را می

الشافی رشح اصول ( شریف مرتضی در.» ٣بیند شنود اما شخص را نمی صدا را می

 ٤»سند این حدیث معتبر است.« :گفته است افی)كال

شنیدم  ÷از امام صادق :کند که گفت عالمه کلینی از محمد بن مسلم روایت می
نبی نبوده و ھا  آن ائمه به منزله پیامبر ھستند، با این فرق که« :که ایشان فرمودند

در غیر این  ازدواج با آن تعداد زنانی که برای پیامبر جایز بوده برای امام جایز نیست.
 ٥»ندارند. ج امر ھیچ تفاوتی با رسول خدا

___________________________ 

 .۶۵، ص عقائد االمامية) ١

 .۲۱۱ص  اصوهلا،و اصل الشيعه )٢

 ).۲حدیث شماره ( - املحدث)و النبیو (باب الفرق بني الرسول ،۱۷۶، ص ۱الکافی، ج  )٣

 .۲۹، ص ۳ج ، افیكالشافی رشح اصول ال )٤

 ).۷حدیث شماره ( – راهية القول)وك أن األئمة من يشبهون ممن مضیيف  (باب، ۲۷۰، ص ۱الکافی، ج  )٥
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کند  ظاھر این روایت داللت می« :گوید عالمه مجلسی در تعلیقی بر این روایت می
با  ھا ویژگی بر اینکه ائمه به غیر از خصوصیتی که ذکر شد، در بقیه خصوصیات و

 ١»شریک ھستند. جپیامبر
رق بین پیامبر و امام را به اندازه بسیار در مقابل این احادیث روشن و صریحی که ف

اند و این تفاوت برای کسانی که پیامبر برای آنان فرستاده شده است یا  ناچیزی رسانده
گذارد. عالمی از بزرگان علمای شیعه مثل  امام، ھیچ اثری مثبت یا منفی بر جای نمی

توصیف نکردن  دلیلی برای«عالمه مجلسی راھی ندارد جز اینکه با صراحت بگوید، 
خاتم األنبیاء نامیده شده است  ج ائمه به نبوت وجود ندارد جز رعایت اینکه پیامبر

 ٢»رسد. وگرنه ھیچ تفاوتی بین امامت و نبوت به نظر نمی
توصیف ائمه به امامت به جای نبوت، ھمان طور که یکی از علمای بزرگ شیعه که 

اند، فقط به خاطر  خ االسالم) دادهشی( به جایی رسیده که به او لقبھا  آن در نزد
 است که به او نبی خاتم گفته شده است. ج رعایت حال حضرت محمد
ای را در این مورد از علمای شیعه مشاھده  ھای زشت و زننده به ھمین صورت گفته

 کنی. می

، به این حقیقت تصریح ۵۰-۴۹ص  اوائل املقاالت)( شیخ مفید در کتاب خود
پیامبر)، بنامیم. در غیر این ( شرع مانع این شده که ائمه خود را نبی« :گوید کرده، می

 »صورت از نظر عقل ھیچ مانعی برای این تسمیه وجود ندارد.
 به نظر شیخ مفید اگر شرع مانع نبود، شیعیان اثنی عشری بدون ھیچ اشکالی کلمه

 ند.دا ند. زیرا عقل آن را جایز میکرد می نبی) را برای ائمه استعمال(

کند،  تری تصریح می به مطالب قبیح احلجه)( الله صدر الدین شیرازی در کتابش آیت
الزم است امامتی که با نبوت در واقع و بالذات یک حقیقت « :گوید او با تمام جرأت می

بوده و اختالفی جز اعتباری و نسبی با ھم ندارند، از نسل آن حضرت قطع نشود. بلکه 
چه به منزله آن است ھیچ وقت از روی زمین از بین برداشته الزم است که نبوت و آن

 ٣نشود.

___________________________ 
 .۵۰، ص ۲۶) بحاراالنوار، ج ١
 .۲۸، ص ۲۶) بحاراالنوار، ج ٢
 .۵۱) کتاب (الحجة)، ص ٣
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 پس با این حال ایمان به پایان رسالت، چه اھمیتی دارد؟ در حالی که ھمه وظایف و
بودن از خطا و لغزش در امر دین،  یی که مخصوص پیامبران است از جمله پاکھا ویژگی

پایان نیافته بلکه برای  ج پیامبر اکرم پیام آوردن از طرف خدا و معجزات و ... با وفات
 دوازده انسان دیگر ادامه داشته باشد؟

ام، اما ھیچ کدام پاسخ  در مورد این مسأله با افراد زیادی از شیعه صحبت کرده
کاوی من باشد، به جز یک طلبه  گوی کنج ای به من نداده که حداقل جواب کننده قانع

 شود.  امام در این است که به امام وحی نمیتفاوت پیامبر با  :؟؟ وی به من گفت
کنند که ائمه  حدیث شیعه نقل میھای  کتاب شود پس آنچه وحی نمیھا  آن اگر به

دھند  کنند انجام نمی ھیچ کاری را بدون مأموریت و دستوری که از آن تجاوز نمی
 چیست؟ آیا این ھمان وحی نیست؟

گویند که بر  با صراحت میھا  نآ پس تکلیف روایاتی که نقل کردیم چیست؟ ھمه
 تنھا فرقی که نبی با امام دارد در شیوه وحی و نکاح زنان است. شود و امام وحی می

کنند چه  حکایت می ÷در مورد روایات زیادی که از مناجات خدا با امام علی
بعد از وفات  ÷گویند جبرئیل توان داشت؟ ھمچنین روایاتی که می توضیحی می

شد تا از رویدادھای عالم تا روز قیامت به  س) نازل می( بر حضرت فاطمه ج پیامبر
شود  س) معروف است)؟ و روایاتی که گفته می( که به مصحف فاطمه( ایشان خبر دھد

؟ آیا ھمه این روایات به طور ١امال کرده است ÷را بر امام علیھا  آن ÷جبرئیل
 :ھند؟ عالمه کلینی در مورد آیهد یخبر نم ج صریح و روشن از وحی بعد از پیامبر

___________________________ 
عبید روایت  با سندی که عالمه مجلسی آن را صحیح دانسته است از ابی (الکافی)کلینی در  ) عالمه١

دند. ایشان سؤال کر ÷یکی از اصحاب ما در مورد جفر از امام جعفر صادق« :کند که گفت می
جامعه چیست؟ ایشان  :جفر، پوست گاو نری است که پر از علم است. عرض کرد :فرمودند
متر] که بر روی پوستی مثل ران فلج شده  ۳۵ای است با طول ھفتاد گز [تقریبًا  صحیفه :فرمودند

ای وجود  شود. ھیچ مسأله نوشته شده است. ھر چیزی که مورد نیاز مردم است در آن یافت می
ندارد که در این صحیفه یافت نشود. حتی تاوان یک فراش. در مورد مصحف حضرت فاطمه(س) 

شما ھم دنبال چیزی  :ایشان مدت زیادی سکوت کرد و بعد فرمود :گوید راوی می :سؤال کرد
ھفتاد و پنج روز  ج خواھید. فاطمه(س) بعد از پیامبر خواھیم و ھم چیزی که نمی ھستید که می
در عزای او شرکت  ÷عد از فوت پدرش نیز دچار اندوه بزرگی شده بود. جبرئیلزندگی کرد. ب

داد. درباره مسائلی  و مکان ایشان به او اطالع می ج داد و در مورد پیامبر کرد و دلداریش می می
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ۡمٍر َحِكي�ٍ ﴿
َ
  .]۴[الدخان:  ﴾٤�ِيَها ُ�ۡفَرُق ُ�ُّ أ

در شب قدر، توضیح « :کند که ایشان فرمودند روایت می ÷از امام جعفر صادق
شود، که در مورد خودش دستوراتی داده شده و در  امور سالیانه بر ولی امر نازل می

آیا این وحی نیست؟ حاال چرا در توجیه .» ١مورد مردم نیز دستوراتی داده شده است
این روایات با ھم اختالف پیدا کنیم، در حالی که روایات روشنی در مورد تفاوت نبی با 

 ز ائمه در دست داریم؟امام ا
در مورد رسول، نبی و محّدث « :کند که گفت عالمه کلینی از احول روایت می

کسی که جبرئیل با او  :سؤال کردم، ایشان فرمودند ÷[خبردار شده] از امام باقر
کند رسول است. اما نبی  بیند و ھم با او صحبت می روبرو شده و طرف مقابل را ھم می

بیند و یا مثل خوابی که  می ÷مثل خواب حضرت ابراھیمکسی است که خوابی 
از طرف خدا رسالت را برایش آورد.  ÷دید تا اینکه جبرئیل پیامبر قبل از وحی می

مرتبه نبوت و رسالت شدند، جبرئیل از طرف مقابل ھردو  دارای ج ھنگامی که پیامبر
نبوت بودند که  . بعضی از انبیاء نیز فقط دارای مرتبهکرد می با آن حضرت صحبت

زدند، نه در بیداری. اما محّدث کسی  فقط در خواب جبرئیل را دیده و با او حرف می
شنود، بدون اینکه نه در بیداری ونه  شود و او ھم آن را می است که به او خبر داده می

این حدیث را صحیح  مرآه العقول)( . عالمه مجلسی در کتاب٢در خواب چیزی را ببیند
 ٣.دانسته است

کند که گفته  عالمه کلینی ھم حدیث مشابھی را از اسماعیل بن سّرار نقل می
جانم فدایتان باد! به من  :نوشت ÷حسن بن عباس معروفی به امام رضا« :است

                                                                                                                                              
ھا را یادداشت  داد. حضرت علی ھم ھمه این آید نیز به او خبر می که برای فرزندانش پیش می

) و مرآة ۵، حدیث شماره (۲۴۱، ص ۱) ھمین است. (نگا: الکافی ج کرد. مصحف فاطمه(س می
 ).۵۹، ص ۳العقول، ج 

نَزلَۡ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ اب فی شأنباحلجة، (، کتاب ) الکافی١
َ
ٓ أ ا و تفسیرھا) روایت  .]١[القدر:  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

 ).۳شماره (
ث)و النبیو (باب الفرق بني الرسول –حجة کتاب ال – ۱۷۶، ص ۱، ج ) الکافی٢ حدیث شماره  املحدَّ

)۳.( 
 .۲۸۹، ص ۲، ج مرآة العقول )٣



 ١٣٧  خالفت و امامت

گوید که ایشان  بفرمایید که فرق بین رسول، نبی و امام چیست؟ راوی این حدیث می
بر رسول  ÷در این است که جبرئیلفرق بین رسول، نبی و امام  :نوشتند یا گفتند

شنود و به ھمین صورت بر او وحی  شود، رسول نیز او را دیده و صدایش را می نازل می
بیند، نبی گاھی  شود یا اینکه رؤیایی مثل رؤیای حضرت ابراھیم را در خواب می می

 شنود، امام کسی است که فقط شنود و گاھی شخص را دیده اما صدا را نمی صدا را می
. به ھمین ترتیب روایات در مورد این موضوع ١بیند شنود و شخص را نمی صدا را می
 ٢زیاد است.

شود  شود. وحی بر ھمه نازل می با این توضیحات فرق بین این سه گروه روشن می
اما طریقه و روش آن متفاوت است، فرق ندارد خواه وحی از طریق جبرئیل باشد یا 

ت. مردم نیز ھنگامی که از نبی، رسول یا حتی امامی وحی اسھردو  فقط شنیدن صدا.
کنند. بلکه فقط به این نکته توجه دارند  کنند به روش این وحی توجه نمی پیروی می

که این وحی است و باید از آن پیروی کرد. در غیر این صورت از کسی که به او وحی 
اند، پس اگر  مانی کردهشده نافرمانی کرده و در نتیجه در برابر خداوند عصیان و نافر

 ایم؟ ای کرده چه استفاده ج قضیه بدین صورت است، ما از ختم نبوت پیامبر
ھای  شد، بلکه روایاتی که از ائمه نقل شده و گفته ای کاش قضیه به این جا ختم می

به ھا  آن بزرگان علمای قدیم و جدید شیعه بر این امر داللت دارند که مقام ائمه نزد
 تر از بقیه انبیای الھی است. خیلی برتر و بلند مرتبه ج پیامبرغیر از 

بدان آنچه عالمه ابن بابویه قمی درباره اینکه پیامبر « :گوید عالمه مجلسی می
و ائمه بر ھمه مخلوقات برتری دارند و اینکه امامان ما بر سایر پیامبران نیز  جاکرم

صورت اقرار و یقین در اخبار  برتری دارند، گفته است چیزی است که اگر کسی به
دھد.  ھیچ شکی به خود راه نمیھا  آن تحقیق کند در مورد درستیھا  آن مربوط به

البته روایات در این مورد از حد شمارش خارج است. بیشتر امامیه نیز ھمین باور را 

___________________________ 

ث) و النبیو (باب الفرق بني الرسول ، کتاب الحجة۱۷۶، ص ۱الکافی، ج )١  ).۲حدیث شماره (املحدّ
 ، و بحاراألنوار و غیرھا.۱۷۶، ص ۱) نگا: الکافی، ج ٢



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ١٣٨

گاھی ندارد، آن را انکار می . علمای ١کند دارند و فقط کسی که از اخبار و روایات آ
 ٢اند. زیادی نوشتهھای  کتاب مامیه ھم در این موردا

 ومه االسالميه)كاحل( ) در کتاب خود/( این ھمان چیزی است که امام خمینی
از ضروریات مذھب ما این است که امامان ما « :فرمایند اند. ایشان می آن را تأیید کرده

 ٣»رسد. و مرتبه نمی ای دارند که ھیچ فرشته مقربی یا پیامبر مرسلی به آن درجه درجه
اگر برابری بین امام و نبی در ذات خودش باعث برچیده شدن عقیده ختم نبوت 

 شود، پس اگر از مقام نبوت برتر باشد چه پیامدی در پی خواھد داشت؟ می
چنین تعارض شدیدی بین عقیده امامت و ختم نبوت خیلی روشن و با تمام وضوح 

 .کند بطالن عقیده امامت را ثابت می

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿   .]۸۲[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

 روایات شیعی عدالت حاکم را شرط قرار داده است نه عصمت او را 
تردید کسی که در مورد میراث شیعه اثنی عشری و سیر تکامل تاریخی آن در  بی

یابد که عقیده عصمت امام، بر اثر  بدون شک در میزمانھای گذشته تحقیق کند، 
تحوالتی که آن زمان در حرکات شیعی به وجود آمده است، یک جریان افراطی 
غلوکننده آن را به وجود آورد و ترویج این عقیده مسموم در بین پیروان اھل بیت را 

شری علمای شیعه اثنی عھای  کتاب سرلوحه کار خویش قرار داد. بدون شک ھر کس
طرفی در آثار  بی اند فراموش کند و با را که برای تقویت عقیده عصمت تألیف شده

بیند که اصال برای  اند بحث و تحقیق کند، روایاتی را می شیعی که این علما نقل کرده
را ھا  آن تحقیق کنند وھا  آن طرفی در مورد علمای شیعه خوشایند نیست که با بی

 مورد بررسی قرار دھند.

___________________________ 
 .۲۹۸-۲۹۷، ص ۲۶بحاراالنوار، ج  )١
از، ھاشم ھردو  العزم من الرسل) علی اولی ÷(تفضيل علیو  (تفضيل األئمة علی االنبياء)مثل کتاب  )٢

از محمد کاظم ھزار و  )†علی غريهم من االنبياء †(تفضيل األئمه. و کتاب  ھ ۱۱۰۷بحرانی، م 

از عالمه محمد باقر مجلسی، برای  )ج علی من عدا خاتم النبيني ÷(تفضيل امرياملؤمنني علیکتاب 

 .۳۶۰-۳۵۸، ص ۴ج  الذريعة، :اطالعات بیشتر، نگا

 .۲۵)، ص /امام خمینی( از ومة االسالمی)ك(احلکتاب  )٣



 ١٣٩  خالفت و امامت

از امام جعفر  علل الرشايع)( و ابن بابویه قمی در ام)كهتذيب االح( مه طوسی درعال

سخن از  ÷نزد امام علی« :کند که فرمودند و ایشان از پدر خود روایت می ÷صادق
بر جماعتی از مؤمنین یا امام عادلی ھا  آن ھرگاه :حروریه به میان آمد، ایشان فرمودند

نجنگید. زیرا دلیلی ھا  آن اگر بر امام ستمگری شوریدند بابجنگید. اما ھا  آن شوریدند با
بینید این روایت به ھیچ وجه به عصمت  طور که می ھمان.» ١برای کار خود دارند

 گوید. کند بلکه از عدالت و ظلم امام سخن می اشاره نمی
ر بجنگید و اگر بر غیھا  آن اگر بر امام معصومی شوریدند با :چرا امام علی نفرمودند

ھا  آن گانه شوریدند با اگر بر امامان دوازده :جنگ نکنید؟ و نفرمودھا  آن او شوریدند با
 جنگ نکنید؟ھا  آن بجنگید در غیر این صورت با

گوید، زمانی که مردم شکایت  شیخ رضی در مورد این موضوع در نھج البالغه می
ند که با حضرت را پیش امام علی بردند و از ایشان خواست سخود از حضرت عثمان

را قانع کند، امام ھا  آن حرف بزند تا با مردم صحبت کرده و در این موارد سعثمان
ھمانا مردم پشت سر من ھستند و مرا میان « :بر ایشان داخل شده و فرمودند سعلی

دانم به شما چه بگویم. چیزی را  اند. به خدا نمی شما و خودشان میانجی قرار داده
کنم که نشناسی. ھر آنچه که  دانید. شما را به چیزی راھنمایی نمیدانم که شما ن نمی

گاه  دانید. ما از شما به چیزی پیشی نگرفته دانیم شما ھم می ما می ایم تا شما را از آن آ
ایم که آن را به شما ابالغ کنیم. به ھمان صورت که  سازیم و چیزی را در پنھانی نیافته

 ج اید. چنان که ما با رسول خدا اید و شنیده دیده ایم شما ھم ایم و شنیده ما دیده
] و پسر خطاب ÷اید. پسر ابوقحافه [حضرت ابوبکر صدیق ایم. شما ھم بوده بوده

 ] در عمل کردن به حق از شما بھتر نبودند. شما درس[حضرت عمر فاروق
، پس ٢نزدیکتری و داماد ایشان شدی که آنان نشدند ج خویشاوندی به رسول خدا

نسبت به خدا تقوا پیشه کن. به خدا قسم شما نابینایی نیستی که بینایت کنند و نادان 
ھای دین برپا، پس بدان که  ھا روشن ھستند و نشانه نیستی تا تو را تعلیم دھند. راه

___________________________ 

) و علل ۷حدیث شماره ( (باب قتال اهل البغی من اهل الصالة) ۱۴۵، ص ۶ج  ام،كهتذيب االح )١

 ).۷۱، حدیث شماره (۶۰۳، ص 2الرشايع، ج 

کجا، که بزرگی و خویشاوندی  ÷دانم شیعه کجا و این سخنان با ارزش امام علی من نمی )٢
 دھد؟! خیلی روشن توضیح می ج ر اکرمرا با پیامب سحضرت عثمان بن عفان



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ١٤٠

برترین بندگان خدا در پیشگاه او رھبر عادلی است که خود ھدایت شده و دیگران را 
ای را از بین ببرد.  ای را برپا دارد و بدعت ناشناخته ناخته شدهکند. سنت ش ھدایت می

ھایش  ھا نیز ظاھر بوده و نشانه ھایش آشکار است. بدعت سنتھا روشن بوده و نشانه
آشکار است. بدترین فرد نزد خدا ستمگری است که خود گمراه بوده و باعث گمراھی 

دعتی ترک شده را بر جای دیگران شود. سنتی پذیرفته شده را از بین ببرد و ب
 ١»بگذارد.

 در این جا مثل روز روشن است و نیازی به توضیح ندارد. ÷سخن امام علی

روایت  ÷از امام ھادی الوسائل) كمستدر( اما عالمه نوری طبرسی در کتاب
خداوند باغی در بھشت دارد که آن را برای سه گروه آماده کرده « :کند که فرمودند می

مردمی که برادر مسلمان خود را در مالش به داوری برگزیند و مردی  است امام عادل،
 ٢»کند، خواه برآورده شود یا نه. که در برآوردن نیاز برادر مسلمان خود تالش می

جھاد در راه خدا ھمراه با « :کند که فرمودند روایت می ÷ھمچنین از امام علی
بھشت  ھای راه خدا یکی ازھر امام عادلی بر شما واجب است. زیرا جھاد در راه 

 ٣»است.

کند که  از امام جعفر صادق روایت می ثواب االعامل)( عالمه ابن بابویه در کتاب
کند. امام عادل، تاجر  خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بھشت می« :فرمودند

 ٤»راستگو و پیری که عمرش را در عبادت و طاعت بسر برده باشد.
 ج رسول خدا« :کند که فرمود روایت می ÷صادقھمچنین از امام جعفر 

رسد جز، امام  ای دارد که ھیچ کس بدان درجه نمی خداوند در بھشت درجه :فرمودند

___________________________ 

وا ما نقموه علی كشو اجتمع الناس اليه ÷الم لهك(ومن  :) خطبه۱۶۴خطبه شماره ( البالغه، هنج )١

 عثامن).

 .۵۳ص  املؤمن،و کتاب  ۴۰۸، ص ۱۲، ج الوسائل كمستدر )٢

 .۵۰، ص ۹۷، ج حاراالنوار، ب۱۶، ص ۱۱ الوسائل، ج كمستدر )٣

طاعة اهللا يف  الشيخ الذی أفنی عمرهو التاجر الصدوقو (ثواب االمام العادل، باب ۱۳۳، ص ثواب االعامل )٤

 .تعالی)



 ١٤١  خالفت و امامت

کند و مرد عیالواری که صبر در پیش  و رھبر عادل، کسی که با خویشاوندانش نیکی می
 ١»گرفته باشد.

و  ÷و او از امام علیو او از پدرش و او از جدش  ÷ھمچنین از امام جعفر صادق
 :اند کند که ایشان در وصیت خود به آن حضرت فرموده روایت می ج او ھم از پیامبر

شود. امام عادل، پدری که برای فرزندش  ای علی، چھار کس دعایشان استجابت می«
 :فرماید دعا کند، مردی که از ته دل برای برادرش دعا کند، مظلومی که خدا به او می

 ٢»کنم، ھر چند که زمان زیادی بگذرد. و جالل خودم، تو را یاری می قسم به عظمت
رسانده، از ابن عباس، او  ج از سلمه پسر کھیل که سلسله این حدیث را به پیامبر

ای غیر از  ھفت گروه، در روزی که ھیچ سایه :کند که فرمودند ھم از پیامبر روایت می
گیرند، امام عادل جوانی که در  رار میسایه خداوند وجود ندارد، در سایه عرش خدا ق

بخشد و در حالی آن را از دست  عبادت خداوند رشد کند، مردی که با دست راست می
 ٣»کند...، تا آخر حدیث. چپ خود مخفی می

ترین و  محبوب« :کند که فرمودند روایت می ج ابن فتال نیشابوری از پیامبر اکرم
تردید منفورترین  ، امام و رھبر عادل است و بینزدیکترین مردم نزد خدا در روز قیامت

 ٤»ترین مردم نزد خدا، امام ستمگر است. و معذب
ترین مردم نزد خدا،  نزدیکترین، محبوبترین و بلند مرتبه :در روایت دیگری آمده که

تردید ھمه این روایات متواتر شیعی، در حد ذات  . بی٥در روز قیامت امام عادل است
تا ثابت شود که ائمه فقط عدالت را به عنوان شرطی برای امامت خود کافی ھستند 

 اند، نه عصمت. قرار داده
 
 

___________________________ 

 (فی اجلنة درجة اليناهلا اال ثالثة.)، باب ۱۹۷، ص اخلصال )١

 (اربعة الترد هلم دعوة.)، باب ۱۹۷، ص اخلصال )٢

 سبعة.)يف  ر ما جاءك(ذ، باب ۵۸، و معدن الجواھر، ص ۳۴۳، ص اخلصال )٣

 .۴۶۶، ص روضة الواعظني )٤

 .۳۷۲، ص ۱، ج عوالی الآللی )٥
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 رؤیاها صالحیت قانون شدن را ندارند
آنگونه که به یاد دارم سخن از جانشین معصوم و بدور از خطا و لغزش که نبی یا 

ام، که البته  خواندهگردد که از مدینه فاضله افالطون  پیامبر ھم نباشد به مطالبی برمی
 جز در پندار افالطون چنین چیزی نه، بوده و نه، خواھد بود.

ای بلورین زندگی کند، با خیال خود ھر  آسان است که انسان پیش خودش در خانه
ھای خود را  جا که خواست سفر کند در بھشتی زمینی زندگی کند که با آن تنھایی

ا آرام سازد. به خصوص زمانی که برای مدت بگذراند، به آن سرگرم شده و درون خود ر
. او حق دارد که خود را آرام ١ای پر از جور و ستم زندگی کرده باشد زیادی در جامعه

کنیم. اما  کرده و با رویاھایش زندگی کند. ما ھم به ھیچ وجه او را سرزنش نمی
رویاھایش  ھا بر بقیه مردم، کافر دانستن کسی که با او در تحمیل این خواب و خیال

را ھا  آن کند و ھمه پندارھای خود را جزئی جدانشدنی از دین بداند و زندگی نمی
مالک دوستی و دشمنی خود با دیگران قرار دھد، جای بحث بوده و نیاز به درنگ و 

 اندیشه بیشتر دارد.
کنی ھمین  گرفتند، آیا فکر می گانه خالفت را در دست می حاال اگر ائمه دوازده

از خطا و لغزش باور دارند و شب و روز این ھا  آن ه به عصمت و دور بودنمردمی ک
دیدند، باز بر رأی و نظر خود  میھا  آن کنند کار ناشایستی را از جمالت را زمزمه می

 ند؟کرد می ماندند، یا با بعضی از دستورات و احکام مخالفت باقی می
ست، برای مدت کمی که به عقیده امامیه، معصوم ا ÷ھنگامی که امام حسن

خالفت را در دست گرفت و بعدا بر سر خالفت با معاویه صلح کرد، ھمان شیعیانی که 
___________________________ 

دھم که سبب پیدایش نظریه عصمت، واکنش به ظلم سلطه حاکم  ھمین خاطر من ترجیح می ) به١
و اھل   ÷روی طرفداران خالفت در بدگویی از امام علی روھای شیعه و زیاده در آن زمان بر میانه

روی را برای  علمای اھل بیت است، ھمه این وقایع، راه افراط و زیادهبیت، به عالوه کشتن ائمه و 
غالت شیعه بیشتر باز کرد. شاید پافشاری بعضی از امرای اموی و عباسی بر اینکه خود را سایه 

ترند، سبب اصلی زیاد روی  ھا برای خالفت شایسته خدا بر زمین معرفی کنند و ادعای اینکه آن
اشد، که خالفت را حق این دوازده امام از اھل بیت دانستند نه بقیه مردم ھا ب شیعی در مقابل آن

حتی ھمه اھل بیت. ھمین طور عصمت را شرطی برای شایستگی خالفت قرار دادند، به ھمین 
گانه کردند. البته با استناد به نصوصی مانند آیه تطھیر و حدیث  علت ادعای عصمت ائمه دوازده

ع عصمت ندارند؛ ھمان طور که در صفحات بعدی توضیح داده خواھد کسا که ھیچ ربطی به موضو
 شد.
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! ١ای خوارکننده مؤمنان :گفتند به عصمت او ایمان داشتند، با او چه کردند؟ به او می
بعضی ھم به پایش ضربه زدند. برخی دیگر ھم بدون ھیچ واکنش دیگری فقط زبان به 

د. بعضی ھم به شدت بر او عصبانی شده بودند، اما آشکارا دست به اعتراض گشودن
 مقابله و نافرمانی نزدند.

کنند. با اینکه واقعیتی  این واقعیتی است که طرفداران نظریه امامت آن را انکار می
 اند. گروه سنی و شیعه آن را نوشتهھردو ھای  کتاب کامًال ملموس و قابل درک است که

) که در رّد بر عقیده امامت أئمه   ھ ۶۱۴م ( یه، المنصور باللهامام شیعیان زید
مکلفین با وجود امام به وظایفشان  :گویند اما گفته آنان که می« :گوید گانه، می دوازده

کنیم که  پایه است. زیرا مشاھده می کنند، حرفی نادرست و استداللی بی بھتر عمل می
اطاعت و عبادت دور شده به انجام کارھای گناه با وجود امام از ھا  آن مانعی از اینکه

 روی آورند وجود ندارد.
روی داد.  †ھمن طور که این مسأله در زمان امام علی، امام حسن و امام حسین

گناھانی مرتکب شدند و پیمانھایی و تعھداتی را زیر پا نھادند ھا  آن زیرا مردم در زمان
 ه نشده بود.که نه قبل از آن زمان و نه بعد از آن دید

بینی که در میان طرفداران و سپاھیان پدرش  را می ÷امام حسن بن علی
المالش را غارت و مادر  علیه او قیام و او را زخمی کرده، بیتھا  آن برخاست اما

فرزندانش را به غیمت گرفتند، حق بزرگش را خوار کردند تا اینکه دشمنش بر او پیروز 
، با ÷گرفت که اھل آن نبود. ھمین طور امام حسینشده و کسی امارت را به دست 

را اجابت کرده رھبری آنان را به عھده ھا  آن شیعه و طرفداران پدرش ماند، دعوت
در پی برای ایجاد دردسر و آشفته   ھای پی گرفت، بعد از اینکه از او دعوت کردند، نامه

که بر دوش ما داری ادا  کردن او فرستادند، به او وعده ھمکاری دادند و گفتند حقی را
کنیم، اکثرشان بیعت و پیمان محکمی را در اطاعت از او پذیرفتند، به دنبال آن  می

___________________________ 

(حتف العقول شعبه حرانی که یکی از علمای بزرگ شیعه دوازده امامی است، در کتاب خود  ) ابن١

بدان که حسن بن « :گوید کند و می به این واقعیت اعتراف می )308، ص †عن آل الرسول

ا او به مخالفت برخاستند، کار را به معاویه واگذار کرد. وقتی که ضربه خورد و مردم ب ÷علی
سالم بر تو ای کسی که مؤمنان را پست کردی. ایشان  :گفتند شیعیان بر او سالم کردند و می

 »من مؤمنان را پست و ذلیل نکردم، بلکه آنان را عزیز و سربلند کردم. :فرمودند می
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ھای زیادی راندند و لشکرھای فراوانی روانه کردند تا اینکه از ھر طرف او را  اسب
محاصره کردند، در مقابله با او دست به ھر کاری زدند تا اینکه خونش را ریختند و 

س) دختر رسول خدا با او بودند با لبه ( اھل بیتش که چندین تن از نسل فاطمهتمام 
 ھا شھید کردند. تیز شمشیرھا و نوک نیزه

بینی، ھمان  حاال با وجود امام، کدام نزدیکی به طاعت و کدام دوری از گناه را می
و  از اطاعت دور شده و به گناهھا  آن طور که معلوم است مسأله درست برعکس است،

که امامتش از  ج عصیت روی آوردند، با وجود امام معصومی از نسل رسول خدا
او با انتقاد از اعتقاد شیعه اثنی عشری در مورد » مشخص است. ج خاندان رسول خدا

اگر منظورشان رھبری قومی با دستان باز است، این صفت « :گوید می ÷امام مھدی
اند که ترس او را آواره  گفتهھا  آن شود، زیرا کنند یافت نمی ادعا میھا  آن در امامی که

دھد، ترسش بیشتر از  ای او را در خود جای نمی کرده و آرام و قرار ندارد و ھیچ خانه
 :گوید تا جایی که می» ای شده است. ای و فرارش شدیدتر از ھر گریخته ھر ترسیده

ز ظھور امام بر اند که چیزی ا خود نوشتهھای  کتاب درھا  آن بلکه علمای بزرگ«
کند، جز ترس از اینکه بدگویان خبر او را به ستمگران  دوستانش جلوگیری نمی

کشته شود. به ھمین خاطر خود را از دوست و دشمن ھا  آن برسانند و او به دست
کند. با این حال و با وجود چنین امامی چه ھیبت و جاللی مکلفین را از  مخفی می

این عقیده چیزی است و واقعیت امامان » ؟١دارد ارتکاب گناه و معصیت بازمی
گانه چیز دیگری، کسی که در تاریخ شیعه خوب تحقیق کند یا کتاب با ارزشی  دوازده

از استاد احمد  )٢ر السياسی الشيعی من الشوری الی واليه الفقيهكتطور الف( مثل کتاب

___________________________ 

 .۳۹۰-۳۸۹، ص ۱ج ام األئمة املهديني) كاحيف  املجموع املنصوری (رسالة العقد الثمني )١
با وجود انتقادات شدیدی از کتاب و مؤلف آن که از طرف دشمنان آن وارد شده و تا حد به کار  )٢

گرفتن سالح ترور از طرفی و بدنام کردن و ایجاد شک و تردید در مورد درستی آن از طرفی دیگر 
ن کتاب یک سند تاریخی بسیار مھم است و نیز طرفداری اند، بدون شک ای اند اقدام کرده جلو رفته

و کمکی برای حرکت شیعی معتدل بر شیعه افراطی و تندرو تفکیری است و فقط خواننده منصف 
کند. روایات تاریخی بسیاری که نویسنده به  آزاد از ھر گونه تعجب مذھبی این واقعیت را درک می

ھای شیعه وجود دارد، به  ر واضح و روشن که کتابکند، ھمچنین روایات بسیا ھا اشاره می آن
کنند که نظریه  گذارند، بر این امر داللت می طوری که ھیچ راھی برای شک و تردید باقی نمی

 است. ج ای خارجی و وارداتی بر منھج و خط مشی اھل بیت پیامبر اکرم وعقیده امامیه، عقیده
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ھای  مقابل واقعیتکاتب را مطالعه کند، بالفاصله متوجه سقوط نظریه امامیه در 
 شود. روایات خود شیعه می

متکّلمانی امثال این نظریات را اختراع کردند با این کارشان امت اسالم را با چیزی 
که ھیچ نیازی به آن نداشتند وامانده کرده و از پای درآوردند و تفرقه و اختالفی در 

 واھند چشید.ھای سال تلخی آن را چشیده و خ بین امت به وجود آوردند که سال
ھا علم کالم وجود نداشت. چه زمانی بحث  اگر در پس ھمه این اختالفات و نزاع

مخلوق بودن یا نبودن قرآن یا مجادله در مورد صفات خداوند بین کسانی که صفات را 
کنند در مقابل  را از معنی حقیقی منحرف کرده سوء تعبیر میھا  آن کنند و یا نفی می

 سازی و تشبیه خداوند به مخلوقاتش ھستند؟ گونکسانی که قایل به ھم
اندیشه عصمت ائمه نیز یکی از این تراوشات فکری است، بعضی از متکلمین آن را 

ھای عقلی استوار کردند سپس تالش کردند که با استفاده از کتاب و سنت  بر پایه
 تند.پیامبر به آن استدالل کنند و در این زمینه نھایت تالش خود را به کار بس

آوردند سپس برای اثبات آن  پذیرفتند و به آن ایمان می اول تئوری و اندیشه را می
گشتند. در حالی که دین، اول ما را به یافتن دلیل و سپس ایمان به  به دنبال دلیل می

ھای نفسانی برمال کردند ایمان  خواستهھرچه  کند، نه اینکه به نتیجه آن دعوت می
ترین  ات و کمک به آن دنبال دلیل بگردیم. شاید از مھمبیاوریم، سپس برای اثب

مبارزاتی که متکلمین در حال حاضر با آن مواجه ھستند، دیدگاه اھل بیت درباره 
پندارند ائمه به آن متصف ھستند. امام  مسأله عصمت است که متکلمین شیعه می

ن حق، یا پس، از گفت« :ای که در مسجد کوفه ایراد شد، فرمودند در خطبه ÷علی
مشورت در عدالت خودداری نکنید. زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه نکنم و از آن ایمن 

 ١»دانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید. باشم نمی
ھای قبلی  امام علی در خطبه دیگری، در حالیکه با فریط بن ناجیه در مورد تالش

را به قتل برساند یا اسیر کند، با  بعضی از رھبران گروه مخالف ÷او برای اینکه امام
که بر مردم واجب است، ھرگاه امامشان خواست چنین کاری بکند  :فرمایند تأکید می

 به او اعتراض کرده، خدا را به یاد او بیاورند.

___________________________ 

 خطبها بصفني). ‡ن خطبة له(و م، ۲۱۶، خطبه شماره ۳۳۵، ص هنج البالغه )١
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ھیچ  ÷اگر باور به عصمت آن حضرت در میان پیروانش رواج داشت، امام علی
شود که امام خود  ا ھاله عصمت موجب میگفت، زیر گاه چنین چیزی را به مردم نمی

را مافوق نقد قرار دھد و نقد و اعتراض از ایشان، یا حتی معطوف ساختن نصیحت و 
ھیچ وقت این کارھا را  ÷مشورت به ایشان را بر مخالفان حرام کند. اّما امام علی

ان و ھا را در حسن رھبری، مشورت با زیردست انجام نداد. بلکه خود زیباترین نمونه
 اند. اعطای نقش سیاسی برای تعیین حاکم خود به مردم عرضه کرده

کند اما عصمت را  صفات و شروط حاکم را عرضه می ÷در جای دیگری امام علی
سزاوار نیست بخیل بر ناموس، جان و « :فرماید آورد و می به حساب نمیھا  آن جزو

دار شود تا  مسلمین را عھده ھا و احکام مسلمین، والیت و رھبری یابد و امامت غنیمت
حریص گردد و نادان نیز لیاقت رھبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان ھا  آن در امال

تواند رھبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را  را به گمراھی کشاند. ستمکار نیز نمی
. غصب و عطاھای آنان را قطع کند و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد

دارد.  کند و گروھی را بر گروھی مقدم می زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می
گرفتن، حقوق  تواند امام باشد، زیرا برای داوری با رشوه خوار در قضاوت نیز نمی رشوه

را  ج رساند، و آن کس که سنت پیامبر مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمی
 ١»کشاند. رھبری ندارد. زیرا امت اسالمی را به ھالکت میکند لیاقت  ضایع می

ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خالفت، آن کسی « :فرماید در خطبه دیگری می
گاھی از فرمان خدا داناتر باشد.  ٢»است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در آ

نظریه  کند که برخالف امالی) حکایتی را از حضرت فاطمه نقل می( شیخ صدوق در
کند که روزی، امام  عصمتی است که متکلمین شیعه به آن معتقدند. او روایت می

تمام اموالی را که از فروختن یک مزرعه به دست آورده بود انفاق کرد و حتی  ÷علی
س) به این کار اعتراض ( یک درھم نزد آن حضرت باقی نمانده بود. حضرت فاطمه

به  ج خبر داد. پیامبر ج ن واقعه را به پیامبرای ÷کرد و لباس او را گرفت. جبرئیل
تو حق نداری لباسش را بگیری و بر دستان  :س) رفت و فرمود( سوی حضرت فاطمه

___________________________ 

 يصف االمام احلق).و مكفيبنيّ سبب طلبه احلو ÷الم لهك(و من ) ۱۳۱، خطبه شماره (هنج البالغه )١

 ون للخالفةكمن هو جدير بأن يو ج رسول اهللايف  ÷) (و من خطبة له۱۷۳، خطبه شماره (هنج البالغه )٢

 فی هوان الدنيا).و
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کنم و دیگر این کار را  من از خدا طلب آمرزش می :س) گفت( او بزنی. حضرت فاطمه
 ١تکرار نخواھم کرد.

 ÷زی امام حسنرو :گوید می خصائص االئمه)( ھمان طور که شیخ رضی در
رسید، ایشان  ÷المال به امانت گرفت، این خبر به گوش امام علی رواندازی از بیت

رفتند و روانداز را در خانه ایشان یافتند. گوشه  ÷عصبانی شده و به خانه امام حسن
از آتش بترس! ای ابا محمد! از  :فرمود می ÷کشید و به امام حسن از آن را گرفته می
 ٢! ای ابا محمد! تا اینکه آن روانداز را با خود برد.آتش خداوند بترس

ای که به وسیله سفیرش، مسلم بن عقیل برای مردم کوفه  امام حسین نیز در نامه
ای به موضوع عصمت نکردند، بلکه فقط لزوم داشتن تقوی و عمل به  فرستاد اشاره

نم سوگند ... امام به جا« :قرآن و دین را به عنوان صفات حاکم مطرح کردند و فرمودند
گستر  کند، نفس خود را وقف خدا کرده، عدالت کسی نیست جز آنکه، به قرآن عمل می

 ٣»و مؤمن به دین خداست.
کند که عصمت  نقل می ج درباره شرایط حاکم، حدیثی را از پیامبر ÷امام باقر

أمىت إال ال تصلح « :فرمودند ج پیامبر« :گوید به حساب نیامده است. او میھا  آن جزو
حسن و به غضبه كحلم يملو ورع �جره عن معاىص اهللا :لرجل فيه ثالت خصال

ون �حىت ي :-� رواية أخری و –لوادل الرحيم اكون هلم �الوالية ىلع من ي� حىت ي
برای رھبری امت من کسی سزاوار است که در او سه ویژگی « :»٤ألب الرحيماكللرعية 

را از نافرمانی خدا باز دارد، مالیمتی که با آن بتواند  تقوایی که او :وجود داشته باشد
مثل پدری ھا  آن عصبانیتش را کنترل کند، حسن سرپرستی بر زیردستان تا اینکه برای

 »تا برای رعیت مثل پدری مھربان باشد. :در روایت دیگری آمده –مھربان باشد 

___________________________ 

 .۵۵۵ص  السبعون)،و (املجلس احلادیامالی الصدوق  )١
 .۷۸خصائص الدئمه، ص  )٢
 .۳۹، ص ۲) االرشاد للمفید، ج ٣
حق الرعية علی االمام)، حديث شامره و (باب ماجيب من حق االمام علی الرعية ۴۰۷، ص ۱، ج ) الکافی٤

)8 .( 
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عموم مردم جایز است.  آید که امامت با این شرایط، برای از امثال این حدیث بر می
 :فرمود شنیدم که می ÷از اباعبدالله« :در، الکافی، از ابن عمار روایت شده که گفت

ای علی، من تو را به  :فرمودند ÷در سفارشات خود به امام علی ج پیامبر اکرم
 :را از من به یاد داشته باش! سپس فرمودھا  آن کنم و تو ای سفارش می صفات ویژه

پرھیزکاری، ھیچ  :صداقت، ھیچ گاه دروغی بر زبان نیاور! دوم :ن! اولخدایا کمکش ک
ترس از خدا چنانکه گویی  :وقت به خودت اجازه نده به کسی خیانت کنی. سوم

گریستن زیاد از ترس خدا که خداوند با ھر قطره اشک،  :بینی. چھارم ھمیشه او را می
دن جان و مال خود در راه دینت. فدا کر :سازد. پنجم ھزار خانه برای تو در بھشت می

ام. اما نماز ھمان پنجاه رکعت است و اما روزه،  عمل به سنت من در نماز و روزه :ششم
» ١در ھر ماه سه روز است، پنجشنبه اول ماه چھارشنبه وسط و پنجشنبه آخر آن

 ٢»این حدیث صحیح است.« :گوید عالمه مجلسی در مرآه العقول می
است، زیرا  ÷ن سفارش نبوی در رابطه با خود امام علیشود که ای مالحظه می

ای علی تو را به صفاتی در نفس « :»خبصال كنفسيف  كيا ىلع أوصي« :فرماید پیامبر می
، شایسته نیست که این سفارشات در خطاب به یک معصوم یا »کنم خودت سفارش می

 واالتر است، باشد.ھا  آن ذاتی که از
 ج پیامبر :گوید ، اعتراف کرده و می۱۸۰، ص ۲۵العقول، ج عالمه مجلسی در، مرآه 

، یعنی این امور مربوط به »کنم به تو سفارش می« :»كبنفس كأوصي« :فرماید که می
 خود تو ھستند، نه معاشرت با مردم.

 کند نهج البالغه عقیده امامت شیعه اثناعشری را باطل می
 ھایی از آن را شاھده آورده و با نالبالغه که شیعه اثناعشری گلچی  حتی کتاب نھج

کنند، اولین سندی است که عقیده امامت به وجود آمده از  بر امامت استدالل میھا  آن
 سازد. تفکر اثناعشری را باطل می

مرا رھا کنید و دیگری را به « :فرماید با تمام وضوح می ÷طالب ابیامام علی بن 
آمیز است  رویم که رنگارنگ و فتنه وری میدست آورید. زیرا ما به استقبال حوادث و ام

___________________________ 

 ).۳۳حدیث شماره ( المرياملؤمنني)، ج (وصية النبی، ۷۹، ص ۸الکافی، ج  )١
 .۱۸۰، ص ۲۵ مرآه العقول، ج )٢
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ماند. چھره افق  ھا بر آن استوار نمی ھای گوناگون دارد. دلھا بر آن ثابت و عقل و چھره
گاه باشید اگر دعوت شما  حقیقت تیره شده است و راه مستقیم ناشناخته شده است. آ

فتار این و آن و کنم و به گ دانم با شما رفتار می را بپذیرم، براساس آن چه که می
دھم. اگر مرا رھا کنید چون یکی از شما  کنندگان، گوش فرا نمی  سرزنش سرزنش

تر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم. در حالی که  ھستم که شاید شنواتر، و مطیع
 ١»اگر وزیر و مشاور شما باشم برایتان بھتر از این است که امیر شما باشم.

از طرف خدا تعیین شده بود، تحت ھیچ شرایطی جایز  ÷اگر امامت امام علی
اگر من وزیر و مشاور « :یا بگوید» مرا رھا کنید و دیگری را به دست آورید« :نبود بگوید

تواند این حرف را بزند،  چطور می» شما باشم، برایتان بھتر است از اینکه امیر شما باشم
 اند تا با او بیعت کنند؟ در حالی که مردم آمده

 :گوید خواننده عزیز، سعی کنید سخنان کاشف الغطاء را به یاد بیاورید، که می
رسد که یکی از  آیا به فکر شما می» امامت مثل نبوت یک مقام و وظیفه الھی است«

مرا واگذارید و پیامبر دیگری برای خود به دست آورید، « :پیامبران خدا به مردم بگوید
 ؟؟»رای شما بھتر است تا اینکه پیامبر شما باشم.من اگر مشاور و وزیر شما باشم ب

آیا این کار عاقالنه است؟ یا اصال چنین کاری جایز است؟ اگر بگوییم امامت از طرف 
 خداست نه با مشورت و انتخاب. آیا این کار رّد دستور خداوند نیست؟

د، کاملیه) پیدا شو( پس با این احوال اصال تعجب نکن که یک گروه تندرو به اسم
را قبول کردند و ایشان را دوست داشتند، اما بعد از  ÷در اول کار والیت امام علی

گذاری کرده است،  دین را تغییر داده و بدعت ÷مدتی برگشتند و با ادعای اینکه امام
 ایشان را تکفیر کردند.

جدا شدند ھا  آن گروھی از« :گوید ِفَرق الشیعه) می( در کتابنوبختی، مؤرخ شیعی 
نسبت کفر  ج و تمام یاران پیامبر ÷به امام علیھا  آن گفتند، به آن کاملیه میکه 

را به خاطر ترک وصیت و شانه خالی کردن از والیت، ھمچنین  ÷دادند. امام علی
 ٢ند.کرد می به او سپرده بود، تکفیر ج جنگ نکردن در راه مسئولیتی که پیامبر

___________________________ 

سخنان « :ملا اراده الناس علی البيعة بعد قتل عثامن) ÷الم لهك) (ومن ۹۲البالغه، خطبه شماره ( ) نھج١
 »آن حضرت زمانی که مردم پس از کشته شدن عثمان خواستند با او بیعت کنند.

 .۲۸) فرق الشیعة، ص ٢
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ھای شیعه بیشتر است و  ت بقیه فرقهفرقه کاملیه که تندروی و گمراھیشان به نسب
و تعداد اندکی از اصحاب را که از ھفت نفر تجاوز  ÷تمام یاران پیامبر به جز امام علی

اند. اما با ھمه این اصول، از واقعیت بیشتری برخوردارند. زیرا  کنند تکفیر کرده نمی
امت را تا حد اند. این مذھب اھمیت ام آنان مذھب خود را تمام و کمال به کار بسته

انگاری شدید  در نھج البالغه سھل ÷برد، اما در سخنان امام علی ایمان و کفر باال می
گیری از مسأله خالفت وجود دارد. آدم با انصاف خود را در برابر دو  و حتی کناره

بیند. یا به افراط و غلّو آشکار شیعه اثنا عشری یقین حاصل کند و  گیری می موضع
روی دور بوده، یا با کاملیه ھم عقیده  کامال از این غلّو و زیاده ÷علیبداند که امام 

شود و ھمگان را کافر بداند، چه آنانکه خالفت را غصب کردند و چه آنان که در آن 
 انگاری و آن را ترک کردند. زیرا خالفت یکی از بزرگترین ارکان دین است. سھل

خصوصی که دو تن از ھمکاران  این مسأله را با یکی از علمای شیعه در مجلسی
یکی سنی و یکی شیعه نیز در آن حضور داشتند مورد بحث قرار دادیم. این عالم با 

عذر بیاورد. اما او  ÷که در این سخنان برای امام علی کرد می تمام توان خود سعی
آورد، بلکه برای عقیده امامتی که براساس این سخنان،  در حقیقت برای امام عذر نمی

 ÷امام علی« :گفت آورد. از جمله می گذاری شده است، عذر می صورت فعلی پایهبه 
خالفت را ترک نکرد. بلکه خواست با این سخنان غصب خالفت و مظلومیت خود را به 

را  دتوانست ھمین مقصو اگر این طور بود می« :مردم یادآوری کند. ما ھم به او گفتیم
کامًال واضح و روشن است  ÷سخنان امام علیطور دیگری ادا کند اما به ھر حال از 

شود، بلکه به  ای که از طرف خدا تعیین می که ایشان به امامت نه به عنوان قضیه
درست نیست « :کند. سپس به او گفتیم ای که اساس بشری دارد نگاه می عنوان مسأله

را  بخواھد کس دیگریھا  آن که پیامبری اعتراف مردم به نبوتش را ترک کند و از
ای معین یا مورد ستم واقع شدن  خواھد حادثه انتخاب کنند. به این دلیل که او می

یادآوری کند. امامت ھم که نزد شما مثل نبوت یک مقام الھی است. ھا  آن خود را به
 گیری و آن را ترک کند؟ از امامت کناره ÷پس چطور جایز است امام علی

 دستور خدا نیست؟آیا این کار کفر و ایستادگی در برابر 
بعد از این سؤاالت ھیچ جوابی نداد و بالفاصله موضوع را عوض کرد. مثل بقیه 

بینی که از موضوعی به  کنی می بحث میھا  آن درباره این امور باھرگاه  کسانی که
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آوری موضوع را به  پردازند، ھرگاه درباره امامت برای او دلیل می موضوع دیگری می
کند. اگر خواستی دالیل بیشتری برای او ارائه  جمل منتقل میمسأله عایشه و جنگ 

کشاند. ھمین طور این چرخش  کنی ناگاه تو را به موضوع ابوھریره و روایات او می
البالغه برگردیم با آن دالیل روشن و قاطعی که اندیشه وصیت و  ادامه دارد اگر به نھج

در نھج البالغه،  ÷خنان امام علیکنند جا دارد که بر این س امامت الھی را باطل می
 تأمل بیشتری بکنیم.

ای مردم، سزاوارترین اشخاص به خالفت کسی است که در « :فرمایند ایشان می
گاھی از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوبگری به  تحقق حکومت نیرومندتر و در آ

و مبارزه شود، به جانم انگیزی برخیزد، به حق بازگردانده شود، و اگر سرباز زد، با ا فتنه
سوگند، اگر شرط انتخاب رھبر حضور تمامی مردم باشد ھرگز راھی برای تحقق آن 
گاھان دارای صالحیت و رأی و اھل حل و عقد، رھبر و  وجود نخواھد داشت بلکه آ

نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است آنگاه نه ھا  آن کنند که عمل خلیفه را انتخاب می
نده، حق تجدید نظر دارند و نه آنانکه حضور نداشتند، حق انتخابی حاضراِن بیعت کن

 ١»دیگر را خواھند داشت.
 ÷پس امامت در بین تمام مردم، مختص به این دوازده نفر نیست، بلکه امام علی

فرماید که سزاوارترین انسان برای امامت مسلمانان، کسی است  در سخنانش تأکید می
ھمه نیرومندتر و در دین خدا نسبت به بقیه داناتر باشد.  که در برپاداشتن حکم خدا از

کامًال پیداست این مسأله که اشخاصی از قبل برای امامت تعیین شده باشند قابل 
 اعتبار نیست.

دھند پاسخ  اعتبار جلوه می در خاتمه خطبه، به ھمه کسانی که خالفت ابوبکر را بی
صبان، کوردل امروزه ھمین کار را دھد. ھمان طور که بعضی از متع ای می کوبنده

کنند. به دلیل اینکه بعضی از اصحاب در اول کار از بیعت خودداری کردند.  می
، حضور تمامی مردم باشد، ھرگز ٢به جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رھبر« :فرمایند می

___________________________ 

من هو جدير بأن و ج رسول اهللايف  ÷ه(و من خطبة ل ۱۷۳۸، خطبه شماره ۲۴۷البالغه، ص ) نھج ١

 ون للخالفة).كي

کنند، امامت مثل نبوت، یک  ھای امروز که فکر می  یعهشمثل ، ÷شود که امام علی مالحظه می )٢
بلکه امام  گذاشت، مقام الھی است، اما خالفت فقط حکومت است، فرقی بین امامت و خالفت نمی
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گاھان دارای صالحیت و رأی واھل  راھی برای تحقق آن وجود نخواھد داشت، بلکه آ
نسبت به دیگر مسلمانان ھا  آن کنند، که عمل عقد، رھبر و خلیفه را انتخاب میحل و 

نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت کننده، حق تجدیدنظر دارند و نه آنانکه حضور 
 »نداشتند حق انتخابی دیگر را خواھند داشت.

با  ھمانا کسانی« :فرمایند دوباره در نھج البالغه با صراحت و روشنی بیشتری می
اند که با ابوبکر و عمر و عثمان، با ھمان شرایط بیعت کردند. پس آنکه  من بیعت کرده

ای دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود  تواند خلیفه در بیعت حضور داشت نمی
تواند بیعت مردم را نپذیرد. ھمانا شورای مسلمین از آن مھاجرین و انصار است.  نمی

آمدند و او را امام خود خواندند خشنودی خدا ھم در آن  پس اگر بر امامت کسی گرد
است. حال اگر کسی کار آنان را نکوھش کند یا بدعتی پدید آورد او را به جایگاه بیعت 

کنند. زیرا به راه مسلمانان در  گردانند. اگر سر باز زد با او پیکار می قانونی باز می
 ١»کند. نیامده خدا ھم او را در گمراھیش رھا می

 سازد. ھای قابل توجھی را روشن می با ابراز این سخنان واقعیت ÷امام علی
است و حل و عقد در اختیار  ج شورا از آن مھاجرین و انصار از یاران پیامبر :اوالً 

 آنھاست.
ھا  آن بر یک نفر، سبب خشنودی خدا و عالمت موافقت خدا باھا  آن توافق :ثانیاً 

 است.
 گیرد. صورت نمیھا  آن بدون خواست و انتخابھا  آن امامت در زمان :ثالثاً 
گری که از راه غیر  گذار طغیان شود. و جز آدم بدعت رد نمیھا  آن سخن :رابعاً 

 شود. خارج نمیھا  آن کند از حکم مسلمانان پیروی می
 شیعه اثنا عشری کجا و این سخنان بسیار صریح و روشن کجا؟

 آمیزد ات احساسی میوقتی که گمان امامت منصوص با خراف
طرفی و عقالنیت  تألیف شده در موضوع والیت و امامت را با بیھای  کتاب کسی که

 شود. ترین مطالبی که تا به حال دیده است مواجه می کند با عجیب مطالعه می

                                                                                                                                              
بیعت و انتخاب مردم است و به ھیچ وجه فرماید که امامت وابسته به  با صراحت می ÷علی

 مقامی نیست که از طرف خدا تعیین شده باشد.
 الی معاوية). ÷تاب لهك(و من ، ۶، نامه شماره ۳۶۶البالغه، ص  ) نھج١
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را ھا  آن را رد کرده است و طبیعت سالمھا  آن چگونه حکایات و دالیلی که عقل
ھای ھزار و یک شب، ھستند،  یی که بیشتر شبیه قصهھا کند، حکایت قبول نمی

ھا باشند، با این حال به اسالم نیز نسبت  توانند مالک دوستی و دشمنی با انسان می
 داده شوند؟

 خود شما در مورد این روایات قضاوت کنید.
خداوند امامت و والیت مرا به پرندگان « :روایت شده که فرمودند ÷از امام علی

ھا بودند که به آن ایمان آوردند.  عرضه کرد، اولین پرندگان بازھای سفید و چکاوک
جغد و عنقا نیز اولین پرندگانی بودند که آن را انکار کردند. به ھمین خاطر جغد 

دریاھا ناپدید شد. تواند در روز ظاھر شود. زیرا پرندگان از او متنفرند. عنقا نیز در  نمی
شود. ھمچنین خداوند امامت مرا بر زمینھا عرضه کرد.  به طوری که دیگر دیده نمی

ھر جا از زمین که به والیت من ایمان آورد آن را مطبوع و پاک کرد. گیاھان و 
ھای آن را شیرین و دلپذیر و آب آن را گوارا گردانید و ھر جایی از زمین که امامت  میوه

زار کرد. گیاه آن را تلخ  کرد و به والیت من ایمان نیاورد آن را تبدیل به شورهمرا انکار 
ھای آن را ھندوانه ابوجھل و گیاھان خاردار گردانید، آب آن را نیز شور و بدمزه  و میوه

 ١»کرد.
اند، ھمچنین از زبان پرندگان دروغ  دروغ بسته ÷امثال ھمین راویان به امام علی

آسان ھا  آن اند. حاال چطور بر نسبت دادهھا  آن چرندیات را بهساخته و امثال این 
نیست که بر ابوبکر و عمر و بقیه اصحاب دروغ بسته و قضیه اختالف روز سقیفه را آن 

 قدر بزرگ کنند تا اینکه آن را مالک ایمان و کفر قرار دھند.
نکه امام از جمله این روایات این است که االغ کعب بن اشرف، شھادت داد به ای

. ھمچنین روایت شده که سگ مردی از اھل ٢ولّی خدا و وصی پیامبرش است ÷علی
بردند،  ج شکایت را پیش رسول خداھا  آن را گاز گرفت، ج ذمه دو نفر از یاران پیامبر

 ایشان نیز دستور داد که آن سگ کشته شود.

___________________________ 

، ص ۴، و ج ۲۸۱، ص ۲۳و بحاراالنوار، ج  ۱۴، ص ۲، از ابن شھر آشوب، ج طالب آل ابی ) مناقب١
 .۴۷، ص ۶۱و ج  ۲۴۵

 .۳۰۶، ص ۱۷و بحار االنوار، ج  ۹۷-۹۶، ص ÷مام عسکریا ) تفسیر٢
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شدیم تا به بلند شد و ما ھم با ایشان بلند  ج سپس پیامبر« :روایت چنین است
 :کیست؟ انس گفت :خانه آن مرد رسیدیم، انس جلو رفته در را زد. صاحب خانه گفت

مرد با عجله در را باز کرد و خدمت  :گوید جلوی در ایستاده است. راوی می ج پیامبر
، چه چیزی باعث ١پدر و مادرم فدایت باد، ای پیامبر خدا :رسید و عرض کرد ج پیامبر

 اید. پس ی در حالی که بر دین شما نیستم. شما به نزد من آمدهشده به نزد من بیای
ایم. سگت را بیاور! زیرا  برای کاری آمده :فرمودند ج بفرمایید در خدمتم! پیامبرھرچه 

درنده است. به ھمین خاطر الزم است که کشته شود لباس فالنی را پاره و پایش را 
آورده است. آن مرد فورًا طنابی به . ھمین بال را سر نفر دیگری ٢زخمی کرده است

آورده، وقتی سگ به رسول خدا  ج گردن سگ آویخت و آن را کشید تا جلوی پیامبر
سالم بر تو ای رسول خدا! چه چیزی شما  :نگاه کرد به فرمان خدا با زبانی فصیح گفت

نی را لباس فالن و فال :فرمود ج خواھی مرا بکشی؟ پیامبر را به این جا آورده و چرا می
تردید کسانی را که  ای رسول خدا! بی :ای! سگ گفت پاره و پایشان را زخمی کرده

دشمنی  ÷طالب ابیفرمودی منافق و ناصبی ھستند و با پسر عمویت علی بن 
را  ÷امام علیھا  آن کردم. اما تعرض نمیھا  آن این طور نبودند بهھا  آن ورزند. اگر می

ھا  آن باعث شد به ٣من ھم غیرتی شدم و غرور عربیم دادند، ترک کرده به او دشنام می
 ٤»حمله کنم.

 ÷نزد امام علی« :نقل شده است ÷ھمچنین در روایتی از قنبر غالم امام علی
یا امیرالمؤمنین، من حاال دوست دارم خربزه  :بودم که ناگاه مردی وارد شد و گفت

. سپس رفتم و با یک به من دستور داد خربزه بخرم ÷امام :گوید بخورم. قنبر می
یا امیرالمؤمنین  :را نصف کردم. تلخ بود. گفتمھا  آن درھم سه خربزه خریدم. یکی از

آن را دور بیانداز! از آتش است و به سوی آتش  :این یکی تلخ است. ایشان فرمودند

___________________________ 

 !!ج پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا :گوید مرد یھودی بود. با این حال می ) آن١
 اند! ھا را نیز مؤمن به والیت قرار داده الله، سگ ) سبحان٢
 این غرور عربی تعجب کردم! سگ است و غرور عربی دارد! ) از٣
و مدینة المعاجز  (حديث علی ولی اهللا) ۲۰۳و  ۲۰۲از شاذان قمی، ص  فضائل امرياملؤمننييف  الروضه )٤

روایت لب الذی خرق ثوب الناصب ألمرياملؤمنني) ك(قصة ال ۲۶۲-۲۶۱، ص ۱از ھاشم بحرانی، ج 
 .۲۴۷، ص ۴۱، و بحاراالنوار، ج ۱۶۷شماره 
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یا امیرالمؤمنین این  :دومی را نصف کردم. ترش بود. عرض کردم :گوید رود! می می
رود!  آن را دور بیانداز! از آتش است و به سوی آتش می :ت. فرمودندیکی ترش اس

این ھم کرم خورده است ای  :سومی را نصف کردم. کرم خورده بود. گفتم :گوید می
 رود. آن را دور بیانداز! از آتش است و به سوی آتش می :امیرالمؤمنین! ایشان فرمودند

سپس بار دیگر درھم دیگری به من داد و سه خربزه آوردم، من از جا  :گوید قنبر می
ای امیرالمؤمنین مرا از نصف کردن آن معاف کنید،  :پریده و سر پا ایستادم و گفتم

 .][مثل اینکه از این کار احساس گناه کرده است
مأمور ھستند، نشستم و یکی از ھا  آن ای قنبر بشین زیرا :امیرالمؤمنین فرمودند

ای امیرالمؤمنین این یکی شیرین است.  :ھا را نصف کردم. شیرین بود. گفتم خربزه
 خودت از آن بخور به ما ھم بده. :فرمودند

خودم یک تکه از آن را خوردم. قسمتی را به امیرالمؤمنین و قسمت دیگری را به 
ما را بر  ای قنبر! خداوند والیت :آن مرد دادم. امیرالمؤمنین به من رو کرد و فرمودند

 جات و ... عرضه کرد. ھر کدام از و زمین، اعم از جن و انسان و میوهھا  آسمان اھل
والیت ما را قبول کرد خوب و پاکیزه و گوارا شده است و ھر کدام آن را قبول ھا  این

 ١نکرده است، پلید، فاسد و نابود شده است.
ش به نقل از پدر بزرگش به نظر شیعه در رابطه با ھمین موضوع از پدر ÷امام رضا

ای گرفت تا از آن بخورد. دید که تلخ  ، یک بار خربزه÷کند که امیرالمؤمنین نقل می
 :دور باد و به درک واصل شود! عرض کردند :است. آن را به دور انداخت. سپس فرمود

 ای امیرالمؤمنین! ماجرای این خربزه چیست؟
، پیمان دوستی ما را از ھر حیوان و تردید خداوند بی :فرمودند ج رسول خدا :فرمود

که این پیمان را قبول کرده است، پاک و گوارا ھا  آن گیاھی گرفته است. ھر کدام از
 ٢شده و ھر کدام آن را نپذیرفته، تلخ و بدمزه شده است.

___________________________ 

مدينة  و ۲۸۲، ص ۲۷، ج اراالنواربح و ۲۴۹، ص االختصاص و ۴۱۳، ص ۱۶، ج الوسائل كمستدر )١

 .۴۲۰، ص ۱، ج املعاجز

)كراهة اك(باب  ۱۰۳، ص ۲۵، ج وسائل الشيعه )٢ ، ص ۲، ج علل الرشايعو  ۱حدیث شماره  ل البطيخ املرّ

، ص ۱، ج االمام الرضاو مسند  ۲۲۳-۲۲۲ص  بصائر الدرجات،و مختصر  (باب النوادر). ۴۶۴
۲۳۴. 
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کند  از جمله عالمه مجلسی در بحاراالنوار، از علی پسر عاصم أعمی کوفی نقل می
ای علی پسر عاصم! به  :داخل شدم. به من گفت ÷بر امام حسن عسکری :که گفت

تردید بسیاری از پیامبران، انبیا  ای که بی زیر پایت نگاه کن! زیرا تو بر فرشی قرار گرفته
ای موالی  :عرض کردم :گوید اند. علی بن عاصم می و امامان مرشد بر روی آن نشسته

ای علی! این  :پوشم! امام فرمود ام کفش نمی ندهمن! به احترام این فرش تا وقتی که ز
 ١کند. ای نجس و ملعون است! زیرا به والیت ما اعتراف نمی کفشی که پوشیده

حتی حیوانات و جامدات ھم از دروغ بستن و متھم شدن به دشمنی با اھل بیت و 
 اند. جان سالم بدر نبردهھا  آن ترک والیت

از دروغ بستن به زبانشان در امان نمانده و از  ھا وقتی که موجوداتی غیر از انسان
ھا،  اند، پس اصال تعجب نکن که این ھای مزخرف جان سالم به در نبرده این ھمه تھمت

 ھزاران دروغ به زبان ابوبکر، عمر، عثمان و یاران دیگر پیامبر ببندند.

 بررسی دالیل امامت در عقیده شیعه اثناعشری
دارد، کسی ھا  آن ای از نیز سھم عمده ÷مام علیفضایل اھل بیت فراوانند و ا

توز یا جاھل  کند مگر یک ناصبی کینه و اھل بیت را انکار نمی ÷ھای امام علی برتری
 شناسد. که حق و منزلت آنان را نمی

 چیزی است و استدالل به عصمتھا  آن اما اعتقاد به بزرگی آنان و باور به دوستی
  و برتریھا  آن وجوب ادامه خالفت در دوازده مرد از با توجه به این فضایل وھا  آن

چیز  ج دادن آنان بر تمام پیامبران، از جمله پیامبران اولوالعزم غیر از حضرت محمد
ھایی  روایت شده و قھرمانیھا  آن دیگری است که ھیچ پیوندی به فضایلی که در مورد

قواعد ھا  آن بیت و فضایلبه ثبت رسانده است ندارد. محبت اھل ھا  آن که تاریخ از
کند. در غیر این صورت ھر کس به حساب  مشخصی دارد که حد و مرز آن را تعیین می

 گوید. دوستی اھل بیت، ھر چیزی را که دوست داشته باشد می
به خاطر خدا و اسالم، ما را « :فرماید می ÷العابدین به ھمین خاطر امام زین

صادقانه دوست داشته باشید. زیرا دوستی شما ادامه خواھد یافت تا اینکه روزی مایه 
 عار و رسوایی ما خواھد شد.

___________________________ 
 .۳۰۴، ص ۵۰) بحاراالنوار، ج ١
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عرصه را بر این غلّوکنندگان تنگ کرده که اھل بیت را به اسم  ÷العابدین اما زین
 نیستند.راضی ھا  آن اند که خود به دوستی غرق در صفاتی کرده

و مباحثه در این موارد، ھا  آن و معجزات ÷امروه سخن از امامت، عصمت ائمه
 و سرشت بشری اوست. ÷مانند صحبت درباره حضرت مسیح

ھای دوری  مباحثه و بررسی دالیل امامت نزد شیعه اثناعشری، مرا به یاد گذشته
ات و تألیفات او  داندازد؛ زمانی که به مناظرات دعوتگر برجسته مسلمان، احمد دی می

 ھا تفکری را رّد  در مناظره با بعضی از کشیش /م. احمد دیداتکرد می توجه زیادی
ھای منسوب به اسالم شده  ھا و جماعت گیر بسیاری از فرقه که امروزه گریبان کرد می

ھا ادعای خود را مبنی  کنیم. کشیش ھا زندگی می است و ما داریم با این افکار و گروه
 :گفتند ند که میکرد می پسر خداست به این صورت مطرح ÷حضرت مسیح بر اینکه

ھمان طور که ما ایمان داریم پسر خداست، یا تو به او نسبت به  ÷یا اینکه مسیح«
دھی. زیرا او ادعایی نابه حق کرده است یا اینکه نسبت سحر به  دیوانگی یا کفرگویی می

به این صورت ھا  آن »اند. ر خارج بودهدھی! چون کارھایی کرده که از قدرت بش او می
دھند. بر علیه تو دست به حمالت روانی  ند و تو را در زاویه تنگی قرار میکرد می بحث

 ÷ھم عقیده شوی یا تو را متھم به دشمنی با حضرت مسیحھا  آن زنند. یا باید با می
 ای. او داده نسبت ُکفرگویی و دروغ سحر بهھا  آن کنند. به دلیل اینکه به ادعای می

  ھای سه حاال چرا این فرضیه« :کند که دیدات در کنار این طرح عجیب سؤال می
داشته باشیم؟ چرا بنده و فرستاده خدا نباشد، یا چرا پیامبر  ÷گانه را در مورد مسیح
دھی که  چرا مرا در این زاویه قرار می» اسرائیل نباشد و بس؟ بزرگی از پیامبران بنی

روی و غلّو کنم یا با او دشمن باشم نه حد وسط  ورد بحث یا زیادهدرباره شخصیت م
 میان این دو نظریه؟؟

خواھد موضوع  ای را تصور کنی که می توانی فرد مناظره کننده با ھمین روش می
عصمت ائمه و امامت منصوص ائمه را مورد بحث و مذاکره قرار دھد. وقتی که با او 

یار موشکافانه به بررسی دالیل پرداختی، متوجه مذاکره عمیقی را شروع کردی و بس
ای. آیا  بست رسیده شوی که آخر سر در یک مسأله کامًال عاطفی و احساسی به بن می

تو ناصبی ھستی و با ائمه دشمنی داری؟ آیا در وجود و مصداقیت اھل بیت شک 
گوشه و  خبر از ھمه جا از ھر داری؟ و چیزھایی شبیه این اتھامات ... یا اینکه بی
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آید، با اینکه این بحث اصال احتمال این ھمه فرضیه را  کناری سنگی بر تو فرود می
ام. من در ھمان حال که دارم از  ندارد. من در حال حاضر این مسأله را تجربه کرده

کنم، ناگاه با یک اتھام و رّد فوری مواجه  طریق قرآن، احادیث و عقل مباحثه می
 م.شوم که من ناصبی ھست می

توان این کلمه ناصبی را به ھمین سادگی بر ھر کسی اطالق کرد؟ آیا مناظره  آیا می
من در مورد عصمت ائمه یا مسأله رجعت و ... به این معنی است که من اھل بیت را 

 دوست ندارم؟
ھاست، باید راضی  روی و غلو درباره آن اگر دوستی اھل بیت به معنی زیاده

گفته شود، خدایانی غیر از خدای یکتا ھستند و باید به ا ھ آن شدند که در مورد می
 تمجیدھا  آن کنند از روی می زیادهھا  آن جای برحذر داشتن کسانی که در مورد

 ند.کرد می

 ؟÷فضایل کدام یک بیشتر است، ابوبکر یا امام علی
یکی از دوستان شیعه خواست تا با ھم در مورد برتری ابوبکر صدیق و امام علی بن 

 ای داشته باشیم. مباحثه ÷ابیطالب
جواب دادم که مناظره در مورد این مسایل کار مشکلی نیست. اما اختالف بین 

خالصه  ÷شیعه و سنی بزرگتر از این است که در برتری میان ابوبکر و امام علی
شود. بھتر آن است که به جای پرداختن به این مسایل از اصل اختالف شروع کنیم. 

. مھم نیست که کدام یک ١کنیم اعتراف میھا  آن ما به بزرگی ھردوی پس زمانی که
اند. خالفت  فوت کردهھا  آن برتر و کدام یک از فضیلت کمتری برخوردار است. ھردوی

ھم تمام شده است. بسیار غیرمعقول است که ما بعد از صدھا سال باز ھم در مورد 

___________________________ 
در مورد برتری گاھی مفید است. البته اگر این گفتگو در بین دو گروھی باشد که به بزرگی  ) گفتگو١

نظر داشته باشند. در حالی که شیعه معتقد است که  ھای مورد بحث اتفاق و صالحیت کلی سوژه
ت. اّما معصوم بوده و از طرف خدا به عنوان امام بر تمامی مخلوقات منصوب شده اس ÷امام علی

گمراه بوده و خالفت را  :گویند ابوبکر صدیق، مرتد و از دین برگشته است. یا در بھترین حالت می
غصب کرده است. پس این مسأله نزد شیعه اثنا عشری برتری دادن میان دو فرد دارای ایمان و 

ا این صالحیت نیست. بلکه میان مؤمن و مرتد یا میان یک وصی بر حق و یک گمراه است. پس ب
 ای دارد؟ چه فایده ÷حال گفتگو در مورد برتری بین ابوبکر و امام علی
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برتر بوده صحبت ھا  آن م یک ازتر بوده و کدا اینکه کدام یک برای خالفت شایسته
زنیم بیش از ھزار و سیصد سال  حرف میھا  آن کسانی که در موردھا  این کنیم. با ھمه

 اند. است که از دنیا رفته و به رحمت ایزدی پیوسته
ھا خالصه کند. اصحاب  تردید اسالم بزرگتر از این است که خود را در این مقوله بی

ھمچون یک ھا  آن تر از این ھستند که به تر و بلند مرتبهپیامبر و اھل بیت نیز بزرگ
ھوادار یک کننده مسابقه فوتبال نگاه کنیم که ھر کدام تیم مورد عالقه خود را تشویق 

 کند. می
گرایان را  باید به دکتر علی وردی [متفکر معتدل شیعه] که مصیبت بعضی از مذھب

 ÷خارجی از اختالف بین امام علی چند نفر« :گوید کند آفرین گفت. او می تصور می
ھا چیست؟ البته این  و عمر بن خطاب از من سؤال کردند که منشأ و علت این درگیری

کنند،  سؤال اھمیت اجتماعی زیادی دارد. بیگانگان که تاریخ اوایل اسالم را مطالعه می
 ÷بینند، عمر با دختر امام علی و عمر می ÷صفا و صمیمت کاملی بین امام علی

در زمان عمر والیات  ÷ازدواج کرده است، ھمین طور تعداد زیادی از یاران امام علی
مشورت کرده و  ÷اند. عمر در بیشتر مسایل با امام علی مھمی را برعھده گرفته

. به ھمین صورت امام علی نیز ھمان طور که در نھج کرد می ھمیشه از او تعریف
و ھم بعد از وفاتش تعریف و تمجید کرده البالغه آمده از عمر، ھم در زمان حیات 

 است.
حاال چه چیزی باعث شده، علی رغم اینکه در زمان حیات این ھمه به ھم نزدیک 

 اند، این دو پس از وفات با اختالف و درگیری این ھمه از ھمدیگر دور شده باشند؟ بوده
ویت ھای شرکت فورد به شھر دیتر یک بار برای دیدن کارخانه« :گوید سپس می

رفتم. بعد از آن راھم را به طرف یک محله عربی که از آنجا نزدیک بود کج کردم و 
سری ھم به آن جا زدم. اما از درگیری شدیدی که بین مسلمانان آن جا درباره امام 

ھا به  و عمر وجود داشت واقعا تعجب کردم که برای ھمه قد علم کرده و کینه ÷علی
 شدت برانگیخته شده بودند.

یم. او در مورد امام کرد می ھا صحبت تم با یک آمریکایی در مورد این نزاعداش
آیا این دو تا در کشور شما مثل ترومن و دیوی نزد ما  :و عمر از من سؤال کرد ÷علی

علی و عمر و ھزار و سیصد سال پیش در  :کنند؟ گفتم بر سر ریاست حکومت رقابت می
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ری ھم در مورد این است که کدام یک برای ند. این درگیکرد می سرزمین حجاز زندگی
 بوده است. تر  خالفت شایسته

ای که  اش گرفت. من ھم با او خندیدم. اما خنده آن فرد آمریکایی به شدت خنده
 ١داد. واقعا که بدترین مصیبت، آن است که بخنداند. بوی گریه می

ھم جنگ و جدال  ھای زیادی با دار آن است، نسل بله ... بدترین مصیبت، نوع خنده
رود، اما به خاطر چی؟ به خاطر این  کنند، توان و انرژی زیادی از امت ھدر می می

کردند که ثابت  . یاران پیامبر در زمان خودشان، برای این تالش نمی٢ھا گی هبیھود
بینیم که ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه بر سر  کنند چه کسی بزرگتر است، بلکه می

ام. با این حال بھترین شما  من خلیفه و سرپرست شما شده« :گوید رود و می منبر می
اگر من وزیر و مشاور شما باشم برای شما « :و امام علی را دیدیم که گفت.» ٣نیستم

 :فرماید ای بر منبر مسجد کوفه می و در خطبه.» ٤بھتر است از اینکه امیر شما باشم
 :گوید بینیم که عمر بن خطاب می و می.» ٥بھترین این امت ابوبکر و بعد از او عمر بود«

___________________________ 
 .۲۴۶) مھلة العقل البشری، ص ١
 :گوید ) به نکته خوبی اشاره کرده، می۲۴۱، ص 14ار، ج ك(االستذابن عبدالبر در کتاب  ) امام٢

 :فرماید سؤال نمینظر دارند بر اینکه خداوند در روز قیامت از بندگان  علمای مسلمان اتفاق«
شود، اما  برترین بنده من کدام است؟ و آیا فالنی برتر است یا فالنی؟ در قبر ھم چنین سؤالی نمی

ھا تعریف کردته و بعضی از اوصاف را ستوده است. کسی که دارای  از بعضی خصلت ج رسول خدا
ھا برخوردار  آن ویژگیای که از  ھا باشد، به برتری دست یافته است و به اندازه آن خوی و خصلت

است، در ظاھر بر دیگران برتری دارد، اگر کسی ھم دارای آن ویژگیھا نباشد، منزلتش از دارندگان 
 آن صفات خوب کمتر است.

 .۲۶۰، ص ۱) صفة الصفوة، ج ٣
 ملا أريد علی البيعة بعد قتل عثامن). ÷(و من خطبة له ۹۲خطبه شماره  ) نھج البالغه،٤
، باسندی که، شعیب األرنؤوط، آن را صحیح دانسته ۸۳۷و  ۸۳۶د، حدیث شماره مسند امام احم )٥

خواھند در  ، در رّد کسانی که می۱۷۸، ص ۱، ج الصواعق املحرقهاست. ابن حجر ھیتمی در کتاب، 
 :گوید کنند این روایت به خاطر تقیه بوده است، می  این روایت شک تردید ایجاد کنند یا فکر می

ھای متعددی روایت شده است، ضمن اینکه ابن تیمیه  ھای مختلف و با شیوه این روایت در کتاب
تصریح کرده است که به صورت تواتر [جمعی از جمعی دیگر  ۳۰۸، ص ۱ج  منهاج السنة،تاب در ک

بھترین این امت بعد از « :بر منبر کوفه فرمودند ÷پشت سر ھم] نقل شده است که امام علی
این روایت به بیش از ھشتاد صورت از ایشان نقل شده است. » ابوبکر است سپس عمر. پیامبرش
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خدا ابوبکر را رحمت کند. ھیچگاه در کار خیری از او سبقت نگرفتم مگر اینکه او از «
 ١»من در آن کار سبقت گرفت.

داد. زیرا تنھا  و به دیگری نسبت می کرد می برتر و بزرگی را ردھا  آن ھرکدام از
 طلبی و فخرفروشی. نه برتریخدمت و عمل به این دین بود ھا  آن دغدغه

دانم افرادی در آینده، این سخنان مرا  زنم. با اینکه می ھا را می من این حرف
ھا  آن کنند. زیرا ھمین مسائلی که ما پرداختن به خوانند و ھیچ توجھی به آن نمی می

بزرگترین و مھمترین مسائل دنیای اسالم ھستند. به ھمین ھا  آن کنیم، نزد را نقد می
 سنی) و ابوبکر داودی( اطر گفتگوی جالبی که در بین، حسین بن اسماعیل محاملیخ
تقدیم ھا  آن اتفاق افتاده را به ÷شیعی) درباره مقایسه ابوبکر صدیق و امام علی(

 کنم. می

ابوبکر داودی، « :گوید می األمم)ك وتاريخ امللويف  املنتظم( ابن الجوزی در کتاب خود
به خدا قسم تو  :یک روز در مجلسی که حسین بن اسماعیل نیز حضور داشت گفت

را بیان و او را با عامه مردم مقایسه کنی.  ÷ھا و افتخارات امام علی توانی منزلت نمی
خورم که من منزلت او در جنگ بدر، احد،  سوگند می :حسین بن اسماعیل به او گفت

اگر این افتخارات را  :دانم. داودی گفت خندق و افتخارآفرینی روز خیبر را نیک می
را ھا  آن :دانی پس باید او را بر ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب مقدم داری. من گفتم می

را مقدم ھا  آن چرا :. گفتشناختم، به ھمین خاطر ابوبکر و عمر را بر او مقدم داشتم
در سایبان فرماندھی بود که از آنجا  ج روز بدر ابوبکر به ھمراه پیامبر :داشتی؟ گفتم

شدند. او در مقام یک فرمانده بود که با آسیب رسیدن به  افراد، کنترل و راھنمایی می
 آن روز یک مبارز بود، شکست یک مبارز به ÷خورد اما امام علی او لشکر شکست می

 .پرداخت می ÷معنای شکست ھمه افراد نیست. او ھمچنان به ذکر فضایل امام علی
حق و منزلت ھیچکدام را  :آنگاه گفتم .گفتم من ھم فضایل ابوبکر صدیق را می

اما به خاطر این که یاران پیامبر و آنانکه قرآن و سنت رسول  .توان انکار کرد نمی

                                                                                                                                              
بخاری نیز در صحیح خود آن را آورده است. به ھمین خاطر، ھمان طور که تعداد زیادی از علما 

نظر  ھای قبلی بر برتری ابوبکر صدیق و عمر فاروق اتفاق اند، شیعه به این مطلب اشاره کرده
 داشتند.

 اسنادش َحَسن است. :، شعیب االرنوط گفته است۴۳۴۰احمد، حدیث شماره  مسند) ١
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داریم. احمد  اند، ما ھم او را مقدم می مقدم داشته ایم، ابوبکر را گرفتهھا  آن را از جخدا
اگر شما  :اند؟ گفتم دانم چرا این کار را کرده نمی :بن خالد به ما رو کرد و گفت

ریاست و بزرگی در زمان جاھلیت از دو  :چرا؟ گفتم :دانم، گفت دانید، من می نمی
، یا کرد می ه او را حمایتای قوی بود ک کرد، یا مردی که دارای قبیله جایگاه تجاوز نمی

. کرد می مردی که مال فراوانی داشت و از آن در راه رسیدن به ریاست و بزرگی خرج
فوت کردند. در حالی که  ج سپس اسالم آمد و مسئله دین مطرح شد. بعد پیامبر

ابوبکر صدیق ثروت کافی برای رسیدن به آن ریاست نداشت. قبیله تیم نیز در برابر دو 
 . پس امتیازاتی که به خاطر١د مناف و مخزوم از قدرت کافی برخوردار نبودقبیله عب

آمد، منتفی شدند. با این حال امتیازی جز  ریاست قریش در جاھلیت به دست میھا  آن
اسالم باقی نماند و به ھمین خاطر نیز ابوبکر صدیق را مقدم داشتند. بالفاصله بعد از 

 ٢ساکت شد. جواب ماند و ھا، داودی بی این حرف
حسین محاملی خیلی خوب به ذکر این مسأله پرداخته، اما الزم است به  :گوییم می

 چند نکته دیگر نیز اشاره کنیم.
علی  :گویند مقایسه کرده می ÷شیعیان اثنی عشری ابوبکر صدیق را با امام علی

 تر است. اولین کسی است که اسالم آورده، پس او برای خالفت از ابوبکر شایسته
ام، در مورد اولین  نظریات مؤرخان زیادی را در مورد این مسأله بررسی کرده

توان ھیچ کدام را بر دیگری ترجیح کاملی داده البته  مسلمان اختالفاتی دارند که نمی
 دھد. صورت ھیچ چیزی را تغییر نمیھردو  این مسأله در

کم سن و سال  ج در ابتدای بعثت پیامبر ÷دھد که امام علی تاریخ شھادت می
 ٣بود.

___________________________ 
این است که (تیم) قبیله ابوبکر صدیق، به اندازه قبیله عبد مناف و مخزوم از ریاست و  ) مقصودش١

قدرت برخوردار نبود. با این حال یاران پیامبر او را مقدم داشتند، بدون اینکه از نفوذ و ثروت 
 خوردار باشد.زیادی بر

 ).  ه 330(ترمجة احلسني بن اسامعيل بن حممد املحاملی املتوفی سنة  ۲۲، ص ۱۴، ج ) المنتظم٢

امام  ج سال از بعثت پیامبر ۱۳در مکه بودند، یعنی بعد از گذشت  ج زمانی که پیامبر ) در٣
ک به قبل از ھجرت، نقش بارزی در کم ج به جز مورد خوابیدن در رختخواب پیامبر ÷علی

پیامبر ایفا نکردند. نقش کم سن و سال بودن بود که نباید آن را فراموش کرد. اما وقتی که به سن 
رسد با خوابیدن در رختخواب پیامبر و سردرگم کردن کفار در مورد ھجرت، به آن  جوانی می
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آید ھیچ گاه به اندازه ھمکاری  کمکی که از دست یک کودک کم سن و سال برمی
یک فرد بزرگسال نیست. کودکان گاه گاھی بعضی از کارھایی را که در توانشان است 

مسؤولیت دعوت یا پشتیبانی از یک ھا  آن رود که توانند انجام دھند. اما انتظار نمی می
 بگیرند. بلکه این کار از دست بزرگترھا به اندازه ایثار و مقاومتی که دردین را برعھده 

آید. ماجرای اسالم آوردن عمرو بن عبسه سلمی شبیه ھمین  وجود دارد برمیھا  آن
م که مردم در گمراھی کرد می من در زمان جاھلیت فکر« :گوید مسأله است، او می

دھند باطل است. خبر وجود مردی  ام میبرند و تمام عبادتی که برای بتان انج بسر می
ای دارد به گوشم رسید، بر مرکب خود نشسته پیش او  در مکه که با خود سخنان تازه

به خاطر فشار قومش به صورت مخفیانه  ج رفتم. به مکه رسیدم و دیدم که رسول خدا
 دھند. کار دعوت را انجام می

 :؟ فرمودند١شما چه ھستید :مبه صورت پنھانی خدمت ایشان رسیدم. به ایشان گفت
شما را برای  :خدا مرا فرستاده است. گفتم :پیامبر چیست؟ فرمود :من پیامبرم. گفتم

برای صله رحم و حفظ رابطه خویشاوندی، شکستن  :چه چیزی فرستاده است؟ فرمود
در این را چه کسی  :بتھا و ایمان به یگانگی خدا و شرک نورزیدن به او. به ایشان گفتم

گوید در آن روز ابوبکر صدیق و  ای. عمرو بن عبسه می شماست؟ یک مرد آزاد و بنده با
توانی این  تو امروز نمی :کنم، فرمود من از شما پیروی می :بالل با ایشان بودند. گفتم

بینی؟ اما پیش قبیله خود برگرد و ھرگاه  کار را بکنی. آیا موقعیت من را با مردم نمی
 ٢»ام پس به سوی من بیا. شنیدی که من غلبه کرده و پیروز شده

آری.  :آیا خداوند تو را فرستاده است؟ گفت :پرسیدم« :در مسند احمد آمده است
تو فرستاده است؟ گفت اینکه خداوند را به یکتایی بپرستند و چیزی را به وسیله  :گفتم

                                                                                                                                              
تری را از ایشان  کند. سپس ھمان طور که معلوم است در مدینه نقش پررنگ کمک می ج حضرت

بر بسیاری از اصحاب  ج کنیم. بعدھا با جھاد در راه خدا و کمک شایان خود به پیامبر مشاھده می
را  ÷انسان با انصافی که حق و بزرگی و جھاد و فداکاری امام علیجوید. اما  پیشی می

شناسد ھیچ گاه حق و بزرگی و جھاد و فداکاری ابوبکر صدیق را به خصوص در ابتدای بعثت  می
ترین روزھای زندگی پیامبر و دعوت اسالمی به  کند، زمانی که شدیدترین و سخت فراموش نمی

 آیند. شمار می
 سؤال کرده است. ج چه کسی ھستید؟ زیرا از صفت و وظیفه پیامبر :است ) نگفته١
 .۸۳۲مسلم، کتاب فضائل القرآن و ما یتعلق به، باب اسالم عمرو بن عبسه، حدیث شماره  ) صحیح٢
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در این راه چه  :به او شرک نورزند و بتھا را بشکنند و صله رحم را به جا آورند. گفتم
قحافه و غالم   بنده و غالمی ناگھان دیدم ابوبکر بن ابی :کسی ھمراه توست؟ پاسخ داد

 ١»بودند. بالل ھمراه او
نگفت که در راه  کرد می ه اسالم را برای عمرو بن عبسه بیاندر حالی ک ج پیامبر

دعوت به این دین یک کودک پشتیبان اوست. زیرا طفل ضعیف است و در نظر ھمه 
توان نیرو و از او کمک گرفت. مگر آنکه اھل عناد و  خردمندان به وسیله او نمی

ند که در چھارچوب معیارھایی دیگری دارھا  این متعصبان کوردل چنین ادعایی کنند.
گیرد! به ھمین دلیل تاریخ برای امام علی در آغاز  ھیچ دین، خرد و منطقی قرار نمی

بعثت نبوی امری را که به وسیله آن دعوت اسالمی در آغاز پیدایش آن تقوت و کمک 
که این  ٢در شکستن پنھانی بتھا ج شده باشد، ذکر نکرده است، به جز کمک به پیامبر

توان آن را با مبارزه و رویارویی ابوبکر با کفار در بیشتر مواقع و  که نمی ای است مسأله
، خرج اموالش در راه خدا یا آزاد کردن بندگان مسلمان از شکنجه ٣ج دفاع او از پیامبر

___________________________ 
اسناد آن بنا به شرط مسلم  :گوید ). شعیب ارنؤوط می۱۷۰۶۰احمد، حدیث شماره ( ) مسند١

 صحیح است.
ن و م« :روایت کرده است ساز ابومریم به نقل از حضرت علی ۶۴۴احمد در حدیث شماره  ) مسند٢

ام باال  بنشین و او بر شانه :به من گفت ج به راه افتادیم تا اینکه به کعبه رسیدیم. پیامبر ج پیامبر
توانم او را بلند کنم، پایین آمد و او نشست تا من از  رفت. خواستم برخیزم پیامبر دریافت نمی
رسیدم. تا اینکه از  میخواستم به آسمان  کردم اگر می دوش باال بروم. این کار را کردم. گمان می

کعبه باال رفتم که بر روی آن یک بت مسی وجود داشت. من از سمت چپ، راست، جلو و پشت 
آن را بینداز. این کار را  :آوردم. تا اینکه توانستم آن را بردارم پیامبر فرمود سرش بتھا را پایین می

راه پیامبر سریع دویدیم تا کردم، بت بزرگ ھمانند ظرفی گلی شکست. سپس پایین آمدم و به ھم
اسناد این روایت بنا به گفته برخی از » ھا پنھان شدیم مبادا کسی ما را ببیند اینکه در میان خانه

علما از جمله شعیب ارنؤوط ضعیف است. زیرا ابومریم ثقفی جزو راویان آن است که مجھول و 
گوید قوی  یی درباره او میناشناخته است ھمچنین از راویان آن نعیم بن حکیم است که نسا

 نیست.
بن ابی معیط به سویش خواند. عقبه   نماز می ج در حالی که پیامبر :است ) در صحیح بخاری آمده٣

احساس خفگی  ج را گرفت و آن را بسیار پیچاند. تا اینکه پیامبر ج آمد و با لباسش گردن پیامبر
آیا مردی  :رفت او را از پیامبر دور کرد و گفتھای عقبه را گ کرد. در این ھنگام ابوبکر آمد و شانه



 ١٦٥  خالفت و امامت

، نھدیه ٣، زنیره٢، ام عبیس١کفار از قبیل بالل حبشی و مادرش حمامه، عامر بن فھیره
کنیز بنی عدی مقایسه کرد. ابوبکر در مکه اھانت، ، کنیز بنی مومل و ٤و دخترش

عذاب و سختی فراوانی را در راه خدا تحمل و در مقابل دشمنان خداوند صبر پیشه 
و ھیچ کس  کرد می شد و برای مردم وساطت کرد و از آنجا که ھمواره مذمت می

 پرداخت. توانست سخن او را رّد کند ھمچنان به دفاع از اسالم می نمی
ھا این بود روزی او در کنار کعبه به خطبه ایستاد و مشرکان را به  مله این تالشاز ج

. مشرکان او را بسیار کتک زدند. از کرد می دعوت ج سوی خداوند و پیروی از پیامبر
ھایش که از برگ خرما  جمله کسانی که او را کتک زد، عتبه بن ربیعه بود که با کفش

 ٥توان بازشناخت. چھره او را نمی زد تا جایی که بود بر صورتش می
ای به  بنی تیم) آمدند و آن افراد را از دور و او را در پارچه( تا اینکه افراد قومش

تردید نداشتند او مرده است، اما خداوند او را حفظ ھا  آن اش حمل کردند. سوی خانه
 کرد.

خشک و  ھای دانم در ھمان حال عقل گویم در حالی که می من این سخنان را می
ای وجود دارند که مستقیمًا مرا به ناصبی بودن یا اسائه به امام علی متھم  بسته

ھایی بحث  ھا این است که تو با خردھا و عقل کنند. زیرا شکل اساسی این نوع بحث می
خواھند حقیقت را بفھمند. بلکه دیرزمانی است بر این اساس  کنی که نمی و مناظره می

که امام علی مافوق بشریت است و حقیقت را آن گونه که ھست اند  ریزی شده برنامه
 طرفانه نوشته شده است قبول ندارند. پذیرند و حتی تاریخی را که بی نمی

                                                                                                                                              
ھای فراوانی  گوید خدای من الله است و برای شما از سوی خدایتان نشانه کشید که می را می

 آورده است؟!
 ھای بدر و احد شرکت کرد و در جنگ بئرمعونه به شھادت رسید. بزرگواری که در جنگ ) صحابی١
از زنان بنی تیم بن مّرة بود که اسالم آورد مشرکان او را بسیار شکنجه کردند. ابوبکر او را از  ) یکی٢

 شد. ھا خرید و آزاد کرد. او با انتساب به پسرش عبین بن کریز، ام عبیس نامیده می آن
داد.  جمله زنانی بود که در آغاز دعوت، اسالم آورد. ابوجھل او را به خاطر ایمانش عذاب می ) از٣

 ابوبکر او را در راه خدا خرید و آزاد کرد.
کند. ابوبکر  ھا را آزاد نمی دو کنیزاِن زنی از بنی عبدالدار بودند که قسم یاد کرده بود ھرگز آن ) آن٤

 د.ھا خرید و در راه خدا آزاد کر آن
 در کنار کعبه. ۴۰-۳۹، ص ۳) البدایة والنھایة، ج ٥
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دھد اولین کسی که از میان یاران پیامبر ایمان آورد و اسالم را با  تاریخ شھادت می
نی که مردم پیامبر را اش یاری کرد، ابوبکر صدیق بوده است. زما جان، مال و خانواده

ند او آن حضرت را تصدیق کرد و با جان و مالش با پیامبر ھمراھی و کرد می تکذیب

م �إن اهللا بعث� إيل« :خطاب به اصحابش فرمود ج ھمدلی کرد. تا جایی که پیامبر
 :»وا ىل صاحىب�أهل فهل انتم تارو واسا� بنفسهو صدقت :ر�قال ابو�و ذبتك :فقلتم

داوند مرا به سوی شما برانگیخت شما مرا تکذیب کردید در حالی که تردید خ بی«
ابوبکر مرا تصدیق و با جان و مالش مرا یاری و با من ھمدردی کرد. پس آیا مرا با 

 ١»گذارید؟! دوستم تنھا می
سبقت در اسالم آوردن و عدم تردید درباره آن بر امام  ستردید ابوبکر صدیق بی

ما عرضت اإلسالم « :فرماید در این باره می ج برتری دارد. پیامبر سطالب ابیعلی بن 
 

ّ
االم را بر ھر « :»ر فإنه لم يتلعثم�تردد غ� أىب بو بوةكنت هل عنده اكىلع أحد إال

کسی که عرضه کردم او درباره آن دچار لغزشی و تردید شد. به جز ابوبکر که او در ین 
 ٢»باره تردید درنگی نکرد.

به نزد  سروایت کرده است که امام علی پس از اسالم آوردن خدیجهابن اسحاق 
ای محمد این چیست؟  :خوانند. علی گفت نماز میھا  آن رفت. مشاھده کرد ج پیامبر
به او فرمود که دینی است که خداوند آن را برای خود برگزیده و باری آن  ج پیامبر

خدای یگانه، عبادت او و کفر پیامبران را براساس آن فرستاده است. پس تو را به 

___________________________ 

و بیھقی در سنن  ۳۴۶۱حدیث شماره  نت متخذا خليالً)كباب لو فضائل الصحابه، (در کتاب  ) بخاری١

 آن را آورده است. ۲۰۸۸۴، حدیث شماره شهادة اهل العصبيةکبری، باب 
حقیقت واضح و آشکار است و نیازی به  :یدگو کتاب البدایة والنھایة می ۱۲۱ص ، ۱کثیر در ج  ) ابن٢

تفکر، نظر و درنگ ندارد. بلکه باید ھر جا که بدان برخورد کرد از آن پیروی و اطاعت کرد. به 

بوة كنت عنده اكما دعوت أحداً إىل اإلسالم إال « :ھمین دلیل پیامبر در مدح ابوبکر فرموده است
یعت با او در روز سقیفه سریع و بدون نظر و تفکر به ھمین دلیل ب »ر فإنه لم يتلعثم�غ� أىب ب

بوده است. زیرا برتری او بر دیگران در نظر صحابه امری واضح بوده است. بدین خاطر زمانی که 

 أبابو يأىب اهللا« :ای مبنی بر خالفت او بنویسد فرمود خواست نوشته ج پیامبر
ّ

 :»ر�املؤمنون إال
و  ۲۱بالذری در انساب األشراف، ص » کند. خداوند و مؤمنان [حکومت غیر] ابوبکر را امتناع می«

 .۱۶۴-۱۶۳، ص ۲، ج النبوة، بيهقیدالئل 
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این امری است که قبل  :علی به او گفت ».کنم نسبت به [بتھا] و الت و عّزی دعوت می
دھم تا اینکه  ام. من ھیج تصمیمی درباره ھیچ کاری انجام نمی از این درباره آن نشنیده

عوت، راز از این ابا داشت که قبل از اعالن عمومِی د ج با ابوطالب سخن بگویم. پیامبر
آوری پس قضیه را  ای علی! اگر اسالم نمی :او فاش شود. به ھمین دلیل به او گفت

کتمان کن. علی آن شب درنگ کرد. سپس خداوند اسالم را در دل علی قرار داد. او 
ای محمد چه چیزی را بر من عرضه کردی؟  :آمد و گفت ج صبح به سوی پیامبر

لله به یگانگی و بدون شریک ھیچ خدایی وجود شھادت بده که جز ا :فرمود ج پیامبر
ندارد و به الت و عزی کفر بورزی و از شریکان و ھمانندانی [که مشرکان برای خداوند 

. عجیب اینکه ١دھند] برائت بجویی. سپس علی چنین کرد و اسالم آورد قرار می
درباره قبول شیعیان اثناعشری با وجود غلو مشھورشان درباره امام علی به تردید او 

این امر « :معتقدند که او گفت ج اسالم در آغاز امر و درخواست مھلت از پیامبر
 ٢»اندیشم. برخالف دین پدرم است و من درباره آن می

از آنجا که از طریق فریقین روایت شده است که ابوبکر با اختیار خود و بدون تردید 
خواست به او فرصتی برای فکر  ج از پیامبر سو درنگ اسالم آورد در حالی که علی

برای او تازه بود پس شیعیان امامیه درباره کدام  ج کردن بدھد. زیرا دعوت پیامبر
 گویند؟! برتری سخن می

اسالم آوردن ابوبکر قبل از علی یا علی قبل  :گویم با این وجود با قاطعیت کامل می
کرد. زیرا خالفت و رھبری  را برای خالفت بیشتر نخواھدھا  آن از ابوبکر ھرگز استحقاق

طلبد که سبقت خلیفه در اسالم آوردن بر مردم  ھایی را می مردم شرایط و شایستگی
 روز جزو شرایط آن نیست! ۳یا  ۲آنھم به مدت 

در شب ھجرت که در پایان دوران  ج در بستر پیامبر ساما خوابیدن حضرت علی
به مدینه و  ج مراه پیامبربه ھ سمکه روی داد ھرگز برتر از ھجرت ابوبکر صدیق

 ھا و خطرات احتمالی نبود. ھا، خستگی ھمراھی او در سختی
را ذکر  ج به ھمین دلیل خداوند در قرآن کریم، کمک ابوبکر صدیق به پیامبر

 :فرماید نموده و می
___________________________ 

 .۳۴، ص ۳و البدایه والنھایه، ج  ۷۹۰، ص ۱) سد الغابة، ج ١
 .علی بن موسی مشھور به ابن طاووس للعالمه شيعی ابوالقاسم، ۲۱۶، ص سعد السعود )٢
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هُ ﴿ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱإِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ إِۡذ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  نَزَل  �َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱَمَعَنا يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
ِ�ُُنوٖ� لَّۡم  ۥَعلَۡيهِ َو�

ِينَ ٱوََجَعَل َ�َِمَة  ۡوَهاتَرَ  � ٱَ�َفُرواْ  �َّ ۡفَ�ٰ ِ ٱَوَ�َِمُة  لسُّ ۗ ۡلُعلۡ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ
 .]۴۰[التوبة: 

اگر پیامبر که [دو نفر بیشتر نبودند و] او دومین نفر بود [و تنھا یک نفر به ھمراه «
داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود.] ھنگامی که آن دو در غار [ثور جای گزیدند و در 

قریشیان به پیامبر گزندی آن سه روز ماندگار] شدند [ابوبکر نگران شد که از سوی 
غم مخور که خدا با ماست [و ما  :برسد] در این ھنگام پیامبر خطاب به دوستش گفت

دھد و ما را به عزت و  کند و از دست قریشیان نجات می را حفظ و به ما کمک می
رساند. در این ھنگام] خداوند آرامش را بر او نازل کرد [و ابوبکر از این پرتو  شکوه می

ف، آرام گرفت] و پیامبر را با سپاھیانی [از فرشتگان در ھمان زمان و ھمچنین الطا
دیدید و سرانجام سخن  بعدھا در جنگ بدر و حنین] یاری داد که شما آنان را نمی

کافران را فرو کشید [و شوکت و آیین آنان را از ھم گسیخت] و سخن الھی پیوسته باال 
ھای  چیره شده است و مکتب آسمانی، مکتب بوده است [و نور توحید بر ظلمت کفر

تواند انجام دھد]  زمینی را از بین برده است.] و خدا با عزت است [و ھر کاری را می
 » دھد.] حکیم است [و کارھا را به جا و از روی حکمت انجام می

را در قرآن ذکر نکرده  ج در بستر پیامبر سطالب ابیاما خداوند خوابیدن علی بن 
به ھمراه پیامبر برای زندگی او خطرناک بود. سختی  ساست. زیرا خروج ابوبکر صدیق

باید  ج و تعقیب و گریز در پی داشت. اما درباره خوابیدن امام علی در بستر پیامبر
گفت در روایات آمده است که پیامبر به او اطالع داده بود که بدو آسیب و گزندی 

 سید.نخواھد ر
[مشرکان] بر در خانه ھا  آن رسیدزمانی که تاریکی شب فرا  :گوید  ابن اسحاق می

خوابد تا بر او یورش برند.  پیامبر گرد ھم آمدند و منتظر بودند تا ببینند چه زمانی می
در بستر من بخواب و  :طالب فرمود را دید به علی بن ابیھا  آن زمانی که پیامبر جای

ھا  آن تردید از سوی بر روی خودت بیندازد و در آن، بخواب. زیرا بیاین عبای سبز مرا 
 ١به تو گزندی نخواھد رسید.

___________________________ 
 .۸، ص ۳) السیرة النبویة، ج ١
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 به او اطالع داده بود که بدو گزندی نخواھد رسید. ج پیامبر
این امری است که علمای بزرگ شیعه اثناعشری در تعریف این جریان در 

 اند.  ھایشان آن را ذکر و بدان اعتراف کرده کتاب
اند  محدثان روایت کرده :نویسد یت الله جعفر سبحانی از علمای معاصر شیعه میآ

را برای پرداخت  ÷خواست ھجرت کند علی بن ابیطالب ج که زمانی که پیامبر
ھا و بازگرداندن امانتھایی که نزد او بود در مکه بر جای گذارد و در شبی که به  دین

احاطه کرده بودند به او دستور داد در  شد و مشرکان خانه او را سوی غار خارج می
ای علی عبای یمنی سبز مرا بر روی خودت  :به او گفت ج بستر او بخوابد. پیامبر

به تو آسیبی نخواھد ھا  آن تردید ان شاء الله از سوی بینداز و در بستر من بخواب بی
من با ( . ھمچنین شیخ محمد باقر خراسانی در تعلیق بر عبارت١رسید و او چنین کرد

را در غار حفظ کردم) از کتاب االحتجاج طبرسی  ج فدا کردن جان خودم جان پیامبر
 ٢کند. این امر را تأیید می

رسانند با  داند دشمنان ھرگز بدو آسیبی نمی پس آیا فداکاری کسی که یقینًا می
اش را در سفر ھجرت در خطر  کسی که خود به سوی مرگ پیش رفته و خود و خانواده

 ، مساوی است؟!٣نابودی و مرگ قرار داده است
اعتقاد شیعه امامیه مبنی بر منصوص بودن امامت حضرت علی ھا  این اگر به ھمه

و اینکه جانشین فقط پس از وفات  ١به وسیله حدیث الدار ج به عنوان جانشین پیامبر

___________________________ 

 .۳۲۹، ص ۱۰ اإلمامة)، جو (العدلالقرآن  ) مفاھیم١

 االحتجاج.، کتاب ۱۶۰، ص ) حاشیه٢

آورد. عبدالله پسر ابوبکر ھم  و ابوبکر غذا می ج ھر روز عصر برای پیامبر سدختر ابوبکر ) اسماء٣
کرد و شب ھنگام برایشان به غار  آوری می شنید جمع اخباری را که در روز می ج برای پیامبر

ھا شک  گشت تا صبح ھنگام در میان قریش باشد و آن برد. سپس در ھنگام سحر به مکه بازمی می
نکنند. غالم ابوبکر یعنی عامر بن فھیر، در روز وظیفه چرای گوسفندان ابوبکر را به عھده داشت تا 

ز شیر گوسفندان سیر کند و با اثر پای ھا را ا ھا را از کنار غار بگذراند تا آن شب ھنگام آن
گوسفندان رّد پای عبدالله بن ابوبکر را پاک کند تا مشرکان رد پای او را در کنار غار پیدا نکنند. 

 ، السرية النبوية البن اسحاق).92-91، ص 15فتح الباری، ج  :(نگا
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رد تا اعتراف پیامبر خواھد بود را بیفزاییم، این امر شیعیان امامیه را مجبور خواھد ک
با فداکاری ابوبکر در  ج و خوابیدن او در بستر پیامبر سکنند که فداکاری امام علی

 سفر ھجرت قابل مقایسه نیست.
در آن  ستوانیم شیعیان امامیه را ملزم به اقرار به این امر کنیم که علی بلکه ما می

تر پیامبر خوابید و رساند در بس شب با اطمینان خاطر از اینکه ھیچ کس بدو زیانی نمی
توانند انکار کنند در  نیازی نداشت. چگونه می ج به مطمئن کردن او از سوی پیامبر

روند و مرگشان در  دانند چه زمانی از دنیا می کنند که امامان می ادعا میھا  آن حالی که
و ھر امامی را امام  ٣؟ و امامان علم گذشته و آینده را دارند٢اختیار خودشان است

تا  ٥و امام علی در آن زمان ازدواج نکرده بود ٤کند گری ھمانند او غسل و دفن میدی

                                                                                                                                              
دار یا دعوت خویشاوندان به اسالم یکی از مھمترین نصوصی است که شیعیان امامیه برای  ) حدیث١

کنند که در صفحات آینده به تفصیل درباره آن  بدان استناد می سطالب اثبات امامت علی بن ابی
 سخن خواھیم گفت. 

رجاتعنوان یکی از ابواب اصول کافی کلینی و  ) این٢ نوار مجلسی و ... صفار و بحاراأل بصائر الدّ

روایت را ذکر  ۱۴، ۵۰۰ص  بصائر الدرجاتروایت و صفار در  ۸است. کلینی تحت عنوان این باب 

روایت بسنده  ۶به ذکر  حاراألنوارب ۲۸۷-۲۸۵، ص ۷کرده است. در حالی که مجلسی در ج 
 کرده است.

ایت را آورده است. رو ۶عنوان نیز نام یکی از ابواب اصول کافی کلینی است که در آن  ) این٣
کند.  روایت شیعی را نقل نموده است که این مفھوم و عقیده را تأکید می ۲۲مجلسی در این باره 

 األرضو وت السمواتك(و أنه عرض عليهم ملتحت عنوان  ۱۱۷-۱۰۹، ص ۲۶بحاراألنوار، ج  :نگا

ھا [ائمه  ین بدانھا و زم یعنی حکومت آسمان :ون إلی يوم القيامة)كما يو انكيعلمون علم ماو
گاھی دارند. گانه] عرضه شده است و آن دوازده  ھا از گذشته [و حال] و آینده تا روز قیامت آ

 :نویسد می ۲۸۸، ص ۲۷از ابواب کتاب بحاراألنوار مجلسی این عنوان را دارد که در جلد  ) یکی٤
روایت را ذکر کرده  ۷ره آن و دربا )†بعض أحوال وفاهتمو اليدفنه إال إمامو (باب أن االمام اليغسله

 است.
در سال دوم ھجری با حضرت فاطمه ازدواج کرده است که  سثابت شده است که امام علی ) چنین٥

گوید این امر در سال دوم پس  می لدر بیوگرافی حضرت فاطمه ۱۱۹، ص ۲ذھبی در السیر ج 
ازدواج فاطمه با علی  :نویسد می ۱۱۴، ص ۶از جنگ بدر روی داد. نویسنده عون المعبود در جلد 

الحجه روی داد. این در حالی است که  ھا در ذی در سال دوم ھجری در ماه رمضان و زفاف آن
شب پنج شنبه در سال سوم ھا در  شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه معتقد است که ازدواج آن
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چنانچه مشرکان او را بکشند یکی از امامان از نسل او به غسل و تدفین او پردازد. 
بنابراین دقیقًا مطابق اعتقاد شیعیان است که معتقدند امام کامًال یقین داشت که بدو 

 رسد! زیانی نمی
ھای بزرگ او  ترین فرد اصحاب بوده است و فداکاری یند امام علی شجاعچنانچه بگو

در خیبر و ... ذکر شود تا برای سزاوارتر بودن او از ابوبکر برای خالفت بدان استناد 
ترین افراد صحابه بود.  تردید امام علی یکی از شجاع بی :شود در پاسخ خواھم گفت

ھا و  اه این امر است. اما ما درباره شایستگیھای او در نبردھا گو مبارزات و قھرمانی
کنیم. ویژگی شاخص امام علی رزمندگی و  ومت صحبت میشرایط خالفت و حک

برتر باشد.  سدالوری در میدان جنگ بود که ممکن است از این نظر از ابوبکر صدیق
 ھای امام در این امر گمانی نیست. اما خالفت و حکومت به سرباز رزمنده و قھرمانی

ی او در میدان جنگ نیاز ندارد. بلکه به رھبری فعال و دارای سلطه و ھا ویژگی علی و
 کنترل نیازمند است.

 برتر بود. ابیطالبابوبکر صدیق در این صفت از علی بن 
ھای دیگر قریش بسیار کوچک  ابوبکر از قبیله ضعیف تیم بود که در مقایسه با تیره

و قیام مسیلمه کذاب، اسود عنسی، سجاح و  ج پیامبربود. با این وجود او پس از وفات 
... توانست مسلمانان را رھبری کند. در نتیجه پیروز شد و توانست پس از ظھور 
حرکات مرتدان استقرار و ثبات و آرامش را به شبه جزیره عربستان بازگرداند. در حالی 

ی جایگاه و موقعیت در میان اعراب داراھا  آن ھاشم بود که که امام علی که از بنی
و در ھنگام بروز  سای و سیاسی مھمی داشتند. او پس از شھادت عثمان قبیله

اختالف میان مسلمانان نتوانست بر اوضاع مسلط شود و آن را کنترل کند. این امری 
آوری و مبارزه در  واقعی است که باید در آن کمی اندیشید. شاید امام علی در رزم

ھای  برتری داشته باشد. اما در رھبری امت و کنترل جریانمیدان جنگ در ابوبکر 
در یک فضای واحد موفق ھا  آن سیاسی رقیب در جامعه اسالمی و گرد ھم آوردن

 نبود. این حقیقت بدون ھرگونه پیراستگی است.
کند شجاعت را فقط با  مسأله شجاعت باید گفت چه کسی ادعا میدربارۀ  اما

؟ معیار شجاعت، کشتن دشمنان به دست خویش و توان مقایسه کرد جنگیدن می
                                                                                                                                              

بحاراألنوار این امر را نقل کرده است. به ھر  ۹۲، ص ۴۳ھجری روی داد که مجلسی ھم در ج 
 حال این ازدواج دو سال پس از ھجرت یا کمی بعد روی داد.
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ترین مردم بود. امام علی  شجاع ج قدرت بدنی نیست. بنا به گفته حضرت علی پیامبر
گرفتیم و دو سپاه با ھم  ھنگامی که در موقعیت دشواری قرار می :گوید می
 جنگیدند، خودمان را پشت سر پیامبر مخفی و به وسیله او خودمان را حفظ می
یم. زیرا او نزدیکترین فرد ما به سپاه دشمن بود و او ھمواره در پیشاپیش سپاه ردک می

 قرار داشت.
در جنگ حنین شکست خوردند در حالی که او بر روی قاطری  ج یاران پیامبر

گفت تا خود را  و نام خود را می کرد می نشسته بود و آن را به سوی دشمن ھدایت

تردید من  بی« :»ذب أنا ابن عبداملطلبك نا انلىب الأ« :فرمود مخفی نکرده باشد و می
 »پیامبر و فرزند عبدالمطلب ھستم.

بّی بن خلف را در جنگ  ج با این وجود پیامبر
ُ
با دست خویش فقط یک نفر آن ھم أ

 احد کشت.
در میان اصحاب پیامبر افرادی بودند که بیش از ابوبکر، عمر، عثمان و علی از افراد 

ھا  آن تر نبودند. از جمله از این چھار نفر شجاعھا  آن ته بودند. اگرچهسپاه کفار را کش
نفر جنگجوی کفار را  ۱۰۰بّراء بن مالک برادر انس بن مالک است که به تنھایی 

 شرکت داشت.ھا  آن کشت. این تعداد غیر از افراد دیگری بود که او در کشتن
ھیچکدام از خلفا این تعداد از مشرکان را نکشت. بلکه حتی  ج در دوران پیامبر

را ھا  آن حمزه سیدالشھدا شیر خدا و عموی پیامبر که در قله شجاعت بود این تعداد از
 ١به قتل نرسانده بود.

ابوبکر صدیق در آغاز بعثت تنھا ھمراه و یاور پیامبر بود. زیرا او تنھا مردی بود که 
زمانی که مردم در اثر  ج . ھمچنین او پس از وفات پیامبرردک می پیامبر را ھمراھی

این حادثه دچار شوک شدند ثبات شدیدی داشت و با خطبه خود مردم را بیدار کرد و 
پرستیدند بدانند که محمد مرده است و کسانی  ای مردم کسانی که محمد را می :گفت

میرد. ھمه این امور بر  میپرستیدند بدانند خداوند زنده است و ھرگز ن که خدا را می
شایستگی ابوبکر صدیق برای رھبری جامعه اسالمی و برتری او در این باره بر دیگران 
داللت دارد که مھاجرین و انصار ھم بدون تردید این امر را قبول کردند. این برخی از 

کنم. دادن میان ابوبکر و علی بیان   ھایی بود که الزم دیدم درباره مسأله برتری ردیه

___________________________ 

 ؛ با اندکی دخل و تصرف.۲۴۹-۲۴۷ابن تیمیه، ص  املسائل تقی الدينجامع  )١
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اگرچه از اطاله کالم درباره این امور که ھیچ سودی ندارد احساس ناخوشایندی دارم. 
ھای مؤمن، فاضل و بزرگواری  برای من این نکته کافی است که آن دو شخصیت، انسان

 بودند که اسالم را یاری کردند، آنگاه که دیگران از کمک به اسالم خودداری نمودند.
شان را در راه کمک به این دین تقدیم کردند. پس دیگری برای  جان، مال خانوادهھا  آن

 من چه نفعی دارد که کدامیک از دیگری برتر است!

 ١تر است استناد امامیه به قرآن از استدالل اهل کتاب بدان ضعیف
یھود و ( در قرآن کریم آیات فراوانی آمده است که ظاھرًا بر صحت دین اھل کتاب

برای عدم لزوم اسالم آوردنشان و پیروی از ھا  آن داللت دارد.نصاری و صابئه و ...) 
تر از  شان بسیار قوی استداللھا در داللتکنند. این  بدان استناد می ج پیامبر اسالم

 کنند. آیاتی است که شیعیان امامیه برای اثبات امامت بدان استناد می
ھیچ حجتی بر آنچه [یھود و نصاری] در آن آیات ھا  آن با این وجود معتقدیم

معانی آیات را به مفاھیمی غیر از ھا  آن گوییم که گویند ندارد. بلکه با قطعیت می می
 کنند. معانی حقیقی تحریف می

 :فرماید ره بقره است که خداوند میسو ۶۲از جمله این آیات آیه  )۱

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِٰ� ٱوَ  �ََّ�َٰرىٰ ٱَهاُدواْ وَ  �َّ ِ  �َ  ِٔ ل�َّ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

َ
[البقرة:  ﴾٦٢وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

۶۲[.  
پرستان و  اند، یھودیان، مسیحیان و صائبین [فرشته کسانی که ایمان آورده«

ر کسی که خدا و روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده پرستان] ھ ستاره
باشد چنین افرادی پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ بوده و ترسی برآنان نیست و غم 

 .»و اندوھی بدیشان دست نخواھد داد
ظاھر این آیه بر صحت دین یھودیان و مسیحیان داللت دارد. زیرا برای نجات در 

به خداوند و روز قیامت و اعمال نیک را ذکر کرده است و از ایمان به قیامت فقط ایمان 
و ارکان دیگر اسالم سخن به میان نیاورده است. پس آیا  ج نبوت حضرت محمد

___________________________ 

 .۱۳۸-۱۳۲، ص أصول الباطلو اصول احلقاملنهج القرآنی الفاصل بني  )١
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کنند تا این حّد در  ھا استناد می برای اثبات امامت که بدانھا  آن ھیچکدام از دالیل
 داللت بر مقصودشان وضوح و قوت دارد؟

استدالل به این آیه در معزول داشتن آن از آیات محکم دیگری است که  اما اشکال
کند. آیه مذکور به  ذکر می ج از جمله شروط نجات را اسالم آوردن و پیروی از پیامبر

معنای آن است کسی که اسالم به او نرسیده و از دنیا رفته باشد چنین شرایطی را 
است. بلکه با ارجاع آن به اصل یعنی آیات دارد. اگرچه این قید در این آیه ذکر نشده 

 یابیم. محکم دیگر این امر را درمی
جا حق داریم بپرسیم آیا در ھمه قرآن آیه یا نصی وجود دارد که حتی ظاھر  در این

گانه داللت کند ھمچنانکه ظاھر نص این آیه بر  یا امامان دوازده سآن بر امامت علی
که اگر آیات محکم دیگری نبود  کرد می صحت دین یھودیان، مسیحیان و صائبه داللت

 که آن را مقید سازد، این آیه به معنای نص صریحی برای نجات وصحت دینشان بود؟؟
 :فرماید خداوند می )۲

ٓ إَِ�َۡك فَۡ� فَإِن ُكنَت ِ� َشّكٖ ّمِمَّ ﴿ نَزۡ�َا
َ
ِينَ ٱِل  َٔ آ أ  ﴾٩٤ِمن َ�ۡبلَِكۚ  ۡلِكَ�َٰب ٱَ�ۡقَرُءوَن  �َّ

  .]۹۴[یونس: 
اسرائیل] که بر تو نازل  ھای موسی و فرعون و بنی اگر درباره چیزی [از داستان«

 اند و] شده است تردید دارای از کسانی سؤال کن که قبل از تو [اھل کتاب بوده
 »اند. خوانده آسمانی را میھای  کتاب

 :ھمچنین فرموده است

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ 
َ
 .]۷[األنبیاء:  ﴾٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

آسمانی] ھای  کتاب دانید از اھل کتاب، [اھل علم و آشنایان به اگر این را نمی«
 »بپرسید.

م. پس ما مرجع ھستیم. ما اھل ذکر [کتاب] ھستی :گویند یھودیان و مسیحیان می
تردید سیاق آیه بر این امر داللت دارد که  توانیم کافر باشیم؟! بی در نتیجه چگونه می

 ج مقصود از اھل ذکر، اھل کتاب است. زیرا قریشیان برای بطالن نبوت حضرت محمد
رود.  ازارھا راه میخورد و در ب ند و اینکه او غذا میکرد می به بشر بودن او استدالل

 :خداوند فرمود
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رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ َفۡ� ﴿
َ
ۡهَل  َٔ َوَمآ أ

َ
 ٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

ُ�لُوَن 
ۡ
َعامَ ٱَوَما َجَعۡلَ�ُٰهۡم َجَسٗدا �َّ يَأ   .]۸-۷[األنبیاء:  ﴾٨َوَما َ�نُواْ َ�ِٰ�ِينَ  لطَّ

ی که پیامبر و در عین حال انسان ھستی. بلکه] پیش از تو جز تنھا تو نیست«[
ایم. از [اھل علم و]  ایم که بدیشان [دین آسمانی را] وحی کرده مردانی را برنینگیخته

دانید. ما پیامبران را به صورت  آشنایان به کتاب آسمانی پرسید، اگر این را نمی
ھای  ان انسان بوده و ھمچون انسانایم. [بلکه آن جسدھایی که غذا نخورند، نیافریده

 »اند. اند] و عمر جاویدان ھم نداشته دیگر خورده، نوشیده و زندگی کرده و در آخر مرده
به شما ھا  آن توانید از اھل ذکر [کتاب] بپرسید تا دانستید می یعنی اگر قبًال نمی

 اند یا نه؟ بگویند که آیا پیامبران بشر بوده

ْ  َٔ َفۡ� ﴿ پس عبارت ۡهَل  لُٓوا
َ
عبارت است که خداوند  معادل این .]۷[األنبیاء:  ﴾ّ�ِۡكرِ ٱأ

ِينَ ٱِل  َٔ فَۡ� ﴿ :فرموده است إِن ﴿ و عبارت .]۹۴[یونس:  ﴾ِمن َ�ۡبلَِكۚ  ۡلِكَ�َٰب ٱَ�ۡقَرُءوَن  �َّ
فَإِن ﴿ :عبارت است که خداوند فرموده است معادل این .]۷[األنبیاء:  ﴾ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ُكنَت 
َ
آ أ   .]۹۴[یونس:  ﴾ِ� َشّكٖ ّمِمَّ

 :در آیه قبل از آن چنین آمده است دقیقاً 

 ِصۡدٖق َوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن ﴿
َ
أ ٰٓءِيَل ُمَبوَّ نَا بَِ�ٓ إِۡسَ�

ۡ
ّيَِ�ٰتِ ٱَولََقۡد بَوَّ�   .]۹۳[یونس:  ﴾٩٣لطَّ

اه دلپذیری [که فلسطین اسرائیل را در جایگاه خوب و اقامتگ از آن به بعد] بنی«[
 »ای را بدیشان عطا کردیم. است] منزل و مأوی دادیم و روزیھای پاکیزه

 :فرماید میھا  آن بود. بلکه خداوند دربارهھا  آن که این مدح و ستایش

ن َ�ۡعَلَمهُ ﴿
َ
َُّهۡم َءايًَة أ َو لَۡم يَُ�ن ل

َ
ٰٓءِيَل  ۥأ ُؤاْ بَِ�ٓ إِۡسَ�   .]۱۹۷[الشعراء:  ﴾١٩٧ُعلََ�ٰٓ
اسرائیل [به  آیا ھمین نشانه برای [ایمان آوردن] ایشان کافی نیست که علمای بنی«

گاھند؟!.  »خوبی] از آن آ
تر از ادعای امامیه مبنی بر  این آیه برای داللت بر ادعای یھودیان و مسیحیان قوی

 گانه است! امامان دوازده »اھل ذکر«این نکته است که مقصود خداوند از 
امامان) در آن ھیچ ارتباطی وجود ندارد و ھیچ ( ان مطلب آیه و ذکرزیرا قطعًا می

داللت ندارد. اگر یھودیان و مسیحیان با امامیه درباره ھا  آن قرینه نزدیک یا دوری بر
این آیه اختالف پیدا کنند کدامیک بیشتر برحقند کامًال واضح است که رجحان و 
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حق خودتان  :ما به امامیه خواھیم گفتبرتری از آن یھودیان و مسیحیان خواھد بود. 
کید بدان  را در این آیه از یھود و نصاری بازستانید. سپس برای اثبات آنچه ادعا می

 استناد و استدالل کنید!!
 :فرماید خداوند می )۳

ٰٓءِيَل ﴿ ْ ٱَ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ۡلُتُ�ۡم َ�َ  لَِّ�ٓ ٱنِۡعَمِ�َ  ۡذُكُروا ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َو�

َ
�

  .]۴۷[البقرة:  ﴾٤٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
اسرائیل! به یاد آورید نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم، و اینکه من شما   ای بنی«

 »را [از نظر نعمتھای گوناگون] بر جھانیان برتری دادم.
 آیه به صراحت داللت دارد بر اینکه خدادو بار در قرآن این آیه وارد شده است، این 

 را برتری داده و برگزیده است.ھا  آن
 :فرماید ان میخداوند در سوره دخ

ٰٓءِيَل ِمَن ﴿ ا ّمَِن  ۥِمن فِرَۡعۡوَنۚ إِنَّهُ  ٣٠لُۡمِه�ِ ٱ ۡلَعَذابِ ٱَولََقۡد َ�َّۡيَنا بَِ�ٓ إِۡسَ� َ�َن َ�ِ�ٗ
َ�ُٰهمۡ ٱَولََقِد  ٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ٰ ِعۡلٍ� َ�َ  ۡخَ�ۡ   .]۳۲-۳۰[الدخان:  ﴾٣٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ

اسرائیل را از عذاب خوارکننده رھایی بخشیدیم. [ایشان را نجات دادیم] از  ما بنی«
نمود. و از زمره تبھکارانی  فروخت و ستمگری می فرعون کسی که بر دیگران بزرگی می

گاھانه [و با شناختی که از  نند. ما بنیگذرا بود که ظلم و فساد را از حد می اسرائیل را آ
ایشان داشتیم، در آن عصر و زمان] برگزیدیم و بر جھانیان برتری دادیم [و آنان را ملت 

 ».]برگزیده عصر خویش کردیم
 اند. ای بوده ملت بزرگ و برگزیدهھا  آن کنند بر اینکه این آیات داللت می

ملت برگزیده ھستند وجود ندارد؟ چرا به این مطلب ھا  آن آیا در قرآن دلیل اینکه
امامیه) که خود را برتر از تمام امت اسالم و ھمه جھانیان ( اقرار نکنیم؟ این سؤال را از

پرسیم. در حالی که ھیچ دلیل قرآنی مثل این یا شبیه این را ندارند. حال،  دانند می می
 نیز ھست.ھا  آن رھرگونه ردی بر ادعای یھودی، به طریق اولی رد غی

به یاد آورید نعمت مرا » شیعیان علی«ای « :فرمود شما تصور کنید که خداوند می
ما « :فرمود یا می» که به شما ارزانی داشتم. و اینکه من شما را بر جھانیان برتری دادم

گاھانه، برگزیدیم ھا  آن شیعیان امامیه را از عذاب خوار کننده رھایی بخشیدیم و ما را آ
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گفتند؟ آیا با استفاده از این آیات بر حقانیت خود و  چه می» بر جھانیان برتری دادیمو 
 کردند؟ وجوب تبعیت از مذھب خود استدالل نمی

فرمود، به ھیچ  کند که حتی اگر خداوند این را می منطق علم و استدالل حکم می
م یھود که در مورد آمد، زیرا ھمین آیات برای قو به حساب نمیھا  آن عنوان دلیلی برای

ھم ھا  آن اند، به ھمین صورت اگر در مورد غیر نازل شده دلیل و حجت نشدهھا  آن خود
 دھد. نمیھا  آن نازل شود دلیلی به دست

ای ھم  حاال که ھمانند این آیات در مورد امامیه نازل نشده و حتی کوچکترین اشاره
 اقعیت برخوردار است؟به آنان نشده است ادعاھای آنان تا چه اندازه از و

ٰٓءِيَل ﴿  .]۱۶[الجاثیة:  ﴾١٦�ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَولََقۡد َءاتَۡيَنا بَِ�ٓ إِۡسَ�
 »اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم. ما به بنی«

بگذار و ببین نتیجه چه » بنی علی«یا » امامیه«کلمه » اسرائیل بنی«به جای کلمه 
 شود؟ می

ٰٓءِيَل ﴿ ۡوَرۡ�َنا بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
 .]۵۳[غافر:  ﴾٥٣ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ

 »اسرائیل را وارثان کتاب [تورات] کردیم. و بنی«
 ؟»ایم شیعیان علی را وارثان کتاب کرده« :تصور کن که خداوند فرموده است

ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ﴿ ْۖ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�مَّ وا ٰٓءِيَل بَِما َصَ�ُ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�  .]۱۳۷[األعراف:  ﴾١٣٧َ�َ
اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند،  و وعده نیک پروردگارت بر بنی«

 »تحقق یافت.

َِ�ٓ  وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ۦۖ فََ� تَُ�ن ِ� ِمۡرَ�ةٖ ّمِن ّلَِقآ�ِهِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿ ِ�ّ
ٰٓءِيَل  ْ � ٢٣إِۡسَ� ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

 .]۲۴-۲۳[السجدة: 
ما برای موسی کتاب [تورات] را فرو فرستادیم، و شک نداشته باش که موسی «

اسرائیل گرداندیم. و از میان  ھنمون و راھنمای بنیتورات را دریافت داشت و ما آن را ر
اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما [و برابر قوانین ما، مردمان را]  بنی

ھا] شکیبایی  اسرائیل [در راه خدا بر تحمل سختی نمودند، بدانگاه که بنی راھنمایی می
 »ورزیدند به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند.
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متن این  :گفتند اسرائیل، امامیه آورده شده بود، می ر این آیات اگر به جای بنید
 ١آیات به صراحت در مورد امامت و ائمه وارد شده است.

واقعیت این است که امامیه با استفاده از این آیه، با وجود اینکه در مورد 
 اند!! اسرائیل نازل شده است، به امامت استدالل کرده بنی

 :فرماید میخداوند  )۴

َخَذ ﴿
َ
ُ ٱ۞َولََقۡد أ ٰٓءِيَل َوَ�َعۡثَنا ِمۡنُهُم  �َّ ۖ  ۡ�َ�ۡ ٱِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ� [المائدة:  ﴾١٢َعَ�َ نَقِيٗبا

۱۲[.  
اسرائیل پیمان گرفت و دوازده رھبر برای آنان تعیین  گمان خداوند از بنی بی«
 »کرد.

گمان خداوند از آل محمد، پیمان  بی« :حاال تصور کن که خداوند فرموده است
 گفتند؟ چه میھا  آن »گرفت و دوازده رھبر برای آنان تعیین کرد

این آیه در مورد ائمه نازل شده و ائمه در نص قرآن با صراحت ذکر :گفتند می
 اند. شده

___________________________ 
ھا و تخیالت ذھنی ما نیستند. بلکه عین آن چیزھایی که  کنیم فرضیه این مطالبی که ما ذکر می )١

اند. از جمله، عالمه کلینی در کتاب (الکافی)  علمای امامیه از زمانھای بسیار گذشته آن را گفته
 :کنیم ھا را نقل می از آنھایی را به ائمه نسبت داده که ما بعضی  گفته

ان «» این آیه را به این صورت آورده است ÷جبرئیل« :نقل شده که گفت ÷از امام باقر -۱

 .۴۲۴، ص ۱ج ، »الليعهدهيم طريقاو ن اهللا ليغفرهلمكالذين ظلموا [ال حممد] مل ي

ثر كافأبی «جبرئیل این آیه را به این صورت آورده است « :روایت شده که گفت ÷از امام باقر -2

 »فوراً كالناس [بوالية علی] إال 

من شاء و م [فی علی] فمن شاء فليؤمنكقل احلق من رب« :این آیه را نیز به این صورت آورده است

 .۴۲۵، ص ۱ج  »فر إنا اعتدنا للظاملني [آل حممد] ناراً كفلي

بئسام «جبرئیل این آیه را به این صورت بر پیامبر نازل کرد « :نقل شده که، گفت ÷از امام باقر -۳

 .۴۱۷، ص ۱ج  ،»فروا بام انزل اهللا [فی علی] بغياً كاشرتوا به أنفسهم أن ي

 نتمكو ان «جبرئیل این آیه را بدین گونه بر پیامبر نازل کرده است « :از جابر نقل شده که گفت -۴

. امثال این کفریات را در ۴۱۷، ص ۱ ، ج»اتوا بسورة من مثلهريب مما نزلنا علی عبدنا [فی علی] فيف 
 توان یافت. کتاب کافی به وفور می
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به ھا  آن اسرائیل نازل شده ھیچ دلیلی برای اما این آیه با وجود اینکه در مورد بنی
آید. آیا نزد امامیه به عنوان دلیل، حتی یک آیه قرآن با این صراحت و  نمی حساب

 روشنی وجود دارد؟
اسرائیل را برگزیده او را بر تمام زنان  شود که زنی از بنی  خداوند در قرآن یادآور می

دنیا برتری داده است، آن زن مریم دختر عمران است. خداوند، بدون شوھر فرزندی به 
 :فرماید یامبری برگزید، خداوند میاو را به پ او بخشید و

َ ٱَ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ�ۡذ قَالَِت ﴿ َرِك وَ  ۡصَطَفٮٰكِ ٱ �َّ ٰ �َِسآِء  ۡصَطَفٮٰكِ ٱَوَطهَّ َ�َ
  .]۴۲[آل عمران:  ﴾٤٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ

ای مریم! خدا ترا برگزیده و  :تو حضور نداشتی] ھنگامی که فرشتگان گفتند«[
 »ات داشته است و تو را بر ھمه زنان جھان برتری داده است. پاکیزه

برد،  س) نام می( ت مریمتعداد زیادی از آیات دیگر قرآن خداوند به صراحت از حضر
 :فرماید می

قَۡت  لَِّ�ٓ ٱِعۡمَ�َٰن  ۡ�َنَت ٱَوَمۡرَ�َم ﴿ وِحَنا َوَصدَّ ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�َنَفۡخَنا �ِيهِ ِمن رُّ
َ
أ

  .]۱۲[التحریم:  ﴾١٢ۡلَ�ٰنِتِ�َ ٱَوَ�نَۡت ِمَن  ۦبَِ�لَِ�ِٰت َرّ�َِها َوُ�ُتبِهِ 
ھمچنین خداوند [از میان مؤمنان، دومین الگو] مریم دختر عمران را مثال زده «

اک نگاه داشت. و ما از روح متعلق به خود در است که دامن به گناه نیالود و خود را پ
ھایش را تصدیق کرد، و از زمره مطیعان و  آن دمیدیم، و او سخنان پروردگارش و کتاب

 »فرمانبرداران خدا بود.
به ھا  آن ھیچ کدام از این آیات سودی به حال یھودیان ندارد، و ھیچ دلیلی برای

ھا  آن نیکوکار خود قطع رابطه کرده و از با این گذشتگانھا  آن آیند. زیرا حساب نمی
 :فرماید د. ھمان طور که خداوند میان پیروی نکرده

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب ﴿
َ
إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمۢن َ�ۡعِدي� قَالُواْ  لَۡمۡوُت ٱأ

 ١٣٣ُمۡسلُِمونَ  ۥ�ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗدا َوَ�ُۡن َ�ُ  مَ  َۧ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك �َ�َٰه َءابَآ�َِك إِبَۡ�ِٰ� 
ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َوَلُ�م مَّ مَّ

ُ
ا َ�نُواْ  َٔ تِۡلَك أ ُلوَن َ�مَّ

  .]۱۳۴-۱۳۳[البقرة:  ﴾١٣٤َ�ۡعَملُونَ 
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کنید و ادعا دارید که بر آیین  را تکذیب میآیا [شما یھودیان و مسیحیان که محمد «
یعقوب ھستید] ھنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید [تا آیین را بشناسید که 

پس از من چه چیز را  :بر آن از دنیا رفت؟] آن ھنگامی که به فرزندان خود گفت
ه خداوند فدای تو، خدای پدرانت ابراھیم و اسماعیل اسحاق را ک :پرستید؟ گفتند می

یگانه است و ما تسلیم [فرمان] او ھستیم [و سر عبادت و بندگی بر آستانش 
ساییم.] [به ھر حال جنگ و جدل درباره آنان چرا؟] ایشان قومی بودند که مردند و  می

سر خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است. و آنچه شما فراچنگ 
شوند [و ھیچ  اند از شما پرسیده نمی هکرد می باره آنچهاید، از آن شماست، و در آورده

 »گیرند.] کس مسئول اعمال دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری نمی
 :فرماید ھمچنین می

ۡهَل ﴿
َ
أ ْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱلَۡسُتۡم َ�َ نزَِل  ۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�ُِ�ۡمۗ إَِ�ُۡ�م مِّ    .]۶۸[المائدة:  ﴾٦٨ن رَّ
شما بر ھیچ [دین ای اھل کتاب!  :ای فرستاده [خدا، محمد مصطفی!] بگو«

بند] نخواھید بود، مگر آنکه [ادعا را کنار بگذارید و عمال  سمانی پایصحیحی از ادیان آ
شده احکام] تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان [به نام قرآن] برایتان نازل 

 »است برپادارید [و در زندگی پیاه و اجرا نمایید.]
 و پیروی از او است. ج اولین چیزی ھم که باید بر پای داشته شود، ایمان به پیامبر

تردید برای خود لقب ساختن و خود را نسبت دادن به فرد، بدون عمل و پیروی  بی
د. رسان ی به او نمیکردن واقعی از کسی که خود را به او نسبت داده است ھیچ سود

 :فرماید ھمان طور که خداوند می

ۡوَ� ﴿
َ
ِيَن  �َّاِس ٱإِنَّ أ َبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ   .]۶۸[آل عمران:  ﴾٦٨�َّ

سزاوارترین مردم [برای انتساب] به ابراھیم [و دین او] کسانی ھستند که [در «
 »نمودند.زمان ابراھیم دعوت او را اجابت کردند و] از او پیروی 

 دادند. نه آنانکه فقط او را دوست داشتند یا خود را به او نسبت می
و خود را نسبت دادن به او،  ÷امروزه دوستی قوم یھود برای حضرت یعقوب

و بقیه  ÷و حضرت سلیمان ÷، حضرت موسی÷دوست داشتن حضرت داود
ادن به پیامبران، و دوست داشتن حضرت عیسی از طرف مسیحیان و خود را نسبت د
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ھایی که این  ھیچ سودی ندارد. زیرا از راه، روش و آموزهھا  آن آن حضرت، برای
 :فرماید اند. خداوند می ی دور شدهاند به کل پیامبران بزرگوار از طرف خدا آورده

﴿ ْۗ ۡو نََ�َٰرٰى َ�ۡهَتُدوا
َ
  .]۱۳۵[البقرة:  ﴾١٣٥َوقَالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ

یھودی یا مسیحی بشوید تا  :گویند کنند و] می اری میو [لکن برگفته خویش پافش«
 »[به راه راست] رھنمود شوید.

این نوع انتساب یک ادعای تو خالی است که ھیچ ارزشی ندارد. به ھمین خاطر، 
 :فرماید اوند در ادامه این آیه میخد

  .]۱۳۵[البقرة:  ﴾١٣٥لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَم َحنِيٗفاۖ َوَما َ�َن ِمَن  ۧقُۡل بَۡل ِملََّة إِبَۡ�ِٰ� ﴿
ھای تحریف شده نبوده و] بلکه [دین توحیدی  بگو [ابراھیم ھرگز بر این آیین«

کنیم [که اسالم آن را دوباره  داشته است و ما پیروی از] دین راست و پاک ابراھیم می
 »زنده کرده است] و جزو مشرکان نبوده است.

نسب تو خالی نزد خداوند ھیچ خواھد. اما اسم و  خداوند ملت و دین صحیح را می
 ارزشی ندارد.

این مرض کشنده به ما نیز سرایت کرده و کسانی در میان ما ھستند ھا  این با ھمه
ھا تعصب دارند و به انتساب به بزرگان دین بدون پیروی و  ھا و فرقه که نسبت به نام

اند. البته این  هکنند، حتی به خاطر آن جھاد نیز کرد ھای آنان افتخار می عمل به گفته
در دنیا باعث  :رساند ضرر نیز میھا  آن کار نه تنھا سودی به حال آنان ندارد بلکه به

شود و در آخرت نیز زیان بزرگ و پشیمانی را به بار  فتنه و تفرقه و از ھم پاشیدن می
 آورد. می

رساند، مگر اینکه  نسبت دادن ھیچ سودی به صاحبش نمی ج خود را به پیامبر
 :فرماید د، ھمان طور که خداوند میھمراه با عمل و پیروی واقعی از آن حضرت باش

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿   .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ
 »دارید، از من پیروی کنید. اگر خدا را دوست می :بگو«

دوست داشتن خداوند، نزد او ھیچ ارزشی ندارد، تا زمانی که از تمام حتی تنھا 
 آنچه بر پیامبرش نازل کرده است به صورت صحیح پیروی نشود.

قرار دارد مانند امام علی و  ج تری از پیامبر پس انتساب به کسی که در درجه پایین
 ای دارد؟! ... و ادعای حب و تعصب برای او چه فایده
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تردید  نیم که خداوند با صراحت به این امر دستور داده باشد بیچنانچه فرض ک
منظور او انتساِب بدون پیروی نبوده است. پس وقتی آن کس که خود را به این بزرگان 
نسبت داده با متن صریح قرآن از نظر عقیده و عمل مخالف باشد چگونه است؟! اولین 

 ھای محکم و روشن است. یهمخالفت با قرآن پیروی از متشابھات و ترک کردن آ

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
 »رسد. پیمان من به ستمکاران نمی«

شود، بالفاصله به این آیه  شیعه مطرح میھای  کتاب ھرگاه موضوع امامت در
 :کنند که خداوند فرموده است ل میاستدال

ۖ 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�َّ
و  و [به خاطر آورید] آنگاه را که خدای ابراھیم، او را با سخنانی [مشتمل بر اوامر«

مختلف و با وسایل گوناگون] بیازمود و او [به  ھای راه نواھی و تکالیف و وظایف، و از
را به تمام و کمال و به بھترین وجه انجام داد. ھا  آن خوبی ازعھده آزمایش برآمد و]

آیا از نسل من  :من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. [ابراھیم] گفت :[خداوند بدو] گفت
[درخواست تو را پذیرفتم،  :یشوا و پیغمبر خواھی کرد؟ خداوند] گفت[نیز کسانی را پ

رسد [بلکه تنھا فرزندان نیکوکار تو را در  ولی] پیمان من به ستمکاران نمی
 »گیرد. برمی

گانه  آید تا در البالی آن امامت امامان دوازده سپس نظر امامیه در مورد این آیه می
 باطل شود.ھا  آن اثبات و امامت غیر
چطور چنین چیزی امکان دارد؟ شما حق دارید که تعجب و  :کنید شما سؤال می

وجود  ج سؤال کنید. زیرا وقتی که در متن آیه ھیچ دلیلی بر امامت ائمه بعد از پیامبر
ندارد شما حق دارید سؤال کنید. اما نظریه امامیه استدالل خود را بر قسمت آخر این 

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ :فرماید ریزی کرده است که می پایهآیه   .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
 »رسد. پیمان من به ستمکاران نمی«

رسد. چون گناه نیز ظلم است  ھیچ ظالمی به امامت نمی :چنین استھا  آن نظریه
پس در این صورت باید خلیفه مسلمانان از ارتکاب ھر گناه و خطایی معصوم و پاک 

باشد، ھا  این دست یابد. بلکه الزم است که امام مسلمانان باالتر ازباشد تا به پیمان خدا 
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به طوری که ھیچ گاه مرتکب خطا، سھو و فراموشی نشود. این شرایط نیز فقط در 
 یابد. گانه تحقق می امامان دوازده

یاران ما برای اثبات اینکه امام باید حتمًا  :نویسد می جممع البيان)( طبرسی در تفسیر
کنند. زیرا خداوند  ان و امور قبیح و زشت معصوم باشد به این آیه استناد میاز گناھ

رسیدن عھد خودش را که ھمان امامت است به ظالمان نفی کرده است. کسی که 
 ١کند یا به دیگران. معصوم نباشد یا به خودش ظلم می

 :گوید جعفر سجانی در بیان مسأله عصمت امام و مسأله امامت در آیه مذکور می
استدالل به این آیه برای عصمت امام به تعیین مفھوم امامت ذکر شده در این آیه 
بستگی دارد که مقصود از آن چیزی غیر از نبوت و رسالت است. نبوت منصبی است 

شود، و رسالت جایگاھی است که فرد با دارا بودن آن،  که وحی بر دارنده آن نازل می
شود. امامتی که در پایان عمر حضرت  دار می دهوظیفه ابالغ آن وحی به مردم را عھ

به او داده شد، چیزی غیر از این است. زیرا او نبی و رسول بود و وظایف  ÷ابراھیم
داد تا اینکه با این آیه مورد خطاب واقع  الزمه آن دو را در طول سالیان درازی انجام می

ت با استفاده از نیرو و جا منصب رھبری و اجرای شریع شد. پس مراد از امامت در این
سوره  ۱۲۴کنند که منظور از امامت در آیه  قدرت است. آیه زیر این نکته را بیان می

 :عنای سوم است. خداوند فرموده استبقره ھمان م

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿
َ
ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم  �َّاَس ٱأ ُ ٱَ�َ  ۡلِكَ�َٰب ٱَ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ

ۡلً� َعِظيٗما ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ    .]۵۴[النساء:  ﴾٥٤َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ
ورزند که خداوند از روی فضل و رحمت خود [با  آیا آنان به چیزی حسادت می«

برانگیختن محمد] به مردم [عرب] داه است؟ ما که به خاندان ابراھیم [که جد شما و 
پادشاھی عظیمی را دادیم [مانند سلطنت یوسف آنھاست] کتاب [آسمانی] و پیامبری و 

 »در مصر و حکومت داود و سلیمان در شام.]
پس امامتی که خداوند آن را به حضرت ابراھیم و برخی از افراد نسل او عطا کرد 
ھمان پادشاھی بزرگ مذکور در این آیه است. ما باید در منظور از پادشاھی بزرگ 

قام و جایگاه امامت پس از نبوت و رسالت روشن تحقیق کنیم. زیرا در این صورت م

___________________________ 
 .۳۷۷، ص ۱تفسیر مجمع البیان، ج  )١
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شود که ھمان رھبری حکیمانه و حکومت الھی است که جامعه به وسیله آن به  می
 ١»رسد. سعادت و خوشبختی می

ھیچگاه ھمانند نسل خود  ÷آیت الله سبحانی فراموش کرده است که ابراھیم
 پادشاه و حاکم نبوده است.

 :فرماید ر قرآن کریم درباره او می. خداوند دبه ملک عظیم دست یافت ÷یوسف

وِ�ِل  لُۡمۡلكِ ٱَرّبِ قَۡد َءاتَۡيَتِ� ِمَن ﴿
ۡ
َحادِيِث� ٱوََعلَّۡمَتِ� ِمن تَأ

َ
  .]۱۰۱[یوسف:  ﴾١٠١ۡ�

] پروردگارا! [سپاسگزارم بخشی بزرگی] از :یوسف رو به سوی خدا کرد و گفت«[
گاه کرده ای و مرا از تعبیرخواب حکومت رابه من داده  »ای!. ھا آ

 :فرماید اھی بزرگ رسید. خداوند مینیز به ملک عظیم یا پادش ÷حضرت داود

ُ ٱَوَءاتَٮُٰه ﴿ ۗ  ۥوََعلََّمهُ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لُۡمۡلَك ٱ �َّ ا �ََشآُء   .]۲۵۱[البقرة:  ﴾٢٥١ِممَّ
خواست بدو یاد  و خداوند حکومت و حکمت را بدو [داود] بخشید و از آنچه می«
 »داد.

 :فرماید ھمچنین می

ِينَ ٱبَِل ﴿ �ٖ َوِشَقاقٖ  �َّ   .]۲[ص:  ﴾٢َ�َفُرواْ ِ� ِعزَّ
و حکومت او [داود] را [با در اختیار قرار دادن وسایل مادی و معنوی] استحکام «

اش  بخشیدیم و بدو فرزانگی و شناخت [امور] دادیم و قدرت داوری قاطعانه و عادالنه
 »ارزانی داشتیم.

به بزرگترین حکومت دست یافت که پس از او ھیچ  ÷سلیمان ھمچنین حضرت
 :فرماید سید. خداوند درباره او میکس بدان نر

نَت  ۡغفِرۡ ٱقَاَل َرّبِ ﴿
َ
َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِدٓي� إِنََّك أ

َ
اُب ٱِ� وََهۡب ِ� ُمۡلٗ� �َّ يَ�َبِ� ِ�  ﴾٣٥لۡوَهَّ

  .]۳۵[ص: 
کن که بعد از من کسی را نسزد [که ] ... و به من حکومتی عطا :سلیمان گفت«[

 »تردید تو بسیار بخشایشگری. چنین سلطنت و عظمتی داشته باشد.] بی
کند پس براساس نص، عقل  بود که سبحانی ادعا می اگر تفسیر این آیه آن گونه می

 ÷ترین فرد برای رسیدن به این پادشاھی بزرگ حضرت ابراھیم و واقعیت شایسته

___________________________ 

 .۲۹۴، ص ۶ج  النحل،و امللل )١
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با نص آیه او را امام مردم قرار داده است. اما خداوند اراده بوده است که خداوند 
 گانه را ناامید گرداند! فرموده است که صاحبان اندیشه امامت دوازده

به امامتی که از طریق این آیه آن را ادعا  ÷ھا از اثبات رسیدن حضرت ابراھیم آن
ھا برای این امر  سانکنند عاجزند. حتی اگر ھمه جنیان و ان و برای اثبات آن تالش می

به برخی دیگر کمک کنند. ھرگز قادر به اثبات آن ھا  آن گردھم آیند و برخی از
 نخواھند بود.

به این آیه برای اثبات امامت منصوص ائمه و بلکه قرار ھا  آن ما برای نقد استدالل
  :دادن آن برتر از جایگاه نبوت و رسالت چندین دلیل داریم

 استدالل به آیات متشابه برای اثبات امور اعتقادی جایز نیست. :نکته اول
این آیه کریمه قطعی و محکم نیست به طوری که ھیچ دو نفری درباره آن دچار 

ھای  کتاب اختالف نشوند. بلکه درباره ھمه جزئیات آن اختالف بزرگی وجود دارد که
 اند. شان آن را بیان کردهتفسیر با وجود اختالفات روش و گرایش و دیدگاه نویسندگان

محکم آن است که مراد « :کند طوسی آیات محکم و متشابه را این گونه تعریف می
ند ازآن بدون قرینه یا داللتی بر مراد آن به علت وضوح از ظاھرش فھمیده شود. مان

 :این آیه که خداوند فرموده است

َ ٱإِنَّ ﴿   .]۴۴[یونس:  ﴾٤٤ا ٔٗ َشۡ�  �َّاَس ٱَ� َ�ۡظلُِم  �َّ
 »ای ھم به مردم ظلم نخواھد کرد. تردید خداوند ذره بی«

 :و ھمچتنین این فرمودة خداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  �ٖ�   .]۴۰[النساء:  ﴾٤٠َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذرَّ
 »خداوند حتی به اندازه ذره ریزی ھم [به مردم] ظلم نخواھد کرد.«

ای است که مراد  دلیل نیاز نداریم. متشابه آیهزیرا در شناخت منظور و مفھوم آن به 
مفھوم داللت  ای داشته باشد که بر شود مگر آنکه قرینه از آن از ظاھرش فھمیده نمی

 :کند. مانند این آیه

َضلَُّه ﴿
َ
ُ ٱَوأ ٰ ِعۡل�ٖ  �َّ   .]۲۳[الجاثیة:  ﴾٢٣َ�َ

َضلَُّهُم ﴿ زیرا این عبارت با آیه
َ
اِمرِيُّ ٱَوأ تفاوت دارد. زیرا گمراه  .]۸۵[طه:  ﴾لسَّ

کردن مردم توسط سامری قبیح است. اما گمراھی خداوند به این معناست که 
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ای حکم صادر کرد که او ظالم است و این قبیح نیست. بلکه نیکو  خداوند درباره بنده
 ١»نیز ھست.

فرد را به سوی لغزش و ھالکت ھا  آن پس فرو رفتن در متشابھات و پرداختن به
بیشتر اختالفات به «یابد.  ھد و ابزار اختالف است که دامنه آن گسترش مید سوق می

از پرداختن به امر متشابھی که محقق در آن به کمک گرفتن از  ٢وجود آمده در فروع
گاه در تعامل با آیات .» ٣کند رأی متغیر و سیالی که ثبات ندارد، استناد می راه مؤمن آ

ھر گاه سخن از « :ِل شرعی زیر را در پیش گیردمتشابه آن است که در آن قاعدة اصی
تفسیر ھا  آن را به آیات محکم بازگرداند و براساسھا  آن آیات متشابه به میان آمد باید

 :فرماید خداوند می.» ٤کرد

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  ۡلفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه  �َّ

ۡ
 ۦۖ تَأ

وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما 
ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِناۗ َوَما  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ ّ�ُ

ْولُواْ 
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ۡلَ�ٰبِ ٱيَذَّ

َ
  .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡ�

وجود دارد و [و گریز از حق زوایای  ھایشان انحراف و اما کسانی که در دل«
انگیزی و تأویل [نادرست] به دنبال متشابھات  وجودشان را فرا گرفته است] برای فتنه

را جز خدا و راسخان [و ثابت قدمان] در ھا  آن افتند. در حالی که تأویل [درست] می
ایمان ھا  آن ما به ھمه :گویند دانند. [این چنین وارستگان و فرزانگانی] می علم نمی

دانیم که محکم و متشابه] ھمه از سوی خدای ماست. و  داریم [و در پرتو دانش می
] دانند و پذیرد، نمی  [این را] جز صاحبان عقل [سلیمی که از ھوی و ھوس فرمان نمی

 »آورند. به یاد نمی
، جویند نه خردمندان یابیم که اھل فتنه به آیات متشابه تمسک می از این آیه درمی

 ٥»عالمان، اھل معرفت و محققان.

___________________________ 
 .۳۹۵-۳۹۴، ص ۲البیان، ج  )١
است، آنگاه ھا از اختالف در اصول بسیار کمتر  اگر اختالفات در فروع چنین باشند که اثر آن )٢

 گویید؟! درباره تفرقه بر سر اصول و عقاید چه می
 .۶التحفه السنیة، شیخ عبدالله الجرائری، ص  )٣
 .۲۷۷) حقائق التأویل، شریف رضی، ص ٤
 .۳۳۲، ص ۶ج األصول، مصطفی مخينی، يف  حتريرات )٥
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ھا مسلمان  پس اگر دشمنی عناد ورزید و مخالفی آشوب بر پا و برخالف ھمه فرقه
کند او  اند، داللت می گمان کرد که این آیه بر امامتی که شیعیان امامیه آن را نام نھاده

م که برای کنی را به یکی از احتماالت قوی تفسیری برای امامت مذکور در آیه ملزم می
 تواند استناد کند. رد و اثبات آن جز به ھذیان و افتراضات واھی نمی

تفسیر امامت مذکور در آیه به امامت نبوت ھرگز با ادعای گمانی شیعه امامیه 
  :مطابقت ندارد. برخی از دالیل آن به شرح زیر است

ی باطل و خرافی ادعای رسیدن پیامبر به امامت بعد از رسیدن او به نبوت ادعا :اوالً 
اند که مردم در ھمه اوامر و  است که شایسته انبیا نیست. انبیاء رھبران اقوامشان بوده

ند. محال است در اینجا امامت به معنای واجب بودن کرد می پیرویھا  آن شان از نواھی
. زیرا خداوند در قرآن پیروی باشد. زیرا ھر پیامبری باید مورد اطاعت قرار گیرد

 :یدفرما می

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ﴿
َ
ِۚ ٱَوَمآ أ   .]۶۴[النساء:  ﴾٦٤�َّ

ایم مگر برای آنکه با اذن پروردگار مورد اطاعت قرار  ھیچ پیامبری را فرو نفرستاده«
 »گیرد.

پس ھر پیامبری ضرورتًا امام نیز ھست. در غیر این صورت پس چگونه پیامبر است؟ 
 امامی ھم پیامبر نیست.و ھر 

پس امام وصفی است که الزمه رسالت است نه امری خارج از آن تا ادعای آنان 
پندارند پیامبر ممکن است در آغاز امر رسول باشد سپس به  صحیح از آب درآید که می

رسد، امام  مرحله امامت برسد یا نرسد، زیرا به مجرد اینکه فرد به رسالت یا پیامبری می
 :فرماید زم رسالت است. ھمچنین میھد بود. زیرا امامت از اوصاف النیز خوا

َها ﴿ ُّ�
َ
� � َونَِذيٗر� �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
آ أ ِ ٱَوَداِ�ًيا إَِ�  ٤٥إِ�َّ اٗجا  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ َوِ�َ

نِٗ��   .]۴۶-۴۵[األحزاب:  ﴾٤٦مُّ
دھنده، دعوتگر به سوی پروردگار  رسان، بیم ه، مژدهای پیامبر ما تو را به عنوان گوا«

 »و به عنوان چراغی تابان [برای ھدایت مردم] فرو فرستادیم.
رسان، دعوتگر و چراغ فروزان بودن مناصب مستقلی  دھنده، مژده سپس گواه، بیم

اند.  اوصافی ھستند که الزمه پیامبریھا  آن از نبوت و پیامبری نیستند. بلکه ھمه
 این چنانچه پیامبر چنین باشد به ناچار امام نیز ھست.بنابر
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ده در خطاب تفاوت قائل ش ÷و ابراھیم ÷به ھمین دلیل خداوند میان داود
 :فرماید است و خطاب به داود می

�ِض ٱإِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ�  دُ ۥَ�َٰداوُ ﴿
َ
ِ  �َّاِس ٱَ�ۡ�َ  ۡحُ�مٱفَ  ۡ�  لَۡهَوىٰ ٱَوَ� تَتَّبِِع  ۡ�َقِّ ٱب

ِۚ ٱَ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل    .]۲۶[ص:  ﴾٢٦�َّ
ایم [و بر جای پیامبران پیشین  ای داود ما تو را در زمین نماینده [خود] ساخته«
ایم] پس در میان مردم به حق داوری کن و از ھوای نفس پیروی مکن که تو را از  نھاده

 »کند. راه خدا منحرف می
 :فرماید می ÷حضرت ابراھیم در حالی که خداوند خطاب به

﴿ ۖ  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
 »من تو را پیشوای مردم خواھم کرد.«

چنین  ÷خلیفه و حاکم متصرف بود در حالی که حضرت ابراھیم ÷زیرا داود
 نبود.

اثنا جا اشکالی ندارد که از کالم محقق اردبیلی که از علمای بزرگ شیعه  در این
سوره بقره استفاده کنیم که در آن معتقد است  ۱۲۴عشری امامیه است، در شرح آیه 

امام کسی  :گوید منظور از امامت در این آیه معنای لغوی آن است نه اصطالحی. او می
است که در اقوال و افعالش مورد اطاعت و پیروی واقع شود و یکی از دو معنی امام در 

شود. مانند إزار برای آنچه  ی کسی است که به او اقتدا میمجمع البیان و کشاف برا
شود یعنی شلوار. به این معنا که مردم در  یعنی آنچه به کمر بسته می» یؤتزر به«

 ١»کنند. دینشان به تو اقتدا می

ۖ ﴿بدین ترتیب عبارت  مله مفسره برای ج .]۱۲۴[البقرة:  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
 :ن یعنیعبارت پیشی

ۖ  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ�ذِ ﴿ ُهنَّ َ�مَّ
َ
 .]۱۲۴[البقرة:  ﴾بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

خواھد بود در نتیجه امامت نبوت یکی از امتحانات و آزمایشاتی بود که خداوند او را 
ھا از قبیله بنای کعبه، ذبح حضرت اسماعیل و  به وسیله آن آزمود. سپس بقیه آزمایش

 انداخته شدن او در آتش و ... روی داد.بر 

___________________________ 
 .۴۴زبدة البیان، ص  )١
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این  امر جای تعجب و شگفتی نیست. ھمچنانکه خداوند ابراھیم را به وسیله 
ھا و امور ناخوشایند مورد امتحان قرار داد این بار آزمایش او به وسیله یک امر  سختی

 خوشایند بود.
و نسل او داه است  ÷خداوند در قرآن کریم با توصیف امامتی که به ابراھیم :ثانیاً 

 :فرماید می

  .]۲۷[العنکبوت:  ﴾٢٧ۡلِكَ�َٰب ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱإِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وََجَعۡلَنا ِ� ُذّرِ�َّتِهِ  ۥٓ َووََهۡبَنا َ�ُ ﴿
و ما به او اسحاق و [از نسل اسحاق]، یعقوب را عطا کردیم و پیامبری و کاب «

 »دادیم.آسمانی را در نسل او [ابراھیم] قرار 

ای قوی برای تسیر آیه  این قرینه تاب)كالو اإلمامة( :خداوند در آیه مذکور نفرمود
 باشد. غیر معقول است که این پیامبران، مقام و جایگاھی باالتر از پیامبری و نبوت می

یعنی امامت مورد نظر شیعیان اثنا عشری) را داشته باشند و درباره آن ذکر و سخنی (

 اإلمامة( تابكباشد. عبدالله دشتی که از علمای معاصر شیعه است در  به میان نیامده

مطلبی را ذکر کرده است که ناخواسته مفھوم موردنظر ما در  جذورها القرآنيه)يف 
از جمله آیاتی  :گوید کند! و می تفسیر امامت مذکور در آیه به امامِت نبوت را تأیید می

سوره  ۲۷به وسیله خداوند داللت دارد آیه  ÷که به انتخاب پیامبران از نسل ابراھیم
 :عنکبوت است که خداوند فرموده است

  .]۲۷[العنکبوت:  ﴾٢٧ۡلِكَ�َٰب ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱإِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وََجَعۡلَنا ِ� ُذّرِ�َّتِهِ  ۥٓ َووََهۡبَنا َ�ُ ﴿
تاب و ما به اسحاق و [از نسل اسحاق]، یعقوب را عطا کردیم و پیامبری و ک«

 »آسمانی را در نسل او [ابراھیم] قرار دادیم
 :فرماید ھمچنین می

رَۡسۡلَنا نُوٗحا �بَۡ�ٰهِيَم وََجَعۡلَنا ِ� ُذّرِ�َّتِِهَما ﴿
َ
ۡهَتدٖ� َوَ�ثِ�ٞ  ۡلِكَ�َٰبۖ ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱَولََقۡد أ فَِمۡنُهم مُّ

  .]۲۶[الحدید:  ﴾٢٦ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقونَ 
را [به پیامبری به میان مردم] فرستادیم و پیامبری و کتاب ما، نوح و ابراھیم «

[نوادگان و نسل آن دو] ھا  آن آسمانی را در نسل آن دو قرار دادیم. پس برخی از
 »فاسق و گناھکار بودند.ھا  آن ھدایت یافته و بسیاری از
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واضح است کسانی که کتاب بدانھا داده شد ھمان نیکوکاران نسل او بودند. اما 
کند از این آیه  ذکر می ÷قی که قرآن برای انتقال آن امامت به نسل ابراھیممنط

 :فرماید شود که خداوند می روشن می

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

ٰلِِم�َ ٱاُل َ�ۡهِدي َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�نَ    .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
و [به خاطر آورید] آنگاه را که خدای ابراھیم او را با سخنانی [مشتمل بر اوامر، «

ھای گوناگون] آزمود و او [به  مختلف و با شیوه ھای راه نواھی، تکالیف و وظایف و از
کمال و به بھترین شیوه انجام داد. را با تمام و ھا  آن ھا بر آمد و] خوبی از عھده آزمایش

آیا از نسل من  :من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. [ابراھیم] گفت :[خداوند] بدو گفت
[درخواست تو را پذیرفتم.  :[نیز کسانی را پیشوا و پیامبر خواھی کرد؟ خداوند] فرمود

شامل  رسد [بلکه فقط فرزندان نیکوکار تو را ولی] پیمان من به ستمکاران نمی
 »شود.] می

در این آیه ابراھیم از خدایش خواست که امامت در نسل و ذریه او باشد. خداوند 
گیرد که  به افرادی تعلق میھا  آن این امر را پذیرفت و بیان فرمود که این امر از میان

کند و  و ظالم اشاره میظالم نباشند. قرآن کریم به تقسیم نسل او به نیکوکار 
 :فرماید می

ا ّمَِن وَ ﴿ َ�ُٰه �ِإِۡسَ�َٰق نَبِّيٗ ۡ ٰلِِح�َ ٱ�َ�َّ ٰٓ إِۡسَ�َٰقۚ َوِمن ُذّرِ�َّتِِهَما  ١١٢ل�َّ َوَ�َٰرۡ�َنا َعلَۡيهِ َوَ�َ
َۡفِسهِ    .]۱۱۳-۱۱۲[الصافات:  ﴾١١٣ُمبِ�ٞ  ۦُ�ِۡسٞن َوَظالِٞم ّ�ِ

د مژده دادیم ما او [ابراھیم] را به [تولد] اسحاق که پیامبر و از جمله نیکوکاران بو«
ھای آینده مکتب و ایمان]  و به او [ابراھیم] و [فرزندش] اسحاق [در عمر، زندگی، نسل

خیر و برکت دادیم] از نسل آن دو افرادی نیکوکار بوجود آمدند و ھمچنین افرادی که 
 »[به خاطر عدم ایمان] آشکارا به خود ستم کردند.

 :ماند [نبوت] در نسل او باقی می رفرماید که ام بلکه خداوند صراحتًا بیان می

 .١]۲۸[الزخرف:  ﴾٢٨ۦوََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ� َعِقبِهِ ﴿
 .»و آن [نبوت یا توحید] را به عنوان شعار یکتاپرستی در میان نسل او باقی گذاشت«

___________________________ 

 .۵۱-۵۰، ص القرآنيهو جذويف  االمامة )١



 ١٩١  خالفت و امامت

در پیشگاه خداوند  ÷پس این رابطه و پیوند مستحکم میان دعای حضرت ابراھیم
برای اینکه امامت در نسل او باشد و اجابت پروردگار را مبنی بر اینکه افراد ظالم از 

فرماید فقط کسانی بدان  یابند مشاھده کنید که خداوند می نسل او بدان دست نمی
دست خواھند یافت که استحقاق آن را داشته باشند. سپس ببینید که خداوند به 

شدن آن دسته از فرزندان و نسل او به   و برگزیده ÷ابراھیممبارک شدن حضرت 
 کند. وسیله دارا بودن نبوت و کتاب آسمانی اشاره می

ھمچنین این شباھت عجیب میان دو آیه زیر را مشاھده کنید که خداوند درباره 
 :فرماید می ÷حضرت ابراھیم

  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ُذّرِ�َِّ�� إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل َوِمن ﴿
آیا از دودمان من [ھم کسانی  :من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. [ابراھیم] گفت«

 »را پیشوا و پیامبر خواھی کرد؟.]
 :و در آیه دیگری فرموده است

  .]۲۷[العنکبوت:  ﴾٢٧ۡلِكَ�َٰب ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱوََجَعۡلَنا ِ� ُذّرِ�َّتِهِ ﴿
 »او نبوت قرار دادیم و کتاب [آسمانی برای آنان فرو فرستادیم.]و در دودمان «

خداوند در این دو آیه یک چیز را قرار داده است بدین ترتیب که خداوند در پاسخ 
مبنی بر قرار دادن امامت در نسل او، نبوت را به دودمانش عطا کرده  ÷ابراھیم

 است!

 .]۲۷[العنکبوت:  ﴾ۡلِكَ�َٰب ٱوَ  �ُُّبوَّةَ ٱّرِ�َّتِهِ وََجَعۡلَنا ِ� ذُ ﴿ اما ابن کثیر در تفسیر آیه
 فرو فرستاده است ÷خداوند ھر پیامبر و کتابی را که پس از ابراھیم« :نویسد می
بلکه در این امر توجه فرمایید که خداوند .» ١در نسل و ذریه او قرار داده استھا  آن

 فرماید: کند و می را به امامت وصف می ÷و یعقوب ÷چگونه اسحاق

ٗة َ�ۡهُدوَن  ٧٢إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب نَافِلَٗةۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِح�َ  ۥٓ َووََهۡبَنا َ�ُ ﴿ �ِمَّ
َ
وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل  وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
لَٰوةِ ٱ�قَاَم  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱبِأ كَ ٱ�يَتآَء  لصَّ ْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ  ٰوةِ� لزَّ  ﴾٧٣َوَ�نُوا

  .]۷۳-۷۲[األنبیاء: 

___________________________ 
 .۲۲۷، ص ۱رآن العظیم، ج ) تفسیر الق١
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و ما به ابراھیم، اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمغانی عطا کردیم و ھمه [افراد «
 مذکور، یعنی ابراھیم، لوط، اسحاق و یعقوب] را مردانی شایسته و بایسته نمودیم. ما

 دادن زکات را بدیشان وحی کردیم ورا پیشوایانی نمودیم نیک و اقامه نماز و ھا  آن
 »پرستیدند. تنھا ما را میھا  آن

گوید اما به جای کلمه امامت از  سخن میھا  آن مریم دوباره درباره ۀخداوند در سور
 :فرماید کند و می نبوت استفاده میواژه 

ا ﴿ لَُهمۡ ٱفَلَمَّ ِ ٱَوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۡ�َ�َ إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا  ۥٓ َوَهۡبَنا َ�ُ  �َّ
ا   .]۴۹[مریم:  ﴾٤٩نَبِّيٗ

پرستیدند،  و ھنگامی که [ابراھیم] از آنان و از چیزھایی که به جز خدا می«
گیری [و از میان ایشان ھجرت] کرد ما به او اسحاق [و از نسل اسحاق] یعقوب را  کناره

 »گی قرار دادیم.عطا کردیم و ھر یک از آنان را پیامبر بزر
دھد که منظور از امامت مذکور در آیه  این گونه تغییر در استفاده از الفاظ، نشان می

امامانی بودند که ھا  آن پیشین ھمان نبوت بوده است در آیه قبلی اشاره شده است که
 اند. پیامبرانی بودهھا  آن دھد که شد اما آیه بعد نشان می بدیشان وحی می

نماید آیاتی است که در سوره انعام درباره حضرت  تر می ا واضحآنچه این امر ر
دھد امامتی که در نسل  و نسل او نازل شده است. که به وضوح نشان می ÷ابراھیم

 :فرماید امِت نبوت است. خداوند میقرار داده شده است ام ÷حضرت ابراھیم

﴿ ٰ ُتَنآ َءاَ�ۡيَ�َٰهآ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ََّشآُءۗ إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم  ۦۚ قَۡوِمهِ َوتِۡلَك ُحجَّ ن � نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت مَّ
ۖ َوِمن ُذّرِ�َّتِهِ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ  ٨٣َعلِيمٞ  ۚ َونُوًحا َهَدۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل  ۦإِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َنا

يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ وَ  دَ ۥَداوُ 
َ
َوَزَ�رِ�َّا  ٨٤لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي َوُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٞ ّمَِن  ٰلِِح�َ ٱَوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ ۚ َوُ�ّٗ  ۡليََسعَ ٱ�ۡسَ�ٰعِيَل وَ  ٨٥ل�َّ َوُ�و�َُس َولُوٗطا
ۡلَنا َ�َ  ٰتِِهۡم �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ  ٨٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱفَضَّ وََهَديَۡ�ُٰهۡم إَِ�ٰ  ۡجَتبَۡيَ�ُٰهمۡ ٱوَ َوِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوُذّرِ�َّ

ۡسَتِقي�ٖ  ِ ٱَ�ٰلَِك ُهَدى  ٨٧ِصَ�ٰٖط مُّ ُ�واْ َ�َبَِط  ۦۚ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ  �َّ َ�ۡ
َ
َولَۡو أ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ا َ�نُوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٨٨َ�ۡنُهم مَّ
ُ
ِينَ ٱأ ۚ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ فَإِن  �ُُّبوَّةَ

َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسواْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�نَ  ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ   .]۸۹-۸۳[األنعام:  ﴾٨٩يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ
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ھا  را به ابراھیم عطا کردیم [تا] در برابر قوم خود [آنھا  آن ھا دالیل ما بود که این«
دلیل بر الوھیت و وحدانیت ما بداند. او با را به کار گیرد و غروب ستارگان و ماه را 

ھمین دالیل وجودی بر آنان پیروز شد و برتری یافت و این سنت ماست که با علم و 
بریم. [ای پیامبر] پروردگار تو حکیم  حکمت] ھر کس را که بخواھیم درجاتی باال می

گاه است [و دھد و]  دھد و به جا انجام می [است و ھر چیزی را در جای خود قرار می آ
داند چه کسی مستحق رفع شأن است و چه کسی شایسته ذلت.] ما به ابراھیم،  می

اسحاق و یعقوب را عطا کردیم [و افتخار این دو تن ھم تنھا در جنبه پیامبرزادگی 
نبود. بلکه مانند پدرشان] آن دو را [به سوی حقیقت و خوبی] راھنمایی کردیم. قبًال 

سوی حق و نیکی] ارشاد نمودیم و از نژاد نوح [ھم کسانی نوح را نیز [کمک و به 
ھمچون] داود، سلیمان، ایوب، یوسف و ھارون را [قبًال ھدایت و ارشاد کردیم] و ھمان 

اند]  گونه [که ابراھیم و ھمه پیامبران را پاداش دادیم] نیکوکاران را [نیز بدانچه شایسته
از ھا  آن را [نیز ھدایت دادیم و] ھمهدھیم و زکریا، یحیی، عیسی و الیاس  ثواب می

جمله نیکوکاران و [بندگان شایسته ما] بودند. و اسماعیل، السیع، یونس و لوط را [نیز 
ھا] را بر جھانیان [زمان خود] برتری دادیم. و از  راھنمایی کردیم] و ھر کدام [از آن

و] آنان را برگزیدیم و  میان پدران، فرزندان و برادرانشان [گروه زیادی را رھنمود کردیم
به راه راست ارشاد کردیم. این [توفیق بزرگ که چنین شایستگانی بدان دست یافتند] 

سازد.  توفیق خدایی است و خداوند ھر کس از بندگانش را که بخواھد بدان نائل می
ورزیدند، ھر آنچه [از  اگر [نه تنھا دیگران، بلکه حتی این چنین شایستگانی] شرک می

شد و  رفت [و اعمال خیرشان ضایع و تباه می دادند] ھدر می نیک انجام می اعمال
سوخت.] آنان کسانی ھستند که کتاب [آسمانی]،  خرمن طاعتشان در آتش و شرک می

حکمت [خداوندی] و نبوت [الھی] را بدیشان دادیم. [ای محمد!] اگر [این مشرکان 
ر ورزند [مھم نیست. زیرا] ما کسانی مکه و کافران معاصر تو] نسبت بدان [سه امر] کف

کنیم که نسبت بدان کفر  دار [حفظ و سود بردن از] آن [سه چیز] می را عھده
 »کوشند.] ورزند [و بلکه ھمچون اھل مدینه با جان ودل در راه آن می نمی

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ خداوند سخن درباره آنان را با عبارت
ُ
ِينَ ٱأ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ

ۚ ٱوَ  رساند. اگر امامت منزلتی باالتر از نبوت بود و  به پایان می .]۸۹[األنعام:  ﴾�ُُّبوَّةَ
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تردید بدان  پس از او بدان دست یافته بودند بی ١و فرزندان معصومش ÷ابراھیم
ھای پیامبران معصوم  ھای ذکر شده در آیات فوق، نام شدند. زیرا ھمه نام وصف می

 است!
ھمین دلیل از میان علمای بزرگ شیعه امامیه ھمچون آیت الله العظمی محمد به 

ای جز این ندید که اعتراف کند امامت مذکور در حق انبیا که در آیات  باقر صدر چاره
 فوق آمده است ھمان امامت نبوت است.

 ای الھی است امامت پدیده :گوید می »اإلسالم يقود احلياة«محمد باقر صدر در کتاب 
یکی شکل نبوت پیروی  :که در طول تاریخ ثابت است که دو شکل به خود گرفته است

اند و در بسیاری اوقات پیامبران مرسل،  رھبر بودهھا  آن شده در رسالت پیامبران که
گذاشتند که وظیفه حمایت و دفاع از  پیامبران غیر مرسل را بعد از خود برجای می

شد  به عھده داشتند. بر این پیامبران وحی نازل می رسالت آن زمان و ادامه حمل آن را
خود دارای رسالت ھا  آن امام یعنی وصی و جانشین درباره رسالت ھستند وھا  آن و

 :فرماید د. ھمانگونه که خداوند میان نبوده

ٗة َ�ۡهُدوَن وََجَعلۡ  ٧٢إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب نَافِلَٗةۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِح�َ  ۥٓ َووََهۡبَنا َ�ُ ﴿ �ِمَّ
َ
َ�ُٰهۡم أ

ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل  وَۡحۡيَنا
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
لَٰوةِ ٱ�قَاَم  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱبِأ َكٰوةِ� ٱ�يَتآَء  لصَّ ْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ  لزَّ  ﴾٧٣َوَ�نُوا

  .]۷۳-۷۲[األنبیاء: 
[افراد و ما به ابراھیم، اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمغانی عطا کردیم و ھمه «

مذکور، یعنی ابراھیم، لوط، اسحاق و یعقوب] را مردانی شایسته و بایسته قرار دادیم. ما 
آنان را پیشوایانی نمودیم که در برابر دستور ما [مردمان را به کارھای نیک، راھنمایی 

ھا و اقامه نماز و دادن زکات را بدیشان وحی کردیم  ند و انجام خوبیکرد می و] رھبری
 »پرستیدند. نھا ما را میو آنا ت

 :فرماید ھمچنین می

___________________________ 
شیعیان اثنا عشری نه تنھا از شرک، ظلم و گناھان کبیره و صغیره معصومند بلکه حتی از  ) در نظر١

خطای بشری فراموشی و اشتباه معصوم و مبرا ھستند. با این وجود خداوند در این آیات نفرمود 

َ� َ�َناُل ﴿ نه که شیعیان درباره آیهاند، ھمانگو ای باالتر از نبوت دست یافته ھا به مرتبه که آن
ٰلِِم�َ ٱَ�ۡهِدي   ادعای شامل بودن عصمت در آن را دارند. .]١٢٤[البقرة:  ﴾ل�َّ
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﴿� ْ ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
[السجدة:  ﴾٢٤َ�ٰتَِنا يُوقُِنونَ وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

۲۴[.  
[بنی اسرائیل] پیشوایانی را قرار دادیم که به فرمان ما[و مطابق با ھا  آن و از میان«

اسرائیل در راه خدا بر تحمل  ند. زمانی که [بنیکرد می ما، مردمان را] راھنمایی قوانین
 »سختیھا] شکیبایی ورزیدند و به آیات، ایمان کامل پیدا کردند.

به  ج نمونه دیگر وصایت بدون نبوت است. این ھمان شکلی است که رسول خدا
اش را تعیین  گانه زدهفرمان خداوند آن را در پیش گرفت و جانشینان و اوصیای دوا

 ١کرد.
این اعتراف صریح یک دانشمند بزرگ شیعه است مبنی بر اینکه امامت مذکور در 
این آیات به معنی نبوت است. پیامبرانی که خداوند امامتشان را در این آیات تأیید 
کرده، پیامبران غیر مرسلی ھستند که رسالت پیامبران مرسل قبل از خود را حفظ و 

کنند و امامت بدان مفھومی که مورد نظر شیعه اثنا عشری  بدان دعوت میمردم را 
 گانه است نه دیگران. است فقط خاص امامان دوازده

ةٗ ﴿:سوره انبیاء ۷۳و  ۷۲ر تفسیر آیه میرعلی حائری طھرانی د �ِمَّ
َ
 ﴾...وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

 مراد از این امامت ھمان نبوت است. :گوید می .]۷۳[األنبیاء: 
برخی از علمای شیعه امامیه به صراحت یا تلویحًا به این حقیقت اعتراف و  :ثاً ثال

ھا  آن اند که امامت مذکور در این آیه به معنای نبوت یا رسالت است. از جمله بیان کرده
  :توان به افراد زیر اشاره کرد می

 :ویدگ درباره عصمت پیامبران می »اصول الدينيف  كاملسل«محقق حلی در کتاب 
اما پیامبران قبل از مبعوث شدن به پیامبری از انجام ھر معصیت عمدی اعم از «

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ آیهکوچک یا بزرگ معصومند. و  بر این امر  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
 »داللت دارد.

پس از آنکه دانستی پیامبران خود را « :نویسد می »الرساله املاتعيه«ھمچنین در 
از انجام گناھان کبیره و صغیره ھا  آن اند بدان که باید برای ارشاد مردم وقف کرده

الگو و اسوه مردم ھستند. اگر واقع شدن اشتباه از آنان جایز ھا  آن معصوم باشند. زیرا

___________________________ 

 .۱۹۷-۱۹۶ اإلسالم يقود إلی احلياة، ص )١
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َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ هشود مردم در ان اشتباه نیز از آنان پیروی کنند. آی باشد باعث می
ٰلِِم�َ ٱ  ١»کند. این امر را تأیید می .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ

گیرد و در  ادعای اینکه قبل از رسیدن فرد به امامت مورد آزمایش قرار می :رابعاً 
شود، ازنظر  صورت موفقیت در آزمایش و امتحان امامت به عنوان پاداش به او داده می

 :بقره فرموده است ۱۲۴در آیه اوند خد لغوی صحیح نیست.

ۖ  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما ُهنَّ َ�مَّ
َ
 ﴾١٢٤بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

  .]۱۲۴[البقرة: 
بود، در این آیه در عبارت فأتمھن فاء به عنوان حرف ربط آمده است  اگر چنین می

دعای شیعه مبنی بر لزوم موفقیت در امتحان جھت رسیدن به بایست براساس ا که می
بود. اما با فرض  ابتال که قبل از فاء آمده است سبب مابعد فاء یعنی امامت می –امامت 

ۖ ﴿ حذف فاء جمله دوم ترجیحًا به عنوان تفسیر  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما

ۖ  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ عبارت قبلی ُهنَّ َ�مَّ
َ
شود  تلقی می .]۱۲۴[البقرة:  ﴾بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

 نه جزای آن.
ای به عنوان جزئی از  از جمله دالیل تأیید و صحت این امر این است که ھرگاه جمله

 شود نه مؤّخر. جمله دیگری بیاید جزء بر کل مقّدم می
 بب ما قبل خودش [کل] است یا تفسیر آن.اما چنانچه جزء مؤّخر شود یا س

ر   :فرماید این آیه است که خداوند میمثال جمله متأخر مفسِّ

�َض ٱوَ ﴿
َ
�ۡ  ٓ ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعٮَٰها ٣٠َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َدَحٮَٰها

َ
  .]۳۱-۳۰[النازعات:  ﴾٣١أ

. آب و چراگاه آن پس از آن زمین را غلتاند و [به شکل بیضی در آورد و] گستراند«
 »را پدیدار کرد.

 است. »دحاها...«تفسیر جمله  »أخرج...«پس جمله 
 :اما جمله سببیه ھمچون آیه

ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ�  ٣١َصلُّوهُ  ۡ�َِحيمَ ٱُ�مَّ  ٣٠ُخُذوهُ َ�ُغلُّوهُ ﴿
  .]۳۲-۳۰[الحاقة:  ﴾٣٢ۡسلُُكوهُ ٱفَ 

___________________________ 

 نوشته است. أصول الدين)ك يف (املسلکه آن را در حاشیه بر  ۳۰۴-۳۰۳ الرسالة املاتعية ص )١
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دھد:] او را بگیرید و به غل، بند و  فرشتگان نگھبان دوزخ دستور میخداوند به «[
ذراع بلند  ۷۰زنجیرش بکشید. آنگاه او را به دوزخ بیندازید. سپس او را با زنجیری که 

 »است ببندید و بکشید.
 :فرماید را چنین کنند؟ خداوند می چرا باید او

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱَ�َن َ� يُۡؤِمُن ب ٰ َطَعاِم  ٣٣ۡلَعِظيمِ ٱ �َّ -۳۳[الحاقة:  ﴾٣٤لِۡمۡسِك�ِ ٱَوَ� َ�ُضُّ َ�َ

۳۴[.  
آورد. و مردمان را به دادن خوراک به بینوا،  زیرا او به خداوند بزرگ ایمان نمی«

 »کرد. تشویق و ترغیب نمی

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ پس جمله ِ ٱَ�َن َ� يُۡؤِمُن ب سبب ماقبل خودش  .]۳۳[الحاقة:  ﴾٣٣ۡلَعِظيمِ ٱ �َّ

ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ�  ٣١َصلُّوهُ  ۡ�َِحيمَ ٱُ�مَّ  ٣٠ُخُذوُه َ�ُغلُّوهُ ﴿یعنی
 است. و جمله جزا بر جمله سبب مقدم شده است. .]۳۳-۳۰[الحاقة:  ﴾ۡسلُُكوهُ ٱفَ 

ۖ ﴿ پس تأخیر عبارت با فرض فقدان فاء  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
 ١نماید. احتمال اینکه این جمله جزئی ازماقبل خودش یا سبب آن باشد را ضعیف می

قبل از  ÷بقره به نبوت با این امر که ابراھیم ۱۲۴تفسیر امامت در آیه  :خامساً
  :این واقعه پیامبر و نبی بوده است تعارضی ندارد. به دو دلیل

گفت و مردم را به  قبل از آن پیامبر بود و خداوند با او سخن می ÷الف) ابراھیم
خواند. اما برای ابالغ عمومی و اعالن ھگانی دعوت بدو دستور  سوی خداوند فرامی

نِذۡر ﴿ قبل از نازل شدن آیه ج داده نشده بود. ھمانگونه که پیامبر ما حضرت محمد
َ
َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱَعِشَ�تََك 
َ
 چنین بود. .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

گاه سازد که او را امام و رھبر مردم  پس این آیه بدان معنی است که خداوند او را آ
قرار داده است تا مردم در امر دین و دنیایشان از او پیروی کنند. ھمانگونه که خداوند 

دستور داد قومش را بیم دھد و پس از آنکه دعوت او  ج به پیامبرش، حضرت محمد
 شد به دعوت آشکار مردم بپردازد. به افراد محدودی ختم می نھانی بود و
گفت و  پیامبری بود که خداوند با او سخن می ÷توان گفت که ابراھیم ب) می

. پس خداوند با کرد می برانگیخته شده بود رھبری و ھدایتھا  آن قومش را که در میان
___________________________ 

 أصول الباطل.و الفاصل بني أصول احلقاملنهج القرآنی  )١
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ھمه کسانی را که در  این خطاب دایره امامت و رھبری او را گسترش داد به طوری که
میانشان برانگیخته شده بود و به رسالت او ایمان آورده بودند و دیگر مردمان را تا روز 

شد. پس او افتخار رھبری و امامت مردم را در امور فراوانی از قبیل  قیامت شامل می
ھای نبوی که آن را برای قومش و  و برخی از سنت ٣، امامت حج٢، توّلی و تبّری١توحید

___________________________ 
 در صفحات آینده از آن سخن به میان خواھد آمد. )١

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿: فرماید سوره ممتحنه می ۶-۴در آیه  ) خداوند٢
ُ
ِينَ ٱقَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ َّ� 

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۥٓ َمَعهُ  ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا ِ ٱإِۡذ قَالُوا َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَوَ�ۡيَنُ�ُم  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
ِ ٱ� �ِيهِ  ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ لََك َوَمآ  إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

َ
�َ

ۡملُِك لََك ِمَن 
َ
ِ ٱأ نَبَۡنا �َ�َۡك  �َّ

َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة  ٤لَۡمِص�ُ ٱِمن َ�ۡ

ِيَن َ�َفُرواْ وَ  نَت  ۡغفِرۡ ٱّلِ�َّ
َ
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن  ٥ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�َا َر�ََّناۖٓ إِنََّك أ

ُ
لََقۡد َ�َن لَُ�ۡم �ِيِهۡم أ

 ْ َ ٱَ�َن يَرُۡجوا ۚ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ فَإِنَّ  �ِخَر رفتار و «[ .]٦-٤[الممتحنة:  ﴾٦ۡ�َِميدُ ٱ ۡلَغِ�ُّ ٱُهَو  �َّ
برای شماست. آنگاه به قوم خود کردار] ابراھیم و کسانی که بدو گرویده بودند، الگوی خوبی 

پرستید بیزار و گریزانیم و شما را قبول نداریم و  ما از شما و چیزھایی که به غیر از خدا می :گفتند
توزی ھمیشگی میان ما و شما به وجود آمده است تا  اعتناییم و دشمنی و کینه در حق شما بی

پرستید [کردار و رفتار ابراھیم و  گانگی میآورید و او را به ی زمانی که به خدای یگانه ایمان می
من قطعًا  :گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شماست.] مگر سخنی که ابراھیم به پدر خود گفت

توانم  کنم و در عین حال برای تو در پیشگاه خداوند ھیچ کار دیگری نمی برای تو طلب آمرزش می
کنیم و به تو روی  پروردگارا به تو توکل می بکنم. [این سخن، چیزی نیست که بدان اقتدا کنید]

شود.] پروردگارا ما را دستخوش  ھا به تو منتھی می آوریم و بازگشت به سوی توست. [و ھمه راه می
[ابراھیم ھا  کار به جایی. [برنامه زندگی] آن آشوب کافران مکن و پروردگارا ما را بیامرز که تو چیره 

ی شماست. برای شما کسانی که خدا و آخرت را در مد نظر دارید. و پیروان او] الگوی زیبایی برا
نیاز و شایسته  کند] و خداوند بی ھر کس ھم [از چنین الگویی] رویگردان شود [به خود ستم می

 » ھر گونه ستایش است.

ّذِن ِ� ﴿  :فرماید سوره حج می ۲۷در آیه  ) خداوند٣
َ
ِ  �َّاِس ٱَوأ ِ َضاِمرٖ  ۡ�َجِّ ٱب

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
يَ�

ِ فَّجٍ َعِميقٖ 
�َِ� ِمن ُ�ّ

ۡ
ای پیامبر] به مردم اعالم کن که [مسلمانان دارای «[ .]٢٧[الحج:  ﴾٢٧يَأ

ھا و وسایل خوب  استطاعت] پیاده، و سوار بر شتران باریک اندام [ورزیده، چابک، پرتحمل و مرکب
» ر را طی کنند [به حج کعبه] بیایند. [و ندای تو را پاسخ گویند.]ھای فراخ و دو دیگری] که راه

شود. او برپا دارنده کعبه بود که در  نیز ذکر می ÷آید نام ابراھیم ھرگاه از حج سخن به میان می
میان مردم ندای رفتن به سوی کعبه را داد تا امامت ھمه مردم را در مناسکشان به عھده گیرد. 



 ١٩٩  خالفت و امامت

                                                                                                                                              
بود. سپس ھمه مردم امامت و رھبری او  ÷پیروی کرد فرزندش اسماعیل اولین کسی که از او

ِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿ :فرماید سوره بقره می ۱۲۹-۱۲۷را پذیرفتند. خداوند در آیات 
نَت  ۡ�َۡيِت ٱ

َ
ِميعُ ٱ�ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنآ  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا وَ  ١٢٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

نَت 
َ
ۖٓ إِنََّك أ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا

َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
�ِيِهۡم رَُسوٗ�  ۡ�َعۡث ٱَر�ََّنا وَ  ١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّاُب ٱأ

ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم  نَت  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا
َ
 ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ لَۡعزِ�زُ ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

ھای خانه [کعبه] را باال  و [به یاد آورید آنگاه را که ابراھیم و اسماعیل پایه« .]١٢٩-١٢٧[البقرة: 
گفتند:] ای پروردگار ما! [این عمل  ردند [و در اثنای آن دست دعا به سوی خدا برداشته و میب می

گمان تو شنوا و دانا [به گفتار و نیات ما] ھستی. ای پروردگار ما چنان کن که ما  را] از ما بپذیر. بی
ه تسلیم دو نفر مخلص و مطیع [فرمان] تو باشیم و از فرزندان ما ملت و جماعتی پدید آور ک

[فرمان] تو باشند و طرز عبادت خویش را [در کعبه و اطراف آن] به ما نشان بده و [اگر دچار 
گمان تو بس  نسیان و لغزشی شدیم] بر ما ببخشای [و دِر توبه را به رویمان باز بگذار که] بی

تو ھستند] ھا [که از نسل ما و مطیع فرمان  پذیر و مھربانی. ای پروردگار ما در میان آن توبه
پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب [الھی] و حکمت [اسرار 

تردید تو  شریعت و مقاصد آن] را بدیشان بیاموزد و آنان را [از شرک و اخالق ناپسند] پاک کند. بی
کنی بنابر مصلحت و پیروزمند کار به جایی [و بر ھر چیز توانا و پیروزی و ھر کاری را که می 

 ۡجَعۡل ٱ�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم َرّبِ ﴿ :فرماید سوره ابراھیم می ۴۰-۳۵ھمچنین در آیه » حکمتی است.]
ۡعُبَد  ۡجُنبِۡ� ٱَءاِمٗنا وَ  ۡ�ََ�َ ٱَ�َٰذا  ن �َّ

َ
ۡصَنامَ ٱَوَ�ِ�َّ أ

َ
ۡضلَۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن  ٣٥ۡ�

َ
َعِ� َ�َمن تَبِ  �َّاِس� ٱَرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ۥفَإِنَّهُ  ۡسَكنُت ِمن ُذّرِ�َِّ� بَِواٍد َ�ۡ�ِ ذِي َزۡرٍع ِعنَد  ٣٦ِمّ�ِ
َ
ٓ أ �ََّنآ إِّ�ِ رَّ

ْ  لُۡمَحرَّمِ ٱبَۡيتَِك  لَٰوةَ ٱَر�ََّنا ِ�ُقِيُموا ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ  لصَّ
َ
 �ََّمَ�ٰتِ ٱّمَِن  ۡرزُۡ�ُهمٱَ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهۡم وَ  �َّاِس ٱَدٗة ّمَِن  ِٔأ

ِ ٱَر�ََّنآ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ  ٣٧لََعلَُّهۡم �َۡشُكُرونَ  ءٖ ِ�  �َّ �ِض ٱِمن َ�ۡ
َ
َوَ�  ۡ�

َمآءِ ٱِ�  ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ ٣٨لسَّ ِيٱِ�َّ َ�ٓءِ ٱإِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰقۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع  ۡلِكَ�ِ ٱوََهَب ِ� َ�َ  �َّ َرّبِ  ٣٩�ُّ
لَٰوةِ ٱُمقِيَم  ۡجَعۡلِ� ٱ � َر�ََّنا َوَ�َقبَّۡل ُدَ�ٓءِ  لصَّ ای پیامبر! برای قوم «[ .]٤٠-٣٥[إبراهیم:  ﴾٤٠َوِمن ُذّرِ�َِّ�

پروردگارا! این شھر [مکه] را  :[پس از بنای کعبه] گفت ÷خود بیان کن] آنگاه را که ابراھیم
ھا  ھا دور نگه دار. پروردگارا! این بت محل امن و امانی گردان و مرا و فرزندانم را از پرستش بت

کنم] پس ھر  اند [پروردگارا من مردم را به یکتاپرستی دعوت می بسیاری از مردم را گمراه کرده
نسبت به من نافرمانی کند، [تو خود دانی، کس که از من پیروی کند، او از من است، و ھر کسی 

خواھی عذابش فرما و خواھی بر او ببخشا] تو که آمرزنده مھربانی. پروردگارا من بعضی از 
فرزندانم را [به فرمان تو] در سرزمین بدون کشت و زرعی، در کناِر خانه تو، که [تجاوز و 

خداوندا تا این که نماز را برپای دارند.  ام، ای سکونت داده توجھی نسبت به] آن را حرام ساخته بی
ات] متوجه آنان شود و ایشان را از  ھای گروھی از مردمان [برای زیارت خانه پس چنان که دل
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سنت مشھور ھا  آن اند و خواھند آمد تعیین کرد. از جمله ھمه کسانی که بعد از او آمده
 ١فطرت است.

 ۱۰۹صفحه  اإلسالم)يف  مكنظام احل( آیت الله العظمی منتظری در کتاب :نکته دوم
صفت را بیان  ۸ شمارد و شروطی را که خلیفه و حاکم اسالمی باید داشته باشد بر می

 اند و شش شرط دیگر که در آن اختالف دارند. کند که علما درباره آن اتفاق کرده می
اما جالب توجه اینکه این مرجع بزرگ شیعه برای شرط دانستن عدالِت خلیفه به 

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  ﴿ آیه کند حال آنکه بدون استناد و  استناد می .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
داند و فقط به ذکر  استشھاد یا اشاره به این آیه از قرآن، عصمت را جزو شروط امام می

 کند! برخی از روایات شیعی مبنی بر شرط بودن عصمت اکتفا می
 :نویسد منتظری می

دارد. پس انسان ظالم و فاسق حق والیت و حکومت بر مسلمانان را ن :. عدالت۳«
کند، آیات و روایات فراوانی بر این امر داللت  عالوه بر اینکه عقل این امر را ثابت می

 دارد.
 :فرماید خداوند می

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

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل    .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
پس ھر کس که برخالف حق باشد باید نام ظالم بر آن اطالق شود. پس ھر فاسق «

 ١»یا منحرفی ظالم است.
                                                                                                                                              

مند کن. شاید که [از الطاف و عنایات تو با نماز و دعا]  ھا] بھره ھا [و محصوالت سایر سرزمین میوه
گاھی از آ سازیم [لذا به  داریمو از آنچه آشکار می نچه پنھان میسپاسگزاری کنند. پروردگارا تو آ

مصالح ما داناتری و آن کن که ما را به کار آید] و ھیچ چیز در زمین و آسمن بر خدا مخفی 
ماند. سپاس خدایی را که با وجود پیری و سن زیاد، اسماعیل و اسحاق را به من بخشید.  نمی

شنود. پروردگارا مرا و کسانی از فرزندان مرا  را می گمان پروردگار من دعا [و نیایش ھمگان] بی
 »نماز گزار کن. پروردگار ادعا و نیایش مرا بپذیر!

مخس من الفطرة، اخلتان « :روایت فرموده است ج مسلم در صحیح خود از پیامبر ) امام١
ختنه  :پنج چیز جزو فطرت ھستند« :»واالستحداد وتقليم األظفار ونتف اإلبط وقص الشارب

کردن، برطرف کردن موھای عورت، گرفتن ناخن، برطرف کردن موھای زیر بغل و کوتاه کردن 
 ھا را برای مردم سنت قرار داد. ھستند که آن ÷ھای قدیمی ابراھیم این امور از سنت» سبیل
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بر شما پوشیده نیست که استناد منتظری به این آیه برای شرط عدالت و نه عصمت 
شرط بودن عصمت برای امام مسلمانان  دلیل بر این اعتقاد اوست که این آیه بر

 ضروری نیست و این سخن او برای پاسخ دادن به متعصبان کافی است.
کند شرطی که  اما آیت الله شیخ محمد آصف حسینی با صراحت کامل اعالم می

صراط الحق فی اصول ( تردید عدالت است نه عصمت. او در کتاب این آیه در بردارد بی
اما قدر مسلم اینکه این آیه بر شرط بودن عدالت در « :گوید یه میالدین) درباره این آ

امام از آغاز تا پایان عمر داللت دارد. زیرا عدالت برای او کافی است تا مصداق ظالم 
عھد و پیمان من یعنی  :فرماید نبودن را پیدا کند. [مگر نه این است که خداوند می

رسد.] به ھمین دلیل نیکوکاران و علمای بزرگوار و صالح  حکومت الھی به ظالمان نمی
 دانند ھمچنین قرآن براساس فھم مصداق این آیه نیستند. و خودشان نیز این امر را می

 ٢»نازل شده است.ھا  آن
را به نقص و کند. اما شیعیان آن  را ذکر می ÷آیه فضیلت حضرت ابراھیم :سوم

کند که امام از  اند! به ادعای شیعیان امامیه این آیه صراحتًا بیان می عیب تبدیل کرده
 پیامبر بزرگتر و جایگاه او واالتر است.

از « :گوید می قياده املجتمع)و اإلمامه( آیت الله العظمی کاظم حائری در کتاب

به جز مقام  –ات دیگر است آید که جایگاه امام باالتر از مقام روایات چنین بر می
و در جای دیگری از ھمان کتاب » یابد. ربوبیت که طبعًا انسان بدان دست نمی

 ٣»بنابراین جایگاه مقام امامت و امام واالتر و برتر از مقام نبوت است.« :گوید می
 آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان نیز این امر را در تفسیر

پس جایگاه و منزلت امامت واالتر از آن چیزی است « :گوید کند و می أیید میاألمثل) ت(
 ٤»از مقام نبوت و رسالت نیز واالتر است.شد. بلکه  که ذکر

دھد روایتی است که کلینی  کند و توضیح می آنچه این تقریرات را بیشتر بیان می
خداوند بزرگ « :فرمودکند که  در اصول کافی به نقل از امام جعفر صادق روایت می

                                                                                                                                              
 .۱۰۹، ص اإلسالميف  مكنظام احل )١

 .۹۷، ص ۳، ج اصول الدينيف  رصاط احلق )٢

 .۲۹و ۲۶، ص املجتمعقيادة و اإلمامة )٣

لكتفسري يف  األمثل )٤  .۳۷۲، ص ۱، ج تاب اهللا املنزّ
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را پیش از آنکه به پیامبری مبعوث کند به عنوان یک بنده قرار داد.  ÷ابراھیم
ھمچنین قبل از اینکه او رسول قرار دھد، نبی قرار داده بود. ھمچنین پیش از اینکه او 
را رسول قرار دھد او را خلیل و دوست خود گردانده بود. ھمچنین خداوند قبل از 

ن مقامھا خلیل قرار دھد او را به عنوان امام قرار داده بود. زمانی که ھمه ای اینکه او را
 :را به او عطا کرد فرمود

﴿ ۖ   .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
 »من تو را پیشوای مردم خواھم کرد.«

 َوِمن﴿ :او پرسید ÷آنگاه به علت جایگاه واالی آن در نظر حضرت ابراھیم
» اھی کرد؟]آیا از دودمان من [ھم کسانی را پیشوا و پیامبر خو« .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ُذّرِ�َِّ�� 

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ :خداوند در پاسخ فرمود پیمان من به « .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
 :یعنی فرمود» گیرد.] رسد. [بلکه تنھا فرزندان نیکوکار تو را در بر می ستمکاران نمی

در اینجا بر این .» ١انسان نادان و سفیه امام و پیشوای انسان پرھیزگار نخواھد بود
نبی بود. سپس  ÷گویند ابراھیم میھا  آن ادعای شیعه اشکال جالبی وارد است که

به مقام باالتری ارتقا یافت و رسول شد. سپس جایگاھش واالتر و امام شد. این اشکال 
که خداوند قلب و دیده او را روشن ساخته است  تأمل برانگیز است که فقط کسی

 ٢شود. متوجه آن می
با تأمل در تفاوت میان امام، نبّی و رسول و آنچه روایات شیعی درباره امامان 

[که  ÷درباره ابراھیمھا  آن معصوم در نظر شیعه امامیه میان ارتقای مورد ادعای
 بینیم. م تفاوت بسیاری میمکارم شیرازی آن را بیان کرد] و اقوال امامان معصو

حسن بن عباس معروفی به امام  :گوید کلینی به نقل از اسماعیل بن مرار می
جانم به فدایت میان رسول، نبی و امام چه تفاوتی وجود  :نامه نوشت و پرسید ÷رضا

تفاوت میان رسول، نبی و امام آن است که رسول  :نوشت یا فرمود :گوید دارد؟ می
شنود  بیند و صدایش را می شود او جبرئیل را می یل بر او نازل میکسی است که جبرئ

___________________________ 

 .۲روایت شماره  األئمة عليهم السالم)و الرسلو (طبقات االنبياء، باب تاب احلجةكافی، كاصول  )١
برادر بزرگوار و فاضل جناب عبدالملک الشافعی در یکی از دیدارھایمان برایم درباره این امر سخن  )٢

 و آن را یادآور کرد.گفت 
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شود و ممکن است در خواب او را ببیند مانند رؤیای حضرت  و وحی بر او نازل می
. ممکن است نبی کالم فرشته بشوند و شاید او را ببیند اما صدایش را ÷ابراھیم

 ١بیند. ولی او را نمیشنود  نشنود. ولی امام کسی است که صدای جبرئیل را می
درباره رسول،  ÷از امام صادق :کند محمد بن حسن صفار از برید عجلی روایت می

رسول کسی است که فرشتگان به سوی او  :نبی و محدث سؤال کردم. پاسخ داد
آورند. نبی کسی است که  بیند و از سوی خداوند برایش پیغام می را میھا  آن آیند و می

بیند و محدث کسی است که  اند که او می ھمان گونهھا  آن بیند و یرا مھا  آن در خواب
شنود و  شنود و در گوشش صدایی ھمچون صدای پرندگان می سخنان فرشتگان را می
 »کنند. قلبش آن را احساس می

سوره مریم  ۵۱کند که درباره آیه نقل می ÷ھمچنین زراره از امام جعفر صادق

ا﴿ تفاوت رسول و نبی چیست؟  :سؤال کردم و پرسیدم .]۵۱[مریم:  ﴾٥١َوَ�َن رَُسوٗ� نَّبِّيٗ
شنود و ولی  بیند و صدایش را می نبی آن است که در خواب فرشته را می :او پاسخ داد

بیند و با او  بیند. اما رسول در حالت بیداری فرشته را می در حالت بیداری او را نمی
امام صدای فرشته را  :او گفتپس جایگاه امام چیست؟  :گوید. پرسیدم سخن می

و روایات در این .» ٢بیند... شنود ولی نه در خواب و نه در حالت بیداری او را نمی می
. بر اساس این روایات تفاوت میان رسول، نبی و امام آن است که رسول ٣باره فراوانند
د. نبی گوید و ممکن است گاھی در خواب او را ببین بیند و با او سخن می فرشته را می

. شاید گاھی او را در خواب ببیند. ٤بیند شنود اما غالبًا او را نمی نیز صدای پیامبر را می
شنود. با این تفاوت که ھرگز او را در خواب یا بیداری  ولی امام صدای فرشته را می

 بیند! نمی
در آغاز نبی بود  ÷پس ادعای شیعه اثنا عشری مبنی بر اینکه حضرت ابراھیم

در  ÷سپس به درجه رسول بودن رسید. آنگاه امام شد، بدان معنی است که ابراھیم

___________________________ 

 ).۲حدیث شماره ( املحدث)،و النبیو احلجة، (باب الفرق بني الرسول، کتاب ۱۷۶، ص ۱، ج ) الکافی١
 »نبی ممکن است فرشته را ببیند ولی صدایش را نشنود.« :روایات نقل شده از کافی آمده بود ) در٢
األئمه عليهم السالم و الرسلو  االنبياءالفرق بنييف  بصائر الدرجات، بابدو روایت را از کتاب  ) این٣

 نقل کردم. ۲و  ۱روایت شماره 
 وبحاراألنوار و غیره. ۱۷۶، ص ۱گا: الکافی، ج ن )٤
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شنید. سپس به مقام  آغاز نبی بود یعنی در خواب فرشته را دید و صدای او را می
باالتری رسید که ھمان رسالت بود. او در این مرحله که رسول بود، فرشته را در خواب 

شنید. سپس به مقام باالتری رسید که به ادعای  و صدایش را میدید  و بیداری می
شیعه امامیه ھمان امامت بود که از نبوت و رسالت باالتر است. پس در این مرحله 

دید! آن برای  شنید اما نه در خواب و نه در بیداری او را نمی صدای فرشته را می
بود یا تنزل به مقامی که به ارتقای مقام  -بنا به ادعای شیعه امامیه  - ÷ابراھیم

دیدن فرشته در حالت خواب و ( دو فضیلتی را که قبًال داشت ÷سبب آن، ابراھیم
 اند؟! بیداری) از دست داد؟! چنانکه روایات شیعی بر این امر صحه گذاشته

اند، آیت الله شیخ  کننده که خردمندان برای آن پاسخی نیافته  این سؤاالت گیج
 نیز دچار حیرت و سردرگمی کرده است. زیرا او در کتاب محمد آصف محسنی را

«...  :گوید می ÷در خالل سخن درباره امامت حضرت ابراھیم مرشعه بحار األنوار)(
فرشته) را ( شنود و شخص اما در روایات وارده درباره امام آمده است که او صدا را می

دین معنا به رسول ممکن بیند. پس اعطای لقب امام ب بیند. رسول فرشته را می نمی
مان در نجف  نیست. این سؤال را در جلد سوم کتاب صراط الحق که در دوران جوانی

ایم. فقط قسمت بسیار اندکی  ایم و تاکنون پاسخ آن را نیافته آن را تألیف کردیم آورده
 ١از علم به ما رسیده است.

ری جامعه است) از که رھب( کنند امامت شیعیان اثنا عشری ادعا می نکته چھارم:
خداوند قبل از اینکه « :اند که گفت نبوت باالتر است و به امام صادق چنین نسبت داده

ابراھیم را به نبوت برساند او را به عنوان بنده خود برگزید. آنگاه قبل از اینکه او را به 
 مقام رسالت برساند او را به نبوت رساند. سپس قبل از اینکه او را به دوستی خود
برگزیند او را به مقام رسالت رساند و قبل از اینکه او را به امامت برساند او را امام قرار 

إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس ﴿ داد. زمانی که این امور ھمه در او جمع شدند خداوند فرمود:
 ۖ  َوِمن﴿ :لت بزرگی این مقام در نظرش پرسیدبه ع ÷آنگاه ابراھیم .]۱۲۴[البقرة:  ﴾إَِماٗما

 »؟]٢آیا از دودمان و نسل من [کسی به این جایگاه خواھد رسید« .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ُذّرِ�َِّ�� 

___________________________ 

 .۲۷۱، ص ۱، ج مرشعة بحار األنوار )١
 ارجاع آن در صفحات پیشین گذشت. )٢
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به علت این امامت بزرگ و عظیم که از اھل بیت غصب شد، دنیا را برپاداشتند. به ھا  آن
بینیم  ] و پیروانشان کافر و گمراه شدند. در حالیکه میج ھمین دلیل اصحاب [پیامبر

البالغه امامتی را که آن را بر نبوت   نھج ۳۳در خطبه  سطالب ابیبن  که امام علی
در ذی قار « :گوید کند. ابن عباس در این باره می دھند به کفش تشبیه می ترجیح می

ارزش این  :زد. پرسید ھایش را وصله می بر امیرالمؤمنین وارد شدم در حالی که کفش
به خدا قسم این کفش برایم از  :فتارزش است. امام گ بی :کفش چقدر است؟ گفتم

تر است مگر آنکه حق را بر پا دارم یا باطل را  داشتنی  حکومت و امارت بر شما دوست
 دفع کنم.

آب بینی «با حسرت خوردن درباره خالفت آن را به » ١شقشقیه«بلکه او در خطبه 
اما قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، « :گوید کند و می تشبیه می» بز

اگر حضور مردم و تمام بودن حجت بر من به جھت وجود یاور و پیمانی نبود که 
گاھان گرفته که در برابر پرخوری ستمکاران [و تجاوز آنان به حقوق  خداوند از آ

نه] شتر تردید لگام [دھ مظلومان] و گرسنگی ستمدیدگان ساکت ننشینند، بی
افکندم و پایان آن را ھمچون آغازش با  حکومت[خالفت و امامت] را بر کوھانش می

دیدید که این دنبال شما در چشم من از  م و در آن ھنگام میکرد می پیاله تھی سیراب
) ۱۱۳، ص ۲الرسائل، ج ( درتر است. شریف مرتضی  ارزش ای بی آب بینی بزغاله

عطسه و پراکندن آب بینی ھمچنانکه الناقه یعنی  عفطت :گوید عرب می« :نویسد می
عفط ھمچنین به معنای  :شود دھد. ھمچنین گفته می االغ نیز این کار را انجام می

 گوزیدن است. در اینجا دو معنا محتمل ھستند.
عظیم و بزرگ جلوه کند. اما  ÷چگونه ممکن است امامت در نظر حضرت ابراھیم

 بداند؟!آن را حقیر  سابیطالبعلی بن 
تر است چه  ارزش  منزلت وجایگاھی که از یک لنگه کفش کھنه یا عطسه یک بز کم

 دانند؟! ارتباطی با جایگاھی دارد که امامیه آن را بزرگتر از نبوت می

___________________________ 
داند. زیرا حتی در نظر شیعه امامیه اسناد  اھل سنت متن و سند این خطبه را ساختگی می ) علمای١

ھای مشھوری است  صحیح ندارد. علیرغم زشتی و وقاحت فراوانی که در آن است از جمله خطبه
اند. به ھمین دلیل به عنوان دلیلی  ھای پس در پی آن را درست دانسته که شیعیان امامیه نسل

 بدان استناد کردم. آور الزام
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مراد از ظلم در این آیه شریفه چیست؟ آیا اشتباه مانع رسیدن به امامت  :نکته پنجم
 شود؟ می

اند که از آن  دارا بودن امامت چنین شرط دانستهعلمای شیعه امامیه برای 
ای از حیاتش نباید ھیچ اشتباھی روی دھد، حتی اگر توبه کند و پس  فردحتی در برھه

 از آن نیکوکار شود!
آنھا گناه و اشتباه را مانع رسیدن به امامت خواھد شد. با تدّبر در کتاب و سنت 

 بدان معتقدند.ھا  آن است که یابیم که حقیقت بر خالف آن چیزی نبوی در می
 فرماید: دچار اشتباه شد. خداوند درباره او می ÷حضرت آدم

ـَٔاَدُم ﴿ نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُ�نۡ ٱَوقُۡلَنا َ�ٰٓ
َ
َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا  ۡ�َنَّةَ ٱأ

َجَرةَ ٱَ�ِٰذهِ  ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ   .]۳۵قرة: [الب ﴾٣٥ل�َّ
ھای  ای آدم! تو به ھمراه ھمسرت در بھشت ساکن شو و از [نعمت :و گفتیم«

خواھید، خوش و آسوده بخورید. اما به این  و ھر جا که میھرچه  فراوان و گوارای] آن،
 »درخت نزدیک نشوید. زیرا [اگر چنین کنید] از ستمگران خواھید بود.

داد.  درخت، فرد را جزو ظالمان قرار میبراساس نص این آیه پس خوردن میوه آن 
 :ھمچنین خداوند در آیه دیگری فرموده است

  .]۱۲۱[طه:  ﴾١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿
و بدین ترتیب آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد. [البته این «

 »واقعه قبل از نبوت او بود.]
ن دلیل او و حوا به ظلم خویش اعتراف کردند، از آن میوه خورد. به ھمی ÷آدم

 :فرماید خداوند می

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَۡرَ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿
َ
ٓ أ  ﴾٢٣ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱقَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنا

  .]۲۳[األعراف: 
گر ما را نیامرزی ایم و ا پروردگارا! ما [با نافرمانی از تو] بر خود ظلم کرده :گفتند«

 »تردید از زیانکاران خواھیم بود. بی
مگر نه  آید؟ براساس اعتقاد امامیه این امر چگونه با امامت و خالفت او جور در می

 :این است که خداوند فرمود

�ِض ٱإِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿
َ
�ۡ  ۖ   .]۳۰[البقرة:  ﴾٣٠َخلِيَفٗة
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 »دھم. ای قرار می من در زمین خلیفه«
ای که از نظر شرعی درباره او نص وجود داشته باشد امامی است که  خلیفهپس ھر 

 پیروی از او واجب است.
توبه کرد و به سوی پروردگارش بازگشت دوباره به عھد پیشین  ÷زمانی که آدم

 :فرماید ت. خداوند در این باره میخود بازگش

ّ�ِهِ ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ اُب ٱُهَو  ۥۡيهِ� إِنَّهُ َ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَ  ۦَ�َتلَ�َّ   .]۳۷[البقرة:  ﴾٣٧لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
توبه کرد] و ھا  آن سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد [و با گفتن«

 »پذیر و مھربان است. خداوند توبه او را پذیرفت. خداوند بسیار توبه
رسد، حق اگر از او  نمیھا  پس او از آن ظالمانی نیست که عھد و پیمان خداوند بدان

 اشتباھی رخ داده باشد که پس از آن توبه کرده باشد.
برای امامت  به ھمین دلیل خداوند او را ھمانند پیامبران [اعم از نبی و مرسل]

 :مردم برگزید و فرمود

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ [آل  ﴾٣٣َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱَءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ  ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ

  .]۳۳عمران: 
خداوند آدم، نوح، خاندان ابراھیم [از قبیل خود ابراھیم، اسماعیل، اسحاق و «

 »یعقوب] و خاندان عمران [از جمله موسی، ھارون و عیسی] را بر جھانیان برتری داد.
. را خلیفه قرار داده است ÷کند که داود ھمچنین خداوند به صراحت بیان می

 :فرماید در قران کریم میخداوند 

�ِض ٱإِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ�  دُ ۥَ�َٰداوُ ﴿
َ
  .]۲۶[ص:  ﴾٢٦ۡ�

 »ایم. ای داود! ما تو را در زمین نماینده و جانشین [خود] ساخته«
کند این آیه را نازل  پس از آنکه خداوند دوباره ارتکاب اشتباه توسط او را ذکر می

 کرده است.
گوید  خن میھمان سوره از جریان دو نفر که با ھم اختالف داشتند سآیات پیشین 

 :فرماید و در پایان می

ُٰه فَ  دُ ۥَوَظنَّ َداوُ ﴿ �ََّما َ�َت�َّ
َ
نَاَب۩ ۥَر�َّهُ  ۡسَتۡغَفرَ ٱ�

َ
َ�ٰلَِكۖ �نَّ  ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤َو� � َو�

  .]۲۵-۲۴[ص:  ﴾٢٥ابٖ  َٔ ِعنَدنَا لَُزۡلَ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ُ 
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ایم [و اندازه ھراس او از دیگران و نحوه  داود مطمئن شد که ما او را آزموده«
ایم] پس از پرورگار خویش آمرزش خواسته و به سجده افتاد  قضاوت او را آزمایش کرده

و توبه کرد. سپس به ھر حال، آن [اشتباه] را بر او بخشیدیم [و او را مشمول لطف و 
 »ایم] و او در پیشگاه ما دارای مقام نزدیک و جایگاه واالیی است. داده محّبت خود قرار

اشتباه او این بود که بدون اینکه از طرف مقابل  :اند علمای ما گفته :گوید طوسی می
از » او به تو ظلم کرده است« :درباره ادعای شاکی بپرسد سخن او را تأیید کرد و گفت

درباره ھیچ چیزی حکم داد یا سخن گفت مگر جمله آداب قضاوت آن است که نباید 
 ١اینکه از طرف مقابل درباره ادعای طرف دیگر سؤال شود.

 :فرماید می ÷ھمچنین خداوند درباره حضرت سلیمان

ٰ ُكۡرِسّيِهِ ﴿ ۡلَقۡيَنا َ�َ
َ
نَاَب  ۦَولََقۡد َ�َتنَّا ُسلَۡيَ�َٰن َو�

َ
ِ� َوَهۡب  ۡغفِرۡ ٱقَاَل َرّبِ  ٣٤َجَسٗدا ُ�مَّ �

نَت 
َ
َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِدٓي� إِنََّك أ

َ
اُب ٱِ� ُمۡلٗ� �َّ يَ�َبِ� ِ�   .]۳۵-۳۴[ص:  ﴾٣٥لۡوَهَّ

جان]  ما سلیمان را آزمودیم [و او را دچار بیماری کردیم] و ھمچون جسدی [بی«
بر تخت سلطنت انداختیم [تا به ابھت خود ننازد و بر نیروی خویش تکیه نکند و بداند 
که عظمت و قدرت انسان با کمترین ناخوشی و کوچکترین بیماری متزلزل و چه بسا 

شود.] سپس سلیمان [که بالی خداوند را دید، توبه و استغفار کرد و به درگاه  نابود می
پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطا کن  :پروردگار] بازگشت. [سلیمان] گفت

گمان تو بسیار  عظمتی] نداشته باشد بیبعد از من کسی [چنین سلطنت و 
 »گری. بخشایش

کند تا جایی که  ھا را بیان می پیش از آن خداوند داستان مشغول شدن او را به اسب
شیخ صدوق) به نقل از امام ( شود. در روایتی که ابن بابویه قمی نماز عصرش قضا می

اسبھایی  ÷باری برای سلیمان بن داود« :جعفر صادق آورده است که امام گفت
آوردند. او به نگاه کردن بدانھا مشغول بود تا اینکه خورشید غروب کرد. او به فرشتگان 

 ٢»خورشید را برایم بازگردانید تا نمازم را در وقتش بخوانم. :گفت

___________________________ 
 .۵۵۳، ص ۸) تفسیر التبیان، ج ١
و تفسیر  ۵۶۰، ص ۸، ھمچنین: تفسیر التبیان طوسی، ج ۱۲۹، ص ۱) من الیحضره الفقیه، ج ٢

-۲۳۱، صص ۱۱و تفسیر کنز الدقائق، عالمه مشھدی، ج  ۲۹۸، ص ۴الصافی، فیض کاشانی، ج 
 .۲۳۴، ص ۲و تفسیر قمی، ج  ۲۳۴
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ال کند. بلکه جایگاه او را با توبه پس از اشتباه فرد را از فضایل و بزرگی محروم نمی
کنندگان و پاک شوندگان را دوست   کند اوست که توبه برد و به خداوند نزدیکتر می می
دارد. اگر گناه نبود، توبه و تطھیر ھم وجود نداشت تا فرد بدان وسیله محبت  می

 رضای پروردگار را به دست آورد.
کند از کسی که ھیچ   واضح است که گاھی کسی که از ظلم یا گناھی توبه می

ی از او سر نزده است، بھتر خواھد بود و کسی که معتقد باشد ھر کسی که کفر خطای
نورزد و گناه نکند از کسی که پس از کفر ایمان بیاورد و پس از گمراھی ھدایت شود و 
پس از گناه توبه کند، بھتر است، این عقیده او برخالف آن چیزی است که ضرورتًا از 

شان بھترند. آیا  ھای بعدی ت که پیشینیان از نسلشود. و بدیھی اس اسالم فھمیده می
انسان خردمند فرزندان مھاجرین و انصار را به اجدادشان که سابقین اولین بودند، 

 ١کند؟!) تشبیه می
بقره ھمه  ۱۲۴کنند مراد از ظالمین در آیه  مفسران شیعه اثنا عشریه ادعا می

از آنان سر زده باشد حتی اگر این کسانی است که یکی از انواع ظلم یعنی شرک یا گناه 
ظلم در مقطعی از عمر خویش باشد سپس توبه کرده باشد و اعمال نیک انجام داده 

 :سازد دلیل زیر است را باطل میھا  آن باشد. اولین چیزی که ادعای
ظالمین جمع ظالم است. ظالم  اسم کسی است که ظلم ھمه وجودش را در بر 

شود.  به کرده و از آن پشیمان شده باشد، ظالم نامیده نمیگرفته باشد. اما کسی که تو
شوند. زیرا خداوند  نمیدر غیر این صورت ھیچ کدام از توبه کنندان وارد بھشت 

 :فرماید می

َ� لَۡعَنُة ﴿
َ
ِ ٱ� ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ   .]۱۸[هود:  ﴾١٨ل�َّ
 »ھان! نفرین بر ستمگران باد!.«

 :فرماید عذاب داده است و میوعده ھا  آن ھمچنین خداوند به

﴿ ۚ اِدُ�َها َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ

َ
آ أ   .]۲۹[الکهف:  ﴾٢٩إِ�َّ

___________________________ 
زندانشان در دوران اسالم و براساس آن به دنیا آمدند و پرورش یافتند. اما اینکه فر ) با وجود١

سابقین اولین از مھاجرین و انصار در آغاز مشرک بودند، سپس ایمان آوردند و مسلمان شدند، [و 
گاھانه  افزاید.] ھا می شان بر ارزش آن این تغییر عقیده آ
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کند  ایم که [از ھر طرف ایشان را احاطه می ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده«
 »گیرد. و] سراپرده آنان را در بر می

 .و چنین آیاتی در قرآن فراوانند
مراد از ظالمین در این آیه ھمه کسانی است « :پس چگونه ممکن است گفته شود

شوند، حتی اگر در مدتی از  که مرتکب یکی از انواع ظلم یعنی شرک و معصیت می
؟! بنابراین ھمه »شان باشد و پس از آن توبه کرده و نیکوکار شده باشند. زندگی

 مسلمانان وارد آتش خواھند شد.
ما گناھکاری که توبه کرده باشد ھمانند کسی است که مرتکب  براساس شریعت

 :فرماید ناه نشده باشد. خداوند میگ

ُل ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ ٱإِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱَوَ�َن    .]۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ
شود]، مگر کسانی  کسی که مرتکب شرک، قتل و زنا شود عذاب او چند برابر می«[

که توبه کنند و ایمان [مجدد] بیاورند و عمل صالح انجام دھند که خداوند [گناھان 
ھا  را به نیکیھا و خوبیھا  آن ھا و گناھان [گذشته] بخشد و] بدی چنین افرادی را می

 بخشد. بلکه و مھربان است [و نه تنھا گناھان را می کند و خداوند آمرزنده تبدیل می
 »کند.] ھا تبدیل می را به نیکیھا  آن

این سخنان و ادعاھای عجیب و غریبی چیزی نیست جز تالش برای خارج دانستن 
ھا  آن از افتخار و استحقاق امامت، با این ادعا که ج ابوبکر صدیق و یاران دیگر پیامبر

ظالمان) ھستند، حتی اگر توبه و جھاد کرده  ( اند. بنابراین جزو بودهدر آغاز مشرک 
 ودر راه اسالم و مسلمانان فداکاری نموده باشند!

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ شاید برای پاسخ به کسی که به آیه برای  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
 ÷کند، کافی است این آیه قرآن را که درباره حضرت ابراھیم اثبات امامت استناد می

 :فرماید یادآور کنید که خداوند مینازل شده است به او 

ا ّمَِن ﴿ َ�ُٰه �ِإِۡسَ�َٰق نَبِّيٗ ۡ ٰلِِح�َ ٱَو�َ�َّ ٰٓ إِۡسَ�َٰقۚ َوِمن ُذّرِ�َّتِِهمَ  ١١٢ل�َّ ا َوَ�َٰرۡ�َنا َعلَۡيهِ َوَ�َ
َۡفِسهِ    .]۱۱۳-۱۱۲[الصافات:  ﴾١١٣ُمبِ�ٞ  ۦُ�ِۡسٞن َوَظالِٞم ّ�ِ

ما او را به [تولد] اسحاق که پیامبر و از زمره نیکوکاران بود، مژده دادیم. ما به «
ھای آینده، مکتب و ایمان و ...]  ابراھیم و [فرزندانش] اسحاق [در عمر و زندگی، نسل
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دو، افرادی نیکوکار به وجود آمدند و ھم افرادی که خیر و برکت دادیم و از نسل این 
 »[به خاطر عدم ایمان] آشکار را به خود ستم کردند.

کند مراد از آیه  پس این آیات دلیل و پاسخ آشکاری است برای کسی که ادعا می
و  ÷کند که او به ابراھیم مذکور، مطلِق گناه است! خداوند در این آیات بیان می

افراد ھا  آن جستگی بخشید. سپس فرمود که از میان فرزندانبرکت و خ ÷اسحاق
نیکوکار و افرادی وجود دارند که آشکارا به خود ستم کردند. پس کدام عاقلی ادعا 

افراد معصومی وجود ھا  آن کند که منظور از این آیه آن است که از میان فرزندان می
 کنند!؟ به میدارند و افرادی که ھمانند نیکوکاران دیگر عصیان و تو

افراد نیکوکار عادل و گناھکار ظالم ھا  آن بلکه مراد از این آیه است که در میان
 وجود دارد که ظلم و شرک او آشکار است.

اسرائیل که در میانشان نیکوکاران پرھیزگار، قاتالن  دالیل این امر در میان بنی
تکذیب کنندگان خداوند و آسمانی، دشمنان و ھای  کتاب کنندگان  پیامبران، تحریف

 کتابھایش وجود دارند، فراوان است.

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ پس منظور از آیه این است که مشرکان به  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
 یابند. عھد و پیمان خداوند دست نمی

 خداوند به رھبر و بزرگ پیامبران، یعنی :گوید عالمه ابن القیم جوزی در این باره می
 :فرمود ÷حضرت ابراھیم

ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ ٰلِِم�َ ٱإِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما  ﴾١٢٤ل�َّ
  .]۱۲۴[البقرة: 
آیا از دودمان من [نیز کسانی  :من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. [ابراھیم] گفت«

[درخواست تو را پذیرفتم. ولی] پیمان  :] گفترا پیشوا و پیامبر خواھی کرد؟ خداوند
 »گیرد.] رسد، [بلکه فقط فرزندان نیکوکار تو را در بر می من به ستمگران نمی

رسد. به ھمین دلیل به  یعنی ھیچ مشرکی به امامت و مقام از سوی من نمی
پیروی کند. او به  ÷دستور داد که از روش ابراھیم ج پیامبرش حضرت محمد

ما براساس فطرت اسالم، کلمه اخالص و دین  :داد ھر روز صبح بگویند یارانش یاد می
که پیرو حقیقت، رویگردان از  ÷و روش و آیین پدرمان ابراھیم ج پیامبرمان محمد

 ÷کنیم. پس آئین و روش ابراھیم می باطل و شرک و مسلمان بود، صبح را آغاز
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ھمان چیزی است که اعم از گفته، عمل و اعتقاد آن را از  ج توحید است. دین محمد

است. فطرت  ال إله إالّ اهللا)( سوی خداوند بر ایمان آورده است. کلمه اخالص شھادت
اسالم آن چیزی است که خداوند بندگانش را براساس آن آفریده است که محبت و 

دت، خشوع، پیروی و عبادت خدا به یگانگی، مطیع کامل فرمان او بودن از نظر عبا
 ١»بازگشت به سوی اوست.

این امری است که روایات و تصریحات برخی از علمای شیعه اثنا عشری امامیه نیز 
 بر آن صّحه گذاشته است.

بصائر الدرجات) به نقل از ھشام بن سالم و درتس ( محمد بن حسن صفار در کتاب
نویسد که  مام جعفر صادق میمنصور واسطی به روایت از امام محمد باقر و ا بن ابی
نبی بود و مقام  ÷ابراھیم :اند. تا اینکه گفت انبیاء و رسوالن چھار دسته :گفتند

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿:را نداشت تا اینکه خداوند فرمود امامت یعنی  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ
یابد و [از سوی  پرست باشد به عھد من [امامت و حکومت] دست نمی کسی که بت

 ٢»خداوند] رھبر مردم نخواھد بود.

 ابیطالبطبرسی در حدیث طوالنی از امیرالمؤمنین علی بن  االحتجاج)( در کتاب
خداوند ھر کسی را که به کفر مبتال شده باشد از والیتی « :روایت شده است که گفت

َ� َ�َناُل ﴿:فرماید کرده است، زیرا خداوند میبه پیامبران و اولیا داده است، محروم که 
ٰلِِم�َ ٱَ�ۡهِدي  یعنی حکومت من به دست مشرکان نخواھد یافت. زیرا  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ

ۡكَ ٱإِنَّ ﴿:فرماید نامد و می ظلم را شرک می خداوند در قرآن [لقمان:  ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ

دانست که عھد خداوند که امامت  ÷ابراھیم» تردید شرک گناه بزرگی است. بی« .]۱۳
 :ان نخواھد رسید، به خداوند فرمودپرست شود، به بت نامیده می

___________________________ 

 .۴۸۱، ص ۳، ج نيكمدارج السال )١

 األئمة عليهم السالم معرفتهمو الرسلو الفرق بني االنبياءيف  (باب ۳۹۳، صفار، ص اتبصائر الدرج )٢

األئمة و الرسلو ، (باب طبقات األنبياء۱۷۴، ص ۱و الکافی، کلینی، ج  ۲۰روایت شماره صفتهم) و

 .۱روایت شماره  عليهم السالم)
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ۡعُبَد  ۡجُنۡبِ� ٱوَ ﴿ ن �َّ
َ
ۡصَنامَ ٱَوَ�ِ�َّ أ

َ
 .١]۳۵[إبراهیم:  ﴾٣٥ۡ�

 .»ر نگه دار!پروردگارا! من و فرزندانم را از عبادت بتھا دو«
 :فرمود ج امالی) طوسی به نقل از عبدالله بن مسعود آمده است که پیامبر( در

ای رسول خدا چگونه دعوت پدرت ابراھیم  :من دعوت پدرم ابراھیم ھستم. پرسیدیم«
وحی کرد که من تو را امام و پیشوای  ÷خداوند به حضرت ابراھیم :شدی؟ گفت

خدایا آیا در میان فرزندان و  :دھم. ابراھیم بسیار خوشحال شد. گفت مردم قرار می
نسل من ھم چنین امامانی وجود خواھند داشت؟ خداوند به او وحی کرد که ای 

خدایا این چه  :دھم که بدان وفا نکنم. ابراھیم گفت ابراھیم من به تو پیمانی نمی
من آن را به ھیچ فرد  :یمانی است که تو برای من به آن وفا نخواھی کرد؟ گفتپ

خدایا آن ظالمانی که از نسل من  :کنم. ابراھیم پرسید ظالمی از نسل تو عطا نمی
کسی که به  :یابند چه کسانی ھستند؟ خداوند فرمود ھستند ولی به عھد تو دست نمی

را به امامت منصوب نخواھم کرد و روا جز برای من برای بتی سجده کند ھرگز او 
 :فرمود ÷نیست چنین شخصی به امامت برسد. ابراھیم

ۡعُبَد  ۡجُنۡبِ� ٱوَ ﴿ ن �َّ
َ
ۡصَنامَ ٱَوَ�ِ�َّ أ

َ
ۡضَلۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن  ٣٥ۡ�

َ
 ﴾٣٦�َّاِس� ٱَرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

 .٢]۳۶-۳۵[إبراهیم: 
ھا]  [این بتھا  آن نگھدار. پروردگاراھا دور  خدایا] من و فرزندانم را از پرستش بت«[

 »اند. بسیاری از مردم را گمراه کرده
وقتی خداوند این  :نویسد می ۲۱۳، ص ۱) ج ابیطالبمناقب آل ( ابن شھر آشوب در

 آیه را نازل کرد،

﴿ ۖ  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما

 .]۱۲۴[البقرة:  ﴾َوِمن ُذّرِ�َِّ�� ﴿:نظرش گفتزرگ بودن مقام امامت در ابراھیم به علت ب

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿:خداوند در پاسخ گفت در خبر آمده است  .]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
کسی که برای بتی سجده  :افراد ظالم نسل من چه کسانی ھستند؟ خداوند فرمود

 :فرمود ÷کند، ظالم است. ابراھیم

___________________________ 

 .۵۴۶، ص ۲، حویزی، ج نور الثقلنيو تفسیر  ۳۷۳، ص ۱، چ االحتجاج، طربسی )١

 .۳۷۹-۳۷۸، ص األمالی، الطوسی )٢
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ۡعُبَد  ۡجُنۡبِ� ٱوَ ﴿ ن �َّ
َ
ۡصَنامَ ٱَوَ�ِ�َّ أ

َ
  .]۳۵[إبراهیم:  ﴾٣٥ۡ�

 »پس خدایا من و فرزندانم را از اینکه بتھا را پرستش کنیم حفظ بفرما!.«
العمده) چنین ( حافظ شمس الدین یحیی بن حسن اسدی حلی در کتاب

ای  این امر درباره استحقاق امامت وجود دارد. زیرا شخص به گونه  شبیه« :نویسد می
شایستگی نبوت را خواھد داشت.  ج استحقاق آن را پیدا کند، ھمان گونه که پیامبر

 :فرمود ÷زیرا خداوند به ابراھیم

ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل �َ ﴿ ٰلِِم�َ ٱۡهِدي إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما  ﴾١٢٤ل�َّ
  .]۱۲۴[البقرة: 
آیا ازدودمان من [نیز کسانی  :من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. [ابراھیم] گفت«

[درخواست تو را پذیرفتم. ولی] پیمان  :را پیشوا و پیامبر خواھی کرد؟ خداوند] گفت
 »گیرد.] رسد [بلکه تنھا فرزندان نیوکار تو را در بر می من به ستمکاران نمی

جا ظلم به معنای شرک است و حد ظلم قرار دادن اشیا در غیر جایگاھشان  در این
است، فرد مشرک عبادت خود را به کسی غیر از آنکه استحقاق و شایستگی آن را دارد 

 ١»شایستگی عبادت را ندارند.ھا  آن کند که که ھمان بتھا ھستند، تقدیم می

ھمچنین از میان فرزندان « :نویسد می خصائص الوحی املبني)( ھمچنین در

شود. بلکه به اقتضای  نفی و باطل نمیھا  آن کسی که بتھا را بپرستد نسب ÷ابراھیم
شود. زیرا  ی مینفھا  آن پرستان توسط وحی، استحقاق امامت از نفی امامت از بت

 :فرماید خداوند می

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿  .٢]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ
رسد. [بلکه فقط شامل فرزندان نیکوکار تو  تردید پیمان من به ستمگران نمی بی«

 »شود.] می

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿:خداوند در پاسخ او فرمود :نویسد ھمچنین می  ﴾١٢٤ل�َّ
جا منظور از ظلم عبادت بتھاست و کسی که بتھا را بپرستد، امام  در این .]۱۲۴[البقرة: 

 :فرماید زیرا خداوند می واھد بود.نخ

___________________________ 

 .۱۳۷، ص خصائص الوحی املبني )١
 .۱۷۳العمده، ص  )٢
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 .]۱۰۶[األنبیاء:  ﴾١٠٦إِنَّ ِ� َ�َٰذا َ�ََ�ٰٗغا ّلَِقۡوٍ� َ�ٰبِِدينَ ﴿
گاھی از سرنوشت حیات اخروی] « این [سخن برای مفھوم قانون زندگی دنیوی و آ

 »برای مردمان عبادت پیشه کافی است.
به  ÷ابراھیمبه طور آشکاری با آنچه قرآن مبنی بر اعتنای حضرت ھا  این ھمه

امام و پیشوای  ÷قضیه توحید و به ویژه کنار گذشتن شرک تناقض دارد. ابراھیم
ھمه موحدان جھان بود. به ھمین دلیل یھودیان و مسیحیان درباره پیشوایی حضرت 

 :فرمودھا  آن ند. خداوند خطاب بهکرد می نزاع ÷ابراھیم

ا﴿ ۡسلِٗما َوَما َ�َن ِمَن َما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗا َوَ� نَۡ�َ ا َوَ�ِٰ�ن َ�َن َحنِيٗفا مُّ �ِّيٗ
ۡوَ�  ٦٧لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

َ
ِيَن  �َّاِس ٱإِنَّ أ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �ََّبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ْۗ وَ  �َّ ُ ٱَءاَمُنوا َوِ�ُّ  �َّ

  .]۶۸-۶۷[آل عمران:  ﴾٦٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
سزاوارترین مردم [برای انتساب] به ابراھیم [و دین او] کسانی ھستند که تردید  بی«

[در زمان ابراھیم دعوت او را اجابت کردند و] از او پیروی کردند و نیز این پیامبر 
اند [زیرا محمد و یارانش اھل توحید  ] و کسانی ھستند که [با او] ایمان آوردهج [محمد

 »داوند یاور مؤمنان است.است] و خ ÷خالصند که دین ابراھیم
کنید که پیامبران خداوند به امامت و پیشوایی دینی  به ھمین دلیل مشاھده می

 کنند. و اندیشه و ملت او اشاره می ÷حضرت ابراھیم
 :اش گفت بندی در زندان به ھم ÷حضرت یوسف

َبۡعُت ٱوَ ﴿ ِ  ِملََّة َءابَآءِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ َما �َّ ُّۡ�َِك ب ن �
َ
ٓ أ ِ ٱَ�َن َ�َا ِمن  �َّ

� َ�ٰلَِك ِمن فَۡضِل  ءٖ ِ ٱَ�ۡ ۡ�َ�َ  �َّاِس ٱَعلَۡيَنا َوَ�َ  �َّ
َ
 ﴾٣٨َ� �َۡشُكُرونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

  .]۳۸[یوسف: 
ام.  و من از آیین پدران [و نیاکان] خود ابراھیم، اسحاق و یعقوب پیروی کرده«

سزاوار نیست که چیزی را به عنوان شریک خداوند قرار دھیم. این برای ما [انبیا] 
پرستی]، لطف خدا در حق ما [انبیاست که افتخار تبلیغ آن را به دست  [توحید و یگانه

سپرند] اما بیشتر  ایم] و در حق ھمه مردمان [که با پذیرش آن، راه بھشت را می آورده
کنند [و چیزھایی را به عنوان شریک  مردم [در برابر چنین لطفی] سپاسگزاری نمی

 »ساخته نیست.]ھا  آن دھند که کاری از خداوند قرار می
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در بستر مرگ فرزندانش را گردھم آورد تا به پیروی از پدرش  ÷حضرت یعقوب
نیز فرزندان و  ÷درباره توحید سؤال کند. زیرا حضرت ابراھیمھا  آن از ÷ابراھیم

د. خداوند در این را به تمسک به دین خداوند فرا خوان ھا آن برادرانش را گردھم آورد تا
 :فرماید باره می

ۖ ٱِ�  ۡصَطَفۡيَ�ٰهُ ٱَولََقِد  ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  ۧ َوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ ۡ�َيا  ۥ�نَّهُ  �ُّ
ٰلِِح�َ ٱلَِمَن  �ِخَرةِ ٱِ�  ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥإِۡذ قَاَل َ�ُ  ١٣٠ل�َّ

َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ٰ  ١٣١ۡلَ�َٰلِم�َ ٱأ َوَو�َّ

ٓ إِبَۡ�ِٰ�  َ ٱُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ  ۧبَِها نُتم  ّ�ِينَ ٱلَُ�ُم  ۡصَطَ�ٰ ٱ �َّ
َ
فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ۡسلُِمونَ    .]۱۳۲-۱۳۰[البقرة:  ﴾١٣٢مُّ
ردان خواھد شد مگر آن [نادانی] که خود را گ و چه کسی از آیین ابراھیم روی«

خوار و کوچک داشته و [انسانیت و عقل خویش را بازیچه قرار دھد و ناچیز انگارد؟] ما 
او را در این جھان برگزیدیم [و سمبل و رھبر دیگران قرار دادیم] و او در جھان دیگر از 

ش [ھمراه با نشان جمله شایستگان [مقرب درگاه الھی] است. آن گاه که پروردگار
[به یگانگی  :ھای خود در جھان آفرینش و در وجود انسان] به او گفت دادن آیات نشانه

[اقرار کردم و سر بر آستان تو ساییدم  :خداوند اقرار کن و] اخالص داشته باش. گفت
و] خالصانه تسلیم پروردگار جھانیان شدم. و ابراھیم فرزندان خود را به این آیین 

] ای :د و یعقوب [نوه او نیز چنین کرد. ھر کدام به فرزندان خویش گفتندسفارش کر
فرزندان من! خداوند، آیین [توحیدی اسالم] را برای شما برگزیده است. [پس به ما قول 
دھید که ھرگز از آن منحرف نشوید] و فقط در حال مسلمان بودن از دنیا بروید. آیا 

کنید که بر آیین یعقوب  تکذیب و ادعا می[شما یھودیان و مسیحیان که محمد را 
ھستید،] ھنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید [تا آیینی را که بر آن از 

پس از من چه چیزی را  :دنیا رفت بشناسید؟] ان ھنگامی که به فرزندان خود گفت
خداوند  خدای تو، خدای پدرانت ابراھیم، اسماعیل و اسحاق را که :پرستید؟ گفتند می

یگانه است و ما تسلیم [فرمان] او ھستیم [و سر عبادت و بندگی بر آستانش 
 »ساییم.] می

از سوی خداوند به پیروی از آیین و روش حضرت  ج حتی حضرت محمد
ت. خداوند که امام و پیشوای توحید و موحّدان بود، دستور داده شده اس ÷ابراھیم

 :فرماید در این باره می
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ِن ﴿
َ
ٓ إَِ�َۡك أ وَۡحۡيَنا

َ
ۖ َوَما َ�َن ِمَن  تَّبِعۡ ٱُ�مَّ أ [النحل:  ﴾١٢٣لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفا

۱۲۳[.  
ھا بعد از ابراھیم، تو را به پیامبری برگزیدیم] و به تو وحی کردیم که از  سپس [قرن«

راف] بود و [ھمچنین] مشرک آیین ابراھیم پیروی کن که پیرو حقیقت [و به دور از انح
 »نبود.

 ۱۲۴این آیات کجا و ادعای شیعه اثنا عشریه کجا که معتقدند منظور از ظلم در آیه 
 سوره بقره گناه و معصیت است؟!

ھستند چرا از ھا  آن کنند پیرو عترت پاک پیامبر و مدافع تعالیم آنھا که ادعا می
م محمد باقر و امام جعفر صادق و اما ج مطالبی که تفاسیرشان از سخنان پیامبر

 کند غافلند؟  روایت می
 دھد! آری! این ھوی و ھوس است که فرد را به ھر سو که بخواھد سوق می

 آیه والیت
ھای شیعیان امامیه اثنا عشری مبنی بر امامت  شاید از جمله مشھورترین استدالل

است که خداوند ه مائده سور ۵۵و نص بر آن آیه  ابیطالبامیرالمؤمنین علی بن 
 :فرماید می

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

تنھا خداوند و پیامبرش و مؤمنانی دوست و یاور شما ھستند که با خشوع و «
 »پردازند. آورند و خاضعانه و با فروتنی زکات مال را می ع نماز را به جا میخضو

تا جایی که این آیه در میان شیعیان اثنا عشری به آیه والیت مشھور است. چنانکه 
  :گوید وجه استدالل شیعه اثنا عشری به این آیه به چندین مقدمه بستگی دارد حلی می

رساند و این امر در میان اھل لغت و لغویان مشھور  حصر را می إنام)( لفظ :اوالً 
 است. 

است که این امر را از متکلمان آن  اولی به تصرف)( جا در این ولی)( مراد از :ثانیاً 
توان دریافت. چنانکه به کسی که سزاوار به عقد در آوردن زنی به ازدواج با  زبان می
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ان و خویشاوندان خود را اولیای دم یا خون گویند و ھمپیمان شخصی باشد ولی زن می
 برای مطالبه سزاوارترند.ھا  آن نامند، زیرا می

است و در این باره دالیل زیادی وجود دارد. از  ÷مقصود از این آیه علی :ثالثاً 
  :جمله

 اتفاق مفسرین مبنی بر اینکه این آیه درباره او نازل شده است. الف)
کند که زکات را در حالت رکوع  امامت بر کسی داللت میاین آیه بر ثابت شدن  ب)

 ÷این صفت را دارا بود. زیرا به اجماع علما علی ÷پرداخت کرده باشد و فقط علی
 انگشترش را در حالت رکوع به عنوان زکات داد.

گفتیم که این آیه درباره ھمه مؤمنان نازل نشده است وگرنه ھر کسی ولی و  ج)
که این امر محال است و ھمه کسانی که آن را برخی از  شد سرپرست و خودش می

مؤمنان مختص دانسته است بیان کرده است که منظور از برخی از مؤمنان امام 
 ١بوده است. سعلی

 پس میزان صحت دیدگاه امامیه اثنا عشری درباره آیه والیت چقدر است؟

 بررسی 
تفاق دارند که این آیه گوید مفسران ھمگی بر این امر ا درباره نظر حلی که می

ترین حالت نشانه کم دقتی  بینانه نازل شده است، در خوش سدرباره حضرت علی
. زیرا ھیچ اتفاق و اجماعی میان مفسران در این باره وجود ندارد که این آیه ٢اوست

اند  برخی از مفسران گفته :گفت درباره علی بن ابیطالب نازل شده است. اگر حلی می
 تر بود. تر و صحیح رباره امام علی نازل شده است، دقیقکه این آیه د

امام قرطبی در تفسیر این آیه چند شأن نزول را ذکر کرده و به طور یقین نازل 
کند. بلکه او روایتی را  و اختصاص آن به او را تأیید نمی سشدن آن درباره حضرت علی
ه به امام علی را نفی کند که اختصاص شأن نزول این آی از امام محمد باقر نقل می

از امام محمد باقر درباره این آیه سؤال شد که آیا مقصود از آن علی  :گوید کند. او می می
___________________________ 

و اعالم الوری، طبرسی، ص  ۲۸۹، ص شف املرادك، ۲۲۶-۲۲۵، ص رشح الياقوتيف  وتكانوار املل )١
۱۶۸. 

به عالوه این امر که این آیه « :نویسد می ۲۵۸عبدالحسین شرف الدین موسوی در المراجعات، ص  )٢
 »درباره علی نازل شده است، مورد اجماع مفسران است!
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علی ھم یکی از مؤمنان است. بدین ترتیب او  :بن ابیطالب است؟ امام باقر پاسخ داد
 ١معتقد بود که این آیه درباره ھمه مؤمنان نازل شده است.

را درباره شأن نزول این آیه ذکر کرده و سپس به روایت  امام فخر رازی چند نظر
پردازد و براساس دالیل و قرائن فراوان صحت آن را نفی  دادن انگشتر به گدا می

 . بیضاوی در تفسیرش درباره این آیه٣کثیر نیز چنین است . در تفسیر ابن٢کند می
اما طبری در تفسیرش  .٤گوید که آیه درباره علی در حالی که بیمار بود، نازل شد می

کند که بر نازل شدن آن درباره عباده بن صامت تأکید دارد که  روایاتی را ذکر می
تفصیل آن در صفحات آینده خواھد آمد. ھمچنین آنچه را که پیرامون نزول آن درباره 
حضرت علی وجود دارد، نقل کرده است و درباره اختالف علما درباره سبب نزول آیه 

ِينَ ٱوَ ﴿.اما باید دانست که علما و مفسران درباره مفھوم آیه« :دگوی چنین می َءاَمُنواْ  �َّ
ِينَ ٱ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ دچار اختالف  .]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

 ٦در تفسیر بغوی نیز وضعیت چنین است.» ٥اند شده
توجھی به احادیث  سعود به بی ثعالبی و ابیاما علیرغم اینکه واحدی ھمچون 

مشھور است، اما درباره شأن نزول این آیه دو سبب مختلف را ذکر کرده است و 
 :نویسد می

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿   زمانی نازل شد که یھودیان افرادی از  .]۵۵[المائدة:  ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
 :گفت ج خودشان را که اسالم آورده بودند، اخراج کردند. عبدالله بن سالم به پیامبر

نشینی نکنند. در  اند که با ما ھم ای رسول خدا قوممان ما را بیرون کرده و قسم خورده
به عنوان دوست، یاور خداوند، پیامبر و مؤمنان را  :این ھنگام این آیه نازل شد. او گفت

ھمچنین » ٧یعنی نماز مستحب عون)كو هم را( و سرپرست خود پذیرفتیم و منظور از

___________________________ 
 .۲۰۹-۲۰۷، ص ۶تفسیر قرطبی، ج  )١
 .۲۰۹-۲۰۷، ص ۶) تفسیر قرطبی، ج ٢
 .۱۰۰-۹۸، ص ۲) تفسیر القرآن العظیم، ج ٣
 .۳۴۰، ص ۲) تفسیر بیضاوی، ج ٤
 .۲۸۸، ص ۶) تفسیر طبری، ج ٥
 .۴۷، ص ۲) تفسیر بغوی، ج ٦
 .۳۲۵، ص ۱) تفسیر الواحدی، ج ٧
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کند که ھمان دادن انگشتر  در این باره سبب دیگری را برای شأن نزول آیه ذکر می
طال به عنوان زکات به فرد مسکینی بود که این امر چنانکه در صفحات آینده خواھید 

 دید مردود است.
علما درباره شأن نزول این آیه « :نویسد زاد المسیر) می( اما ابن الجوزی در تفسیر

اند ... سپس به ذکر این آرا  نظر ذکر کرده چھاردچار اختالف شده و درباره آن 
نزول آن درباره عباده  :کند شوکانی در تفسیر این آیه دو نظر را ذکر می.» ١پردازد می

. اما او میان این دو نظر ترجیح نداده ابیطالباره علی بن بن صامت و نازل شدن آن درب
 است.

دھد که ادعای وجود اجماع یا اتفاق  ھا و مطالب فوق نشان می این نقل قول
دروغ بستن بر این مفسران  طالب ابیمفسران پیرامون نازل شدن آن درباره علی بن 

 است.
ل شدن آن فقط درباره حداکثر چیزی که شیعیان امامیه از مفسرانی که به ناز

، ابوسعود و غیره آن ٢توانند نقل کنند اموری است که ثعالبی حضرت علی معتقدند می
 اند. را در تفسیر خود آورده

ثعالبی و ابوسعود علیرغم فضیلت و جایگاه واالیشان، درباره احادیث صحیح و 
فسیرشان ضعیف علم چندانی نداشتند. به ھمین دلیل روایات ضعیف و ساختگی در ت

ھمچون ھیزم چین شب ھستند که ھیچ تفاوتی میان ھیزم تر و ھا  آن فراوان است.
 خشک قائل نیستند.

اگر متکلم، مفسر، مورخ و ... فقط امور را آنھم بدون اسناد ثابت نقل کنید تا زمانی 
که اسناد حدیث را ذکر نکند تا درباره صحت و ضعف آن حکم شود، قابل اعتماد 

ی از علما روایت دادن انگشتر طال توسط حضرت علی در حالت رکوع نیست. بسیار
جا کافی است به آنچه محقق تفسیر قرطبی در این باره  اند. در این نماز را بررسی کرده

 نقل کرده است اشاره کنم.
این روایت باطل است. طبرانی « :گوید شیخ عبدالرزاق مھدی درباره این روایت می

به نقل از عمار بن یاسر آن را تخریج کرده است. ھیثمی  ۱۷ ص 7جممع الزوائد ج در 

___________________________ 
 .۳۸۲، ص ۲زاد المسیر، ج  )١
 .اند ) به او ثعلبی ھم گفته٢
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ای وجود دارند. واحدی به  در سلسله راویان آن افراد مجھول و ناشناخته :گوید می
کند که در میان راویان آن کلبی و  آن را با سندش از ابن عباس نقل می ۳۹۷شماره 

طبرانی آن را به شماره گویی متھم ھستند.  سدی صغیر) به دروغ( محمد بن مروان
 ١»کند و این یک معضل است. به نقل از سدی نقل می ۱۲۲۱۵

 ÷علی :گوید واحدی در روایتش به نقل از ابن عباس می« :گوید ھمچنین می
 ۱۴۹انگشتر طالی خویش را به عنوان زکات به فرد مسکین داد. آری او در صفحه 

اقع چنین نبوده است. زیرا اسباب آن را چنین ذکر کرده است در حالی که در و
[استعمال] طال برای مردان حرام است و آیه نسخ نشده است تا بگوییم این امر در آغاز 

گوید نه  ھا و توجیھات قرآن سخن می ظھور اسالم روی داده است. بلکه درباره حکمت
از احکام فقھی. ھمچنین در آثار آمده است که این مرد در مسجد در میان مردم 

در حالی که مردم در رکوع و سجده بودند. این امر به بلند شدن صدا در  کرد می گدایی
انجامد یا ھمانند داد زدن برای یافتن گمشده است که از آن نھی شده  مسجد می

 ٢است.
این امر به طور کلی صحیح نیست. زیرا اسناد آن ضعیف و رجال  :گوید ابن کثیر می

 ٣اند. آن ناشناخته
زکات دادن امام علی به وسیله انگشترش در حال رکوع در مسجد عالوه بر این 

 موجب تعجب و شگفتی است.
اش را به  فقیر بود و به سختی روزی خود و خانواده ج امام علی در زمان پیامبر

شکایت برد  ج از این امر به پیامبر )ل( آورد تا جایی که حضرت فاطمه دست می
اھل تشیع ذکر شده است. امام علی چه زمانی اھل سنت و ھای  کتاب که این امر در

پرداخت شود در ھا  آن گذشته باشند تا زکات ازھا  آن این اموالی را که یک سال بر
 اختیار داشته اشت؟!

عالوه بر این، در پرداخت زکات اصل آن است که پرداخت کننده خود اقدام به 
سوی او بیایند و حق خودشان  پرداخت و دادن آن کند نه اینکه منتظر فقرا بماند تا به

در اموالش را از او مطالبه کنند. امام علی کسی نبود که از پرداخت زکات خودداری 
___________________________ 

 .۲۰۸، صفحه ۶از ج  ۲۰۸صفحه  ) آن را در حاشیه١
 از تفسیر نظم الدر و بقاعی تحقیق عبدالرزاق مھدی. ۲، ج ۴۸۴حاشیه صفحه  )٢
 .۹۹، ص ۲) تفسیر القرآن العظیم، ج ٣
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کند و آن را از فقرای مدینه یا اھل صفه که در سکوی مسجد نبوی سکونت داشتند یا 
غ دید، دری را میھا  آن کسانی که شب و روز در ھنگام وارد شدن به خانه و خروج از آن،

 نماید.
ای اسحاق! زکات اموالت را  :روزی امام جعفر صادق از اسحاق بن عمار پرسید

ھا  آن آیند و من آن را به ام می [فقرا] به خانهھا  آن :کنی؟ پاسخ داد چگونه پرداخت می
ای.  تردید با این کار مؤمنان را خوار و حقیر کرده بی :کنم. امام به او گفت پرداخت می

کسی که یکی از اولیا و « :فرماید کنی. خداوند [در حدیث قدسی] می پس مبادا چنین
 ١»دوستان مرا تحقیر و خوار کند، در واقع در کمین جنگ با من نشسته است.

دانم که از جمله کسانی باشد که به وسیله نگه  من امام علی را از این مبرا می
است آن از او مؤمنان را داشتن زکات اموال و منتظر ماندن تا آمدن افراد جھت درخو

دانیم.  خوار کرده باشد... ھمچنین او را از نداشتن تمرکز و حضور قلب در نماز مبرا می
زیرا او فردی فروتن و فرمانبردار بود ... ھمچنین او را از نسبت دادن چنین روایت 

دانم. باید با  ضعیفی که از نظر متن و سند صحیح و معقول نیست پاک و بری می
ف باشید و در مقابل این گونه روایات که پیش از آنکه او را مدح کنند، نکوھش و انصا

 مذمت او ھستند، منصفانه بیندیشیم.
فراوانند و افرادی ھمانند او از چنین روایات ضعیفی که  ابیطالبفضایل علی بن 

 نیازند. شوند، بی موجب اھانت و تحقیر صاحبشان می
روایت عباده بن صامت که طبری و مفسرین در مقابل مشاھده کردیم که سند 

شود که این روایت، شأن  اند، صحیح است. بدین ترتیب ثابت می دیگر آن را تخریج کرده
 نزول این آیه است.

خیانت کردند، به سوی عباده بن صامت  ج قینقاع به پیامبر زیرا زمانی که بنی
را رھا و با آنان دشمنی کرد ھا  آن حمایت کند. اما اوھا  آن رفتند و از او خواستند که از

و خداوند و پیامبر را به سرپرستی و دوستی گرفت. در نتیجه خداوند آیه والیت را نازل 

در ھمه ھا  آن این است که .]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ . در این آیه منظور از٢کرد

___________________________ 

، ۲۲و مجلس  ۱۷۷مفید، ص  االمالی،و  ۳۳۲، حدیث شماره ۱۹۵، ص شيخ الطائفه طوسی األمالی، )١
 ).۷حدیث شماره (

 .۱۷۸، ص ۶تفسیر طبری، ج  )٢
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خداوند در اول آیات یل امورشان فرمانبردار و مطیع پروردگار ھستند. به ھمین دل
 :فرماید می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ    .]۵۱[المائدة:  ﴾٥١ِمۡنُهۡمۗ  ۥَوَمن َ�َتَول
را به ھا  آن به دوستی نگیرید [و به طریق اولی ای مؤمنان! یھودیان و مسیحیان را«

دوست برخی دیگرند [و در دشمنی با شما یکسان و ھا  آن سرپرستی نپذیرید.] برخی از
را به سرپرستی بپذیرد] ھا  آن برابرند] ھر کس از شما با ایشان دوستی ورزد [و

 »رود. گمان او از جمله ایشان به شمار می بی
نظر، عبدالله بن ابی بن سلول است. زیرا او دوست  در این آیات فرد مورد

اختالف و دشمنی و به وجود آمد، او  ج و پیامبرھا  آن قینقاع بود. زمانی که میان بنی
را یاری کرد. آنگاه جھت طلب شفاعت ھا  آن حمایت وھا  آن دوستی برقرار و ازھا  آن با

ھا  آن برائت جست و ازھا  آن از سرفت. اما عباده بن صامت ج بر ایشان نزد پیامبر
دوری کرد. به ھمین دلیل خداوند این آیه را نازل کرد. سپس به ذکر صفات مؤمنان به 

َما ﴿ :شیوه او عمل کند پرداخت و فرمود ویژه عباده بن صامت و ھر کسی که به إِ�َّ
ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  .]۵۵[المائدة:  ﴾...َءاَمُنوا

و عبدالله ابن أبی بن سلول و  سآنچه نازل شدن این آیه را درباره عباده بن صامت
را کند، سیاق آیات است. کسی که در آیات کمی تأمل کند این امر  قینقاع تأیید می بنی

 :فرماید یابد. خداوند می در می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَوَمن َ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ   .]۵۱[المائدة:  ﴾٥١ل�َّ
در این آیه خداوند به صراحت مؤمنان را از دوستی با یھودیان و مسیحیان نھی 

 کند. می
 :فرماید سپس می

ِينَ ٱَ�َ�َى ﴿ ن تُِصيبََنا َدآ�َِرةۚٞ  �َّ
َ
َرٞض �َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهۡم َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

ُ ٱَ�َعَ�  َّ�  ِ ِ�َ ب
ۡ
ن يَأ

َ
ِ  ۡلَفۡتحِ ٱأ ۡمرٖ ّمِۡن ِعنِده

َ
ۡو أ

َ
نُفِسِهۡم  ۦأ

َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ٓ أ ٰ َما َ�َ ْ َ�ُيۡصبُِحوا
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ِينَ ٱَوَ�ُقوُل  ٥٢َ�ِٰدِم�َ  ُؤَ�ٓءِ  �َّ ٰٓ�َ
َ
ِينَ ٱَءاَمُنٓواْ أ َّ�  ِ ۡقَسُمواْ ب

َ
ِ ٱأ يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َُّهۡم لََمَعُ�ۡمۚ  �َّ

َ
َجۡهَد �

ۡصَبُحواْ َ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
ۡعَ�ٰلُُهۡم فَأ

َ
  .]۵۳-۵۲[المائدة:  ﴾٥٣َحبَِطۡت أ

بینی که  ود دارد میپس کسانی را که در دلشان بیماری [ضعف، شک و نفاق] وج«
ترسیم که [روزگار برگردد و] بالیی بر سر ما  می :گویند گیرند و می بر یکدیگر سبقت می

بیاید [و به کمک ایشان نیازمند شویم.] امید است که خداوند فتح [مکه] را پیش آورد 
 یا از جانب خود امری کند [و دشمنان اسالم را نابود و منافقان را رسوا کند.] و این

اند، پشیمان شوند [و بر این ضعف، تردید و نفاق خود  دسته از آنچه در دل پنھان داشته
آیا اینان ھمان  :گویند افسوس خورند. آنگاه که فتح و پیروزی فرا رسد] مؤمنان می

ما [بر آیین  :گفتند خورند و می کسانی ھستند که با شدت وحدت به خدا سوگند می
یم و] با شما ھستیم! [دروغ گفتند و] کردارشان بیھوده شماییم و ھمانند شما مسلمان

و تباه شد [و رنجشان بر باد رفت] و زیانکار شدند [و ھم ایمان و یاری مؤمنان را از 
 »دست دادند.]

ھایشان بیماری نفاق وجود دارد و با کفار دوستی  این صفت کسانی است که در دل
 :فرماید خداوند میآنگاه کنند که در واقع ھمان منافقانند.  می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َاُفوَن  �َّ

ِ ٱلَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  �َّ   .]۵۴[المائدة:  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
ای مؤمنان! ھر کس از شما از آیین خود بازگردد [و از ایمان به کفر گراید، «

ی را [به جای ایشان بر رساند و در آینده] خداوند جمعیت کوچکترین زیانی به خدا نمی
ھم خداوند را دوست ھا  آن شان دارد و روی زمین] خواھد آورد که خداوند دوست

دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در  می
ای [در  ایستند و از سرزنش ھیچ سرزنش کننده کنند و به تالش می راه خدا جھاد می

دھند. این ھم فضل خداست [که کسی  فرمان خدا] ھراسی به خود راه نمی اطاعت از
دارای چنین صفاتی باشد.] خداوند آن را به ھر کس که بخواھد [به خیر و خوبی نائل 

ھای بسیار است و از مستحقان  کند خداوند دارای فضل فراوان و [نعمت شود] عطا می
گاه است.  »آن] آ
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به خداوند ھا  آن ل مرتدان را ذکر کرد و بیان نمود کهپس خداوند در این آیات اعما
آیند. آنگاه  میھا  آن رسانند. سپس درباره کسانی سخن گفت که پس از ھیچ زیانی نمی

 :فرماید ند در ادامه ھمین آیات میخداو

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ  ﴾٥٦ۡلَ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

  .]۵۶-۵۵[المائدة: 
تنھا خدا، پیامبرش و مؤمنانی یاور و دوست شما ھستند که خاشعانه و با فروتنی «

کنند. ھر کس که خدا،  دارند و [خاضعانه] زکات مال را پرداخت می ز را بر پا مینما
پیامبرش و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد [از زمره حزب الله یعنی یاوران دین 

 »تردید حزب الله پیروز است. خداوند است و] بی
و مؤمنان راستین و  اند، مرتدان این آیات احوال منافقانی را که به اسالم تظاھر کرده

 ١دھد. قدم را نشان می ثابت
الزم به ذکر است که با فرض اینکه این آیه درباره امام علی نازل شده بشد. اما باید 

 دانست که در آن ھیچ داللتی بر مفھوم امامت یا والیت وجود ندارد.
 ولّی)مولی و ( َوالیت مذکور در این آیه متضاد عداوت است و اسم مشتق شده از آن

 است. در حالی که ِوالیت به مفھوم امارت و حکومت است و اسم ساخته شده از آن

را ذکر کرده است. این امر به مفھوم  ولی)( است. این آیه فقط لفظ والی و متولی)(
بیشتر این ھرچه  اثبات نصرت و محبت است نه امارت و حکومت. پس چگونه با سادگی

... دارای معانی فراوانی است ولی)( شود؟ کلمه گرفته میحقیقت لغوی انکار و نادیده 
توان از لفظی که دارای چندین مفھوم  اما فقط در صورت داشتن قرینه خارجی می

است، یک مفھوم را مّد نظر داشت. در اینجا سیاق آیات قرینه است. زیرا مفھوم 
 سلمانان و آرام کردنھای م کنند. زیرا در آن تقویت قلب کننده و یاور را تأیید می کمک

 ٢وجود دارد.ھا  آن و رفع خوف و نگرانی درباره مرتدان ازھا  آن

___________________________ 
 .۶۱۶، ص ۲) مختصر المنھاج، ج ١
 .۱۴۲) مختصر التحفة، ص ٢
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ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿تردید خداوند به جای آیه اگر منظور این آیه حکومت بود بی َّ� 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا  رسولهو اهللام كإنام يتولّی علي« :فرمود می .]۵۵[المائدة:  ﴾�َّ

 تولّوه)( :توان گفت زیرا به کسی سرپرست و حاکم و ولی آنھاست نمی »الذين آمنواو

و این امر برای کسی که زبان عربی را بداند ظاھر و  تولّی عليهم)( :بلکه باید گفت
 آشکار است.

به امارت و حکومت با وصف خداوند درباره خودش  »مكإنام ولي«تفسیر عبارت 
تردید خداوند به  فرماید او ولی مؤمنان است، بی آنجا که می مطابقت ندارد

 شود!! بودن وصف نمیھا  آن امیرالمؤمنین و حاکم بودن بر بندگانش یا خلیفه یا امام
را آفریده ھا  آن ھاست او زیرا خداوند آفریننده و روزی دھنده، پروردگار و صاحب آن

به معنی یاری و محبت است. پس  جا دھند. پس والیت در این ھا دستور می و بدان
ھم او را دوست دارند، او ھا  آن دھد خداوند بندگانش مؤمنش را دوست دارد و یاری می

ھم از او راضی ھستند. پیامبر ھا  آن راضی است،ھا  آن را دوست دارد. او ازھا  آن ھم

رض را امام علی ف »الذين آمنوا«و مؤمنان نیز چنین ھستند حال مقصود از  ج خدا
 کنیم یا غیر او.

این والیت مورد نظر این آیه است و کسی که بر این امر اصرار دارد که آیه درباره 
خواھیم به جای  امامت نازل شده است و منظور از آن امامت و حکومت است، از او می

را بیاورد و به ما نشان دھد که آیا معنی آن  »مكخليفت«یا  »مكامام«واژه  ،»مكولي«کلمه 
 ح است.صحی

وجه استدالل شیعه به « :گوید آلوسی درباره این موضوع سخن زیبایی دارد که می

این است که مولی به معنی اولی به تصرف و  »نت مواله فعلی موالهكمن «حدیث 
اولویت تصرف است که ھمان امامت است، بر کسی پوشیده نیست که اولین مقدمه در 

کنند. اما علمای لغت زبان  نای اولی فرض میاین استدالل آن است به مولی را به مع

به معنای به مفھوم  مفعل)( اند. اند. بلکه گفته عربی ھمگی این امر را مردود دانسته

اند، به جز ابو زید لغوی که با  ھرگز به کار برده نشده است و آن را جایز ندانسته »أفعل«

آن را جایز  »مكاولی ب«یعنی  »مكهی موال«تمسک به سخن ابوعبیده در تفسیر آیه 
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اند. زیرا در این صورت باید لزومًا ھمانگونه که  دانسته است. سخن او را مردود دانسته

نیز صحیح باشد. که لزومًا به  »فالن مولی من فالن«صحیح است  »فالن أولی من فالن«
اجماع ھمگان این امر باطل است. و در صورت باطل بودن الزم، در نتیجه ملزوم نیز 

طل خواھد بود. تفسیر ابوعبیده بیان کلی معنی است که آتش جایگاه، موعد و مکان با
 شایسته شماست و نصی بر این امر نیست که مولی در آنجا به معنی اولی است.

اگر قبول کنیم که مولی به معنی اولی است باید ھمواره با تصرف مرتبط باشد  :ثانیاً 
زرگداشت و ... باشد و چه بسیار که در قرآن بلکه ممکن است مراد أولی به محبت و ب

آیاتی آمده است در آن لفظ أولی ذکر شده، اما تقدیر به تصرف پس از آن باطل است. 
 :ند این آیه که خداوند فرموده استمان

ۡوَ� ﴿
َ
ِيَن  �َّاِس ٱإِنَّ أ َبُعوهُ ٱ�ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ َّ�  ْۗ   .]۶۸[آل عمران:  ﴾٦٨َءاَمُنوا

سزاوارترین مردم [برای انتساب] به ابراھیم [و دین او] کسانی ھستند که [در «
زمان ابراھیم دعوتش را اجابت کردند و] از او پیروی کردند، ھمچنین این پیامبر 

اند. [زیرا محمد و یارانش پیرو توحید  [محمد] و کسانی ھستند که [به او] ایمان آورده
 »خالصند.]

ھمچنین قرینه ما برای اینکه مراد از َوالیت از لفظ مولی یا أولی به محبت، دو امر 
است. اوًال روایتی که آن را از محمد بن اسحاق روایت کردیم که درباره شکایت کسانی 
بود که ھمراه با امیرالمؤمنین علی در یمن بودند ھمانند، برید اسلمی، خالد بن ولید و 

 کسانی را که از او شکایت کرده بودند، ممانعت نکرد زیرا مواالت و محبت ج ر... پیامب
و در راه دعوت خود لطف و مھربانی فراوانی داشت که در اغلب  کرد می را طلبھا  آن

 ج موارد چنین بود. برای بررسی بیشتر این لطف و محبت فراوان پیامبر خطبه پیامبر
 »ألست أولی باملؤمنني من أنفسهم؟« :دشو را مطالعه کنید که چنین آغاز می

اللهم وال من « :که در برخی از روایات آمده است که فرمود ج حدیث پیامبر :ثانیاً 

دارد دوست بدار و کسی را  خداوند کسی را که او را دوست می« :»عاد من عاداهو وااله
ر و اولی به متصرف در امو» مولی«اگر منظور از » کند دشمن بدار! که با او دشمنی می

پس » كذلكن �اعد من لم يو ترصفهيف  ناكا� وال من « :فرمود تصرف بود، پیامبر می
محبت و عداوت را ذکر کرده است، به این امر اشاره کرده است که  ج از آنجا که پیامبر
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و بر حذر داشتن مردم از دشمنی و  ÷منظور ایشان واجب بودن محبت حضرت علی
بغض و کینه نسبت به او بوده است نه تصرف یا عدم آن. اگر مقصود حضرت رسول از 

. روایتی که کرد می تردید با صراحت کامل آن را بیان این حدیث خالفت بود، بی
) روایت کرده است این ابیطالبحسن بن حسن بن علی بن ( ابونعیم از حسن مثنی

کند که از حسن مثنی درباره این حدیث سؤال شد که آیا نصی  وضوح ثابت می امر را به
خواست خالفت او را اعالم  می ج اگر پیامبر :بر خالفت علی است یا نه؟ او پاسخ داد

م بعدی كاهيا الناس، هذا ولی أمری، والقائم علي« :فرمود تردید چنین می کند بی

 ج خداوند بزرگ قسم اگر خدا و پیامبر به« :گوید می سپس حسن» اطيعواو فاسمعوا
علی را برای این امر تعیین کرده باشند و علی خودش برای این امر اقدام نکرده باشد، 

 تردید او خطاکارترین مردم است. بی
شود که منظور ازوالیت محبت است زیرا که  ھمچنین شاید بر این امر استدالل می
آید که  ر این صورت از ظاھر آن چنین بر میبعد از والیت کلمه بعدی نیامده است. د

آیند و اجتماع این دو اگر تقدیر بگیریم که مراد  این دو والیت در یک زمان گرد ھم می
اولویت تصرف است با تقدیر محبت است و تمسک شیعه برای اثبات مراد از مولی، اولی 

شده است که  به تصرف است، بنا به لفظی است که در صدر خبر یکی از روایات ذکر

 :»ألست أو� باملؤمن� من أنفسهم« :از مؤمنان پرسید ج باشد که پیامبر این حدیث می
تر نیستم؟ یعنی آیا مؤمنان مرا بیش از  آیا من از مؤمنان برایشان دوست داشتنی«

در اینجا ھم مراد اولی به محبت است یعنی آیا  :گوییم می» خودشان دوست ندارند؟
 :توان گفت ز جان خودشان از نظر محبت سزاوارتر نیستم؟! بلکه میمن برای مؤمنان ا

اولی) از والیه به معنای محبت مشتق شده است که مفھوم آن چنین خواھد ( جا در این
تر نیستم؟ تا اجزای  داشتنی  ھای خودشان دوست آیا من برای مؤمنان از جان :شد

یکدیگر نظم پیدا کنند و در سخن با یکدیگر ھماھنگی داشته باشند و به خوبی با 
ھای خودتان  ای مؤمنان شما مرا بیش از جان :نتیجه معنی آن چنین خواھد شد

دارد علی را ھم باید دوست داشته  دارید. پس ھر کسی که مرا دوست می دوست می
دارد دوست بدار و با ھر کس که با او  باشد. خدایا ھر کس را که او را دوست می

 »نی کن.د، دشمنک دشمنی می
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اولی) در صدر خبر به معنای اولی به تصرف باشد، ( با فرض اینکه :گوید سپس می
گاه کردن مخاطبان به وسیله آن خطاب باشد تا به سخنان  احتمال دارد این امر برای آ
آن حضرت به دقت گوش فرا دھند و بدان توجه کامل نمایند تا ارشادھا و نصایح آن 

کامل نقش ببندد. ھمان گونه که پدر در مقام پند و   ھایشان به طور حضرت در قلب
 آیا من پدر شما نیستم؟! چنانچه به آن اعتراف کردند، :گوید اندرز به فرزندانش می

دھد تا به حکم پدر و پسر بودن آن را  خواھد، دستور می میھا  آن را بدانچه ازھا  آن
 در این جایگاه ج ابپذیرند و بر اساس آن بدان عمل کنند. پس حدیث رسول خد

آیا من  :ھمانند این است که ایشان از یارانش بپرسد ألست أولی باملؤمنني من أنفسهم)(
آیا من پیامبر شما نیستم؟! و اجرای چنین  :پیامبر خدا در میان شما نیستم؟! یا بفرماید

امری در مابعد آن برای به دست آوردن مناسبت ممکن نیست. برخی از شیعیان 
کنند. و آن اینکه  ا در نفی محبت [در برداشت از این حدیث و آیه] ذکر میدالیلی ر

امری است که در ضمن آیه ثابت شده است و زنان و مردان  سمحبت حضرت علی
ورزند. اگر مفھوم این حدیث فقط محبت باشد در واقع  مؤمن به یکدیگر محبت می

ن سخن و گویندگان آن بطالن ای :ای است. در پاسخ باید گفت سخن لغو و بیھوده
واضح است. زیرا استدالل کننده متوجه نشده است که واجب شدن محبت فرد در 
ضمن سخنی کلی چیزی است و واجب شدن آن به طور خصوصی امری دیگر و تفاوت 

کند این است  میان آن دو مانند خورشید واضح است. آنچه این امر را بیشتر آشکار می
 ج خداوند ایمان بیاورد و ایمانش به پیامبر، حضرت محمد اگر فردی به ھمه پیامبران

 را به طور آشکار بیان نکند ایمانش اعتباری نخوھد داشت.
دھد  ھمچنین چنانچه فرض کنیم مفھوم آیه و حدیث یکی است، این امر نشان می

که این حدیث بیھوده و لغو نیست بلکه نھایت فصاحت و تقریر این امر در ذھن شنونده 
بیشتر اوقات مفاھیم قرآن را  ج بوده است. پیامبر ج که این امر وظیفه پیامبراست 

. بلکه حتی در قرآن نیز مفاھیم برای این ھدف کرد می تأکید و آن را تقریر و تکرار

 . [العياذ باهللا!]تواند بگوید این امر بیھوده و لغو است تکرار شده است و ھیچ کس نمی

در نظر شیعیان چندین بار تکرار شده  سرت علیھمچنین منصوص بودن امامت حض
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است. این امر به معنای صحیح دانستن این سخن بیھوده است. در حالی که کالم 
 ١خداوند از آن مبراست.

 :فرماید وع و خشوع است. خداوند میمنظور از لفظ رکوع مذکور در این آیه خض

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿   .]۴۸[المرسالت:  ﴾٤٨َ� يَۡرَكُعونَ  ۡرَكُعوا
[در برابر  :شود ھا گفته می غرور سرمست ھستند که] وقتی بدان ۀچنان از باد«[

 »کنند. اوامر و ناھی الھی] خضوع کنید، فروتنی نمی
منظور از رکوع خضوع و فروتنی برای پروردگار « :گوید طبری در تفسیر این آیه می

رکع فالن لکذا یعنی برای  :شود ه میبه وسیله اطاعت و فرمانبرداری است. چنانچه گفت
 :کرد. ھمچنین شاعر چنین سروده استاو خضوع 

 اســـــتغاث هبـــــاو رســـــ لتـــــيمكبيعـــــت ب
 

ــــا ر  ــــد م ــــا بع ــــزال ابوه ــــن اهل ــــاكم  ع
 

 ٢پس از اینکه از شدت خستگی و نیاز برای آن فروتنی کرد. :یعنی
به معنای خم شدن است گاھی به معنای حالت  :رکوع :گوید راغب اصفھانی می

شود و گاھی به معنای فروتنی و خشوع است،  مخصوصی که در نماز است استعمال می
 ٣چه در عبادت یا در غیر آن.

پرستیدند، راکع  آوردند و بتھا را نمی اعراب کسانی را که به خداوند ایمان می

 ٤خلوص به او اعتماد کرد و مطمئن شد.یعنی با  ع إلی اهللاكر :گویند نامیدند و می می
به ھمین دلیل خداوند در این آیه بعد از ذکر اقامه نماز، رکوع در حال زکات را ذکر 

یابیم که  جا در می کند. این در حالی است که رکوع جزو نماز است نه زکات. از این می
لیم فرمان کنند که خاضع و تس زکات را در حالی پرداخت میھا  آن مراد آن است که

خدا ھستند. زیرا ممکن است انسان از دادن زکات خودداری و با ندادن زکات مال به 
خواھی کند. کسی که در برابر خداوند فروتنی کند و تسلیم خواسته و احکام  فقرا زیاده

او شود و با قلب و اعضایش برای ادا و پرداخت آن اقدام کند در این صورت فروتن و 
 خواھد بود و این منظور آیه است.تسلیم فرمان خدا 

___________________________ 

 .۱۹۹-۱۹۵، ص ۶، ج تفسري روح املعانی )١

 ، سوره بقره.۴۳ی تفسیر آیه جامع البيان طرب )٢

 .۲۰۲، ص غريب القرآنيف  املفردات )٣

 .368، ص 1اساس البالغة، زخمرشی معتزلی، ج  )٤



 ٢٣١  خالفت و امامت

مذکور در آیه به مفھوم حصر است  إنام)( عالوه بر این سخن حلی مبنی بر اینکه
 ھرگز به نظریه امامیه سودی نخواھد رساند.

ھمانگونه که وجود حصر در این آیه اھل سنت را ملزم به خارج کردن ابوبکر، عمر و 
و شایستگی خالفت را فقط به امام علی کند استحقاق  عثمان از استحقاق خالفت می

نماید، به ھمین ترتیب شیعیان را نیز ملزم به عدم دخول دیگران در  محصور می
 کند. استحقاق امامت و خالفت می

 به مفھوم حصر باشد این امر به دو معنی خواھد بود. إنام)( چنانچه
نفر دیگری  ۱۱محصور بودن خالفت به علی و نفی امامت دیگران حتی این  :اوالً 

ھستند. زیرا حصر نه تنھا ابوبکر، عمر و عثمان بلکه ھا  آن که شیعه معتقد به امامت
کند. این امر به مفھوم بطالن امامت  ھمگان را از داخل بودن در مفھوم آیه خارج می

خواھد بود و این امری است که خوشایند  ابیطالبھمه افراد به جز امام علی بن 
 ست.شیعیان امامیه نی

یا اینکه خالفت را به کسانی محصور بدانند که در حالت رکوع، زکات را  ثانیًا:
  :تر است. زیرا تر و خطرناک کنند. که این امر از دو موضوع دیگر عظیم پرداخت می

تواند زکات را در حالت رکوع پرداخت کند. آیا در این صورت  ھر کسی می الف)
شایستگی امامت و رھبری مسلمانان به این امر بستگی دارد؟ آیا ھر کسی که زکات را 

کند به خاطر این عملش استحقاق خالفت و رھبری  در حالت رکوع پرداخت می
 مسلمانان را دارد؟!

در حالت رکوع زکات یا ھا  آن روایت نشده است کهگانه دیگر  از امامان یازده ب)
صدقه را پرداخت کرده باشد. براساس این برداشت از آیه، این امر به معنای نفی امامت 

تن است. بلکه با فرض صحت روایت پرداخت زکات در حالت رکوع توسط  ۱۱ھمه آن 
امام علی، وارد شدن دانیم که ھمزمانی و مطابقت میان نماز خواندن  امام علی، ما می

فقیر به مسجد و درخواست زکات امری است که فقط براساس تصادف تکرار خواھد 
شد. نه اینکه برای دوازده نفر این امر تکرار شود مگر اینکه این کار به صورت عمدی 

 انجام شود!!
پس عمًال بر این نص بیش از آنچه توان دارد، معنا حمل شده است. این در حالی 

معنای آن واضح و روشن و سیاقی که آیه در طی ان آمده است، جلی و  است که
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نماید.  تر است و شأن نزول آن درباره عباده بن صامت این امر را بیشتر واضح می واضح
 شویم؟  آوریم و قانع نمی پس چرا در برابر حقیقت سر تسلیم فرود نمی

 آیه تطهیر و حدیث کسا
ل شیعیان امامیه مبنی بر عصمت امامان است. آیه تطھیر از جمله مھمترین دالی

 توان گفت مھمترین دلیلشان ھمین آیه است. بلکه می
علمای شیعه امامیه از آیه تطھیر و حدیث کسا برای اثبات عصمت امامانشان بھره 

 :فرماید ب است که خداوند در آن میسورة احزا ۳۳گیرند. آیه تطھیر قسمتی از آیه  می

ُ ٱ إِ�ََّما يُرِ�دُ ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

  .]۳۳[األحزاب: 
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت [پیامبر] دور کند  تردید خداوند حتما فقط می بی«

 »و شما را کامًال پاک سازد.
 منین عایشهحدیث کسا حدیثی است که مسلم در صحیحش آن را از ام المؤ

روزی صبح ھنگام از خانه خارج شد که  ج پیامبر :کند که او گفت ) روایت میل(
بر دوشش عبایی از موی سیاه بود که بر روی آن نقش شتر وجود داشت. در این 
ھنگام حسن بن علی آمد و او را ھم زیر آن عبا آورد. سپس حسین آمد او ھم وارد شد. 

را ھم  ثم فاطمه آمد پیامبر او را ھم وارد آن عبا کرد. بعد از آن علی ھم آمد، سپس او
 :به زیر عبا آورد. سپس گفت

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 .١]۳۳[األحزاب: 
کند که زمانی که آیه تطھیر بر  ھمچنین ترمذی از عمر بن ابی سلمه روایت می

ھا  آن فاطمه، حسن و حسین را خواند. سپس در خانه ام سلمه نازل شد، او ج پیامبر
را به وسیله عبا پوشاند و علی پشت سرش بود. آنگاه او را ھم زیر عبا در آورد و ھم 

رهم تطهرياً و اللهم هؤالء أهل بيتی فأذهب عنهم الرجس« :پوشاند. سپس فرمود  :»طهّ
را ھا  آن کن ودور ھا  آن خداوندا این افراد، اھل بیت من ھستند. پس پلیدی را از«

ھستم؟ ھا  آن ای پیامبر آیا من ھم جزو :گوید ام سلمه می» کامًال پاک و مطّھر گردان!

___________________________ 

 .2424فضائل الصحابه، باب فضائل أهل بيت النبی، حديث شامره مسلم، کتاب  ) صحیح١



 ٢٣٣  خالفت و امامت

شیعیان به این حدیث برای اثبات » ١تو جایگاه خودت را داری و نیکوکاری« :گفت
عصمت اصحاب کسا و منزه دانستن او از گناھان کبیره و صغیره و حتی اشتباه و 

کنند! سپس از آیه تطھیر و حدیث کسا به عنوان نقطه آغازی  خطای بشری استناد می
 کنند! گانه استفاده می برای اعتقاد به عصمت بقیه امامان دوازده

تن از  ۹نسل امام حسن ھمچنین بقیه نسل امام حسین به جز ھا  آن عجیب اینکه
 کنند! فرزندان او را از داشتن عصمت محروم می

گانه و حضرت فاطمه  ث کساء بر عمت امامان دوازدهمیزان داللت آیه تطھیر و حدی
 چیست؟  )ل( زھرا

 بررسی 
حدیث کسای مذکور به چندین طریق که برخی صحیح و برخی ضعیف  :اوال

ھستند، روایت شده است. به عبارت دیگر این حدیث از برخی از یاران پیامبر از جمله 
خدری، براء بن عازب، سعد بن ابی المؤمنین عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ابوسعید   ام

وقاص، عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر روایت شده است. با این تفاوت که فقط 
در روایت ابوسعید خدری و ام سلمه آمده است که پیامبر داخل بودن ام سلمه را در 

 این فضیلت رد کرده است!
کنیم که  ره مشاھده میدر این با سبا تأمل در روایات نقل شده از ابوسعید خدری

اند و احادیث عطیه عوفی به اعتقاد عموم علمای  از عطیه عوفی روایت شدهھا  آن ھمه

___________________________ 

) سپس ۳۲۰۵حدیث شماره ( (من سورة األحزاب)،الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب  ) جامع١
ب است از این جھت به روایت از حدیث عطاء به نقل از عمر بن ابی این حدیث غری :گوید می

سلمة. بنده معتقدم: سند این حدیث به علت ضعف محمد بن سلیمان بن عبدالله اصبھانی ضعیف 
شود.  اشکالی ندارد. حدیث او نوشته شود ولی بدان استناد نمی :گوید است. ابوحاتم درباره او می

حدیث او دارای اضطراب است و احادیث او  :گوید ابن عدی میضعیف است.  :گوید نسائی می
 اندک است. او در ھمین مقدار ھم چندین بار دچار اشتباه شده است.

محمد  :) عادتًا از یکی از این افراد ضعیفلاحادیث روایت شده درباره کسا به نقل از ام سلمه( 
است که در صفحات آینده این امر  بن سلیمان اصبھانی یا عطیه عوفی یا شھر بن حوشب نقل شده

 ذکر خواھد شد.
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، امام ٤، یحیی قطان٣، ھثیم٢، ابن عینیه١جرح و تعدیل ضعیف ھستند. سفیان ثوری
، ابن ١٠، ساجی٩، نسائی٨، ابوداود٧، ابوحاتم و ابوزرعه رازی٦، یحیی بن معین٥احمد

 اند. را ضعیف دانسته ٣و ذھبی ٢، بیھقی١، دار قطنی١٣، ابن عدی١٢بن حبان، ا١١خزیمه
___________________________ 

سفیان ثوری احادیث عطیه را ضعیف « :گوید ) می۴۵۰۲احمد در العلل، (شماره  ) امام١
 .»دانست می

 :گفت دھد که می به امام شافعی نسبت می ۳۰۸شماره  ۲۳۸، ص ۱در سؤاالت آجری، ج  ) ابوداود٢
مناقب شافعی تألیف بیھقی، ج  :(عطیة و ما أدری عطیة)، نگا :گفت از سفیان بن عینیه شنیدم می

 .۵۴۹، ص ۱
 :دانست. ھمچنین نگا ھیثم، حدیث عطیه را ضعیف می :نویسد ) می۱۳۰۶در العلل (شماره  ) احمد٣

 .۲۶۷، ص ۱، ج التاريخ الصغري

التاريخ  :کرد. نگا مییحیی از او به بدی یاد  :نویسد می ۲۰۴۱، شماره ۴، ج بريكالتاريخ الدر  ) بخاری٤

 .۲۶۷، ص ۱ج  التاريخ الصغري،و  ۳۶۰، ص ۵، ج بريكال
از پدرم شنیدم که درباره عطیه عوفی  :گوید ) می۱۳۰۶بن احمد در العلل (شماره  ) عبدالله٥

 احادیثش ضعیف است. :گفت می
، ۳در ج  قضاوت و حدیث ضعیف بود. چنانکه«او  :) آمده است۲۳۴روایت ابن جنید (شماره  ) در٦

عطیه « :آمده است. در روایت ابوولید از بوجارود نقل شده است که الضعفاء عقيلی ۳۵۹صفحه 
الکامل آمده است و در روایت ابن ابی مریم نقل  ۸۴صفح  ۷عوفی ضعیف بود. و ھمچنانکه در ج 

 شود.  شده است که او ضعیف بود اما احادیثش نوشته می
او ضعیف است. احادیثش نوشته  :) آمده است که۲۱۲۵شماره  ۱، ص ۳(ج  التعديلو اجلرحدر  )٧

سست و ضعیف  :گوید تر است. ابوزرعه رازی می داشتنی شود. اما ابونضره از او برایم دوست می
 است.

او کسی نیست که به او  :آمده است ۳۷۶شماره  ۲۶۴، صفحه ۱ھمچنین در سؤاالت آجری (ج  )٨
 اعتماد شود.

 او ضعیف است. :آمده است ۴۸۱در الضعفاء و المتروکون، شماره  )٩
 سخن و حدیث او حجت نیست. :در تھذیب التھذیب آمده است )١٠
عطیه بن سعد عوفی سخنان و احادیث را  :آمده است ۶۸صفحه  ۴در صحیح ابن خزیمه جلد  )١١

 داد. تغییر می
 :گوید اش چنین می ا کلبی دربارهالمجروحین پس از ذکر جریان او ب ۱۷۶، صفحه ۲در ج  )١٢

 ھا رواست. بنابراین استناد به او جایز نیست. و نوشتن احادیث او فقط برای ذکر عجیب بودن آن
عطیه از ابوسعید خدری و غیر او احادیث فراوانی را روایت « :نویسد می ۸۵، ص ۷در الکامل، ج  )١٣

 »شود. کرده است. اما با وجود ضعفش احادیثش نوشته می
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ی نقل شده از ام سلمه نیز از طریق عطیه عوفی و پس از او از شھر بن ھا روایت اما
، نقل شده است. اما شھر روایت مھم دیگری دارد که ٤حوشب که او ھم ضعیف است

 زیرا در آن آمده است که ام سلمهکامًال با روایت مذکور از ام سلمه تناقض دارد 
 ) ھم پس از خروج اھل کسا از زیر آن، وارد کسا شد.ل(

از شھر روایت شده است زمانی که خبر مرگ حسین بن علی منتشر شد، ام 
او [حسین] را ھا  آن :مردم عراق را لعنت کرد و گفت )ل( المؤمنین ام سلمه

باد. ھا  آن داده و خوار کردند. نفرین خدا بررا بکشد. او را فریب ھا  آن کشتند، خداوند
دوخته و آورد و آن را در  ج زیرا من دیدم صبح روزی فاطمه عبایی را برای پیامبر

                                                                                                                                              
مضطرب  :آمده است ۶، صفحه ۴آمده است. او ضعیف است. در العلل، ج  ۳۹، ص ۳السنن، ج  ) در١

 الحدیث است.
ضعیف است.  :نویسد می ۱۴۴، ص ۶و المعرفة، ج  ۱۰۱، ص ۲بیھقی در السنن الصغیر، ج  )٢

 شود. به روای او استناد نمی :نویسد السنن الکبری می ۱۲۶، صفحه ۸ھمچنین در ج 
، ۵المیزان، ج  :ضعیف الحدیث است. ھمچنین نگا :نویسد السیر می ۳۲۵، صفحه ۵ی در ج ذھب )٣

تابعی مشھوری است که  :نویسد می ۴۳۶، صفحه ۲، بلکه در المغنی فی الضعفاء، ج ۱۰۰ص 
 درباره ضعف او اجماع وجود دارد.

دار  که سخنان مشکل او از جمله کسانی بود :نویسد می ۳۶۱، ص ۱ج  (املجروحني)،ابن حبان در  )٤
 کرد. و معضالت را از افراد ثقه و مورد اعتماد و سخنان مقلوب را از افراد معتمد روایت می

 .۴۹۰، ص ۱شھر را دیدم اما به او اعتنایی نکردیم. الکاشف، ج  :گوید شعبه می 
 قوی نیست. :گوید می ۵۶، ص ۱، ج نيكاملرتوو الضعفاءنسایی در  
 . ۳۸۲، ص ۴کرد. الجرح و التعدیل، ج  یحیی بن سعید از او احادیث را روایت نمی 
شھر را رھا کنید، به او اعتنایی نکنید.  :از ابن عون درباره احادیث شھر سؤال شد او پاسخ داد 

 .191، ص 2(الضعفاء عقيلی، ج 
اکثر احادیثی « :گوید پس از بررسی احادیث او می ۳۹، ص ۴ابن عدی در الکامل فی الضعفاء، ج  

کنند، دارای امور منکر است و شھر در حدیث قوی نیست. احادیث او  که او و دیگران روایت می
 »توان بدان اعتقاد پیدا کرد. شود و نمی استناد نمی

راستگوست اما احادیث مرسل و  :نویسد می ۲۶۹، ص ۱ابن حجر عسقالنی در تقریب التھذیب، ج  
کند. ابن حجر از مورد اعتماد دانستن شھر توسط برخی از افراد مشھور که  میاوھام را بسیار نقل 

یابد که او در ھمان حال دجار اضطراب و خلل در ادای محفوظاتش  اند، در می او را ثقه دانسته
جرح مفسر بر «بوده است. باید در اینجا اصل مشھوری را در علم حدیث در نظر گرفت و آن اینکه 

 و چنانکه مشاھده کردید احادیث شھر منکر است.» است تعدیل او مقّدم
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پسر عمویت کجاست؟ فاطمه پاسخ  :دستان ایشان گذاشت. آنگاه پیامبر از او پرسید
دش را ھم بیاور! برو او را برایم صدا بزن و دو فرزن :در خانه است. پیامبر فرمود :داد

را با خود ھا  آن فاطمه رفت و دست ھر کدام از آن دو را در دست خودش گذاشته بود
وارد شدند.  ج . تا اینکه بر پیامبرکرد می حرکتھا  آن آورد. علی ھم پشت سر می

او را در اتاق خودش نشاند. علی در طرف راست او، فاطمه در سمت چپش و  ج پیامبر
یش نشستند. آنگاه عبایی را که در مدینه ھنگام خواب بر روی حسن و حسین ھم جلو

انداختیم آورد. پیامبر با دست چپش دو طرف عبا را گرفت و با دست  خودمان می

طّهرهم و ا� أهل بیىت أذهب عنهم الرجس« :راستش به سوی خدا دعا کرد و فرمود
را ھا  آن دور کن وھا  آن زاھل بیت من ھستند پلیدی را اھا  این پروردگارا« :»تطه�اً 

ای رسول خدا آیا من از اھل بیت تو نیستم؟  :کامًال پاک گردان. ام سلمه گفت
آری پس تو ھم وارد عبا شو. پس از آنکه او برای پسر عمویش علی، دو  :فرمود جپیامبر

 ١»پسرش و فاطمه دعا کرد، وارد عبا شد.
شود که او جزو اھل بیت  برای ام سلمه ثابت می ج بدین ترتیب شھادت پیامبر

آیا من از اھل بیت تو نیستم؟  :پرسید ج ایشان است. زمانی که ام سلمه از پیامبر
  :پاسخ داد. آری و علت عدم دخول او در زیر عبا به دو علت بود ج پیامبر

 علی، فاطمه، حسن و حسین) دعا( خواست برای اصحاب کسا  می ج پیامبر :اوالً 
 در آیه به زنانش اشاره شده بود.کند. زیرا 

ھیچ تناسبی نداشت که ام سلمه وارد کسا شود در حالی که امام علی ھم که  :ثانیاً 
ھستی یا  ج تو از ھمسران پیامبر :به او فرمود ج محرم بود در آن بود. پیامبر نا با او

را وارد آن کرد تا تو فرد نیکوکاری ھستی. پس از اینکه برای اھل کسا دعا کرد او 
 رضایت و اطمینان او را به دست آورد.

___________________________ 

حدیث شماره  ۸۵۲، ص ۲، امام احمد، ج فضائل الصحابهو بريكاملعجم الاحمد، طبرانی در  ) مسند١
. (عباس در فضائل الصحابه به آن را حسن دانسته است. در حالیکه به نظر بنده ضعیف ۱۱۷۰

ضعف شھر بن حوشب معتقد است. او راستگوست است. در حالیکه شفیع شعیب، ارنؤوط ھم به 
ولی در بھترین حالت دارای اوھام فراوان است. اما این سند علیه کسانی که به حدیث سابق که از 

 سلمه نقل شده است حجت است. سند این حدیث از آن بدتر نیست. عمر بن ابی
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آن را ترجیح  ۴۸، ص ۹این امری است که مبارکفوری در تحفه االحوذی، ج 
  :ممکن است این حدیث دو معنا داشته باشد :گوید دھد و می می

تو فرد نیکوکار و صالحی ھستی و سر جای خودت بمان. زیرا تو جزو اھل بیت  :اوالً 
کسا) نداری. زیرا وجود علی در زیر آن او را از ( نیازی به وارد شدن در زیر عبا ھستی و

 .کرد می دخول در آن منع
منظور از آن  :در مراد از آیه تطھیر اختالف وجود دارد. گفته شده است :ثانیاً 

 زجزو اھل بیت او ھستند و اھا  آن است. زیرا با داللت قرآن و سنت ج ھمسران پیامبر
 توان برداشت کرد. سیاق آیات چیزی جز این را نمی

علی، فاطمه، حسن و حسین) ( منظور از آن اصحاب کسا :ھمچنین گفته شده است
ھستند. دلیل این برداشت حدیث کسا و خطاب آیه ھستند. طرفداران این برداشت 

ده گویند خطاب در این آیه مناسب مخاطب مذکر است نه مؤنث. زیرا خداوند فرمو می

: گفت تردید می نان اختصاص داشت بیاگر آیه فقط به ز »مكيطهر«و  »مكعن« :است

 .»نكيطهر«و »نكعن«
از جمله اسالیب زبان عربی که قرآن کریم  :در جواب این اشکال گفته شده است

شود و به اعتبار لفظ  براساس آن نازل شده است اینکه بر ھمسر فرد نام اھل اطالق می
آیات زیر است که ھا  آن گیرد. ازجمله اھل به صورت جمع مذکر مورد خطاب قرار می

به « :»ثواكفقال ألهله ام« :فرماید به طور چنین می ÷خداوند در جریان رفتن موسی

» برای تو خواھم آورد.« :»مكسآتي« :ھمچنین» ھمسرش گفت بایست و درنگ کن.

 »شاید برای تو بیاورم.« :»مكلعلّی آتي« :ھمچنین
در ھمه این سه عبارت مخاطب موسی ھمسرش بوده است. ھمچنین این اسلوب 

ه اینکه شاعر در زبان عربی رایج است و در موارد فراوانی به کار برده شده است، از جمل
 :چنین سروده است

ــــوا ــــاء س ــــت النس ــــئت حرم ــــت ش  مكفإن
 

ــــاظ  ــــم نق ــــئت مل أطع ــــرداً و و إن ش  الب
 

اگر بخواھی به جز تو زنان را بر  :گوید شاعر خطاب به معشوقه یا ھمسرش می
کنم یا اگر بخواھی آب صاف و زالل و آب خنک و تگرگ را بر خودم  خودم تحریم می

 نمایم. حرام می
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این خطاب آیه تطھیر، شبیه خطاب خداوند به ساره ھمسر حضرت  عالوه بر
 :است که فرمود ÷ابراھیم

ۡمرِ ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱقَالُٓواْ � ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
َ�ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

ِيدٞ    .]۷۳[هود:  ﴾٧٣�َّ
اھل بیت [نبوت!] رحمت و  کنی؟ ای خدا تعجب میآیا از کار  :فرشتگان] گفتند«[

 »برکات خدا شامل شماست.

ۡهَل ﴿:خداوند در این آیه فرمود
َ
این در حالی است که  .]۷۳[هود:  ﴾ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

سارا است. اما از آنجا که منظور از خطاب اھل بیت حضرت  خطاب آیه متوجه 
است، او [ابراھیم] ھم به ھمراه ھمسرش جزو آن است. به ھمین دلیل از ÷ابراھیم

 ج تعبیر شده است. از آنجا که خطاب آیه متوجه ھمسران پیامبر »مكعلي«آن با لفظ 
ھا و بیوتشان ذکر شده و به اراده خداوند برای تطھیر  خانهھا  آن است و در خطاب به

 ج خانه و صاحب آن یعنی حضرت محمدسرور ھا  آن بیوت اشاره شده است ھمراه با
تبعیر شده است.  »مكيطهر«و  »مكعن«نیز ذکر شده است. به ھمین دلیل از آن با لفظ 

 عرب زبانان بر غلبه ذکور بر اثاث در جمع و ... اجماع دارند.
[امھات المؤمنین] و  ج جا که این آیه درباره ھمسران پیامبر به ھمین دلیل از آن

اصحاب کسا را که خواص اھل بیتش بودند فرا  ج ل شده است پیامبرنازھا  آن تطھیر
خواند تا برایشان دعا کند تا تطھیری که خداوند به امھات المؤمنین عطا کرده است 

طّهرهم و خاّصىت أذهب عنهم الرجسو ا� هؤالء أهل بیىت« :ھا ھم برسد و فرمود بدان
بزرگ را به دست آورند. ام سلمه پس از و از خداوند خواست که این فضیلت » تطه�اً 

آنکه پیامبر را دید که علی، فاطمه، حسن و حسین را جمع کرد بسیار آرزو کرد که 
به او ھم برسد. این امر قبل از آن بود که  ج باشد و برکت دعای پیامبرھا  آن ھمراه

اھل کسا] از او [ھا  آن پیامبر برایشان دعا کند و آیه را برایشان بخواند و علت درخواست
ھستم؟ ھا  آن ای رسول خدا آیا من ھم جزو :] را بیان کند. ام سلمه گفتج [پیامبر

) نیازی نداشت که ل( تو فرد نیکوکاری ھستی. زیرا ام سلمه :پیامبر پاسخ داد
برای رفع پلیدی از او از درگاه خداوند دعا کند در حالی که آیه درباره او و  ج پیامبر

امبر نازل شده بود. این از بارزترین دالیل مبنی بر نازل شدن آیه بقیه ھمسران پی
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بسیار تأکید ھا  آن است نه اصحاب کسا که پبامبر بر دعا برای ج درباره ھمسران پیامبر
آورد و  را گرد ھم نمیھا  آن ج تردید پیامبر شد، بی نازل میھا  آن داشت. اگر آیه درباره

 کرد. برایشان دعا نمی

َها ﴿ھمه این آیات از  :گوید قرطبی می ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
[در  .]۲۸[األحزاب:  ﴾قُل ّ�ِ

َ ٱإِنَّ ﴿: احزاب] تا عبارت ۲۸آیه   ۳۴[در آیه  .]۳۴[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن َلِطيًفا َخبًِ�ا �َّ
کالمی تافته جدا ھا  آن احزاب] با یکدیگر ارتباط دارند پس چگونه ممکن است در وسط

 ارتباط با بقیه اجزای کالم بیاید؟! بافته و بی
 ج این امری است که در روایت آمده است که زمانی که این آیات نازل شد، پیامبر

انداخت ھا  آن علی، فاطمه، حسن و حسین را فراخواند و عبایی را برداشت و آن را بر
بیت من و  اھلھا  این پروردگارا :سپس دستش را به سوی آسمان دراز کرد و گفت

 ج را کامًال پاک گردان!. پیامبرھا  آن دور وھا  آن خواص من ھستند پس پلیدی را از
ای که ھمسران  ھم در مضمون آیهھا  آن پس از نزول آیه برایشان دعا و آرزو کرد که

 پیامبر با آن مورد خطاب قرار داده شده بود، قرار گیرند و پس دعا را فقط مخصوص
 ١ین دعا چیزی غیر از قرآن بود.قرار داد. اھا  آن

ذکر  ج چنانچه بگویند اگر آنچه شما درباره نزول آیات درباره ھمسران پیامبر
مسندش با  ۱۰۷، ص ۴کنید صحیح باشد پس چگونه با روایتی که امام احمد در ج  می

کند؟ در آن روایت آمده  کند مطابقت پیدا می سندی صحیح از شداد ابوعمار روایت می
درباره علی سخن ھا  آن بر واثله بن اسقع وارد شدم که گروھی نزد او بودند :است

دیدم برایت  ج آیا به تو درباره آنچه از پیامبر :گفتند. زمانی که برخاستند به من گفت
را  سرفتم و از او سراغ علی )ل( به سوی فاطمه :آری! گفت :نقل کنم. گفتم

 ج پس به انتظارش نشستم تا اینکه پیامبر رفته است. ج به سوی پیامبر :گرفتم. گفت
دستش را گرفته ھا  آن ھمگی ھمراه او بودند و ھمه سآمد و علی، حسن و حسین

را جلوی خودش ھا  آن بودند تا اینکه وارد شد و علی و فاطمه را به خود نزدیک کرد و
ھا  آن ھایش نشاند. سپس لباس یا عبایش را بر روی و حسن و حسین را بر روی ران

 :آن پوشاند. سپس این آیه را خواندرا با ھا  آن انداخت و

___________________________ 
 .۱۸۳، ۱۴قرطبی، ج  ) تفسیر١
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ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

  .]۳۳[األحزاب: 
 اھل بیت من ھستند و اھل بیت من سزاوارترند.ھا  این خداوند :و فرمود

  :در جواب باید گفت
ھا  آن از ج ھستند اما از آنجا که خویشاوندان پیامبر ج مقصود این آیه زنان پیامبر

 وأهل بیيت« :به این وصف سزاوارترند ایشان به این حقیقت اشاره کردند و فرمودند
تفسیرش  ۶۳۶، ص ۳حافظ ابن کثیر در ج .» ١اھل بیت من سزاوارترند« :»أحق
اما از آنجا که ھمسران پیامبر جزو اھل بیت او ھستند، خویشاوندانش به این  :گوید می

ذکر شد. این شبیه  »و أهل بیىت أحق«نام [اھل بیت] سزاوارترند که این امر در حدیث 
درباره  ج حدیثی است که در صحیح مسلم ذکر شده است که زمانی که از پیامبر

آن ھمین « :است سؤال شد فرمود مسجدی که از آغاز براساس تقوی ساخته شده
تردید چنانکه در احادیث  این ھم شبیه آن فرموده ایشان است. بی» مسجد من است.

دیگر آمده است این آیه درباره مسجد قبا نازل شده است. اما از آنجا که مسجد پیامبر 
 از آغاز براساس تقوی ساخته شده بود، بیشتر سزاوار این نام بود. والله اعلم.)

امام احمد و ترمذی و غیره از ام سلمه  :گوید می جامع املسائل)( بن تیمیه درا

عبایش را بر روی علی، فاطمه،  ج اند زمانی که این آیه نازل شد پیامبر روایت کرده
اھل بیت من ھستند، پس پلیدی ھا  این پروردگارا! :انداخت و فرمود سحسن و حسین

  پاک گردان.را کامالً ھا  آن دور کن وھا  آن را از
کند. از آنجا  کند و ما را به آن راھنمایی می سنت پیامبر قرآن را تفسیر و تبیین می

کند که  با وجود اینکه سیاق قرآن داللت می »هؤالء أهل بیىت« :که پیامبر فرموده است
یابیم که ھمسرانش حتی اگر جزو اھل بیت او  سخن خطاب به ھمسرانش است، در می

[آل عبا] بیشتر سزاوار آنند ھا  این اما –کند  ھمچنانکه قرآن بر آن داللت می –باشند 
 تر از رابطه سببی است. که اھل بیت او باشند. زیرا رابطه نسبی قوی

___________________________ 
درباره داخل بودن غیرمستقیم » چه کسانی ھستند؟اھل بیت «یشین در بخش ) در صفحات پ١

که اصل و  ج سخن گفتیم. برخالف خویشاوندان پیامبر (آل البيت)در نام  ج ھمسران پیامبر
 ریشه ایشان ھستند.
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برد نه اختصاص به اصل حکم.  عرب این بیان را برای اختصاص به کمال به کار می
ند بدین معناست که این افراد بر یعنی زمانی که اعراب چنین عبارتی را به کار می

کمال انتساب به اھل بیت را دارند نه اینکه فقط آنان اھل بیت فرد باشند نه دیگران! 

 � بالطواف اذلی ترده اللقمةكلیس املس« :فرموده است ج ھمانگونه که پیامبر
تصدق فطن هل فيتاليو � اذلی ال�د غ� يغنيهكانما املسو اتلمرتان.و اتلمرةو اللقمتانو

گردی نیست که یکی یا دو لقمه یا یکی  مسکین آن دوره« :»�سأل انلاس احلافاً و عليه
یابد که  رسد. بلکه مسکین آن کسی است که ثروتمندی را نمی دو حبه خرما به او می

ای بدھد و با اصرار  نیاز کند و برای او اظھار زرنگی کند تا ثروتمند به او صدقه او را بی
 ١»خواھد. ا نمیاز مردم چیزی ر

یابیم که این فرد کمال مسکین بودن را دارد. برخالف گدای  بدین ترتیب در می
گردی که کمال مسکین بودن را ندارد. زیرا او کسی را دارد که گاھی به او چیزی  دوره

 دھد. اما او با این وجود ھم مسکین است. می
است. فقط او مسلمان  فقط این فرد عالم است یا فقط فالنی دشمن :شود گفته می

به حّد کمال ھا  آن برند که این اوصاف در است. این عبارات را برای کسی به کار می
 رسیده باشد. اگرچه، افراد دیگری ھم این صفات را دارا باشند.

زمانی که از  :٢کند روایت می ج مسلم در صحیحش حدیثی شبیه این را از پیامبر
س تقوی ساخته شده است سؤال شد ایشان پاسخ درباره مسجدی که براسا ج پیامبر
این مسجد من یعنی مسجد مدینه. با وجود اینکه سیاق قرآن درباره مسجد  :دادند

. به ھمین دلیل به صورت متواتر نقل شده ٣که آن، مسجد قبا باشد کرد می ضرار اقتضا

___________________________ 
 :) آن راتخریج کرده است. و نص حدیث چنین است۱۰۰۶۹امام احمد در المسند، حدیث شماره ( )١

� اذلی كن املس�لو لتان�األو لة�األو اتلمرتانو ترده اتلمرة� بالطّواف اذلی كلیس املس«
اسناد آن براساس شروط  :گوید شیخ شعیب ارنؤوط می »ال�د غ� يغنيه وال �سأل انلاس إحلافاً 

 مسلم، صحیح است.
به نقل از ابوسعید  ۱۳۹۸حدیث شماره  (بيان املسجد الذی أسس علی التقوی)،کتاب الحج، باب  )٢

 خدری.

َس َ�َ ﴿:فرماید خداوند در این باره می )٣ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ بَٗد�ۚ ل

َ
ن  �َّۡقَوىٰ ٱَ� َ�ُقۡم �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱَ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ ای پیامبر] ھرگز «[ .]١٠٨[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ
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این پاکی که خداوند شما را به وسیله آن وصف  :پرسیدند است که مردم از اھل قبا می
زیرا ما به وسیله آب خودمان را از نجاست  :کرده است چیست؟ آنان در پاسخ گفتند

کنیم. اما مسجد پیامبر از مسجد قبا سزاوارتر است که براساس تقوا ساخته  پاک می
ه پیامبر در تر است ک اند و شایسته براساس تقوا ساخته شدهھردو  شده باشد. اگرچه

مسجد قبا بایستد و نماز بخواند نه مسجد ضرار. از ایشان روایت شده است که پیامبر 
 ١آمد. ھر روز شنبه سوار بر مرکب و پیاده به قبا می
داشت. سپس ھر روز شنبه در مسجد قبا  او در روز جمعه در مسجدش نماز برپا می

 ا ساخته شده بودند.مسجد براساس تقوھردو  پرداخت و به نماز خواندن می
ھا  آن خواھد پلیدی را از اھل بیت پیامبر دور و پس از آنکه خداوند بیان کرد که می

را کامًال پاک گرداند، پیامبر برای نزدیکترین افراد اھل بیتش به خود که علی، فاطمه، 
را میان حکم به تطھیر و ھا  آن حسن و حسین بودند از درگاه خداوند دعا کرد. خداوند

مختار گذاشت. این امر که قبًال ھم بیان کردیم، نشان دھنده آن است  ج دعای پیامبر
و پاک کردنشان، یکی از رحمتھا، فضل و بزرگواری و ھا  آن که دور کردن پلیدی از

ھا و فضایلی که فقط با  فرو بفرستد رحمتھا  آن نعمتھای خداوند است تا آن را بر
از ھا  آن بود به وسیله وردند. زیرا اگر چنین میآ تالش خودشان آن را به دست نمی

در ھدایت و ھا  آن کنند که شدند ھمچنانکه برخی گمان می نیاز می بی ج دعای پیامبر
 اند. نیاز شده طاعتش از کمک و ھدایت خداوند بی

 ج زمانی که این آیات نازل شد پیامبر :٢ھمچنین درحدیث صحیح نقل شده است
را مخّیر و ھا  آن خواند و ھمچنانکه خداوند به او دستور داده بودرا بر ھمسرانش ھا  آن

                                                                                                                                              
در آن [مسجد ضرار] نایست و نماز مگذار. مسجدی [مانند مسجد قبا] که از روز نخست بر پایه 
تقوا بنا شده است [و مراد سازنگان آن فقط رضای خدا بوده است] سزاوارتر است ک در آن 

[با ادای  خواھند [جسم و روح] خود را بایستی و نماز بخوانی. در آنجا کسانی ھستند که می
 . ۱۰۸سوره توبه آیه » عبادت صحیح] پاکیزه کنند و خداوند ھم پاکیزگان را دوست دارد.

 باً)كراو املدينة، باب (اتيان مسجد قبا ماشياً و ةكمسجد ميف  فضل الصالةدر صحیح خود کتاب  ) بخاری١

 زيارته)و فيهفضل الصالة و باب (فضل مسجد قباو صحیح مسلم کتاب النکاح،  ۱۱۹۴حدیث شماره 
 اند. آن را تخریج کرده ۱۳۹۹حدیث شماره 

، تاب الطالق)ك(و صحیح مسلم  ۴۷۸۶و  ۴۷۸۵حدیث شماره  تاب سورة التفسري)،ك(بخاری  ) صحیح٢

 به نقل از جابر بن عبدالله. ۱۴۷۸حدیث شماره  ون طالقاً إالّ بالنية)،كبيان (أن ختيريه امرأته اليباب 
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را نگه ھا  آن خداوند، پیامبر و سرای آخرت را برگزیدند به ھمین دلیلھا  آن مختار کرد.
خواستند  زندگی و زینت دنیا را میھا  آن داشت و طالق نداد تا اینکه از دنیا رفت. اگر

 ج شدند. زیرا پیامبر داده بود، طالق داده و آزاد میتردید ھمچنانکه خداوند دستور  بی
 از ھمه پیروانش بیشتر نسبت به خداوند خشوع و نسبت به حدود الھی علم دارد. 

 و به علت داللت این آیات بر پاداش مضاعف و رفع گناه، از امام علی بن حسین

من امیدوارم که خداوند به نیکوکاران،  :روایت شده است که گفت زين العابدين)(
 ١پاداش مضاعف دھد. اما از آن بیم دارم که بدکاران ما را نیز سزای مضاعف دھد.

گاھی لفظ به « :نویسد می )197، ص 2علوم القرآن، ج يف  الربهان( زرکشی در
تر  شود زیرا از آن اسم بدان شایسته معنای امری است و بر مفھوم دیگری حمل می

 :ملهجاز  ».است
کنند در حالی که خداوند ھمه قرآن را  برخی سبع مثانی را به فاتحه تفسیر می

 نامد. مثانی می
اھل بیت من ھا  این :از جمله اینکه حدیث پیامبر درباره اھل کساست که فرمود

را کامًال پاک گردان. سیاق قرآن بر این ھا  آن دور کن وھا  آن ھستند. پس پلیدی را از
نازل شده است ھا  آن کند که مقصود زنان پیامبر است و این آیات درباره لت میامر دال
را خارج ازداللت آن دانست. اما زمانی که خداوند خواست دیگران را ھا  آن توان و نمی

 :گرداند، لفظ مذکر آورده شده است ھم شامل آیه

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

  .]۳۳[األحزاب: 
اعم از زن و مرد) ( یابیم که این تطھیر شامل ھمه اھل بیت پس از این امر در می

یابیم که علی و فاطمه بیش  ھمچنین درمی» يا نساء النبیّ «خواھد شد. برخالف عبارت 
 از ھمسران پیامبر سزاوار این صفت ھستند.

است که درباره مسجدی که براساس تقوا  ج چنین از جمله آن حدیث پیامبرھم
آن ھمان مسجد من [در مدینه] است.  :فرماید گوید و می ساخته شده است سخن می

کند آنچه ذکر کرده است از دیگران بدین اسم سزاوارتر است و حصر ذکر  این اقتضا می

___________________________ 

 .76-74املجموعة الثالثة، ص جامع املسائل،  )١
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یعنی  هذا هو العامل العدل، :شود میشده در این آیه حصر کمال است. ھمچنانکه گفته 
فقط این فرد عالم عادل است. در غیر این صورت تردیدی نیست که مسجد قبا از آغاز 

 »کند که سیاق آیه چنین است. براساس تقوا ساخته شده است و سیاق قرآن تأکید می
 رجس و پلیدی ذکر شده در آیه تطھیر ھمان تردید است. :ثالثاً 

کند نظر  کنند که ثابت می صحیحی را از امامان اھل بیت نقل میشیعیان روایات 
 رجس) برخالف تفسیر خود امامان اھل بیت است!( علمای شیعه درباره تفسیر کلمه

 ÷اصول کافی به نقل از زراره بن اعین از امام محمد باقر ۱۸۲ص  ۲کلینی در ج 
یست و چگونه وصف خداوند قابل توصیف ن :گفت کند که شنیدم امام می روایت می

 :فرماید لی که خداوند در کتابش میشود در حا می

َ ٱَوَما قََدُرواْ ﴿ َّ�  ِ   .]۹۱[األنعام:  ﴾٩١ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
 »اند. کافران] خدا [و رحمت و حکمت او] را آنگونه که شایسته است نشناخته«[

قابل  ج امبرکنند او از آن بزرگتر است و پی پس خداوند را با ھر چیزی که وصف می
توان او را توصیف کرد در حالی که خداوند اطاعت از او در  توصیف نیست و چگونه می

 :فرماید خودش قرار داده است و می زمین ھمانند اطاعت از

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿   .]۷[الحشر:  ﴾٧نَتُهوا
برای شما [از احکام الھی] آورده است اجرا کنید و از اموری که آنچه را که پیامبر «

 »شما را از آن باز داشته است، دست بکشید.
] اطاعت و پیروی کند در واقع از من اطاعت کرده ج کسی که از این فرد [پیامبر

است و ھر کس نسبت به او نافرمانی کند در واقع نسبت به من نافرمانی کرده است و 
پلیدی) ( توان گروھی را ستود که خداوند رجس تفویض شده است. چگونه میامر به او 

باشد و مؤمن قابل توصیف نیست و  دور کرده است که ھمان تردید میھا  آن را از
دھد. پس خداوند ھمچنان  کند و با او دست می تردید مؤمن برادرش را مالقات می بی

شود ھمچنانکه  شان زدوده می ھرهافکند در حالی که گناھان از چ به آن دو نظر می
 »ریزند. ھای درختان فرو می برگ

این حدیث حسن و ھمانند احادیث صحیح است. مرآه  :گوید مجلسی درباره آن می
 .۷۰-۷۲، ص ۹العقول، ج 
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آن را  ۲۷۶الف حدیث فی المؤمن) ص ( ھمچنین شیخ ھادی نجفی در کتاب
امام محمد باقر منظور از دور  کنیم که صحیح دانسته است. در اینجا مشاھده می

 اند. کردن پلیدی را تفسیر و از رجس به شک تعبیر کرده
 :گوید در ضمن حدیثی طوالنی می ۲۸۷، ص ۱ھمچنین کلینی در الکافی، ج 

توانست محمد حنیفه یا ابوالفضل العباس یا ھیچکدام  زمانی که علی از دنیا رفت نمی«
خداوند  :به ھمین دلیل حسن و حسین گفتنداز فرزندانش را جزو این امر نماید. 

درباره ما آیه نازل کرده است ھمچنانکه درباره تو آیه نازل کرده است و به اطاعت ما 
را مأمور  ج دستور داده است ھمچنانکه به اطاعت از تو نیز دستور داده است. و پیامبر

داده است و پلیدی را از  تبلیغ درباره ما کرده است ھمچنانکه این امر را درباره تو انجام
ما دور کرده است ھمچنانکه این امر را درباره تو ھم انجام داده است. زمانی که 

به علت بزرگتر بودن برای این کار سزاوارتر بود. اما  ÷از دنیا رفت، حسن ÷علی
زمانی که او از دنیا رفت نتوانست فرزندانش را جزو امر [عصمت و امامت] کند. و ھرگز 

 :فرماید ند. در حالی که خداوند میانست چنین کتو نمی

ْولُواْ ﴿
ُ
رَۡحامِ ٱَوأ

َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�

َ
ِۚ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ   .]۷۵[األنفال:  ﴾٧٥�َّ

کسانی که با یکدیگر خویشاوندند برخی برای برخی دیگر سزاوارترند [و حقوق «
 »ھا] در کتاب خدا [بیان شده است.] آن

خدوند دستور داده است از من اطاعت شود.  :دلیل حسین گفتبه ھمین 
ھمچنانکه به اطاعت از تو و پدرت دستور داده است و پیامبر درباره من تبلیغ کرده 
است. ھمچنانکه درباره تو و پدرت تبلیغ کرده است و خداوند پلیدی را از من دور کرده 

از دنیا رفت  ÷انی که حسیناست ھمچنانکه آن را از تو و پدرت دور کرده است. زم
توانست بر او ادعا کند ھمچنانکه او درباره پدر و برادرش  ھیچکدام از اھل بیتش نمی

توانستند  خواستند او را از امر امامت محروم کنند و آن دو نمی ، اگر میکرد می ادعا
 ÷چنین کنند. سپس جریان بدین ترتیب ادامه یافت که پس از اینکه امر به حسین

ْ ﴿ د آیهرسی ْولُوا
ُ
رَۡحامِ ٱَوأ

َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�

َ
ِۚ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ تأویل  .]۷۵[األنفال:  ﴾٧٥�َّ

به امامت رسید و پس از او امامت به  ÷شد. سپس بعد از حسین، علی زین العابدین
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رجس ھمان تردید است. به خدا قسم ما نسبت به  :رسید و گفت ÷محمد بن علی
 ١»گز تردید نخواھیم داشت.خدایمان ھر

در این صورت تفسیر رجس به چیزی غیر از تفسیر امامان اھل بیت از آن و ادعای 
 اند، صحیح نیست!! که درباره خودشان چنین ادعایی نکردهھا  آن اموری درباره

روایات شیعه بر عدم عصمت امامان تأکید دارد. کسی که فرض کند آیه بر  :رابعاً 
تواند داللت آن را با این نصوص شیعی  عصمت اھل کسا داللت دارد، چگونه می

 آور مقایسه کند؟! الزام
نصوص فراوانی در این باره وجود دارد اما من فقط به ذکر چند نمونه از آن 

 پردازم. می
گاھتری « :فرمود میامام علی در دعایش  -۱ پروردگارا مرا در آنچه تو از من بدان آ

بیامرز! اگر به سوی آن بازگشتم پس تو ھم دوباره مرا ببخش. پروردگارا آنچه را 
که درباره خودم وعده دادم و به آن وفا نکردم بیامرز. پروردگارا از اینکه با زبانم 

ھای  پروردگارا نگاه به تو نزدیک شدم ولی قلبم با آن مخالفت کرد، ببخش.
 ٢»آلوده، سخنان ساقط و بیھوده و اشتباھھای کردار و گفتار مرا بیامرز. گناه

شود و  امام علی ھمانند بقیه ائمه و صالحین و فضال دچار اشتباه، خطا و گناه می
کند. اما  فاضل، بزرگ، مجاھد و امام بودن او بدین معنی نیست که او گناه و اشتباه نمی

خواھند که  کنند بلکه از او چھره دیگری را می این امر را از او قبول نمیمتعصبان 
 کنند! ساخته و پرداخته خودشان است و امام علی و مؤمنان را به قبول آن ملزم می

از اینکه سخن حقی را « :گوید امام علی در نھج البالغه خطاب به یارانش می -۲
د زیرا من خود را برتر از آن بگویید یا مشورت به عدل نمایید، خودداری نکنی

دانم که خطا کنم و از اشتباه در کارم ایمن نیستم. مگر آنکه خداوند مرا  نمی
 ٣در کار نفس کفایت کند که بیش از من مالک آن است.

سپاس و ستایش خدای را که مرا مرده یا « :گوید امام علی در نھج البالغه می -۳
ھایم وارد شده و نه به بدترین اعمال  بیمار دارد بامداد نساخت نه آفتی بر رگ

ام نه منکر پروردگارم و  ام. نه نسلم بریده شده و نه از دین برگشته گرفتار شده
___________________________ 

 آن را صحیح دانسته است. ۲۱۳، ص ۳در مرآه العقول، ج  ) مجلسی١
 .÷ان يدعو هبا كلامت كمن و ،۷۸) نھج البالغة، خطبه شماره ٢
 .، و من خطبة له بصفین۲۱۶نھج البالغة، خطبه  )٣
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نه از ایمان در ھراسم. نه عقلم دچار سرگردانی است و نه به عذاب امتھای 
ای مملوک و بر  ام. شب را به بامداد رساندم در حالی که بنده پیشین مبتال شده

توانم  ویش ستمکارم. تو بر من حجت داری و مرا حجتی نیست. نمینفس خ
توانم خودم را حفظ کنم  ای و نمی چیزی بگیرم جز آنچه تو به من عطا کرده

 مگر اینکه تو مرا حفظ کنی.
نیازیت نیازمند شوم یا با وجود  برم از اینکه با وجود بی پروردگارا من به تو پناه می

ت تو مظلوم شوم یا با وجود آنکه زمام امر به دست توست ھدایتت گمراه یا در سلطن
 ذلیل و خوار گردم.

نیازیت نیازمند شوم یا باوجود  برم از اینکه با وجود بی پروردگارا من به تو پناه می
ھدایتت گمراه یا در سلطنت تو مظلوم شوم یا با وجود آنکه زمام امر به دست توست 

 ذلیل و خوار گردم.
ھای ارزشمندم باشد که از من  جانم نخستین حقیقت با ارزشی از داراییپروردگارا 

باشد که  –گذاری  ھایی که به امانت در اختیار می از نعمت –ستانیو اولین امانت  می
 گردانی. بازمی

برم از اینکه روی از سخن تو بازگردانیم یا از دینت به سبب  پروردگارا به تو پناه می
ھای ما در برابر ھدایتی که از سوی  ن] روی بر تابیم یا ھواھا وھوس[نابکارا انگیزی فتنه

 ١»آمده بر ما ھجوم آورد [و بر ما چیره شود.] تو
کنند امامت فقط شایسته معصومان است و منظور  این دعا برای کسانی که ادعا می

امام سوره بقره گناھکاران ھستند، قابل توجه است. این  ۱۲۴خداوند از ظالمان در آیه 
جا مراد از ظلم گناه و  داند و در این علی است که خودش را ظالم نسبت به خودش می

 کوتاھی در حق پروردگار است.
یا به اشتباه برداشت خود از آیه اعتراف کنند  :شیعیان متعصب او راه در پیش دارند

لی راتخطئه شود یا امام ع منھدم میھا  آن در نتیجه این کار یکی از ارکان امامت در نزد
او را بھتر از ھا  آن کنند و ادعا کنند که او نتوانسته است مطلبرا به خوبی ادا کند و

 شناسند. خودش می

___________________________ 

 .ثرياً ك÷ ان يدعو به كو من دعاء  ،۲۱۵) نھج البالغه، خطبه شماره ١
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علی، ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، عثمان، سعد، عمار،ابوذر،  :گویند اما افراد منصف می
ھم  دھند و مرتکب اشتباه مقداد، صھیب و ... ھمگی کارھای نیک و صحیح انجام می

 پوشاند. شوند اما دریای اعمال نیکشان گناھان و اشتباھاتشان را می می
کنیم در حالی که خداوند ما را  داریم غلّو می پس چرا درباره کسی که دوستش می

 از این کار نھی کرده است؟
گناھی که پس از آن مھلت دو رکعت نماز « :گفت امام علی در دعایش می -۴

این .» ١ا طلب عافیت کنم، مرا اندوھگین نسازدخواندن داشته باشم و از خد
سخن اعتراف صریح امام است که او ھم مانند نیکوکاران و پرھیزکاران دیگر 

 کند. شود و توبه می مرتکب گناه می
کند  میرزا حسین نوری طبرسی در مستدرک الوسائل از حجت قائم روایت می -۵

که اصرار و پافشاری گفت ای کسی  امیرالمؤمنین در سجده شکر می :که گفت
 ھای افزاید ای کسی که خزانه اصرار کنندگان فقط بر جود و کرم او می

و زمین، زیر و درشت، بزرگ و کوچک ھمگی از آن اوست بدی و ھا  آسمان
خواھم با من  دارد. از تو می اشتباھم تو را از احساس نسبت به من باز نمی
تو اھل بزرگواری، بخشش و چنان کنی که تو شایسته و سزاوار آن ھستی و 

عفو ھستی. ای خدا ای خدا تو با من چنان کن که شایسته آنی تو بر عقوبت و 
مجازات توانایی و من استحقاق آن را دارم در پیشگاه تو ھیچ بھانه عذری 

کنم تا مرا مغفرت  برم و بدان اعتراف می ندارم. با ھمه گناھانم به تو پناه می
آورم.  ھایم به تو پناه می گاھتری با ھمه خطاھا و لغزشنمایی و تواز من بدان آ

دانی مغفرت و گذشت کن که  پروردگارا مغفرت و رحم نما و از آنچه می
 ٢»ترینی. تردید تو بزرگوارترین، با شکوھترین و گرامی بی

ابومخنف ازدی) ( ھمچنین از جمله آن روایتی است که یکی از بزرگان شیعه  -۶
ام حسین و ذکر تفصیل رفتن امام به عراق گفتگویی در جریان کشته شدن ام

کند که در آن  دھد نقل می را که میان امام حسین و عبدالله بن عباس روی می
سپس ابن عباس « :کند ابن عباس امام حسین را از رفتن به عراق نھی می

کنی. آن روزی است  با خروج از حجاز در واقع ابن زبیر را خوشحال می :گفت
___________________________ 

 .۲۹۹نھج البالغة، حکمت شماره  )١
 .۱۳۲، ص ۵، ج الوسائل كمستدر )٢
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س ھمراه تو [به بازگشت] بدان امیدوار نخواھد بود. قسم به خداوند که ھیچ ک
دانستم که با گرفتن موھایت و دعوا کردن تا جایی که مردم بر  یکتا اگر می

 ١»م.کرد می تردید این کار را ی بیکرد می سرمان جمع شوند، از من اطاعت
) سو یکی از یاران خاص امیرالمؤمنین علی ج پسر عموی پیامبر( اگر ابن عباس

داد.  به عصمت امام حسین معتقد بود ھرگز او را با چنین اسلوبی مورد خطاب قرار نمی
و نظر امام حسین را در انتخاب عراق  ٢او به امام حسین پیشنھاد رفتن به یمن کرد

 اشتباه دانست.

برخی از یاران  کند که ذکر می )ةخصائص األئم( شیخ شریف رضی در کتاب  -۷
حضرت علی از اموال فیء چند روانداز را برایش آوردند. امام عادت داشت 

و این کار را به  کرد می درنگ آن را توزیع رسید بی ھرگاه غنیمتی به او می
 انداخت. این رواندازھا شب ھنگام برای او آورده شد او دستور داد تأخیر نمی

را توزیع کند. زمانی که صبح ھا  آن د تا فردارا بشمارند و در انبار بگذارنھا  آن
کم شده است. به او گفته ھا  آن را شمرد، دریافت که یکی ازھا  آن فرا رسید

حسن بن علی شب ھنگام آن را به امانت گرفت تا امروز آن را پس بدھد.  :شد
امام به سرعت به سوی خانه حسن بن علی دوید در حالی که با خود سخن 

گرفت. اما این بار  اش اجازه می عادت داشت ھنگام ورود به خانه گفت. امام می
اش یافت و دو طرف  بدون اجازه به داخل خانه حمله کرد و روانداز را در خانه

: ای گفت کشید و خطاب به امام حسن می آن را گرفت و آن را با خود می
 ٣ابومحمد از آتش دوزخ بترس! تا اینکه آن را با خود برد.

م علی به عصمت پسرش امام حسن معتقد بود، از او نسبت به آتش و اگر اما
داشت در حالی که او معصوم بود [براساس اعتقاد شیعیان امامیه  اشتباھش بیم نمی

 شد.] اثنا عشریه دچار گناه و اشتباه نمی
یابیم که شیعیان از روش امامان اھل بیت که براساس اعتدال  بدین ترتیب درمی

کنند، بلکه ھر آنچه خودشان خوب بپسندند بدون دلیل و  روی نمیاستوار است پی
 کنند! برھان بدان اعتقاد پیدا می

___________________________ 
 .۶۵) مقتل الحسین، ابومخنف األزدی، ص ١
 چنانکه در برخی از روایات آمده است. )٢
 .۷۸خصائص األئمة، شریف رضی، ص  )٣
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وصیت امام علی قبل از وفاتش خطاب به امام حسن بر عدم عصمت او داللت  -۸
  :دارد

وصیت امام علی به  ۱۱۷ص  خصائص األئمه)( شیخ رضی ھمچنین در کتاب
ای پسرم بدان که تو برای « :در آن آمده استکند که  فرزندش امام حسن را ذکر می

تردید تو در  ای نه بقا. بی ای نه برای دنیا و برای فنا خلق شده آخرت آفریده شده
ای و موقت و در راه آخرت قرار داری و تو در راه مرگ ھستی که ھیچ  ای عاریه خانه

گاه سوق دھد. اگر تواند فرار کند. مبادا که مرکب طمع تورا به لبه پرت کس از آن نمی
 توانی سعی کن ھیچ فاصله میان تو و پروردگارت نباشد. می

ترین نوع ظلم است. ممکن است درد،دوا باشد و دوا،  ظلم کردن به ضعیفان زشت
درد. شاید آنکه سزاوار اندرز گفتن نیست. اندرزش به کار آید و آنکه طلب نصیحت 

 ھا ھستند. کاالی احمقھا  آن تکیه مکن کهکند نیرنگ باز باشد. ھرگز بر آرزوھایت  می
دشمن دوستت را به دوستی مگیر تا دوستت به دشمن تو تبدل نشود. برادرت را 
خالصانه نصیحت کن حال این نصیحت تلخ باشد یا شیرین. اگر خواستی از دوستت 

ھا را پشت سر خودت خراب مکن و راھی را باقی بگذار که اگر  جدا شوی ھمه پل
ا او درباره دوستی کنی امکان آن باشد. کاری مکن دوستت بیش از دوستی خواستی ب

شتر یاش ب  اش نسبت به تو از نیکی با توآرزوی قطع رابطه با تو را داشته باشد و بدی
به نفع تو و  گاھی کند بر تو گران نیاید که ظالم ظلم کسی که به تو ستم می باشد.

کند آن نیست که به او  سی که تو را شاد میپاداش ک .کند گاھی به زیان تو تالش می
 بدی کنی.

اراده ھستند و  ای پسرم از مشورت با زنان خودداری کن که سست رأی و بی
 »حیاتشان را بیشتر کن که برایشان بھتر است.

به خدا قسم ھرگز معقول نیست امام علی پسرش امام حسن را با چنین وصیتی 
پسرش معصوم نیست. در غیر این صورت او را به  سفارش کند مگر آنکه معتقد باشد که

یادآوری قیامت، خوف از گناه و پرھیز آفات نفس ھمانند طمع و اعتماد بر آرزوھا، 
کرد. شکی  اشتباه در انتخاب دوستان و تعامل با مردم و مشورت با مردم سفارش نمی

لغزش و فراموشی  نیست اگر او معتقد بود که پسرش نه تنھا از گناھان بلکه از اشتباه،
 کرد؟!  ھم معصوم است ھرگز او را این گونه نصیحت نمی
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کند که پیامبر در روز  شیخ صدوق) از امام صادق روایت می( ابن بابویه قمی -۹
ذی القعده به قصد انجام حجه الوداع از مدینه خارج شد تا اینکه به مسجد  ۲۶

تا اینکه به صحرا رسید شجره رسید. در آنجا نماز خواند. سپس مرکبش را راند 
ماده شتر را با خود برد.  ۱۰۰در آنجا احرام بست و به قصد حج تھلیل گفت و 

ھمه کسانی که با او بودند با ھدف انجام حج و نه عمره احرام بستند. ھمچنین 
به مکه رسید.  ج دانستند متعة حج چیست. تا اینکه رسول خدا آنان نمی

مراه او طواف کردند. سپس در کنار مقام طواف کعبه را انجام داد مردم ھ
ابراھیم دو رکعت نماز خواند و حجر األسود را لمس کرد. سپس به سوی زمزم 

بود از آن یک یا دو سطل  اگر برای امتم دشوار نمی :رفت از آن نوشید و فرمود
کند، شروع کنید.  از آنچه خداوند با آن آغاز می :نوشیدم. سپس فرمود می

فت و از آنجا شروع کرد و ھفت بار میان صفا و مروه رفت و آمد سپس به صفا ر
کرد. زمانی که سعی را در مروه تمام کرد، در میان یارانش به خطبه ایستاد و 

دستور داد که از احرام در آیند و آن را به عنوان عمره قرار دھند. آن ھا  آن به
ردم از احرام خارج دستوری بود که خداوند به او ابالغ کرده بود در نتیجه م

 شدند.
از یمن آمد تا اینکه به حج رسید. مشاھده کرد که  ÷علی :گوید تا اینکه می

فاطمه از احرام خارج شده و دریافت که او بوی خوش استعمال کرده است. به سوی 
ای علی! با  :فرمود ج رفت تا از او استفتا و به فاطمه اعتراض کند. پیامبر جپیامبر

 احرام بسته است. پیامبر ج با ھمان قصدی که پیامبر :چه نّیتی احرام بستی؟ گفت
شتر را به  ۳۷اش شریک قرار داد و  تو از احرام خارج نشو و او را در قربانی :فرمود ج

شتر را با دستش قربانی کرد. سپس از ھر قربانی  ۳۶ ج نام او قربانی کرد. پیامبر
را در یک ظرف قرار داد. سپس به او دستور داد. پس آن را ھا  آن ت وای را برداش تکه

ھمگی از آن  :فرمود ج پختند و از آن خوردند و خورشت درست کردند. پیامبر
شود  خوردیم. متعه [انجام حج و عمره با ھم] از حج قران که در آن قربانی انجام می

با تمتع عمره را انجام دھد،  ھرگاه کسی تصمیم گرفت :و حج تنھا بھتر است و فرمود
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تا روز قیامت  :فرایض متعه را که بر عھده اوست قضا کرده است. ابن عباس گفت
 ١عمره جزو حج است.

تردید امام علی او را مورد انتقاد قرار  معصوم بود، بی )ل( اگر فاطمه زھرا
 ج وی پیامبرداد و چنانکه در روایت آمده است برای طلب افتا و انتقاد از او به س نمی
کند. پس چگونه رواست اگر  تردید فرد معصوم برخالف شریعت عمل نمی رفت. بی نمی

 بود، امام علی درباره او این گونه گمان کند؟! فاطمه معصوم می
گانه جزو  زین العابدین) و سایرامامان دوازده( امام علی بن حسیناگرچه     -۱۰

در ھا  آن امامیه به عصمت و دخول اھل عبا نیستند. اما با این وجود شیعیان
تطھیری که آیه آن را ذکر کرده است، معتقدند. این در حالی است که روایات 

 کند. فراوانی که از طریق شیعه نقل شده است این امر را نفی می
زین العابدین) است ( در صحیفه سجادیه که مجموعه دعاھای امام علی بن حسین

گردآوری کرده آن را  رتضی موحد ابطحی اصفھانیو شیخ محمد باقر فرزند شیخ م
 چنین آمده است.

نقل شده است که امام علی بن حسین در  ÷در مناجات از امام محمد باقر«
ای، نسبت به  پروردگارا اگر با ارتکاب عملی که تو مرا از آن نھی کرده :گفت دعایش می

ام  از تو فرمانبرداری کرده ترین چیزھا برایت تو نافرمانی کردم در واقع من در محبوب
وآن ایمان به توست که تو بر من مّنت نھادی نه اینکه من بر تو منت بگذارم و نافرمانی 

ترین اشیا برای تو که ھمان شرک است، قرار دادم و آن اینکه برای تو  تو را در مبغوض
 احترامی به شریک، فرزند و یا ھمانندی قرار دھم و بدون غرور و دشمنی و بی

ام. اما شیطان بعد از حجت و بیان مرا دچار  خداوندت و نفی حق تو از تو نافرمانی کرده
ای و اگر مرا  لغزش کرد. اگر به خاطر گناھانم مرا عذاب دھی به من ظلم نکرده

 ٢»ای، ای مھربانترین مھربانان. بیامرزی به خار بخشش و کرمت مرا آمرزیده

___________________________ 

، و چنین روایتی با بالعمرة إلی احلج ج العلة التی من أجلها مل يتمتع النبی، باب ۴۱۲، ص علل الرشائع )١

نقل  نزول املتعة)و ج باب حج نبيّنا حممد 237، ص 2(من الحيرضه الفقيه، ج کمی اختالف الفاظ در 
 شده است.

 .۴۹۷آوری ابطحی). صفحه  (جمعصحیفه سجادیه  )٢



 ٢٥٣  خالفت و امامت

خواھم که  خداوندا از تو می« :گوید دیگری میالعابدین ھمچنین در دعای  امام زین
مرا مورد عفو و مغفرت خود قرار دھی، من مبرا نیستم تا معذرت بخواھم و ھمچنین 
قوی نیستم تا پیروز شوم. ھمچنین ھیچ راه فراری ندارم تا فرار کنم و برای اشتباھاتم 

 اند خود را مبرا سازم. از در مقابل تو عذر بیاورم از گناھانی که مرا نابود و احاطه کرده
کنم. پس توبه مرا بپذیر و مرا پناه بده. پس مرا خوار  برم و توبه می به تو پناه میھا  آن

ام مرارھا مکن. تو را  کنم پس مرا محروم مکن. به تو چنگ زده مگردان. از تو طلب می
ته و با دلی خوانم پس با ناامیدی مرا از خود مران. خدایا من فقیر و حقیر، دل شکس می

ام. خدایا از  خوانم من نیازمند تو ھستم و به درگاھت پناه آورده لرزان و ترسان تو را می
ای و پرھیز از آنچه دشمنانت  ضعف نفسم در شتافتن برای آنچه به اولیایت وعده داده

برم. خداوندا تو  ای و ھموم فراوان و وسوسه نفسم به تو پناه می را از آن برحذر داشته
 ھر جا برم و خواھم به تو پناه می می  چیزیھرگاه  ا با آشکار کردن نھانم رسوا نکردیمر

خوانم و فقط به تو امیدوارم. گوش  پس فقط تو را می :گویم که باشم راز مرا پیش تو می
کند  به فرمان و مطیع تو ھستم. صدای کسی را که شکایتش را پیش تو مطرح می

زند و به  تو چنگ میآنکه را به  یابی و کند، درمی وکل میشنوی و کسی را که بر تو ت می
دھی. خدایا به خاطر شکر اندکم مرا از خیرآخرت و دنیا محروم  برد نجات می تو پناه می

گاھتری درگذر. اگر مرا عذاب دھی این من ھستم که  مگردان و از گناھانم که تو بدان آ
توجه به بھره خویش  جه، ساده لوح و بیتو ظالم، افراط کننده، تباه کننده گناھکار، بی

 ١»ام و اگر مرا بیامرزی [این سزاوار توست] که تو مھربانترین مھربانانی. بوده
ما معتقدیم امام زین العابدین یکی از امامان پرھیزگار و متدین بوده است که درباره 

دن ارتکاب کنیم مرتکب گناھان کبیره شده باشد. اما این نص بر جایز بو او گمان نمی
معصیت از او ھمانند افراد پاک و پرھیزکار دیگر داللت دارد. اگرچه درباره چنین امام 

رود. اما با  بزرگواری به علت عبادت و تقوای مشھورش گمان ارتکاب گناھان اندک می
آیند و احساس  این وجود افراد پرھیزگار از گناھان صغیره و اندکشان ھم به ستوه می

إن « :فرماید می ج دارند. پیامبر خداوند را بسیار بزرگ میھا  آن د. زیراکنن نگرانی می
�ن الفاجر يری ذنو�ه و أنه قاعد حتت جبل �اف أن يقع عليه،كاملؤمن يری ذنو�ه 

بیند  تردید فرد مؤمن گناھانش را طوری می بی« :»ذاكذباب مّر ىلع أنفه فقال هك

___________________________ 
 .۳۷۷منبع، ص  ) ھمان١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٢٥٤

بر رویش فرو بریزد و انسان گناھکار گویی زیر کوھی نشسته است که بیم آن دارد 
 ١.»است اش عبور کرده بیند گویی مگسی از جلوی بینی گناھانش را طوری می

  :گوید امام سجاد ھمچنین در دعای دیگری می
خواھم که مرا حفظ کنی تا نسبت به تو نافرمانی نکنم که من از  خدایا از تو می

ام. در  فراوانت دچار بھت و حیرت شده فراوانی گناھان و نافرمانی نیکی و بزرگواری
اند. پس با چه رویی تو را  حالی که گناھان فراوانم زبان را خورد و حیای مرا برده

اند؟! با چه زبانی تو را بخوانم در  ام را نابود کرده مالقات کنم در حالی که گناھان چھره
ی که گناھکارم؟! چگونه اند؟ چگونه تو را بخوانم در حال حالی که گناھان مرا الل کرده

تو را نخوانم در حالی که تو بزرگواری؟! چگونه شادی کنم در حالی که من گناھکارم؟! 
چگونه غمگین باشم در حالی که تو بزرگوار و کریمی؟! چگونه تو را بخوانم که منم؟! 

ای سرورش را نخواند؟ اگر او را از خود براند به کجا پناه  چگونه ممکن است بنده
؟! پروردگارا اگر اشتباھاتم را کم نکنی از چه کسی طلب کمک کنم؟! اگر تو مرا ببرد

یاری نکنی چه کسی به من کمک خواھد کرد؟ اگر به تو فریادم نرسید چه کسی مرا 
 درخواھد یافت؟! اگر امیدم از تو بریده شود راه فرار کجاست؟ خدایا میان خوف و رجا

 ام. ترس و امید) مانده(
کند. پروردگارا گناھان صفات ما  کشد و امید به تو مرا زنده می مرا میخوف از تو 

ھستند و بخشش و آمرزش صفات تو. [پس ما را بیامرز!] خدایا پیری و سفیدی مو یکی 
از انوار توست پس محال است نورت را با آتشت بسوزانی. پروردگارا بھشت جایگاه 

ی آتش گذشت. ای کاش اگر از رسیدن نیکان است. اما برای رسیدن به آن باید از رو
 ٢»شدم. شدی وارد آتش نمی به بھشت محروم می

 مناجات پانزدھم امام علی بن حسینھا  آن از جمله :نویسد ھمچنین مجلسی می
ام که از  صلوات الله علیھما) است که آن را در کتاب برخی از مؤلفان خودمان یافته(

ات توبه کنندگان است که در روز جمعه مناجات اول مناج :ایشان روایت شده است
 :شد خوانده می

بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا اشتباھات لباس خواری را بر من پوشاندند و 
ام  دوری از تو مرا بیچاره کرد. گناھان بزرگ و فراوانم قلبم را کشت. پس با قبول توبه

___________________________ 

 .۶۳۰۸حدیث شماره  تاب الدعوات، باب التوبة،كبخاری،  ) صحیح١
 .۴۷۶، (گردآوری ابطحی)، صفحه سجادیه ) صحیفه٢
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یابم که  ت جز تو کسی را نمیآن را زنده کن ای امید، آرزو و خواسته من! قسم به عّزت
توانی شکست مرا جبران کنی. من با خضوع به  گناھانم را عفو کند و فقط تویی که می

آیم. اگر مرا از درگاھت برانی  گردم و با خواری و ذلت به درگاه تو می سوی تو باز می
 پس به چه کسی پناه ببرم؟ اگر مرا از آستانت برانی به سوی چه کسی بروم؟ واقعاً 
برای شرمندگی و رسوایی خودم متأسفم و برای نادانی و گناھکار بودن خودم حسرت 

 خورم. می
خواھم گناھانم را  ای آمرزنده بزرگ گناھان! ای جبران کننده شکستھا! از تو می

بپوشانی و در قیامت مرا از عفو با بخشش و آمرزش خود را ھایم  بیامرزی و رسوایی
دن عیوبم محروم نکنی. پروردگارا بر گناھانم ابر رحمتت را نرانی و از مغفرت و پوشان

ھایم ابر مھربانی است را بفرست. پروردگارا آیا برده فراری جز به  سایه افکن و بر عیب
سوی موالیش باز خواھد گشت یا از خشمش جز او کسی او را پناه خواھد داد؟! خدایا 

ام. اگر طلب مغفرت  پشیمان شده اگر پشیمانی از گناھان توبه است قسم به عزتت من
ام و  تردید من از تو بارھا طلب استغفار کرده شود بی از گناه و اشتباه موجب آمرزش می

شوی خدایا با قدرت خودت توبه مرا  کنم. تو حق داری مرا سرزنش کنی تا راضی می می
 رار بده.ات مرا بیامرز و با علمت مرا مورد عنایت ق بپذیر و با شکیبایی و بردباری

ای  خدایا تو کسی ھستی که بر روی بندگانت دری را برای آمرزش گناھان گشوده
پس » ھمگی خالصانه به سوی خداوند بازگردید!« :ای ای و گفته که آن را توبه نامیده

کسی که از وارد شدن از این در که باز بوده غفلت ورزیده است چیست؟ خدایا اگر 
ات بوده است، پس زیبایی بخشش از سوی تو است. خدایا من  زشتی گناه از سوی بنده

ام و به  کردهام و در درگاه تو توبه  اولین کسی نیستم که نسبت به تو نافرمانی کرده
 جود و بخشش تو ھستم.منتظر  ام و نیکی تو روی آورده

ھا! ای بسیار بخشندھای که  ای پاسخ دھنده درماندگان! ای برطرف کننده سختی
کنی، به وسیله جود و  دانی! ای کسی که رازھا را پنھان می ھارا نیک می ھمه نھان

جویم. پس دعایم  ت توسل میا کنم و به رحم و مھربانی کرامت از تو طلب شفاعت می
ام را بپذیر و با فضل و بزرگی و رحمتت اشتباه و  را پاسخ ده و مرا ناامید مکن و توبه

 ١»ترین مھربانان! گناه مرا بیامرز، ای مھربان

___________________________ 

 .۱۴۲، ص ۹۱ار، ج بحاراألنو )١
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کند که او این گونه  ملقب به شیخ صدوق) از امام صادق روایت می( ابن بابویه قمی
ایم و  بخوانم در حالی که نسبت به تو نافرمانی کردهخدایا چگونه تو را « :کرد می دعا

ام. اگر نافرمان  در حالی که عشق تو در قلبم را شناخته دعا نکنم چگونه در پیشگاه تو
و چشمان امیدوارم رابه  ام ام دستی را که مملو از گناه است به سوی تو دراز کرده بوده

رین بزرگان و اسیرترین اسیران ھستم. ایم ای موال و سرور من! تو بزرگت درگاه تو دوخته
ام اگر به خاطر گناھانم مرا مؤاخذه کنی من به خاطر  من به وسیله گناھانم اسیر شده

 بزرگواری و کرمت از تو طلب بخشش خواھم کرد.
اگر به خاطر جرم و اشتباھم مرا بازخواست کنی عفو و بخشش تورا درخواست 

دھم که  سوی آتش دھی به اھل آن اطالع می خواھم کرد. اگر به من دستور رفتن به

تردید اطاعت از تو  خدایا بی ال إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا :گفتم من کسی بودم که می
رساند. پس آنچه را  میتو ن ات زیانی به شود در حالی که نافرمانی ات می باعث شادی

ند از من مورد بخشش رسا برایت خوشایند است به من بده و آنچه را به تو زیانی نمی
 ١»قرار بده. ای مھربانترین مھربانان!!

کسی که از ارتکاب گناھان صغیره و کبیره معصوم و در امان است ھرگز این گونه 
 کرد می بود امام صادق از خداوند امری را طلب تردید اگر چنین می کند. بی دعا نمی

 که وقوع آن ممکن باشد نه محال!.
به نقل از حسین بن علی اھوازی به نقل از  ۱۸۲، ص ۹۱مجلسی در بحاراألنوار، ج 

گوید که از مردم امام موسی بن جعفر شنیدم که این دعا را  پدرش علی بن مھریار می
ام را در پیشگاه  شان چھره خدایا گناھانم و فراوانی :خواند می –که دعای اعتقاد است –

ی و استحقاق رحمتت و امید به اجابت دعایم محروم تو پوشانده است و از شایستگ
زدم و اسراف  بستم و به امید به تو چنگ نمی کرده است. اگر به نعمتھای تو دل نمی

  :ای دادم که تو فرموده کنندگان و خطاکاران امثال خودم را به بخشش وعده نمی

ِينَ ٱ۞قُۡل َ�ٰعَِباِدَي ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  �َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ُفوا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َ�ۡغفُِر  �َّ

نُوَب ٱ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  �ُّ

___________________________ 
 .۴۳۸، صدوق،ص ) االمالی١
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اید! از لطف و مرحمت خدا  روی کرده ای بندگانم! ای آنان که در گناھان زیاده«
او بسیار آمرزگار بخشد. زیرا  تردید خداوند ھمه گناھان را می  مشوید، بیمأیوس و ناامید 

 »و بس مھربان است.
 :ای ای و فرموده ھمچنین مردم را از نومیدی از رحمتت نھی کرده

آلُّونَ ٱإِ�َّ  ۦٓ قَاَل َوَمن َ�ۡقَنُط ِمن رَّۡ�َِة َرّ�ِهِ ﴿  .]۵۶[الحجر:  ﴾٥٦لضَّ
قدرت و عظمت خدا] از رحمت پروردگارش مأیوس خبر از  و جز گمراھان [بی«

 »شود؟! می
 :ای و فرموده یمانای تا تو را بخو سپس مرا به سوی دعوت خودت فرا خوانده

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

  .]۶۰غافر: [ ﴾٦٠َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 
دانند که مرا  مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. کسانی که خود را بزرگتراز آن می«

 »به فریاد بخوانند، خوار و ذلیل وارد دوزخ خواھند شد.
پروردگارا خواری نومیدی از رحمت تو مرا فرا گرفته است. خداوندا به نیکوکاران 

ھایم  گناھکاران در انتظار عذاب. خدایا اشک ای انتظار ثواب داشته باشند و وعده داده
به خاطر حسن ظن نسبت به تو برای آزادی من از آتش و پوشاندن گناھان و اشتباھاتم 

 :ای وگفته است حق است و در آن ھیچ تردید و تغییری نیست جاری خودت گفته

نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ ﴿
ُ
  .]۷۱[اإلسراء:  ﴾٧١يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ �

 »خوانیم. روزی که ھمه مردمان را ھمراه با نامه اعمالشان فرا می«
 »شوند. آن روز رستاخیز است که در صور دمیده ومردگان از قبرھا برانگیخته می

 و این گونه روایات برای کسی که بخواھد بررسی کند فراوان است.
ن احادیث ) مبنی بر اینکه راویا١شھید ثانی( اعتراف عالمه بزرگ شیعه :اً خامس

 معتقد نبودند.ھا  آن امامان و پیروانشان به عصمت

___________________________ 

شیخ اجل زین الدین بن علی بن احمدبن  :نویسد می ۸۵، ص ۱ج  (أمل اآلمل)،در  ) حر عاملی١
محمد بن جمال الدین بن تقی الدبن صالح [شاگرد عالمه] عاملی جبعی شھید ثانی، ثقه، عالم، 
فاضل، زاھد، عابد، متقی، محقق، متبحر، جلیل القدر، عظیم الشأن و دارای ھمه فضایل و کماالت 

ش بیش از آن است که به شمار آید و مشھورتر از آن است که ذکر شود. محاسن و اوصاف نیکوی
 آثار او مشھور و فراوانند.
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 :گوید می الفوائد الرجاليه)( آیت الله العظمی محمد مھدی بحرالعلوم طباطبایی در
طاب ثراه) نقل ( از شھید ثانی ١قدس سّره) در کتاب دالیل ایمان و الکفر( پدرم عالمه

ھا  آن و اعتقاد به واجب بودن اطاعت از ÷احتمال دارد ایمان به امامت ائمه :کند می
کند  باشد. ھمچنین ادعا میھا  آن کافی باشد حتی اگر این امر بدون اعتقاد به عصمت

معتقد بودند امامان ھا  آن یابیم این است که آنچه از اکثر راویان و پیروانشان درمی
 اوند اطاعتھا، علمای نیکوکاری بودند که خد علیرغم عدم اعتقادشان به عصمت آن

 با این وجود براساس ایمان و عدالتشان حکومتھا  آن را واجب دانسته است وھا  آن
در کتاب ابی عمرو کشی برخی از این امور ذکر شده « :گوید ند. ھمچنین میکرد می

 ٢»است.
بودند چنین بوده است، پس ھا  آن چنانچه اعتقاد راویان و پیروان ائمه که معاصر

اند تا ھم خودشان وھم دیگران را  پیروی نکردهھا  آن ز عصر غیبت ازچرا شیعیاِن پس ا

اندازد که  می تنقيح املقالراحت کنند؟! این امر مرا به یاد سخن عالمه مامقانی در 
دانستند  دانیم غلو می آنچه را امروزه ما جزو ضروریات مذھب می ٣پیشینیان :گوید می

ند که این امر بر کسی که کرد می بدان متھم ترین افراد را و مورد اعتمادترین و ثقه
 ٤»ماند. درباره سخنان و نظراتشان احاطه داشته باشد مخفی نمی

کند، آنچه در گذشته غلو و انحراف به شمار  مذھب در طول زمان تکامل پیدا می
 آمد پس از مدتی جزو ضروریات غیر قابل انکار و تردید مذھب خواھد بود!  می

در رّد بر ادعای شیعیان اثناعشریه مبنی بر واجب بودن عصمت امامان  سادسًا:
) را که یکی از علمای بزرگ زیدیه  .  ھ ۶۱۴متوفی ( کافی است سخنان امام منصور بالله

 401ام األئمة اهلادين) ص كأحيف  العقد الثمني( است ذکر کنیم که او در کتاب
مت و اثبات آن، ارتکاب محرمات، فتاوای شان در عص امامیه علیرغم تندروی :نویسد می

به ناحق، فتاوای متناقض درباره یک حکم، مدح ظالمان، تحمل حکم ظالمان و جاری 

___________________________ 
 ، چاپ سنگی.۲۳، ص ۳تنقیح المقال، ج  )١
مشھور است کتابی خطی و اثر عالمه محمد بن سید  حتفة الغری)که به ( فركالو تاب االيامنك )٢

 عبدالکریم طباطبائی بروجرودی است.
 .۲۲۰-۲۱۹، ص ۳، ج الفوائد الرجاليه )٣
 ھا و ابن غضائری و علمای دیگر شیعیان قدیم است. منظورش قمی )٤
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دانند. آری وضعیت  و پیروانشان را از امامان در حالت تقیه جایز میھا  آن شدن آن بر
نیستند و معصومان در نظر امامیه چنین است. در حالیکه زیدیه به عصمت امام معتقد 

امامانشان نیز چنین نظری ندارند. ھمچنین علمایشان ظلم ظالمان را اجرا یا قبول 
با ھا  آن آیند. رھبر و قیام کننده  کنند و در برابر حکم حاکم ستمگر کوتاه نمی نمی

آورد و پس از آنکه مطمئن شود که اجلش  اشارة چشم لشکریان فراوانی را گرد ھم می
سوی مرگ پیش خواھد رفت و با خنده نیزه و سپر را خواھد فرا رسیده است، به 

 انداخت.
این امر مشھور است و نیازی به دلیل ندارد و در آشکارا و نھان از او معصیتی دیده 

از امامانشان ارتکاب ھا  آن شود. به این دو امر نگاه کنید که چقدر عجیب ھستند! نمی
را از آن مبرا ھا  آن را بزرگ داشته وھا  نآ کنند در حالی که خداوند معاصی را نقل می

کنند!! این علمای زیدیه ھستند  را میھا  آن داشته است. در ھمان حال ادعای عصمت
را فرا نگرفته و از ظالمان باکی ندارد بلکه در دل ظالمان ھا  آن که گناھان سرزمین

 .اند شان بر کشیده ترس و رعب به وجود آورده و شمشیرھایشان را علیه
را از امامت و ھا  آن ھا ھمانند خاری در گلوی دشمنانشان ھستند. پس چگونه آن

دانند که او خود  کنند و عقد امامت و نص را برای کسی واجب می سالمت محروم می
ادعای چنین امری نکرده و به احکام آن ملتزم نبوده است و احکام آن را اجرا 

کنند که به او و یارانش و خانواده و پیروانش  کنند؟ بلکه احکام کسانی را اجرا می نمی
 »ظلم کرده و عالوه برآن احکام را تغییر داده و حرام را با حالل ترکیب کرده است.

 »کند! تقیه این امر را روا می« :گویند میھا  آن
تناقض درباره موضوع عصمت فقط به استدالل اشتباه به نصوص و تحمیل امور و 

شود. بلکه از آن به واقعیت تاریخی و روایی شیعی  ختم نمی مفاھیم غیر ممکن بر آن
بافت اساسی مذھبی است که تقیه درافعال ھا  این شود. و عالوه بر ھمه نیز کشیده می
از حکام ستمگر و اعمال باطل کننده ھا  آن از ظالمان ودرخواستھا  آن امامان و خوف

گانه  نبودن پیروی از امامان دوازده گرداند که لزومًا نتیجه آن جایز دیگری را الزم می
 است.

 رجس) پلیدی به معنای اثبات عصمت نیست.( پاکی از :سابعاً 
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پلیدی به معنای گناھان و اشتباھات اجتھادی انسان نیست. بلکه منظور  :رجس)( 
. از نظر شرعی ١از آن از نظر لغوی، نجاسِت معنوی و مادی، آلودگی و کثافت است

که ھمان شرک است که در روایات مذکور از امامان و اقوال معنای خاصی دارد 
مفسرین که در صفحات پیشین گذشت یا از نظر شرعی به معنای عذاب است که برخی 
از علما بدان معتقدند تطھیر برای کسی که بر او نازل شده باشد به معنای اثبات 

 نیست.
 :فرماید می ج خداوند در قرآن کریم درباره یاران پیامبر

  .]۶[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�مۡ  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿
خواھد شما را [از حیث ظاھر و باطن] پاکیزه دارد و [با بیان احکام  بلکه می«

 »اسالمی] نعمت خود را بر شما تمام کند.
 : فرماید ھمچنین می

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ﴿
َ
 .]۱۰۳[التوبة:  ﴾١٠٣ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِهاُخۡذ ِمۡن أ

کنند و درصدد کاھش  ای پیامبر!] از اموال آنان [که به گناه خود اعتراف می«[
ھای خویش ھستند] زکات بگیر که بدین وسیله ایشان را [از  بدیھا و افزایش نیکی

 »کنی. چشمی] پاک می رذایل اخالقی، گناھان وتنگ
 :ایدفرم ھمچنین می

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ   .]۲۲۲[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
 »تردید خداوند، توبه کاران و پاکان را دوست دارد. بی«

خواھد اھل بیت را پاک کند به ھمان ترتیب  خداوند ھمچنانکه فرموده است می
شدن   گر منظور از تطھیر، معصومخواھد مؤمنان را نیز پاک کند. ا فرموده است می

و ھمه مؤمنانی که آیاتی قرآن بر  ج تردید این امر برای اصحاب پیامبر افراد است، بی
 تأکید دارند نیز رخ داده است.ھا  آن اراده خداوند مبنی بر تطھیر

 :فرماید داوند درباره حضرت لوط میخ
___________________________ 

بر تو پوشیده نیست که تفسیر رجس به  :نویسد می )124، ص 1(ارشاد الفحول، ج در  ) شوکانی١
اشتباه و خطا از نظر لغوی و شرعی جایز نیست. معنای لغوی آن پلیدی و معنای شرعی آن عذاب 

ّ�ُِ�ۡم رِۡجٞس وََغَضٌبۖ ﴿: است است. ھمچنانکه در قرآن کریم آمده  ﴾قَاَل قَۡد َوَ�َع َعلَۡيُ�م ّمِن رَّ

ِ�مٞ ﴿فرماید:  ھمچنین می .]٧١[األعراف: 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٞب ّمِن رِّۡجٍز أ

ُ
  .]٥[سبأ:  ﴾أ
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نَاٞس  ۦٓ َوَما َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِ ﴿
ُ
ُهۡم � ۡخرُِجوُهم ّمِن قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ إِ�َّ

َ
ْ أ ن قَالُٓوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ُرونَ    .]۸۲[األعراف:  ﴾٨٢َ�َتَطهَّ
را از شھر و دیار خود ھا  این :در پاسخ قوم او [لوط] چیزی جز این نبود که گفتند«

 »مردمان پاک و پرھیزگاری ھستند.ھا  آن بیرون کنید! زیرا
معصوم نبودند، اما جزو اھل بیت او بودند که به  ÷تر لوطبا وجود آنکه دو دخ

مطھر و پاک بودن موصوف شدند. اما خداوند درباره بزرگان و پیشگامان مسجد قبا که 
 :فرماید بودند می ج اصحاب پیامبر

ْۚ وَ ﴿ ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱ�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ   .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ

خواھند [جسم و روح] خود را [با ادای عبادت  در آنجا کسانی ھستند که می«
 »صحیح] پاکیزه دارند و خداوند ھم پاکیزگان را دوست دارد.

 :فرماید نفر بودند می ۳۱۳ھمچنین خداوند درباره اھل بدر که 

ۡيَ�ٰنِ ٱَوُ�ۡذهَِب َعنُ�ۡم رِۡجَز ﴿   .]۱۱[األنفال:  ﴾١١لشَّ
 »ھای] شیطان را از شما دور کند. وپلیدی [وسوسه«

 ۱۱نبود. با این وجود که میان دو لفظ رجز در آیه ھا  آن این آیه معنی اثبات عصمت
سوره احزاب تفاوتی وجود ندارد و این دو کلمه نزدیک  ۳۳سوره انفال و رجس در آیه 

و ھوس ھمان  به یکدیگر ھستند و دور کردن و رفع پلیدی مشترک است. اما ھوی
 چیزی است که آیه دوم را دلیل بر عصمت امامان قرار داده است نه آیه دیگر.

جویند و معنای آن را به اصحاب  عجیب اینکه علمای شیعه به این آیه تمسک می
کنند. سپس  کنند و از اراده تطھیر، عصمت اھل کسا را برداشت می ا منحرف میکس

پیرامون اراده الھی مبنی بر تطھیر صحابه نازل  در ھمان حال درباره آیات دیگری که
کنند  طعن وارد میھا  آن زنند بلکه حتی برعکس به شده است خود را به فراموشی می

دانند. این در حالی است که خداوند براساس نص قرآن اراده فرموده  را مرتد میھا  آن و
ھای عجیبی است که عقل  اختالفات و تفاوتھا  این را پاک و مطھر نماید.ھا  آن است

یابد. آری این تعصب  شود و حتی برای آن یک پاسخ ھم نمی در آن دچار حیرت می
 کند. است که مبتالیانش را چنین گرفتار می

 اراده تطھیر ضرورتًا به معنای وقوع تطھیر نیست. :ثامناً 
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برای آنچه در صفحات قبل ذکر کردیم با استناد به این است که معنی اراده خداوند 
 تطھیر به معنای وقوع تطھیر است.

در حالی که ممکن است مراد آیه، امر به لزوم اطاعت از خداوند برای وقوع تطھیر 
 باشد.

و شامل توجیھات الھی مبنی بر انجام اموری و  ج سیاق کالم خطاب به زنان پیامبر
ین اوامر التزام خواھد به ا میھا  آن . خداوند در ھمان حال از١پرھیز از امور دیگر است

و اطاعت از فرمان الھی و عمل به ھا  آن داشته باشند تا براساس اقتضای فرمان او به
دور شود و این تطھیر به وجود آید. خداوند این اسلوب ھا  آن وصایای او پلیدی از

 :فرماید خطاب را درباره دیگران نیز به کار برده است. خداوند درباره مؤمنان می

ُ ٱ َما يُرِ�دُ ﴿   .]۶[المائدة:  ﴾٦يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ
خواھد شما را  شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد. بلکه می خواھد خداوند نمی«

 »[از حیث ظاھر و باطن] پاکیزه دارد.
  :فرماید ھمچنین می

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ َ لَُ�مۡ  �َّ  .]۲۶[النساء:  ﴾٢٦ِ�ُبَّ�ِ
 » خواھد [قوانین دین و مصالح امور را] برایتان روشن کند. خداوند می«

 :فرماید ھمچنین می

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  �َّ
َ
  .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨أ

 »خواھد [با وضع احکام سھل و ساده] کار را بر شما آسان کند. خداوند می«

___________________________ 
کند که این آیه بر وقوع تطھیر داللت ندارد بلکه اراده تطھیر را مد نظر دارد این  می ) آنچه تأکید١

ھا  بسیار اصرار داشت اھل کسا را به ھمسرانش ملحق کند که این آیه درباره آن ج است که پیامبر
ھا  نازل شده بود. ھمچنین ترمذی با سندی که در آن ضعف وجود دارد درباره اراده تطھیر آن

کند که او به مدت شش ماه ھر گاه برای نماز صبح از  روایت می ج ران پیامبر] از پیامبر[ھمس

إِ�ََّما ﴿ ای اھل بیت وقت نماز شد :فرمود گذشت و می شد بر در خانه فاطمه می خانه خارج می
ُ ٱيُرِ�ُد  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
زیرا با محافظت  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

آید. اگر چه این حدیث ضعیف است و  از فرایض و اطاعت از پروردگار پاکی و طھارت به دست می
 شود، اما حداقل به عنوان شاھد برای آنچه ذکر کردیم مناسب است. بدان استناد نمی
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جا به معنای امر، محبت و رضایت است نه اینکه این خواسته عمًال  ایناراده در 
تردید ھمه کسانی که خداوند اراده  بود، بی محقق شده باشد. اگر در واقع چنین می

ترین مثال در این باره این است  شدند. ساده را کرده بود، پاک و مطھر میھا  آن تطھیر
بھت شود. این اراده از باب محبت است. ھا وارد  خواھد ھمه انسان که خداوند می

ھا به دو گروه مؤمن و کافر  گمان انسان خداوند اراده تکوینی قدری دارد و آن اینکه بی
ھا وارد بھشت نخواھد شد. زیرا خداوند به  تقسیم خواھند شد. ھمچنین ھمه انسان

عدالت ھا  آن تھا در انجام کار نیک و بد اختیار داده است تا با پاداش و مجازا انسان
بود، پاداش و سزای عادالنه  برقرار شود. اگر انسان فقط مجبور به انجام کار نیک می

خواست کار بدی انجام دھد، برای  داشت. زیرا در این صورت اگر می آن ھرگز وجود نمی
خواھد که ھمه انسانھا  یافت. پس اینکه خداوند خواسته است و می انجام آن راھی نمی

شوند اراده محبت است. اما لزومًا این عمل تحقق نخواھد یافت. زیرا وارد بھشت 
 خداوند مجبور به انجام آن نیست.

 دھد. قضیه را خاتمه می ج دعای پیامبر :تاسعاً 
آموز به موفقیت  آیا رواست پس از آنکه نتایج امتحانات مدرسه اعالم شد و دانش

 تردید خیر. وفق کند؟ بیدست یافت از خداوند بخواھد او را در امتحانات م
بر  ج تردید پیامبر پس اگر آیه تطھیر بر وقوع تطھیر برای آل عبا داللت داشت، بی

إن هؤالء أهل بيتی فأذهب عنهم « :فرمود پوشاند و نمی را با عبا نمیھا  آن خاست و نمی

 »!الرجس

 ج مبرکند این آیه درباره ھمسران پیا بلکه این امر دلیل واضحی است که ثابت می
را از این خبر الھی مبنی بر تطھیر اھل ھا  آن خواست تا ج نازل شده است و پیامبر

بیت مطلع سازد. به ھمین دلیل آنان را گرد ھم آورد و با عبا پوشاند و بر ایشان دعا 
 بدون تردید شایسته این امر بودند.ھا  آن کرد. خداوند ھم دعایش را پذیرفت زیرا

این آیه مبنی بر عصمت اصحاب کسا، خالی از شگفتی درباره استدالل به  :عاشراً 
داند و آن اینکه در حدیث کسا حضرت  امری بدیھی نیست که ھر انسانی آن را می

شود و  شان نازل ذکر شده می فاطمه به عنوان یکی از اطراف قضیه که آیه درباره
شده یعنی امامت و گویند خداوند به خاطر نیاز وظیفه واگذار  شیعیان اثنا عشری می

اعطا کرده ھا  آن صفت عصمت را بهھا  آن رھبری مردم و اجرا کردن شریعت خداوند به
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است. این در حالی است که اگر چنین است، پس آیا حضرت فاطمه زھرا پیامبر است یا 
امام تا صفت عصمت بدو داده شود؟ ھدف از دادن عصمت به او چه بوده است؟ آیا 

ه دوستش بدارد و نزد او جایگاھی داشته باشد صفت عصمت را خداوند به ھر کس ک
 کند؟ عطا می

مبلغ وحی و امینان ھا  آن خداوند بدان علت پیامبران را معصوم قرار داده است زیرا
رسالت آسمانی ھستند اگر عصمت امامان را بدون بررسی و تحقیق ھم قبول کنیم، 

م بپذیریم کسی که پیامبر یا حتی امام توانی تردید از نظر عقلی و شرعی ھرگز نمی بی
 نیست صفت عصمت داشته باشد!!

اذھاب رجس) به معنای عصمت باشد در ( تردید حتی اگر فرضًا رفع پلیدی و بی
ھیچ حالتی به مفھوم استحقاق امامت نخواھد بود. ما درصدد بحث درباره دلیل امامت 

ھر کس معصوم باشد  ھستیم. اگر گفته شود عصمت از مستلزمات امامت است و
توان گفت پس درباره حضرت فاطمه زھرا که یکی از  امامت او واجب است. در پاسخ می

توانید ھمان مبدأ و اصول را بر او تطبیق دھید و   گویید؟ آیا می آل عبا بود چه می
نه) که تنھا جوابشان است خواھیم ( بگویند است؟ اگر بگویید او یکی از ائمه بوده

 :د فرموده استخداون :گفت

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿
َ
  .]۸۵[البقرة:  ﴾٨٥َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ِض أ
آورید و به بخش دیگر  آیا به بخشی از [دستورات] کتاب [آسمانی] ایمان می«

 »ورزید؟. [دستورات آن] کفر می
بطالن آن اقرار درصد اجرا کنید و تطبیق دھید یا به  ۱۰۰پس یا باید ادعایتان را 

گیرند  از میان دالیل آنچه را مطابق ھوی و ھوسشان است در پیش میھا  این کنید. اما
کنم کسی که چنین راھی  کنند. گمان نمی و اموری را که برخالف آن دو باشند رھا می

در پیش بگیرد راه حق را در نوردد و در طلب آن باشد در حالی که چنین ادعایی دارد 
 کشاند. را به سوی اصرار بر اشتباه در فھم دین خداوند میو تعصب او 

 ١الف) آیه مباھله

___________________________ 
اند که  ان علت مباھله نامیدهاین آیه را بد :یدگو تفسیرش می ۱۸۰، ص ۱ابن کثیر در ج  ) چنانکه١

کنند ھالک کند. به  کند خداوند طرفداران باطل را که با او مناظره می ھر حقیقت طلبی آرزو می
ویژه آنگاه که در این امر حجتی برای بیان حقیقت و ظاھر شدن آن باشد و مباھله با مرگ انجام 
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ترین دالیل شیعه اثنا  آیه مباھله که درباره وفد نجران نازل شده است یکی از مھم
 :فرماید خداوند در این آیه می .عشریه درباره امامت است

َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ﴿ ۡ�َنآَءُ�ۡم  ۡلعِۡلمِ ٱَ�َمۡن َحآجَّ
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
َ�ُقۡل َ�َعالَۡواْ نَۡدُع �

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ِ ٱَو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ َّ�  َ�َ

 .]۶۱[آل عمران:  ﴾٦١ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ
سیده است [باز] به تو به ستیز ھرگاه بعد از علم و دانشی که [درباره مسیح] به تو ر«

کنیم شما ھم فرزندان  ب یایید ما فرزندان خود را دعوت می:پرداختند. بدیشان بگو
خوانیم شما ھم زنانتان را فرابخوانید و ما خود  خود را دعوت کنید، زنان خود را فرامی

اریم د کنیم شما ھم خود را آماده کنید سپس دست دعا به سوی خدا برمی را آماده می
 »کنیم. و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می

شیعیان معتقدند که در این آیه وجه داللت بر امامت علی بن ابیطالب آن است که 

و منظور او از  »مكأنفسو وأنفسنا« :او را ھمانند خودش قرار داده است ج پیامبر

خودش و علی بوده  »أنفسنا«فاطمه و  ،»نساءنا«و منظور از  ÷حسن و حسین »أبناءنا«
است ...  از آنجا که او علی را ھمانند خود قرار داده است پس نباید ھیچ کس در 

 فضایل ھمانند علی باشد و فضایلش به میزان فضایل او نزدیک شود.
 قبل از بررسی این ادعا باید گفت ...

 کنم. ای رخ داد که ھرگز فراموش نمی برای من درباره این آیه حادثه
یکی از دوستانم با من تماس گرفت و مرا به حضور در یک گفتگو میان دو جوان 

دعوت کرد که پیرامون اختالف شیعه و سنی سخن  مجالسشیعه و سنی در یکی از 
گفتند. به دعوتش پاسخ مثبت دادم به امید اینکه گفتگو علمی و به دور از تعصب  می

 باشد. 
به ھمین دلیل قبل از جوان شیعه حاضر تر بود  نزدیک جوان سنی به محل مجلس

او مؤذن یکی از  :شد او مرا به یکی از افراد حاضر در جلسه را به من معرفی کرد و گفت
ای با اصل و نسب در تشیع را ذکر کرد که این جوان از آن  مساجد است و نام خانواده

                                                                                                                                              
گاه می ھا عزیز،  بودند و زندگی در نظر آن شد. زیرا از آنجا که به سرنوشت خودشان پس از مرگ آ

 بزرگ و ارزشمند بود.
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خوانی  خاندان بود. این جوان قبل از اینکه به مذھب اھل سنت درآید در شبیه
 پرداخت. ھای عاشورا به ایفای نقش می عزاداری

علت تغییر دربارۀ  آمد گفتم و از او مستقیمًا به سوی آن فرد رو کردم و به او خوش
روبرو شده ھا  آن شدن با مذھب سؤال کردم و ما درباره مشکالتی که او به علت سنی

ویی است که میان او و بود سخن گفتیم. اما در میان ھمه این سخنان استناد ما گفتگ
روزی به پسر  :یکی از علمای شیعه پیرامون این آیه صورت گرفته است. این جوان گفت

دادن امام علی بر انبیاست.  از جمله عقاید شیعه امامیه اثناعشریه برتری :عمویم گفتم
 :ام. گفتم ام و این مطلب را نشنیده من شیعه :پسر عمویم این امر را انکار کرد و گفت

گاھی دارم. چون تو عامی ھستی و ھمه عقاید را نمی  دانی. اما من درباره این امور آ
چنین اتفاق کردیم که یکی از علمای شیعه اثناعشریه قضیه را میان ما  :گوید می

خاتمه دھد و داوری کند به این ترتیب که من با آن عالم به عنوان یک شیعه اثناعشریه 
 ودم تا او بیمی به دل راه ندھد.سخن بگویم ھمچنانکه قبًال ب

 »؟÷برتر است یا انبیا ÷امام علی« :از شیخ پرسیدم :گوید می
 برتر است. ج از ھمه پیامبران به جز حضرت محمد ÷امام علی :شیخ پاسخ داد

 گفتم؟! دیدی درست می :به پسرعمویم نگاھی کردم و گفتم
را برتر از ھمه پیامبران به جز  ÷چه چیز امام علی :سپس از شیخ سؤال کردم

 قرار داده است. ج حضرت محمد

او را  »مكأنفسو وأنفسنا«آیه مباھله. زیرا خداوند عزوجل به وسیله آیه  :پاسخ داد

 قرار داده است. ج خود پیامبر
در  -عّزوجل  –اما خداوند  :به ذھنم خطور کرد که به شیخ بگویم :جوان گفت

 :دگوی قرآن خطاب به کفار می

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ   .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
تردید پیامبری [به نام محمد] از خود شما به سویتان آمده است. ھرگونه درد،  بی«

ورزد  آید. به شما عشق می برسد بر او سخت و گران میرنج، بال و مصیبتی که به شما 
و اصرار به ھدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار 

 »مھربان است.
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 :توان گفت کفار مکه خود رسول خدا بودند. زیرا خداوند فرموده است آیا می

 ؟»مكرسولٌ من أنفس«
 وت کرد!وقتی چنین گفتم شیخ سک :جوان گفت

سپس آنچه را که میان او و شیخ درباره عقیده پیرامون ابوبکر و عمر و حوادث 
 دیگری را که روی داده بود برایم تعریف کرد.

مان  ای سپس در این ھنگام آن جوان شیعی که منتظر او بودیم آمد و سخن حاشیه
 آمد گفتیم و گفتگو و بحث شروع شد. را به کنار گذاشتیم و به او خوش

در آیه مباھله بر ادعای شیعه امامیه پیرامون امامت ھیچ داللتی ندارد. به چند 
  :دلیل

که امامیه به داللت آن بر » نفس«زیرا با وجود معانی و مترادفات فراوان کلمه  اوًال:
خالفت علی بن ابیطالب معتقدند، ھیچ کدام از معانی حقیقی و مجازی آن بر خالفت 

نفس به معنای برادر است. ابن « :گوید نقل از ابن خالویه می داللت ندارد. زبیدی به
 :فرماید این آیه است که خداوند میشاھد آن،  :بری گفته است

نُفِسُ�مۡ  وٗتافَإَِذا َدَخۡلُتم ُ�يُ ﴿
َ
ٰٓ أ   .]۶۱[النور:  ﴾٦١فََسّلُِمواْ َ�َ

 :گوید در آیه و ابن عرفه می

� لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ﴿ نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ
َ
  .]۱۲[النور:  ﴾١٢بِأ

 ١»منظور از أنفسھم مؤمنان و پیروان شریعتشان بوده است.

به معنی حاضرشدن خودمان است. ھمچنین چنانچه  ندعُ أنفسنا)( :گوید دھلوی می

 در مقابل پیامبر بدانیم پس مصداق أنفسنا)( را به عنوان مصداق ÷امام علی

خطاب به کفار آمده  م)كأنفس( در مقابل کفار چه کسی خواھد بود. زیرا م)كأنفس(
و ھا  آن ندع) مشترک ھستند و فراخواندن( است. حال آنکه کفار ھم در صیغه

 ٢معنی خواھد بود. تعالوا) بی( فرزندانشان بعد از عبارت

 :مانند آیه »مكأنفسو و أنفسنا«اما عبارت 

� لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ﴿ نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ
َ
 .]۱۲[النور:  ﴾١٢بِأ

___________________________ 

 .۵۷۰، ص ۱۶، ج تاج العروس )١
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 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٢٦٨

المؤمنین عایشه در جریان حادثه افک نازل شده است. پس ھر  است که درباره ام

 زنان و مردان مؤمن است. أنفس)( کدام از مؤمنان جزو
 :ھمچنین آیه

نُفَسُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�مۡ َوَ� ﴿
َ
  .]۸۴[البقرة:  ﴾٨٤ُ�ۡرُِجوَن أ

 »بعضی از شما برخی دیگر را اخراج نکنید.«

 ١برادران نسبی و دینی است. أنفس)( مراد از

 :فرماید می ج خداوند درباره پیامبر :گفتم

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم ﴿ 
َ
َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ  .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب

کنند.  به معنی مطابقت و مشابھت استناد می» أنفسنا«در این آیه امامیه در عبارت 

من «گوید و در آن عبارت  و کّفار مکه سخن می ج اما درباره این آیه که پیرامون پیامبر

نفس رسول  [معاذاهللا]تواند بگوید که  . چه کسی میگویند آمده است چه می »مكأنفس

 مانند جانھای کفار مکه است؟!؟! ج خدا
شود و آن  جا تفسیر به رأی آیه مباھله و دوگانگی در تفسیر روشن می در این

گیرند. سپس به این آیه  ھنگامی است که علمای شیعه ھمه این نصوص را نادیده می
 ج کنند که علی ھمان پیامبر چنان مبالغه و ادعا میپردازند و در معنایش  مبارکه می

 است و ھمه فضایل او به جز نبوت را دارد! در اینجا شایسته است به روایتی که در

بر  أنفسنا)( کند اطالق کلمه شیعه نقل شده است اشاره کنم که بیان میھای  کتاب
زبانان امری متعارف  برادر، نزدیکان و کسانی که در یک گروه قرار دارند در میان عرب

 است.
 ÷امیرالمؤمنین :کند که گفت کلینی به نقل از امام جعفر صادق روایت می

عبدالله بن عباس را به سوی ابن کواء و یارانش فرستاد در حالی که لباسی نازک و 
عباس تو بھترین مایی این  ای ابن :ای به تن داشت. وقتی او را دیدند به او گفتند جامه

___________________________ 

 با اندکی تصرف. ۱۶۸-۱۶۷، ص ۱ خمترص حتفه اثنا عرشيه، ج )١



 ٢٦٩  خالفت و امامت

این اولین چیزی است که من با شما در آن اختالف دارم.  :پوشی! گفت یلباس را م
 :فرماید خداوند می

َم زِ�َنَة ﴿ ِ ٱقُۡل َمۡن َحرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦأ   .]۳۲[األعراف:  ﴾٣٢لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ

و ھمچنین ھای الھی را که برای بندگانش آفریده است  چه کسی زینت :بگو«
 »ھای پاکیزه را تحریم کرده است. مواھب و روزی

 :ھمچنین فرمود

ِ َمۡسِجدٖ ﴿
  .]۳۱[األعراف:  ﴾٣١۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

ای آدمیزدگان، در ھر نمازگاه و عبادتگاھی خود را [با لباس مادی که عورت شما «
 ١»ارایید.را بپوشاند و با لباس معنوی تقوا] بی

شیعیان، آیا باز ھم غالیان ھای  کتاب پس بعد از این دالیل قرآنی و این روایت از
 سخنی دارند؟

کند که ھمان گونه که  یکی از علمای شیعه که شیخ رضی است اعتراف می :ثانیاً 

ھمان  ÷در آیه مباھله به معنی این نیست که علی »أنفسنا«گویند عبارت  شیعه می

 است. ج پیامبر

در تفسیر  ۱۱۳ص » متشابه التنزيليف  حقائق التأويل«گوید در کتاب  شیخ رضی می
اعراب در زبانشان پسر عموی دوستان و  :گویند بعضی از علما می :گوید این آیه می

دانند ونزدیکان او نزدیکان آن فرد نیز خواھند  نزدیکانشان را پسر عموی خودشان می
 :فرماید زیر است که خداوند میبود. از جمله دالیل این امر آیه 

﴿ ِ نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزواْ ب
َ
ۡلَ�ِٰب� ٱَوَ� تَۡلِمُزٓواْ أ

َ
  .]۱۱[الحجرات:  ﴾١١ۡ�

و ھمدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندھید و یکدیگر را با القاب زشت و «
 »ناپسند مخوانید و منامید.

جویی نکنید. به ھمین دلیل  مؤمنتان عیبمقصود از این آیه این است از برادران 
نفس بر ھا  آن برادری دینی را به جای برادری نسبی آورده است. از آنجا که در نزد

کند پس سزاوارتر است که بر  کسی که دارای قرابت نسبی دوری است داللت می

 »إياناأنا يوم قری إنام نقتل كو « :گوید کسی که قرابت سببی دارد، داللت کند. شاعر می

___________________________ 

 .۶، حدیث شماره التجمل، باب اللباسو الزیکتاب  ۴۴۱، ص ۴الکافی، ج  )١
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ُکشتیم  را میھا  آن جنگیدیم و ھنگامی که ما با برادرانمان می :مقصود او این است
کشتیم به دلیل پیوندھای خویشاوندی، نسبی، خونی، قرابت و  گویی خودمان را می

 ھای نزدیکانش را به جای خود قرار داده است. عصیبت جان
 :فرماید اما این آیه از سوره نور را که خداوند می

نُفِسُ�مۡ  وٗتافَإَِذا َدَخۡلُتم ُ�يُ ﴿
َ
ٰٓ أ  .]۶۱[النور:  ﴾٦١فََسّلُِمواْ َ�َ

توان به این صورت تأویل کرد. زیرا در تفسیر آمده است که آیه بدین معنی است  می
کردن فرد بر  که باید بعضی از شما بر گروھی دیگر [از خودتان] سالم کنند زیرا سالم

ھای  این آیه چنین آمده است این است که جان خود محال است. علت اینکه در
قرارگرفتن در لغت دینی ھمانند   مؤمنان به علت اشتراک در پیوند دین و مورد خطاب

به برادرش سالم کند گویی آن فرد به خود سالم ھا  آن یک جان است. ھرگاه یکی از
 » ھایشان با ھمدیگر آمیخته است. وجود ندارد و جانھا  آن کرده است زیرا تفاوتی میان
 سو علی ج شود که در این آیه درباره مساوات میان پیامبر بدین ترتیب روشن می

در » نفس«که مورد ادعای شیعیان است ھیچ داللت و نصی وجود ندارد. پس کلمه 
شود به افرادی که دارای نسب دوری  زبان عربی ھمچنانکه به افراد نزدیک اطالق می

چه از دور یا نزدیک ھیچ داللتی بر امامت شود و در این امر   ز اطالق میھستند نی
 وجود ندارد.

فراخواندن علی، فاطمه، حسن وحسین از سوی پیامبر از باب قرابت بود نه  :ثالثاً 
آوردن رغبت، بیم و  کردن آن. زیرا مباھله فقط موجب به دست اظھار امامت یا منصوص

آورد که  اش را برای مباھله می ر که او خود و خانوادهاحساس صداقت مدعی در این ام
 ١کند نه دیگران که از آنان دورترند. تالش میھا  آن جانھا برای حفظ

در این آیه زمینه فداکاری بیش از بیان فضایل یا امامت وجود دارد. فرد،خودش، 
 ٢آورد نه برای خالفت! فرزندان و زنانش را برای فداکردن با خود می

و علی  ج ادعای شیعه امامیه مبنی بر اینکه این آیه بر مساوات میان پیامبر :رابعاً 
در ھمه امور به جز نبوت داللت دارد، سخنی غیرقابل اثبات است، زیرا ھیچ کس نه 
علی و نه دیگران در ھیچ یک از امور دین با او مساوی نیستند. پس مقام و کمال 

___________________________ 

 .۱۲۶ – 125، ص 7منهاج السنة، ج  )١
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 ٢٧١  خالفت و امامت

گوید  مام علی خودش نیز به آنچه شیعه امامیه میبشری پیامبر کجا و دیگران کجا؟ ا
 یابد. راضی نیست و انسان منصف و عاقل این امر را به وضوح درمی

ای « :پرسیده شد ÷کند که از امیرالمؤمنین کلینی در کافی روایت می
 ج وای بر تو! بلکه من فقط یکی از غالمان محمد :امیرالمؤمنین آیا تو پیامبری؟ فرمود

 عبد) فرمانبرداری و خدمتگزاری است نه خشوع و فروتنی.( مقصود او از و.» ١ھستم
اگر مقام حضرت علی براساس گفته صریح خودش این باشد که شیعه امامیه نیز آن 

کند و باید ھمه معتقد باشند که اگر او از پیامبر ھدایت و  را روایت و عقل آن را تأیید می
ایشان خواھد بود، پس چگونه غالیان جرأت گفتن سنت ایشان پیروی کند تابع و پیرو 

است با این تفاوت که نبوت را  ج کنند که علی ھمان محمد آلود را می این ادعای گناه
 ندارد.

در دوران نبوت یا حتی قبل از آن با کمال بشری علی  ج آیا کمال بشری پیامبر
ز بعثت و علی بن کنند که میان رسول خدا قبل ا ادعا میھا  این یکسان است؟ آیا

و علی بن  ج ابیطالب تفاوتی وجود ندارد و ھنگامی که نبوت نازل شد میان محمد
طالب تفاوتی قائل نشد. اما براساس حکمت الھی که بر ما پوشیده است نه به علت  ابی

نبوت به او  ج تر، داشتن اخالق برتر و استحقاق بیشتر محمد تر، برتر و واالمقام کامل
 طالب؟! رد نه به علی بن ابیتعلق پیدا ک

ھا  آن شوند که به عشری از متعصبان اھل سنت خشمگین می امروزه شعیان اثنی
کردن نبوت بر  دھند که شیعه معتقد است که جبرئیل در نازل این امر را نسبت می

شد! و این ادعا باطل است و  بایست قرآن بر علی نازل می محمد اشتباه کرد و می
. اما در ھمان حال نفس رسول ٢یه از این افترا و بھتان مبرا ھستندشیعیان اثناعشر

کنند.  دانند و نبوت را استثنا می طالب را مساوی و برابر می خدا و نفس علی بن ابی
را به خاطر متمایزبودن او از سایر مردم  ج گویند خداوند محمد گویی ناخواسته می

___________________________ 
 .۵، کتاب التوحید، باب الکون و المکان، روایت شماره ) الکافی١
که درباره امام علی چنین اعتقادی دارند، غرابیه ھستند که از فرق قدیمی شیعه است.  ای ) فرقه٢

اند. اما یکی از افراد مورد اعتماد درباره  ه دیرزمانی است که از بین رفتهظن غالب آن است ک
کنند. شاید آنان از  گفت که به این اندیشه معتقدند و از آن دفاع می شناخت افرادی سخن می

 شده باشند. بقایای این فرقه منقرض



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٢٧٢

یت الھی چنین حکم کرد که محمد پیامبر برنگزید. زیرا علی دقیقًا خود اوست. اما مش
 و علی وصی او باشد!

 عبداً قبل أن يّتخذه نبّياً  ج إن اهللا اختذ �مداً « :کند مجلسی حدیث زیر را نقل می
مقصود این « :گوید و در حاشیه آن می »١ن عبداً ناصحاً هللا عزوجلاك ÷�نَّ علياً و

قبل از بعثت و نبوت داشته است او ھم  ج است که علی ھم این کمالی را که پیامبر
شریک بود. از شما درباره  ج دارا بوده است و او در ھمه کماالت به جز نبوت با پیامبر
 ٢»والیت کسی که چنین بوده است پیمان گرفته شده است.

گاه ما را به سوی کدامین گمراھی سوق  خداوند به تو رحم کند ... غلو ناخودآ
 دھد... . می

ِ قَۡوٍ� َهادٍ إِ�َّمَ ﴿
نَت ُمنِذرۖٞ َولُِ�ّ

َ
 .]۷[الرعد:  ﴾٧آ أ

 »ای و ھر گروھی راھنمای دارد. دھنده تو تنھا بیم«
و ابن عساکر  ۷۲ص  ۱۳شیعه اثناعشریه به آنچه ابن جریر طبری در تفسیرش ج 

کنند که ابن عباس  اند استناد می از ابن عباس روایت کرده ۱۵۴ص  ۱۲در تاریخش ج 
ام و علی  دھنده من بیم« :فرمود ج می که این آیه نازل شد پیامبرھنگا :گفت

این دلیل » شوند شوندگان به وسیله تو ھدایت می راھنماست. ای علی بعد از من ھدایت
 و امام پس از اوست. ج بر آن است که امام علی وصی و جانشین رسول خدا

یه به این نص، ما فقط آیه و میزان صحت استدالل شیعه امام  برای دریافتن معنای
 :دو راه داریم

 ھای آیه و میزان داللت آن بر امام علی یا غیر او. کردن در واژه تأمل :اوالً 
. چنانچه در آن ثابت شد که مقصود ج تحقیق در سنت ثابت و صحیح پیامبر :ثانیاً 

 پذیریم. طالب یا غیر اوست بدون تردید آن را می آیه علی بن ابی
کند که  اول باید گفت واضح است که الفاظ آیه بر این امر داللت نمیاما درباره راه 

طالب یا اصحاب دیگر پیامبر مانند ابوبکر، عمر، عمار یا  مقصود از ھادی، علی بن ابی
 ابوذر است.

___________________________ 

را قبل از آنکه به عنوان پیامبر برگزیند او را بنده [خود] قرار داده است  ج محمد تردید خداوند ) بی١
 دھنده خود آفریده است. را بنده پند ÷و علی

 .355، ص 25العقول، ج  مرآة )٢



 ٢٧٣  خالفت و امامت

کنیم که در سند حدیث  ھمچنین با نظر در روش دوم و تأمل در روایت مشاھده می
  :موارد زیر وجود دارد

 معاذ بن مسلم) مجھول و ناشناخته است.( یان آنیکی از راو )۱
ھمچنین در سند آن، حسن بن حسین انصاری عرنی کوفی وجود دارد که  )۲

 متھم است.
 حدیث او به احادیث افراد مورد اعتماد شبیه نیست. :گوید ابن عدی درباره او می

امور را  داد و اشتباھات را به افراد مورد اعتماد نسبت می :گوید ابن حبان نیز می
 .کرد می برعکس روایت

 عطاء بن سائب که جزو راویان آن است دارای اختالط بوده است. )۳
ص  ۱۲مستدرک و ابن عساکر در ج  ۱۳۰و  ۱۲۹ص  ۳در روایت حاکم در ج  )۴

 املنذر ج رسول اهللا :قال ىلع« :تاریخش نص حدیث با این الفاظ آمده است ۱۵۴
وجود دارد که احادیثش  حسني األشقر)( و در سند این روایت نیز »أنا اهلادیو

 متروک است.
 :ھا آن از آنچه در این دو روایت مورد انتقاد است اموری است که از جمله

 اوالً 

شوندگان فقط به وسیله تو ھدایت  ھدایت« :هيتدی املهتدون بعدی) كب( عبارت

آیند ھدایتشان  ھستند و بعد از او می ج یعنی ھمه کسانی که از امت پیامبر» شوند. می
به وسیله امام علی است در حالی که این ظلم در حق رسول خدا است که او الگو و 

 :ھدایتگر مردم در زمان حیاتش و پس از وفات وفاتش است. اوست که فرموده است

 هالكم ىلع ابليضاء، يللها �ت�تر«
ّ

وشن شما بر سر راھی ر« :»كنهارها اليز�غ عنها إال
شوندگان از آن منحرف  ام که شب آن ھمانند روز روشن است و فقط ھالک ترک کرده

پس چگونه ممکن » .]١شوند [ھر کسی که از آن منحرف شود، ھالک خواھد شد می
بعد از وفاتش منبع ھدایت نباشد، حال آنکه علی در دوران زندگی و  ج است پیامبر

 اشد.ب پس از وفاتش منشأ ھدایت و راھنمایی می

___________________________ 
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بن  دھنده است نه ھدایتگر و فقط علی گویی در نظر اینان رسول خدا فقط بیم
 ھدایتگر است. سابیطالب

آوردن ندارد. اما من در اینجا  بودن رسول خدا نیاز به اثبات یا دلیل اساسًا ھادی
 :فرماید کنم که خداوند می فقط به این آیه از قرآن کریم اشاره می

ۡسَتقِي�ٖ  �نََّك َ�َۡهِديٓ ﴿   .]۵۲[الشوری:  ﴾٥٢إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 »کنی. تردید و به سوی راھی راست ھدایت می و بی«

 ج مردمان بسیاری به پیامبر :کننده گفت به ھمین دلیل باید به این افراد جدل
 ایمان آوردند و به وسیله او ھدایت شدند و بدین وسیله وارد بھشت شدند و بیشتر

نشنیدند تا به وسیله آن ھدایت شوند. ھا  آن از علی یا ابوبکر و غیر حتی یک کلمهھا  آن
گروه به دین اسالم درآمدند و به  ھا فتح شد و مردم گروه ھمچنین ھنگامی که سرزمین

از علی بن ھا  آن سوی این دین و آنچه کالم خداوند و پیامبرش شنیدند ھدایت شدند و
وسیله آن ھدایت شوند بلکه به وسیله آنچه از طالب ابالغ خاصی را نشنیدند تا به  ابی

 کتاب خداوند و سنت پیامبرش شنیدند ھدایت شدند. 
 یافتگانند یا گمراھند؟ اگر بگویند ھدایتھا  آن باید گفت کهھا  آن آیا درباره

 کردن روایت کافی است و اگر پاسخ دھند که شدگانند) این جواب برای باطل ھدایت(
پاسخ برخالف چیزی است کتاب خدا، سنت پیامبرش و اجماع  ھا گمراھند)، این آن(

 مسلمانان بر آن داللت دارد.
ھمچنانکه در این روایت اجحاف و ظلم بزرگی در حق بقیه اصحاب پیامبر شده 

 اند. ھدایت شدهھا  آن شماری به دست است که مردمان بی
کند. اصحاب  میتردید وضعیت موجود و حقیقت امر این روایت را تکذیب  پس بی

ھا را فتح کردند و علم به وسیله عبدالله بن مسعود، أبی بن کعب،  سرزمین ج پیامبر
عبدالله بن عباس و دیگران انتشار یافت. در نتیجه مردم به سوی [کتاب خدا و] سنت 
پیامبر ھدایت شدند واز طریق این اصحاب با تعالیم دین ھدایت شدند پس چه چیزی 

 کرده است؟ سص امام علیھدایت را فقط مخت
 ثانیاً 

 :اینکه خداوند فرموده است 

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿
  .]۷[الرعد:  ﴾٧َولُِ�ّ
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 »ھر قومی ھدایتگری دارد.«
ھاد) در سیاق اثبات آمده است و این امر بر شخص معینی ( در این عبارت اسم نکره

ا کسان دیگر نازل کند. پس ادعای اینکه این آیه درباره علی، ابوبکر، عمر ی داللت نمی
کند و روایت مذکور در این باره از  شده است مادامی که نص قرآن بر آن داللت نمی

 نظر متن و سند صحت ندارد، باطل است.
 ثالثاً 

رشح يف  إيضاح الفوائد( تابكشیخ محمد بن حسن حلی مشھور به ابن عالمه در 

نسبتة اإلرشاد إلی و األنبياءنسبة اإلرشاد إلی « :گوید چنین می االت القواعد)كاش

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿:األوصياء إشارةً إلی قوله تعالی
ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ

َ
َمآ أ جعل و «.]۷[الرعد:  ﴾٧إِ�َّ

کردن به اوصیا نسبت داده  ارشاد به انبیاء و تکمیل« :»ميلكالوصی للتو النبی للتبليغ

ِ قَۡوٍ� ﴿ :شده است که براساس این آیه که خداوند فرموده است
ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ

َ
ٓ أ َما إِ�َّ

و پیامبر » ای و ھر قومی ھدایتگری دارد. دھنده تردید تو فقط بیم بی .]۷[الرعد:  ﴾٧َهادٍ 
 ١»برای ابالغ [دین] و وصی برای تکمیل [آن] قرار داده شده است.

وظیفه   را به ترک ج شرمی بزرگی است که پیامبر : عجب بیدر پاسخ باید گفت
 کردن دین را متھم و ادعا کنیم که او آن را برای کسی دیگر رھا کرده است؟! کامل

رازی  د دست ج عالوه بر این ابن عالمه و امثالش که به ساحت مقدس پیامبر
 :ن کریم کجا که خداوند فرموده استکنند کجا و این آیه قرآ می

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم  أ

َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَو�

 ۚ   .]۳[المائدة:  ﴾٣دِيٗنا
امروزه دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شمابه اتمام رساندم و اسالم را «

 »برای شما [به عنوان] آیین [خداپسند] برگزیدم.
شدن دین به  است و انکار کاملکامل و تمام شده  ج دین به وسیله رسول خدا

شود و تکذیب  انکار چیزی است که ضرورتًا درباره دین دانسته می ج وسیله پیامبر

___________________________ 
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داند و کسی که  کننده دین می زشت و ناروای قرآن است که صراحتًا پیامبر را کامل
 چنین بگوید به اجماع ھمه مسلمانان کافر است.

 رابعًا 

به نقل  ۱۲۶ص  ۱ج  [زوائد املسند]بعضی از شیعیان به آنچه عبدالله بن احمد در 

 ج کنند که پیامبر نقل کرده است استناد می ج از السدی به روایت از رسول خدا
» ھاشم است. کننده مردی از بنی دھنده و ھدایت بیم« :درباره تفسیر این آیه فرمود

واضحی است مبنی بر اینکه منظور از ھادی در اند که این روایت دلیل  شیعیان مدعی
 این آیه ھمان علی بن ابیطالب است که این ادعا استدالل عجیبی است که از فھم کم

شود! خداوند در این آیه پیامبرش را توصیف  از آیه و حدیث با ھم ناشی میھا  آن
 :فرماید کند و می می

﴿ ۖ نَت ُمنِذرٞ
َ
َمآ أ   .]۷[الرعد:  ﴾٧إِ�َّ

 »دھنده ھستی. تردید تو بیم بی«
دھد. بلکه  تو) علی، ابوبکر یا افراد دیگر را مورد خطاب قرار نمی :أنت( در اینجا

دھنده  است و روایتی که ذکر کردیم، بیم ج خطاب او فقط متوجه رسول خدا
ھاشم است. آیا کسی تردید دارد که  داند که مردی از بنی کننده را یک فرد می ھدایت
ھاشم  تردید نه. آیا کسی تردید دارد که رسول خدا از بنی دھنده است؟ بی بیم ج پیامبر

 است. ج شک او رسول خدا تردید نه. بنابراین پس ھدایتگر کیست؟ بی است؟ بی

ھمانند این فرموده پیامبر است که مدتی قبل  »هاشم رجل من بنی«بنابراین عبارت 

 :»عبداً ب� ادلنيا و�� ما عنده فاختار ما عندا�إن اهللا سبحانه خ� « :از وفاتش فرمود
تردید خداوند پاک و منزه بنده ای را میان دنیا و آنچه در نزد اوست مختار کرد  بی«

در این حدیث  ج مقصود پیامبر.» ١پس [آن بنده] آنچه را که نزد خداوند است برگزید
 صراحتًا بیان نفرمود. دانست آن را خودشان بودند. اما بنا به حکمتی که خود می

 »السدی«بنا به فرض قبول روایت مذکور این استدالل انجام شد. حال آنکه اگر 

بود بیشتر اوقات به روایت او اھتمام و توجه  می »بريكالسدی ال«مذکور در سند حدیث 
 شد. می

___________________________ 

 .۴۶۶حدیث شماره  املسجد،يف  تاب الصالة، باب اخلوفة واملمركصحيح بخاری،  )١



 ٢٧٧  خالفت و امامت

احادیث او  :گوید احادیثش سست است. ابوحاتم می :گوید ابوزرعه درباره او می
ضعیف است.  :گوید شود. عبدالرحمن مھدی می شود اما بدان استناد نمی ینوشته م

داند. شعبی و ابراھیم نخعی او را به تأویل متھم  یحیی بن معین او را ضعیف می
 اند. کرده

در آیه شریفه چیست،  »ل قوم هادكل«مفسران در بیان اینکه مراد از عبارت  :خامساً 
  :دو نظر دارند

جبیر، مجاھد، ضحاک، عکرمه و نخعی معتقدند که منظور از  عباس، سعید بن ابن
 ھدایتگر خداوند است.

است.  ج حسن، عطاء، قتاده و ابوالضحی معتقدند که منظور از ھادی، پیامبر
قول صحیح ھستند. اگر منظور ما از ھردو  براساس اینکه از آیه چه برداشتی بکنیم

باشد پس این نوع ھدایت فقط از آن  بودن و توفیق)  ھدایت در راه راست( ھدایت،
تردید وظیفه تو فقط  بی« :خداوند است. در نتیجه معنای آیه چنین خواھد بود

اگر مقصود از ھدایت، ارشاد و تبلیغ باشد » دادن است و بر ماست که توفیق دھیم بیم
کند. شاید از جمله دالیلی که گفته معتقدان  این امر فقط درباره رسول خدا صدق می

کند که ھادی فقط خداوند است، تشابه فراوانی است که میان  به نظر اول را تأیید می
کنیم. خداوند  ای است که درباره آن بحث می این دو آیه وجود دارد که اولی ھمان آیه

 :فرماید می

ّ�ِهِ ﴿ نزَِل َعَلۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ
ُ
ِ قَوۡ  ۦٓۗ لَۡوَ�ٓ أ

نَت ُمنِذرۖٞ َولُِ�ّ
َ
َمآ أ   .]۷[الرعد:  ﴾٧ٍ� َهادٍ إِ�َّ

 ای [از معجزات پیشنھادی ما] بر او نازل ای کاش از سوی پروردگارش معجزه«
 کرد می خواند و پیامبری محمد را برای ما ثابت االنبیا می شد [که خویشتن را خاتم می

 »ای و ھر گروھی راھنمایی دارد. دھنده ای محمد!] تو تنھا بیم
 :فرماید ن سوره میدر حالی که خداوند در ھما

ِينَ ٱَوَ�ُقوُل ﴿ ّ�ِهِ  �َّ نزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ
ُ
ْ لَۡوَ�ٓ أ َ ٱقُۡل إِنَّ  ۦۚ َ�َفُروا يُِضلُّ َمن �ََشآُء  �َّ

نَاَب 
َ
  .]۲۷[الرعد:  ﴾٢٧َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمۡن �

ای [از معجزات پیشنھادی ما] از سوی  ای کاش معجزه :گویند کافران می«
ایمان نیاوردن فقط به علت  :شد. [ای پیامبر به آنان بگو پروردگارش بر او نازل می

دوستی و  نبودن معجزه نیست بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا، انجام گناه، مال
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را ھرکه  کند و راه میاند و] خداوند ھر کسی را که بخواھد گم آرزوپرستی گمراه شده
کند [و او را در مسیر ھدایت توفیق  برگردد، به جانب خود رھبری می و]اکه [به سوی 

 ».]دھد می
 گویی این آیه تفسیر آیه قبلی است. والله اعلم.

 شود. بررسی آنچه از سنت نبوی برای اثبات امامت بدان استناد می

 ب) حدیث غدیرخم
آید و ھیچ  ن بر خالفت امام علی به شمار میحدیث غدیر مھمترین دلیل شیعیا

کسی در اینکه این حدیث از بارزترین فضایل امام علی است تردیدی ندارد. پس در 
فضیلت و بزرگواری و شرافت او ھمین بس که درباره او چنین سخنان بزرگی گفته 

ین شود. ما درصدد بررسی این امر نیستیم که آیا این حدیث جزو فضایل امیرالمؤمن
علی است یا نه. زیرا این امر ثابت و غیرقابل نزاع است و فریقین بر آن اتفاق دارند. اما 

آنگونه که شیعه امامیه اثناعشریه بدان  –خواھیم میزان داللت حدیث بر امامت را  می
 بررسی کنیم. –کنند  معتقدند و ادعا می

روایت کرده است و  سابن ماجه در سنن خود حدیث غدیر را از براء بن عازب
الوداع] رفتیم. در راه توقف کرد  در حجی که انجام داد [حجه ج ما با پیامبر« :گوید می

آیا من  :را گرفت و فرمود سو دستور داد نماز جماعت بخوانیم. سپس دست علی
آیا من برای ھر  :آری. فرمود :نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتند

فهذا و� من أنا « :آری فرمود :سبت به خودش سزاوارتر نیستم؟ گفتندمؤمنی از او ن
پس این [شخص] ولی کسی است که من  »مواله ا� وال من وااله، ا� اعد من اعداه

دارد دوست بدار و با کسی که او را  موالی اویم. پروردگارا کسی که او را دوست می
 ١»دارد، دشمن کن. دشمن می

  :بررسی این امر
این حدیث به نام حدیث غدیرخم شناخته شده است زیرا در محلی به نام غدیرخم 

یا به عبارتی فاصله آن از سمت چپ راه  ٢مایل دور است ۲روی داده است که از حجفه 

___________________________ 
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ای دارد و اطراف ان درختان انبوه  این منطقه چشمه :مایل است ۳حجفه به سوی آن 
 ١ای دارد که به خم مشھور است. و درھم پیچیده و بیشه

اش به نام مناسک حج مسافت میان مکه و  الله صافی گلپایگانی در رساله عملی آیت
 ٢کیلومتر تعیین کرده است. ۲۲۰حجفه را تقریبًا 

شدن این الفاظ  این رویداد و گفته کسی که در حدیث غدیر و ظروف و شرایط وقوع
یابد که در حدیث معنای خالفت وجود ندارد بلکه مراد از  تأمل و اندیشه کند درمی

 داشتن است. تفصیل آن به شرح زیر است. والیت در آن یاری و دوست
 اوالً 

کیلومتر یا کمی بیشتر یا کمتر با مکه فاصله دارد. اگر مقصود  ۲۲۰غدیرخم تقریبًا 
کردن حضرت علی به عنوان امام و خلیفه پس از خودش بود پس  منصوب ج رپیامب

الوداع یا روز عرفه اعالم نکرد که فضیلت آن روزھا و اجتماعی  چرا این امر را در حجه
بود در ھیچ روز دیگری وجود نخواھد داشت؟ این ادعا که حجفه یا ھا  آن که در

یگر بود، نادانی یا دروغ بزرگی است ھای حجاج از یکد غدیرخم محل جدا شدن کاروان
شود. زیرا محل اجتماع و جداشدن حجاج از یکدیگر مکه   که به شریعت نسبت داده می

بود. چگونه ممکن است انسان عاقل چنین بپندارد که محل جداشدن حجاج از 
 کیلومتر از مکه دور باشد؟ ۲۲۰یکدیگر بیش از 

مدینه فقط اھل مدینه و کسانی که  به ج به ھمین دلیل در راه بازگشت پیامبر
خواست  می ج مسیرشان در راه مدینه قرار داشت ھمراه او بودند. چنانچه پیامبر

درباره امامت پس از خودش وصیت کند عاقالنه نبود که منتظر بماند تا مردمی که 
ماندند یا آنان که به یمن یا  برای مراسم حج آمده بودند اعم از آنانی که در مکه می

گشتند، پس از حج متفرق شوند سپس بعد از آن، این امر را در جایی که  طائف برمی
این اندازه از مکه دور است اعالم کند درحالی که فقط مردم مدینه و آنان که در مسیر 

 شنیدند؟! راه مدینه قرار داشتند این خطبه و سخنان او را می
 ثانیاً 

ت بلکه علت و سببی دارد که نباید مورد گفته نشده اس جھت و بی حدیث غدیر بی
 آن را نادیده گرفت.

___________________________ 
 .۲/۳۶۸معجم ما الستعجم  )١
 .۶۱مناسك الحج، ص  )٢
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به یمن فرستاد تا  سرا به دنبال خالد بن ولید سطالب علی بن ابی ج پیامبر
 خمس غنایم را تعیین کند و آن را با خود بیاورد.

از علی چنان بدم  :کند که گفت امام احمد در مسند به نقل از ابوبریده روایت می
این چنین از او متنفر نبود و مردی از قریش را بسیار دوست  آمد که ھیچ کس می
داشتم فقط به خاطر اینکه از علی بیزار بود. او آن مرد را بر روی اسبی فرستاد و  می

من فقط به علت نفرت امام علی با او ھمراھی کردم. سپس مردی را به اسارت گرفتیم. 
تا خمس اموال غنایم را تعیین  نامه نوشت که برای ما کسی را بفرست ج به پیامبر

علی را فرستاد. در میان اسرا کنیز نابالغی بود که از ھمه اسیران برتر  ج کند. پیامبر
را تقسیم کرد. سپس از آن مکان خارج شد در ھا  آن بود. او خمس اموال را تعیین و

ای  :اش پوشیده بود. گفتیم حالی که آن کنیز را با خود داشت و آن کنیز سر و چھره
آیا کنیزی را که در میان اسیران بود ندیدید؟ من غنایم و  :ابوالحسن این چیست؟ گفت

اسیران را تقسیم و خمس آن را تعیین کردم. این کنیز جزو خمس قرار گرفت سپس 
آمد و  کردن به نام آل علی در شد. سپس ھنگام تقسیم ج جزو سھم اھل بیت پیامبر

مرا بفرست [تا حقیقت  :نام نوشت گفتم ج به پیامبرمن با او ھمبستر شدم. آن مرد 
پس مرا برای تصدیق امر به سوی ایشان فرستاد. من نامه را  .]بگویم ج امر را به پیامبر

آیا از  :دست من و نامه را گرفت و فرمود ج پیامبر :گوید راست می :خواندم و گفتم
داشتی  اگر او را دوست میپس از او بیزار مباش و  :بله! فرمود :علی متنفری؟ گفتم

محّبت را نسبت به او بیشتر کن. قسم به کسی که جان محمد در دست اوست، 
پس از این  :گوید تردید سھم آل علی در خمس بیش از یک کنیز است. آن مرد می بی

 ١»سخن رسول خدا، علی را بیش از ھمه مردم دوست داشتم.
گذشت گروھی  او از جایی می در روایت دیگری به نقل از بریده آمده است که

من نسبت به علی  :ند. او ایستاد و گفتکرد می علی بدگوییدربارۀ  نشسته بودند و
مرا به ھمراه علی به  ج ای به دل داشتم. خالد بن ولید نیز چنین بود. پیامبر کینه
ای فرستاد. کنیزی را به اسارت گرفتیم. علی آن کنیز را به عنوان خمس برای  سریه
آمدیم آنچه را که  ج بگیر. زمانی که به سوی پیامبر :قرار داد. خالد بن ولید گفتخود 

ای را  علی از اموال خمس جاریه :روی داده بود برای ایشان تعریف کردم. سپس گفتم
___________________________ 

 ) با سند حسن.۲۳۰۱۷احمد، حدیث شماره ( ) مسند١
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زیری بودم، وقتی سرم را بلند کردم ناگھان دیدم چھره رسول  برداشت. من آدم سربه
 ١»من ولی او ھستم علی ھم ولّی اوست.کسی که  :خدا تغییر کرد و فرمود

ھمراه با علی برای  :ھمچنین در روایت دیگری به نقل از بریده آمده است که گفت
 ج جنگ به سوی یمن رفتیم. اشتباھی را از او دیدم ھنگامی که به سوی رسول خدا

رد و تغییر ک ج بازگشتیم از علی یاد کردم و درباره او بدگویی کردم. دیدم چھره پیامبر
آری ای  :ای بریده آیا من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتم :فرمود

 ٢»ھر کس که من موالی اویم پس علی موالی اوست. :رسول خدا! پیامبر فرمود
 ای نبود که در آن زمان مردم را علیه امام علی بن ابیطالب شوراند. این تنھا قضیه
یمن بازگشت تا به ھمراه پیامبر حج بگذارد و با خود الوداع، علی از  در زمان حجه

قربانی برد و یکی از افرادش را به عنوان جانشین در میان بقیه تعیین کرد. آن مرد 
ای از کتان پوشانید.  بدون اجازه علی بن ابیطالب بر تن ھر کدام از افراد سپاه، جامه

پس گرفت در نتیجه مردم از ھا  آن بازگشت آن لباسھا را ازھا  آن زمانی که علی به میان
 او خشمگین شدند.

از یمن بازگشت تا در مکه به  سزمانی که علی :گوید ابن اسحاق در سیره می
برود در رفتن به سوی آن حضرت، شتاب کرد و یکی از  ج مالقات رسول خدا

 ھای کتانی که حضرت علی با خود سربازانش را بر بقیه افراد گمارد. آن مرد از لباس
آورده بود به ھر کدام از افراد سپاه داد تا آن را بپوشند. زمانی که نیروھایش به 

 ھان دید را مالقات کند. ناگھا  آن نزدیکی مکه رسیدند به سوی آنان خارج شد تا
وای بر شما این چیست؟ جانشین او در  :اند. فرمود ھای کتانی را پوشیده لباسھا  آن

ھا را بر تن افراد پوشاندم تا زمانی که به میان مردم  ساین لبا :میان سپاه پاسخ داد
 ج وای بر تو قبل از اینکه پیامبر :آیند خود را آراسته باشند. حضرت علی گفت می

ھا را از تن افراد درآورد و آن را  پس آن جامه :گوید بشنود، آن را از تن درآورید. می

___________________________ 

) ۱۱۷۷حدیث شماره ( ۸۵۷، ص ۲ج  فضائل الصحابة،) و ۲۳۰۷۸احمد، حدیث شماره ( ) مسند١
 به شرط شیخین اسناد آن صحیح است. :گوید شیخ شعیب ارنؤوط می

د بنا به شرط صحیحین اسنا :گوید )، شیخ شعیب ارناؤوط می۲۲۹۹۵احمد، حدیث شماره ( ) مسند٢
 آن صحیح است.
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ت کرده و اعتراض خود را علنی به اموال برگرداند و افراد سپاه از رفتار او شکای
 ١»کردند.

 :کند ابوسعید خدری که در این جنگ ھمراه او بود روایت می :گوید واقدی می
یاران علی از ابورافع  کرد می ما را از سوار شدن بر شترھای زکات نھی ÷علی

دو لباس ھا  آن ھایی بپوشاند. او ھم بر تن ھر کدام از لباسھا  آن خواستند که بر تن
را ببیند و ھا  آن از مکه خارج شد تا ÷پوشاند. زمانی که به نزدیکی مکه رسیدند علی

را فرود آورد. علی افراد ما را دید که ھر کدام دو لباس ھا  آن به استقبال برود و
افراد با من  :این چیست؟ گفت :ھا را شناخت و به ابورافع گفت اند. او لباس پوشیده

به ستوه آمدم و گمان کردم این امر بر تو آسان ھا  نآ سخن گفتند. من از شکایت
تو  :. علی گفتکرد می چنین رفتارھا  آن آید و کسی که پیش از تو فرمانده ما بود با می

را بدانھا ندادم اما تو دادی! در حالی که به تو دستور داده بودم ھا  آن دیدی که من
از  ÷علی :گوید دادی! میھا  آن گذارم حفظ کنی ولی تو آن را به آنچه را بر جای می

بدھد] خودداری کرد تا اینکه لباس را ھا  آن ھا را به اینکه این کار را انجام دھد، [لباس
آمدند از علی شکایت  ج درآورد. زمانی که به پیش رسول خداھا  آن از تن بعضی از
تو شکایت یارانت را چه شده است که از  :علی را فراخواند و فرمود ج کردند. پیامبر

اند، در میانشان  ام. غنایمی را که به دست آورده نشدهھا  آن کنند. من باعث شکایت می
نظر ھا  آن ام تا نزد شما آورده شود و شما درباره ام و خمس را جدا کرده تقسیم کرده

خواستند  ند و از اموال خمس به افرادی که میکرد می بدھی. قبًال امیران کارھایی
بخشیدند. من تصمیم گرفتم که آن برای شما بیاورم تا درباره آن  میچیزیھایی را 

 ٢سکوت کرد. ج بگیرید. پیامبر  تصمیم
از جمله آنچه خشم سپاه را برانگیخت اموری است که واقدی در المغازی به نقل از 

غنایمی را که به دست آورده بود، جمع و آن را  ÷علی :کند که عمر بن علی نقل می
 :نوشتھا  آن قرعه انداخت بر روی یکی ازھا  آن تقسیم کرد و در میان به پنج قسمت

اولین سھم خمس آن اموال بود و از آن به مردم چیزی نداد. امیران قبل از وی  هللا)،(

درباره آن  ج دادند. سپس به پیامبر به افراد حاضر در سپاه از اموال خمس ھدایایی می
___________________________ 

 .۶۰۳، ص ۴مسیره ابن ھشام، ج ) ١
 .۱۰۸۰، ص ۳، ج مغازی الواقدی )٢
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نیز  ÷گرفت. از علی ن را از ایشان پس نمیدادند. اما پیامبر آ اموال اطالع می
 ج خمس را به پیش رسول خدا :خواستند چنین کند. اما او خودداری کرد و گفت

رساند و ما به  مراسم حج را به پایان می ج برم تا درباره آن تصمیم بگیرد. پیامبر می
سپس برگشت و  دھد کند، انجام می رویم و آنچه را که خداوند به او القا می دیدار او می

 ١»خمس و ھمه آنچه ھمراه خود آورده بود، برد و صبح ھنگام شتاب کرد.
 بنا به روایت ترمذی خشم سپاه از علی بن ابیطالب آشکار شد که ترمذی در

سپاھی را فرستاد و  ج پیامبر :کند که گفت از عمران بن حصین روایت می اجلامع)(
. علی به سوی ھدفش حرکت کرد و کنیزی را علی را به عنوان فرمانده آنان تعیین کرد

به اسارت گرفت و با او وصلت و نزدیکی کرد. [گروھی] این امر را بر او خرده گرفتند. 
با ھم اتفاق کردند و تصمیم گرفتند که چنانچه به  ج چھار تن از اصحاب رسول خدا

 د.خدمت ایشان شرفیاب شوند آنچه علی انجام داده است به اطالع او برسانن
شتافتند به ایشان  ھنگامی که مردم از سفر بازگشتند ابتدا به حضور رسول خدا می

 ج رفتند. زمانی که سپاه بازگشت بر پیامبر ھایشان می سالم کرده و سپس به خانه
ای رسول خدا آیا ندیدی علی بن  :سالم کردند. یکی از آن چھار نفر برخاست و گفت

پیامبر صورتش را از او برگرداند. سپس دومی برخاست طالب چنین و چنان کرد؟!  ابی
اش را از او ھم برگرداند. سپس سومی برخاست و  و گفته او را تکرار کرد. پیامبر چھره

سخن او را بازگفت. بازھم پیامبر از او رویش را برگردانده سپس چھارمی برخاست و 
رویش را برگرداند در  ج امبرآنچه را که سه نفر دیگر گفته بودند دوباره تکرار کرد. پی

خواھید؟ و سه بار  از علی چه می :اش ھویدا بود. سپس فرمود حالی که خشم در چھره

»  مؤمن من بعدیلكهو و� و أنا من ىلعو ىلع م�« :این سؤال را تکرار کرد. آنگاه فرمود
علی از من است و من از او ھستم و او ولی ھمه مؤمنانی است که پس از من «

 ٢»یند.آ می

___________________________ 
 منبع پیشین.) ١
) ترمذی ۳۷۱۲، حدیث شماره (سالترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابیطالب ) جامع٢

ایم که او  این حدیث حسن و غریب است و آن را فقط از سلیمان بن جعفر روایت کرده :گوید می
 شیعی است و درباره روایت او اختالف وجود دارد.
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از استفاده از شترھای زکات  سافراد آن سپاه به علت منع علی« :گوید ابن کثیر می
را داده بود درباره او ھا  آن ھایی را که جانشین او اجازه استفاده از و بازگرداندن لباس

از حج بازگشت و مناسک آن را به پایان  ج بسیار سخن گفتند. ھنگامی که پیامبر
گشت به مدینه از غدیر خم گذشت پس در میان مردم خطبه خواند و رسانید، در راه باز

گاه کرد تا کدروتی  علی را تبرئه کرد و او را بزرگ داشت و مردم را نسبت به فضایل او آ
 ١»را که در دل بسیاری از مردم به وجود آمده بود، برطرف کند.

ه تأخیر سخنانش را تا زمان بازگشت به مدینه ب ج به ھمین دلیل رسول خدا
انداخت و در حالی که در مکه بود یا در روز عرفه که زمان گردھمایی مسلمانان بود آن 
بیان نفرمود. بلکه آن را به زمان بازگشت به تأخیر انداخت زیرا قضیه به گروھی از 

شد که درباره [اختالف] علی و کسانی که با جنگ ھمراه او  مردم مدینه مربوط می
 .گفتند بودند، سخن می

 ثالثاً 
به اعتراف دوتن از عالمان بزرگ شیعه، حدیث غدیر دلیل صریح یا نص آشکاری بر 

طالب نیست. بلکه دلیل ظنی قابل تأویل است که شیعیان  امامت علی بن ابی
اند.  اثناعشری آن را آنگونه که دوست دارند برای اثبات نص درباره امام علی تأویل کرده

ھایشان  ھا و اندیشه تفاق مسلمانان با وجود اختالف فرقهدر حالیکه اکثریت قریب به ا
 اند! آن را برخالف برداشت شیعه تأویل کرده

گوید که  می »السبق إلی معرفه احلق ةإشار«دانشمند شیعی ابومحمد حلبی در کتاب 
نص خفی ھا  آن برخی از :نویسد حدیث غدیر از احادیثی است که قابل تأویل است و می

نت كمن « :فرمود ج نص روز غدیر است که پیامبرھا  آن ھستند که اولینقابل تأویل 
 .٢»مواله فع� مواله

خالفة اإلمام ( تابكشیخ احمد قبانجی که یکی از علمای معاصر شیعه است در 

ھای دوستان  در بعضی از نوشته« :نویسد می بالنص أم بالنصب) ÷علی بن ابيطالب
ام که علیرغم اینکه شریف مرتضی از علمای بزرگ و قطبھای علمی و متکلمان  دیده

___________________________ 

 .95، ص 5النهاية، ج و البداية )١

 .52إشارة السبق، ص  )٢
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معتقد نیست که حدیث غدیر نص آشکاری  الشافی)( شیعه بوده است اما او در کتاب
درباره نصب امام علی به خالفت است. بلکه آن را جزو نصوص خفی به شمار آورده 

 .١»است
 بعاً را

مولی) با اندیشه امامیه تناسب ندارد و به آن سودی ( تر اینکه کلمه از ھمه مھم
رساند و استناد به این کلمه به معنی وصایت و وزارت نشانه جھل نسبت به زبان  نمی

داشتن است و  با فتح واو) متضاد عداوت و به معنی دوست( عربی است. زیرا والیت
با کسر واو) به معنای امارت و ( اند و والیت اخته شدهولّی و مولی) از آن س( اسمھای

اند و مواالت متضاد معاداه  والی و متوّلی) از آن ساخته شده( ھای حکومت است و اسم
 :فرماید شمنی است. زیرا خداوند مییعنی د

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ ِينَ ٱَمۡوَ�  �َّ نَّ  �َّ

َ
  .]۱۱[محمد:  ﴾١١َ� َمۡوَ�ٰ لَُهمۡ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَءاَمُنواْ َوأ

این [عاقبت نیک مؤمنان و بدسرانجامی کافران] بدان خاطر است که خداوند «
 »سرپرست و یاور مؤمنان است، ولی کافران ھیچ گونه یاور و سرپرستی ندارند.

 :فرماید ھمچنین می

ۡوِ�َآُء َ�عۡ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿
َ
 .]۷۱[التوبة:  ﴾٧١ٖض� َ�ۡعُضُهۡم أ

 »مردان و زنان مؤمن برخی یاوران و دوستان برخی دیگرند.«
 ٢و آیات در این معنا بسیارند.

فصیح و بلیغ بود. چنانچه مقصود پیامبر از این حدیث آن چیزی بود که  ج پیامبر
تر به آن تصریح  تر و تعبیری واضح تردید با عبارتی مناسب امامیه از آن فھمیدند بی

ای استفاده کنند که از مفھوم امامت و والیت دور  فرمودند. بدون اینکه از کلمه یم
باشد و احتمال برداشت چندین معنی را داشته باشد و ھر کدام او این مفاھیم برای 

 اثبات مدلول امامت از دیگری بعیدتر باشد.
دادن برای علی بن ابیطالب  از این حدیث شھادت ج جا که ھدف رسول خدا از آن

بود که او مستحق دوستی و یاری ظاھری و باطنی است، ایشان برای داللت بر این 
 مولی) را در جای خود به کار بردند.( معنی کلمه

___________________________ 

 .56بالنص أم بالنصب، ص  ÷خالفة اإلمام علی )١

 لی).آبادی، ماده (و ، فیروزلقاموسا :نگا )٢
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در غدیر خم بیان فرمودند، پیامی خطاب به ھمه مردم بود،  ج اگر آنچه پیامبر
ند که تقریبًا ھمه مسلمانان در آن شرکت کرد می وداع بیانالة تردید آن را در حج بی

ند، کرد می الوداع آن را ذکر داشتند. حتی اگر بنا به فرض محال چنانچه پیامبر در حجه
ند که پس از او علی امام و خلیفه کرد می بایست به صراحت و با وضوح تمام اعالم می

من «ود تا آن را به جای عبارت مسلمانان است. گفتن این الفاظ بر پیامبر سخت نب
 بر زبان جاری سازد. »مواله نت مواله فع�ك

کند، قسمت پایانی حدیث است که خود به خود  شاید آنچه این امر را تأیید می
کند.  قسمتی را که در فھم آن اشکال و دشواری به وجود آمده است تفسیر می

خداوندا کسی « :»اعد من اعداهو االها� وال من و« :فرماید در پایان حدیث می جپیامبر
کند، دشمن  را که علی را دوست دارد، دوست بدارد، و کسی را که با علی دشمنی می

جا  در این تولّی)( با این عبارت بیان فرمودند که مقصود از ج بنابراین پیامبر .)بدار
 والیت محبت و یاری است.

 خامسًا 
 از این حدیث ج فھم یاران رسول خدا

اند برداشت  اصحاب از این حدیث مفھومی را که شیعه اثناعشریه بر آن رفته
اند. بلکه حتی نزدیکترین افراد به امام علی، مانند ابوایوب انصاری و دیگر افراد  نکرده

دوست داشتن، والیت و ( :حب، والء و طاعت)( مفھوم ولی)و مولی( انصار از
لیل از اطاعت و بزرگداشت خود نسبت به اند. به ھمین د فرمانبرداری) را دریافته

یا «اند که او را با عبارت  چنین تعبیر کرده –که سرور اھل بیت بود  –حضرت علی 
 اند. مورد خطاب قرار داده» موالنا

رویی به سوی علی رفتند  از ریاح حارث روایت شده است که گفت گروھی با گشاده
چگونه من موالی شما خواھم بود در  :درود بر تو ای موالی ما! امام علی گفت :و گفتند

 :در روز غدیر فرمود ج ام که پیامبر شنیده :حالیکه شما قومی عرب ھستید؟ گفتند

ھر کسی که من موالی اویم، این [علی] نیز موالی « :»نت مواله فهذا موالهكمن «
 :تند من نیز دنبالشان به راه افتادم و پرسیدمرفھا  آن زمانی که :گوید ریاح می» اوست.
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گروھی از انصار ھستند که ابوایوب انصاری نیز در  :چه کسانی بودند؟ گفتندھا  این
 ١ھاست. میان آن

طالب از  یابیم این است که خود علی بن ابی مھمترین چیزی که از این حدیث درمی
 رد!ک مولی) معنای امارت و امامت را استنباط نمی( کلمه

دانست که او را با لفظ  کنیم که امام علی عمل آن گروه را ناروا می پس مشاھده می

از این ھا  آن مورد خطاب قرار دادند با این گمان که منظور» ای موالی ما :يا موالنا«

بندگان اویند ھمانگونه که بردگان عجم ھا  آن گونه ندا این است که او سرور آنھاست و
چگونه «دھند. به ھمین دلیل با تعجب از آنان پرسید.  خطاب قرار میمالکشان را مورد 

 ؟ در نتیجه»ممکن است که من موالی شما باشم در حالی که شما قومی عرب ھستید
 ھم منظورشان از این عبارت را بیان کردند.ھا  آن

را به امارت و حکومت مرتبط  مولی)( یابیم که او واژه درمی ÷از سخن امام علی

 مولی)( دانست که در ھیچ حالتی کلمه رد. او فردی عرب زبان و فصیح بود و میک نمی
 تواند به معنای حکومت و امارت باشد. نمی

کسی بود که  سطالب اما این عمل انصار کامًال طبیعی بود. زیرا علی بن ابی
کردن او دستور داده است. به ھمین دلیل از  داشتن و یاری مردم را به دوست جپیامبر

 با این الفاظ و عبارات تعبیر کردند. ÷محبت و یاری و ارادتشان نسبت علی
مشاھده کردیم انصار که راویان حدیث غدیر بودند و به مفھوم آن عمل کردند و بنا 

ھا  آن یا موالنا) موردخطاب قرار دادند،( به مفھوم این حدیث امام علی را با عبارت
بر ضد سپاه شام در کنار او ایستادند و جزو  ھمان کسانی بودند که در جنگ امام علی

 سبودن خالفت ابوبکر صدیق در به حقھا  آن سپاھیان او بودند. این درحالی است که
 ھیچ تردیدی نداشتند.

بودند  تردید اولین کسانی می فھمیدند بی اگر آنان از این حدیث مفھوم امامت را می
یرا امامت و خالفت از میان انصار ند. زکرد می که خالفت را به حضرت علی واگذار

ھا  آن کند خلیفه ابوبکر باشد یا علی. ھمچنین اگر خارج شده بود. حال چه تفاوتی می

___________________________ 
آن را روایت کرده است. ھمچنین در فضایل  ۴۱۹ص  ۵آن صحیح است. احمد در مسند ج  ) اسناد١

 روایت شده است. ۹۶۷حدیث شماره  707صفحه  2الصحابه ج 
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این امر را از رسول خدا شنیده بودند ھیچ نفعی از انکار حق حضرت علی در خالفت 
 بردند. نمی

 سادساً 
از بعضی از ائمه و ھایی را  اھل سنت و شیعه) سخنان و گفته( ھای فریقین کتاب

اند که مراد از  اند که در آن این امر را انکار کرده علمای اھل بیت روایت و نقل کرده
 است. ج حدیث غدیر نص بر امامت حضرت علی بعد از رسول خدا

از  :کند اش را روایت می امام محمد بن عاصم اصفھانی از فضیل بن مرزوق این گفته
حسین بن علی [امام سجاد]، دو عموی امام جعفر صادق العابدین] و  عمر بن علی [زین

آیا در میان شما اھل بیت کسی وجود داردکه اطاعت او واجب باشد و این امر  :پرسیدم
را بدانید؟ و چنانکه کسی این امر را درباره او بداند و بمیرد [در حالی که آن را 

 نپذیرفته باشد] به مرگ جاھلیت بمیرد؟
نه به خدا. چنین فردی در میان ما نیست و ھر کس درباره ما چنین سخنی  :گفتند

خداوند تو را رحمت کناد. این  :به عمر بن علی گفتم :گوید گوست. می بگوید دروغ
به علی وصیت کرد و علی به  ج کنند که پیامبر گمان میھا  آن جایگاه [واالیی] است.

جاد] و علی به پسرش محمد بن حسن و حسن به حسین و حسین به پسرش علی [س
 اند. علی [امام باقر] وصیت کرده

به خدا قسم پدرم از دنیا رفت در حالی که حتی دو حرف ھم برایم وصیت  :گفت
از مال و نام ما روزی ھا  این را بکشد!ھا  آن را چه شده است؟ خداوندھا  آن نکرد.

 ست!خورند. این خنیس است. خنیس حر! این خنیس عجب آدمی ا می
آری. معلی بن خنیس.  :منظورت معّلی بن خنیس است؟ گفت :به او گفتم :گفت

ھایشان را پوشیده  به خدا قسم در بسترم بسیار فکر کردم. از مردمی که خداوند عقل
 ١را گمراه کرده است.ھا  آن کنم تا جایی که معلی بن خنیس است، تعجب می

___________________________ 
شمار شیعه اثناعشریه و از جمله یاران امام جعفر  بن خنیس یکی از راویان معدود و انگشت ) معلی١

حسین بن علی السجاد که عموی امام صادق بودند صراحتًا اعالم  صادق بود. در این روایت عمرو
ھا واجب است مجّرد  کنند که این ادعا که در میان اھل بیت امامانی ھستند که اطاعت از آن می

یک افترای محض است و عمر بن علی السجاد به یکی از کسانی که به بزرگنمایی این امر 
 معلی بن خنیس) است.کند که ھمان ( پرداختند اشاره می می
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کنندگان برای حکومت،  بر قیامبه امام حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب که رھ
مگر رسول خدا نفرموده  :وصی پدرش و مأمور زکات از سوی پدر بزرگش بود گفته شد

آری. به خدا قسم اگر منظور او از این عبارت  :گفت »مواله؟ نت مواله فع�كمن « :است
 ج . زیرا رسول خداکرد می امارت و حکومت بود به صراحت آن را بر ایشان بیان
ای مردم این حاکم و « :گفت دلسوزترین فرد برای مسلمانان بود. در این صورت می

رھبر شماست و بعد از من ولی امر و والی شماست. پس سخن او را بشنوید و از او 
به خدا قسم اگر خداوند و پیامبر، علی را برای این امر انتخاب و به » اطاعت کنید.

ند، سپس علی فرمان خداوند و رسولش را کرد می عنوان خلیفه بعد از پیامبر تعیین
بود که فرمان خدا و پیامبر را ترک کرده  تردید علی اولین کسی می بی کرد می ترک
 ١»بود.

اما به خدا قسم اگر منظور رسول خدا از این حدیث، « :در روایت دیگری آمده است
ه صراحت برایشان تردید آن را ب حکومت و فرمانروایی و خالفت بعد از خودش بود بی

. ھمچنانکه نماز، زکات، روزه رمضان و حج خانه خدا را آشکارا برایشان کرد می اعالم
گفت این فرد پس از من حاکم و والی شماست  میھا  آن تردید به بیان کرده است و بی

تردید  پس از او اطاعت کنید و به سخنانش گوش فرادھید و بیش از این چیزی نبود بی
 ٢»ز ھمه مردم برای مسلمانان دلسوزتر بود.ا ج پیامبر

چه « :گفت حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب) می( عبدالله پسر حسن مثنی
کند علی مورد غضب بود؟ و پیامبر به او دستور انجام اموری را داد ولی  کسی ادعا می

خودداری کرد؟ برای تحقیر و اھانت به علی ھمین بس که گروھی ھا  آن او از انجام
ادعا کنند که رسول خدا به او دستور انجام کاری را داده باشد اما او از انجام آن 

 ٣»خودداری کند.

___________________________ 
نامه (حسن مثنی) حسن بن حسن بن علی بن  زندگی ۶۰، صفحه ۱۵ابن عساکر، ج  ) تاریخ١

 .۱۶۰۵طالب شماره  ابی
 منبع. ) ھمان٢
 .۳۳۲۳نامه حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب شماره  زندگی ۲۵۶، ص ۲۹ابن عساکر، ج  ) تاریخ٣
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سھم ما در این قضیه « :»هذا األمر ما ليس لغرينايف  ما لنا« :گفت ھمچنین می

 و این ادعا را که اھل بیت یا برخی از.» ١[حکومت و خالفت] به اندازه دیگران است
چه رسد به اینکه این امر  کرد می سایر مردم در امانت سھمی دارند نفیبرخالف ھا  آن

 از سوی خداوند تعیین شده باشد.
اگر این، سخنان اھل بیت و فرزندان و مدافعان علی باشد، پس دیگران چه 

 گویند؟! می
 سابعاً 

 :گفت سخن ارزشمندی را از باقالنی درباره این حدیث خواندم که در آن می
ثابت کرده است که برای مؤمنان از خودشان سزاوارتر است،  ج اینکه پیامبرتردید  بی«

نت كمن « :فرمود ج با مفھومی که برای علی بیان کرده است تفاوت دارد. زیرا پیامبر
 :پس مواالت» ھر کس من موالی اویم علی ھم موالی اوست.« :»مواله مواله فع�

بودن برای مؤمنان را  د و ھمچنین أولیدوستی و یاری را برای خودش و علی اثبات کر

کامًال تفاوت دارد. زیرا در  »مولی«با  »أولی«تردید مفھوم  برای خودش ثابت کرد و بی

ندارد. پس چنانچه بعد از  »أولی«معانی و مفاھیمی دارد که  »مولی«زبان عربی کلمه 
 کالمی، سخن دیگری آمد لزومًا به این معنا نیست که مفھوم آن دو یکی است.

دھنده از وحی پروردگارتان  آیا من پیامبر و اطالع :گفت مگر نه این است که اگر می
پس ھر کس  :کننده شریعت کسانی که پیش از شما بودند نیستم؟ سپس بگوید و نسخ

تردید در این صورت این سخن لزومًا به  علی ھم موالی اوست، بیمن موالی اویم 
نخواھد علی) ( ھا به وسیله او معنای اثبات مفھوم نبوت دریافت وحی و نسخ شریعت

معنای  بود که در قسمت اول سخنانش آن را برای خودش ثابت کرد و ھمچنین به
زیرا مفھوم نبی با مفھوم به اعتقاد به این امور درباره علی نخواھد بود. دعوت مردم 

 مولی)( با کلمهأولی) ( مولی تفاوت دارد. بنابراین چنانچه اثبات شود که مفھوم کلمه
تفاوت دارد، لزومًا آنچه را که پیامبر اعتقاد به آن را درباره خود واجب کرده درباره علی 

د مفھوم نیز ثابت نکرده است. بلکه آنان از این جھت دچار شبھه شدند که گمان کردن
 مولی ھمان أولی و أحق است درحالی که چنین نیست.

___________________________ 

 .۳و ماجری بینه و بینھم، حدیث شماره  عشائرهو أقربائهأحوال باب  ۲۷۱، ص ۴۷، ج ) بحاراألنوار١
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اگرچه احتمال  –باشد  »أولی«به معنای  »مولی«اگر بنا به فرض محال مفھوم 

نت مواله كمن «حديث لزومًا بدین معنا نیست که در  –برداشت معانی دیگر را نیز دارد 

اگرچه قسمتی از کالم  .»نت أولی به ..كمن « :مفھوم آن چنین خواھد شد» فعلی مواله
شدن آن از مقتضای خود،   کند و ظاھر آن به دلیل خارج با بخش دیگر آن مطابقت می

 ج کند و آن اینکه امت اسالم ھمگی بر این امر اجماع دارند که پیامبر چنین اقتضا می
در زمان حیات مبارک خویش و ھنگام وقوع این  »نت مواله فعلی موالهكمن «با حدیث 

امر بر مردم واجب گردانید. اگر منظور او اثبات والیت و حکومت علی و اولی قراردادن 
بایست  تردید لزومًا می بود بی او و الزام مردم به اطاعت و فرمانبرداری از اوامرش می

. کرد می ر زمان حیاتش اثباتاش د بودن او را در اوامر و نواھی امامت و مفترض الطاعه 
از آنجا که امت اسالمی بر بطالن این امر و خروج مدعی این عقیده از دین اتفاق دارند، 

این نبود که ھر کس من به او  »نت موالهكفمن «شود که مقصود آن حضرت از  ثابت می

این نبود که علی به او [از » فعلی مواله«سزاوارترم و ھمچنین قصد آن حضرت از 
 خودش] سزاوارتر است.

شود، این امر را تأیید و تأکید  ھمچنین روایتی که از قول عمر به خطاب روایت می
  :کند که گفت می

پس عمر .» ١تو موالی من و ھر مؤمنی شدی« :»ل مؤمنكمولی و أصحبت موالی«

رار نیز این امر را مورد انکار ق ج بیان کرد که او موالی ھمه مؤمنان شده است و پیامبر

___________________________ 
باشد و در  آن را روایت کرده است که ضعیف می ۲۸۴، ص ۸بغدادی در تاریخ بغداد، ج  ) خطیب١

 :گوید قوی نیست. شعبه می :گوید سند آن (شھر بن حوشب) وجود دارد که نسایی درباره او می
از جمله کسانی است  :گوید شھر را مالقات کردم ولی به او استناد و اعتماد نکردم. ابن حبان می«

مورد « :گوید کرد. ابن حجر می که امور معضل و مقلوب را از افراد ثقه و مورد اعتماد روایت می
چنین در ھم» شد. کند و بسیار دچار اوھام می اعتماد است ولی احادیث مرسل را بسیار روایت می

 :نویسد سلسله راویان آن (علی بن سعید رملی) وجود دارد که ابن حجر در (لسان المیزان) می
شود گویی بسیار راستگوست! ھمچنین در سلسله راویان آن (مطر  درباره او اظھار ثبوت می

او در حدیث ضعف داشت. و ابوداود  :گوید طھمان وراق) وجود دارد که ابن سعد درباره او می
او در نظر من حجت نیست ھرگاه در حدیث او دچار اختالف شویم به وسیله او  :گوید رباره او مید

 توانم به قطعیت برسیم. نمی
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دھد که در ھمان حال آنچه را برای خود اثبات کرده و به خود  نداد. این امر نشان می
و لزوم ھا  آن نسبت داده بود به علی نیز نسبت داده است و این والیت و حکومت او بر

أولی) بود وحالت کلی متن چنین ( مولی) به معنای( نبود. پس اگرھا  آن اطاعت از
. [حال که چنین کرد می کالم را از مقتضای ظاھر خارج این داللت کرد می ایجاب

 ١کند. شود و سقوط می تردید باطل می جویند، بی نیست] آنچه را بدان تمّسک می

با گفتن این  ج در نظر شما به چه معناست؟ و پیامبر مولی)( :چنانچه بگویند
ن فرمود حدیث چه چیزی را برای حضرت علی اثبات کرده است و منظور ایشان از ای

از جمله اینکه به  :دارای معانی مختلفی است مولی)( :گفتھا  آن چه بود؟ باید به
معنای یاور، پسر عمو، دوستدار، مکان و استقرار پیدا کردن، آزادکننده برده، بردة 
آزادشده، ھمسایه، داماد و ھمپیمان و ... است. این ھمه معانی مختلفی است که 

الطاعه  خود داشته باشد و در میان این معانی، امام واجبمولی) در ( ممکن است کلمه
 :فرماید برد و می یاور به کار می مولی) را به معنای( وجود ندارد. خداوند در قرآن کریم

َ ٱ�ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ﴿   .]۴[التحریم:  ﴾٤لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  �َّ
تردید خداوند،  لیه او ھمدست شوند [و قصد آزار او را داشته باشند] پس بیاگر ع«

 »جبرئیل و مؤمنان نیکوکار یاوران او ھستند.
 :واخطل چنین سروده است

ــــاس   لهــــمكفأصــــبحت مــــواله مــــن الن
 

ـــــدا  ـــــاب وحتم ـــــريش أن هت ـــــری ق  و أح
 

آنند از من از میان ھمه مردم دوستدار و طرفدار قریش شدم که آنان شایسته «
 »بزرگ داشته و ستایش شوند.

___________________________ 

و « :نویسد چنین می ۵۶بالنص أم بالنصب؟) ص  ÷شیخ احمد قبانچی در کتاب (خالفة علی) ١
دیر کلمه (مولی) نبوده از مولی در حدیث غ ج کند که مقصود پیامبر آنچه این امر را تأیید می

اند و  ھا، امر بیعت امام علی را ذکر نکرده است این است که علیرغم فراوانی اخبار، ھیچ کدام از آن
گفتن برخی از اصحاب خطاب به حضرت علی است که به آن   حداکثر آنچه وارد شده است، تبریک

آید. اگر  بارات بیعت به شمار نمیو معلوم است که این ع يا علی...) كبخٍّ ل (بخّ  :گفتند حضرت می

خواست او را بر خالفت پس از خود منصوب کند پس چرا از مسلمانان برای امام علی  می ج پیامبر
بیعت نگرفت و فقط به آن اعالن اکتفا کرد؟ آیا بھتر نبود که برای تثبیت امر و تقویت حجت از 

 ھا بیعت بگیرد تا مردم پس از وفات ایشان درباره کلمه (مولی) دچار اختالف نشوند؟؟!! آن
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 :فرماید مولی) به معنای پسرعمو نیز در قرآن به کار رفته است. خداوند می( اما

  .]۵[مریم:  ﴾٥ِمن َوَرآِءي لَۡمَ�ِٰ�َ ٱ�ّ�ِ ِخۡفُت ﴿
 »پروردگارا] من از پسرعموھا [و بستگان] خود بیمناکم.«[

 :سراید امیه می ه بنیفضیل بن عباس بن عتبه بن أبولھب خطاب ب

نـــــــا مهـــــــال موالينـــــــا  مهـــــــال بنـــــــی عمّ
 

ـــــــا ما  ـــــــوا بينن نَبّتُ ـــــــدفوناً كـــــــالتُ  ان م
 

ھایی را که میان ما بود و دفن شده  ای پسر عموھایتان اندکی درنگ کنید و کینه«
 »و به فراموشی سپرده شده است زنده نکنید.

 مكرمكــــــــــنو الحتســــــــــبوا أن هتينــــــــــوا
 

 تؤذونـــــاو مكفّ األذی عـــــنكـــــو أن ن 
 

گذاریم و دست  توانید به ما توھین کنید و ما به شما احترام می گمان نکنید که می«
 »دھید. داریم در حالی که شما ما را آزار می از آزار شما برمی

ــــــــــــــا النحــــــــــــــبّ  ــــــــــــــم أن  مكاهللا يعل
 

 م أال حتبونـــــــــــــــــاكوالنلـــــــــــــــــوم 
 

شما ما را  داند [به خدا قسم] ما شما را دوست نداریم و ھمچنین اگر خداوند می«
 »کنیم. دوست نداشته باشید ما شما را سرزنش نمی

اما مولی به معنای بنده آزاد شده و آزاد کنندة بنده، نیاز به شرح و توضیح ندارد. 

فالن مولی «کننده فالن برده است. یا  یعنی فالنی آزاد »فالن مولی فالن« :گوید مثًال می
آزاد شده است. اما مولی به معنای یعنی فالن برده به وسیله فالن شخص » فالن

فالن مولی فالن یعنی فالنی  :گویند دوستدار و ھوادار در زبان عربی فراوان است. می
روایت شده است که  ج دوستدار و طرفدار فالن شخص است. در حدیثی از پیامبر

 :»رسوهلو أشجع موال، لیس هلم مو� دون اهللاو غفارو أسلمو جهينةو مز�نة« :فرمود
قبایل مزینه، جھینة، أسلم، غفار و أشجع دوستان یکدیگرند و جز خدا و پیامبر ھیچ «

 ج دوستداران و شیفتگان خدا و پیامبرھا  آن یعنی.» ١دوستان و حامیانی ندارند
مولی) به معنای ھمسایه نیز در زبان عربی مشھور است. مربه ( ھستند. ھمچنین کلمه

وع ھمسایه بود و آنان در حق او بسیار نیکی کرده بن دعدعه که با قبیله کلیب بن یرب
 :چنین سروده استھا  آن بودند، درباره

___________________________ 
در صحیح خود، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار و أسلم و جھینه و مزینه و تمیم  ) مسلم١

 ) آن را روایت کرده است.۲۵۲۰و دوس و طیء، حدیث شماره (
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ـــــــهكاجلـــــــزاء بو جـــــــزی اهللا خـــــــرياً   فّ
 

 زادهـــــم محـــــداو ليــــب بـــــن يربــــوعك 
 

 نام کند. را نیکھا  آن خداوند به کلیب بن یربوع پاداش و جزای نیک فراوان دھد و

ـــــــالنفوس ـــــــا ب  أجلمـــــــواو هـــــــم خلطون
 

ــــ   ــــی نرص ــــرداً إل ــــومة ج ــــوالهم مس  م
 

ھایشان با ما اختالط کردند و ھمگی سوار بر اسب برای کمک به  ھا با جان آن
 شان شتافتند و از او دفاع کردند. ھمسایه

مولی) به معنای داماد نیز در زبان عربی بسیار مشھور است. ( ھمچنین کلمه
خطاب به او چنین کرده ابومختاریزید بن قیس کالبی در شکایت از والیان خلیفه دوم 

 :است

ــــــــــــافعني  ــــــــــــيهامكفالتنســــــــــــني الن  ل
 

 الســوق مــولی بنــی بــدريف  و هــذا الــذی 
 

برند فراموش مکن ھمچنین این فردی که در  آن دو تنی را که از این امر سود می 
 بدر بود. بدر است. و آن مرد داماد قبیله بنی بازار و داماد بنی

عربی وجود دارد. یکی از شعرا چنین سروده پیمان نیز در زبان  مولی به معنی ھم
 :است

ــــــــة ــــــــوالی قراب ــــــــف الم ــــــــوالی حل  م
 

 ولكـــــن قطينـــــاً يعرصـــــون الصـــــنوبرا 
 

 براساس خویشاوندی نیست.ھا  آن ھا ھمپیمانند و پیوند آن

دارای دو احتمال  »مواله نت مواله فع�كمن «از حدیث  ج اما ھدف رسول خدا
ام و باطنًا و ظاھرًا و در آشکارا و  ھر کس که من در دینش به او کمک کرده :اوالً  :است

کند و  ام پس علی ھم مانند من به دین و مؤمنان کمک می در نھان به او کمک کرده
دھد. زیرا به این امر درباره ھمه کسانی که  این جایگاه واال و مرتبه عالی او را نشان می

ند معتقد نیستیم. زیرا ممکن است فردی در ظاھر و با کن در ظاھر به مؤمنان کمک می
ھدف نفاق، کسب شھرت، جلب حمایت و منافع دنیوی این کار را انجام دھد. چنانچه 

اعالم کند که کمک و یاری برخی از مسلمانان مانند یاری و مساعدت او به  ج پیامبر
شود  عیت حاصل میپاک و سالمت درون آن فرد اطمینان و قط  اسالم است درباره نیت

 ١که این فضیلت بسیار بزرگی است.
 

___________________________ 

 .۴۵۷-۴۵۰، ص هتميد األوائل )١
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 ثامنًا 

به » و او پس از من ولی شماست« :»م من بعدیكوهو وليّ «در دو روایت، عبارت 
برخالف سایر روایات بدان افزوده شده » بعدی«حدیث اضافه شده است که کلمه 

که امام احمد روایت جعفر بن سلیمان و أجلح کندی وجود دارند ھردو  است. در سند
اند و اجلح چند  اجلح و مجالد در حدیث به ھم شبیه :درباره اجلح کندی گفته است

قوی نیست حدیث او نوشته  :گوید حدیث منکر را روایت کرده است. ابوحاتم می
ضعیف است و او رأی و نظرات  :گوید شود. نسائی می شود ولی بدان استناد نمی می

او بسیار ضعیف  :گوید ضعیف است. ابن سعد می :گوید بدی داشته است. ابوداوود می
کند که قابل پیگیری  از شعبی احادیث مضطربی را روایت می :گوید بود. عقیلی می

گوید، به جای اینکه بگوید  دانست چه می خودش ھم نمی :گوید نیست. ابن حبان می
 ١ابوزبیر. :گفت ابوسفیان می

سلیمان) اختالف دارند اما امام ذھبی جعفر بن ( علمای جرح و تعدیل درباره
جعفر « :گوید درباره او سخنی گفته است که به نظرم عقیده معتدلی است. او می

) روایت کرده است و در ھمان حال او خود ب( احادیثی را درباره فضایل شیخین
 اند و راستگوست. او به تنھایی احادیثی را روایت کرده است که علما آن را منکر دانسته

اند. از جمله این احادیث حدیث انس است که  اختالف پیدا کردهھا  آن استناد بهدربارۀ 
مرا تجھیز کنید. ھمچنین  :مردی خواست به مسافرت برود. پس گفت :گوید در آن می

يلنته� أقوام عن رفع أبصارهم عند « :فرموده است ج حدیث دیگری که در آن پیامبر
کردن به باال در ھنگام دعا در نماز دست  ھی از مردم نگاهگرو« :...»الصالة يف  ادلاعء
 ٢.»دارند...  برمی

اند. پس جای  پس علمای حدیث به منفرد بودن او در احادیث منکر ایراد وارد کرده

 از منکرات او باشد.  »من بعدی« ده شدهتعجب نیست که عبارت افزو
بعدی) فقط در ( ده شدهکند این است که عبارت افزو آنچه این امر را تأیید می

کندی) وجود   جعفر بن سلیمان و أجلح( حدیث روایت شده از طریق این دو راوی
 دارد.

___________________________ 
 .۱۸۳، ص ۱) تھذیب التھذیب، ج ١
 .۴۱۰، ص ۱) میزان االعتدال، ذھبی، ج ٢
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اگر بنا به فرض محال، این عبارت اضافی را ھم صحیح بدانیم، این حدیث با 

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿برداشت شیعه از آیه ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  لصَّ
َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  کند. زیرا براساس اعتقاد  تعارض پیدا می .]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

به اثبات  ج شیعه امامیه، این آیه امامت حضرت علی را در زمان حیات رسول خدا
چیست در حالی که در رسانده است. پس فایده وجود نص بر امامت او پس از پیامبر 

 زمان حیات پیامبر درباره این امر نص نازل شده است؟!

 ج) حدیث منزلت
ی حضرت علی از زبان ھا ویژگی شیعیان اثناعشری به حدیثی که نسایی، درباره

به غزوه تبوک رفت،  ج زمانی که پیامبر« :سعد بن أبی وقاص روایت کرده است
پیامبر از او رنجیده است و از  :را در مدینه برجاگذاشت. برخی درباره او گفتند سعلی

به راه افتاد تا در راه به او رسید  ج به دنبال پیامبر سھمنشینی با او بیزار است. علی
ای تا جایی که  ای رسول خدا مرا در مدینه در میان زنان و کودکان رھا کرده :و گفت

 ج ر از او رنجیده و ھمنشینی با او را دوست ندارد! پیامبرپیامب :گویند ای می عده
ام. آیا دوست داری که  ام برجای گذارده ای علی من فقط تو را در میان خانواده :فرمود

منزلت تو نسبت به من ھمانند منزلت ھارون نسبت به موسی باشد. با این تفاوت که 
 ١»پس از من پیامبری نخواھد بود.

از جمله دالیل « :نویسد المراجعات) می( دین موسوی در کتابال عبدالحسین شرف
عھد و خلیفه پس از  قاطع و براھین روشن و غیرقابل انکار درباره اینکه علی ولی

ولی) و ( او را ج بینید که پیامبر بوده است این حدیث است. مگر نمی جپیامبر
له او را بر دیگر جانشین خود در دنیا و آخرت قرار داده است؟ ھمچنین بدین وسی

خویشاوندانش ترجیح داد و چگونه او را نسبت به خودش ھمانند جایگاه ھارون نسبت 
به موسی قرار داد؟ و از میان ھمه خصایص خود، فقط نبوت را مورد استثنا قرار داد و 

با او در  ÷مشارکت علی ج این استثنا قراردادن دلیل بر این است که منظور پیامبر
 ٢»جز نبوت است.ھمه صفات به 

___________________________ 
 طالب) با سند صحیح آن را روایت کرده است. ؤمنین علی بن ابیدر (خصائص امیرالم ) نسایی١
 .۲۶، مراجعه شماره ۲۱۴صفحه  املراجعات، )٢
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  :بررسی
اگر استدالل به این حدیث درباره خالفت جایز باشد باید بدانید که در این  :گویم می

حدیث امر عجیبی وجود دارد و آن اینکه چنانچه بتوان برای اثبات امامت و خالفت به 
این حدیث استناد کرد، پس باید دانست که این حدیث از بارزترین دالیل بر احقیت 

چگونه این امر ممکن  :کر صدیق برای خالفت خواھد بود! ممکن است بپرسیدابوب
ھایم تعجب خواھید کرد. البته حق دارید تعجب کنید. در  تردید از گفته است؟ ... بی

ظاھر حدیث چه از دور یا نزدیک ھیچ ربطی به ابوبکر ندارد. اما با تأمل دقیق در آن 
 کند. تنان خطور میکردید، به ذھ آنچه را قبًال تصور نمی

چه کسی  ÷اگر فقط یک سؤال از شما بپرسم که خلیفه پس از حضرت موسی
 .÷حضرت یوشع :بود؟ در پاسخ خواھید گفت

 اما باید بپرسیم یوشع کیست؟
که با او به دیدار خضر  ١و رفیق ھجرتش بود ÷او دوست و یاور حضرت موسی

رفت که سوره کھف این امر را بیان فرموده است و مفسران اھل سنت و شیعه امامیه 
اند. ابوبکر صدیق نیز چنین بود یعنی یاور رسول خدا و یار غار او  این امر را روایت کرده

رابطه نسبی داشت به خالفت نرسید. بلکه  ÷در ھجرت بود. ھارون که با موسی
 یاور و ھمراه او بود به جانشینی او دست یافت. یوشع که

برای مناجات پروردگارش  ÷جانشینی ھارون برای مدت کوتاھی بود که موسی
 ، یوشع به خالفت رسید.÷به کوه طور رفت. این در حالی است که پس از موسی

 جریان ابوبکر و علی نیز چنین است.
از بیان  ج که مقصود پیامبردر این امر اختالفی نیست « :گوید امام قرطبی می

منزلت ھارون نسبت به موسی، خالفت پس از خودش نبود. ھمچنین در اینکه ھارون 
از دنیا رفت و او بعد از موسی جانشین او نبود اختالفی نیست. بلکه  ÷قبل از موسی

أنت منی بمنزلة «یوشع بن نون جانشین موسی شد. چنانچه مقصود آن حضرت عبارت 

___________________________ 
کنیم. زیرا در  حدیث، نبوت استثنا شده است. اما در مقایسه میان آن دو به نبوت اشاره نمی ) در١

ین حضرت پیامبر است و در نظر شیعه اثناعشریه وصی و جانش ÷نظر اھل سنت حضرت یوشع
پیامبر بود. حال آنکه علی ھم  ÷بود. در حالی که ابوبکر پیامبر نبود ولی ھارون ÷موسی

 پیامبر نبود.
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» أنت منّی بمنزلة يوشع من موسی.« :فرمود تردید می خالفت بود، بی »یهارون من موس

چنین نفرموده است، این امر دلیل بر آن است که مقصود آن  ج از آنجا که پیامبر
حضرت جانشینی و خالفت نبوده است. بلکه ھدف ایشان، جانشینی علی در میان اھل 

بود. ھمچنانکه زمانی ھا  آن انو عدم حضور او در می ج بیتش در زمان حیات پیامبر
برای مناجات پروردگارش به کوه طور رفت، ھارون در میان قومش  ÷که موسی

 ١»جانشین موسی بود.
از دنیا رفت. پس در اذھان  ÷عالوه بر این، ھارون در زمان حیات حضرت موسی

را به ھارون تشبیه کند. زیرا نص برخالفت پس از  س، علیج صحیح نیست که پیامبر
به کوه طور رفت  ÷زیرا ھارون به جز مدت کوتاھی که موسی :کند پیامبر داللت نمی

جانشین او نبود. این امر به وضوح با جانشینی و استخالف حضرت علی در مدینه به 
در میان اھل بیت و به ھنگام رفتن آن حضرت به جنگ تبوک مطابقت  ج جای پیامبر

 ت پس از رسول خدا از کجا آمده است؟!کند. پس اندیشه جانشینی عام و خالف می
) که گروھی از ٢فطحیه( شیخ مفید از علما و متکلمان بزرگ شیعه در رّد بر

 شیعیان بودند سخن زیبایی دارد که به جاست آن را بیان کنیم.
أفطحیه واضح است زیرا اسماعیل قبل از وفات  ۀدلیل بر علی« :گوید شیخ مفید می

تواند جانشین زنده باشد. بلکه برعکس زنده  امام جعفر صادق از دنیا رفت و مرده نمی
باید جانشین مرده باشد. اما این گروه به تقلید از رھبرانشان عمل و از استدالل درباره 

را بطالن آن واضح و انتقاد از آن رویگردانی کردند. این امر نیاز توضیح فراوان ندارد زی
 ٣»آن آشکار است.

شود. زیرا  خود این کالم در استدالل علیه شیعه اثناعشریه گفته می :گویم می
تواند جانشین زنده باشد. بلکه  از دنیا رفت و فرد مرده نمی ÷قبل از موسی ھارون

___________________________ 

�ِض ٱ�ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿تفسیر آیه. ام القرآنكاجلامع األح )١
َ
�ۡ  ۖ [البقرة:  ﴾٣٠َخلِيَفٗة

٣٠[.  
فرقه معتقد به امامت عبدالله بن جعفر صادق ھستند. از آنجا که پاھای عبدالله پھن [و أفطح]  ) این٢

سر عبدالله عریض و پھن بود. برخی نیز معتقدند به  :شود بود به این نام موسوم شدند. گفته می
 ند.ھا به رھبرشان به نام عبدالله بن فطیح که کوفی بود به این نام مشھور شد علت انتساب آن

 .۱۰۵و تمام النعمة، ص  الدین ) کمال٣
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رای اثبات زنده جانشین مرده خواھد بود. پس چگونه جایز است که شیعه اثناعشریه ب
گوییم  به این حدیث استناد کنند. اما ما ھم می ج پس از رسول خدا سجانشینی علی

اما این گروه به تقلید از رھبرانشان عمل و از استدالل درباره آن رویگردانی و خودداری 
 کردند.

توجھی کرد و حدیث  حدیث مذکور دارای سبب مھمی است که نباید بدان بی :ثانیاً  
این حدیث را بنا به سببی فرمود  ج جه به آن تحلیل کرد و فھمید. پیامبررا بدون تو

 که در میان شیعه و سنی روایت شده است.
شدن این  ی وارده از طریق شیعه را که سبب گفته ھا روایت در اینجا کافی است

کند بیان کنیم تا گمان نکنند که روایات اھل سنت اموری را ذکر  حدیث را ذکر می
 د که در روایات شیعه نیامده است.ان کرده

ھنگامی که امیرالمؤمنین بدگویی  :نویسد می »اإلرشاد«شیخ مفید در کتاب 
را تکذیب و رسوا کند. به ھمین خاطر به ھا  آن منافقان درباره خودش را شنید خواست

کنند که شما فقط به  ای رسول خدا منافقان گمان می :رفت و گفت ج سوی پیامبر
ای برادر به  :به او گفت ج علت رنجش و کینه مرا [در مدینه] جا گذاشتی. رسول خدا

تردید سزاوار است که فقط من یا تو در مدینه باقی بمانیم. تو  جای خودت برگرد. بی
یا دوست نداری که جانشین من در میان خانواده، سرزمین ھجرت و قوم من ھستی. آ

منزلت تو نسبت به من ھمانند منزلت ھارون نسبت به موسی باشد. با این تفاوت که 
 ١.»پس از من پیامبری نخواھد بود

روایتی ھا  آن کند از جمله شیخ الطائفه طوسی روایات فراوانی را در این باره ذکر می
 ÷لی بن ابیطالبدر غزوه تبوک به ع ج پیامبر :گوید است که ابوسعید خدری می

ای رسول خدا من از اینکه اعراب  :جانشین من در میان قومم باش. علی گفت :فرمود
آیا  :بگویند پسر عموش را رھا و از او اجتناب و دوری کرد، بیزارم. آنگاه پیامبر فرمود

دوست نداری جایگاه تو نسبت به من ھمانند جایگاه ھارون نسبت به موسی باشد. 
 ٢پس جانشین من باش. :پیامبر فرمودآری!  :علی گفت

___________________________ 

 .۱۵۶ ، ص1اإلرشاد، ج  )١

 .۲۳۲، ص ۲۱، بحاراألنوار، ج ۲۶۱طوسی، ص  األمالی، )٢



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٠٠

به جنگ تبوک  ج به ھمراه پیامبر :ھمچنین این حادثه چنین نقل شده است
 :به او گفت ج خداحافظی کرد و گریست. پیامبر ج الوداع با پیامبر رفتیم. علی در ثنیه

چگونه گریه نکنم در حالی که از زمانی که شما مبعوث  :کنی؟ گفت چرا گریه می
ام، پس چرا مرا در این جنگ در  در ھیچ جنگی از فرمان شما تخلف نوزیده اید شده

ای علی آیا دوست نداری منزلت تو نسبت  :به او گفت ج پیامبر :گذاری مدینه جا می
به من ھمانند منزلت ھارون نسبت به موسی باشد با این تفاوت که بعد از من ھیچ 

 ١آری راضی شدم! :گفت ÷پیامبری نخواھد بود؟ علی
ھمچنین در امالی از حدیث عامر بن سعد به نقل از پدرش روایت شده است که 

ھا  آن که ھر کدام از کرد می درباره علی سه فضیلت را ذکر ج شنیدم که پیامبر :گفت
 ج تر است. شنیدم پیامبر داشتنی در نظر من از شتران سرخ مو ارزشمندتر و دوست

ای رسول خدا آیا مرا  :در مدینه جا گذاشته بود. علی پرسید علی را در یکی از غزوات
آیا دوست نداری که جایگاه  :فرمود ج گذاری؟ پیامبر در میان زنان و کودکان تنھا می

تو نسبت به من ھمانند جایگاه ھارون نسبت به موسی باشد با این تفاوت که پس از من 
 ÷کند که علی از سعد روایت می . مجلسی در بحاراألنوار٢ھیچ پیامبری نخواھد بود

 کرد می الوداع رسید. درحالی که گریه خارج شد تا اینکه به ثنیه ج به ھمراه پیامبر
آیا  :فرمود ج گذاری؟ پیامبر ماندگان و ناتوانان تنھا می آیا مرا در میان برجای :گفت

اوت که دوست نداری که نسبت تو به من ھمانند نسبت ھارون به موسی باشد با این تف
 ٣.»تو نبوت را نداری

من  :به سعید بن مالک گفتم :از سعید بن مسیب روایت شده است که گفت
خواھم از تو درباره حدیث سؤال کنم اما از پرسیدن سؤال درباره آن بیم دارم.  می

دانم از من درباره آن سؤال کن  کنی که چیزی می بپرس ای برادر! اگر گمان می :گفت
علی را در مدینه برجای گذاشت  ج ھنگامی که پیامبر :اه مده. گفتمو ترسی به خود ر

خواست به جنگ تبوک برود، او را در  ھنگامی که می ج پیامبر :به او چه فرمود؟ گفت

___________________________ 

 .۱۷۱طوسی، ص األمالی،  )١

 .۱۰، ص ۲۱، بحاراألنوار، ج ۳۰۶طوسی، ص األمالی  )٢

 .262، ص 37بحاراألنوار، ج  )٣



 ٣٠١  خالفت و امامت

ای رسول خدا مرا در میان بازماندگان و ناتوانان از  :مدینه جانشین خود کرد.علی گفت
گذاری [و مرا با خود به جنگ با مشرکان  جنگ اعم از زنان و کودکان تنھا می

آیا دوست نداری که جایگاه تو نسبت به من ھمانند  :فرمود ج بری؟] پس پیامبر نمی
گویی غبار آری! پس با عجله بازگشت،  :جایگاه ھارون نسبت به موسی باشد. گفت

 ١خیزد. دیدم که برمی پاھایش را می

زمانی که پیامبر « :گوید کند و می نیز به این امر اشاره می إعالم الوری)( نویسنده

قریشیان گمان  :را گرفت و گفت ج به جرف رسید علی به او رسید و زین اسب پیامبر
ای!  ای که از من رنجیده کنند که شما بدین خاطر مرا در مدینه تنھا گذاشته می

اند. آیا دوست نداری  ھا پیامبرانشان را اذیت کرده چه بسیار که ملت :فرمود جپیامبر
باشد؟ علی پاسخ  ÷که جایگاه تو نسبت به من ھمانند منزلت ھارون نسبت به موسی

شنبه در ماه شعبان  در روز سه ج آنگاه به مدینه بازگشت. پیامبر آری راضی شدم. :داد
 ٢»به تبوک رھسپار شد.

کند که این حدیث  پس ھمه این روایات و منابع شیعه حقیقت این امر را تأکید می

ون م� بم�لة هارون من موىس إال أنه النىب �أما ترىض أن ت« :که فرمود ج پیامبر
منزلت تو نسبت به من ھمانند منزلت ھارون نسبت به  آیا دوست نداری که« :»بعدی

این حدیث اعالم » موسی باشد با این تفاوت که پس از من ھیچ پیامبری نخواھد بود.
نسبت به حضرت علی در مقابل طعن و تحقیرھای منافقان بوده  ج رضایت پیامبر

 است.
 ثالثاً 

یا رفت و از دن ÷قبل از حضرت موسی ÷ھمچنین ثابت آن است که ھارون
استدالل به این حدیث برای اثبات امامت حضرت علی پس از رسول خدا ھیچ سنخیت 

خواست حضرت علی را به عنوان جانشین خود  می ج و تناسبی ندارد. اگر پیامبر
جایگاه و منزلت تو نسبت به من ھمانند جایگاه یوشع « :گفت معرفی کند مثًال به او می

به خالفت رسید و  ÷ع بعد از وفات حضرت موسیزیرا یوش» نسبت به موسی است.

___________________________ 

 .۲۶۲ ، ص37بحاراألنوار، ج  )١

 .۱۲۲ الوری، صاعالم  )٢



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٠٢

در نظر شیعیان نیز او وصّی حضرت موسی بود. پس قطعًا عدم تشبیه حضرت علی به 
گاھی بوده است و پیامبر ج یوشع از سوی پیامبر  ج عمدی و از روی قصد و آ

و نه پس از وفات او به  ÷جانشینی ھارون را که در زمان حیات حضرت موسی
کردن حضرت علی و   حضرت رسید، فقط بدان علت ذکر کرد و آن راضی جانشینی آن

ماندن در مدینه در میان زنان و کودکان، ضعیفان و  دلجویی از او بود که به علت باقی 
برای او بیان کرد  ج کسانی که از جنگ تخلف ورزیده بودند، رنجیده بود. پس پیامبر

در میان قومش و ھنگام رفتن  ÷وسیکه حالت او ھمانند جانشینی ھارون به جای م
او به کوه طور برای مالقات پروردگارش است. پس جانشینی تو از سوی من نیز این 
گونه است. پس موسی نه با ھدف تحقیر و تخریب ھارون بلکه با ھدف اعتماد و 

طالب وضعیت  اطمینان از او، در میان قومش، او را جانشین خود کرد. ای علی بن ابی
 ین است.توھم چن
 رابعاً 

طالب، افراد دیگری را ھم به جانشینی خود در مدینه  به جز علی بن ابی ج پیامبر
شود این  در مدینه باعث نمی ج پس مجرد جانشینی پیامبر ١منصوب کرده است

جانشین و حاکم شھر، خلیفه و جانشین پیامبر پس از وفات ایشان باشد. عالوه بر این، 
در  ج جانشینی حضرت علی در مدینه، آخرین جانشینی آن حضرت نبود. پیامبر

الوداع فردی غیر از علی را به عنوان جانشین خود در مدینه منصوب کرد. در  حجه
ابوبکر را به عنوان امیر و رھبر حجاج تعیین کرد  ج بینم پیامبر مقابل میحالی که در 

و ھمچنین در بیماری قبل از وفاتش فقط او را به امامت نماز منصوب کرد و انتخاب او 
به خاطر رابطه خویشاوندی یا جلب رضایت نبود. بلکه فقط به خاطر فضیلت و 

 استحقاق این انتخاب صورت گرفت.
 

___________________________ 

را به عنوان جانشین خود در  ÷در روز تبوک علی ج به این نکته اشاره کرد که پیامبر ) باید١
مدینه و حاکم موقت شھر منصوب نکرد. بلکه جانشین پیامبر در شھر محمد بن مسلمة االنصاری 

جانشین پیامبر فقط در میان امھات المؤمنین و خانواده علی بود. به ھمین دلیل  ÷بود و علی

جانشین من در میان ھردو  بر« :»كأهلو فارجع فاخلف� ىف أه�« :به او فرمود ج پیامبر
 سیره ابن ھشام. :نگا» ات باش. ام و خانواده خانواده



 ٣٠٣  خالفت و امامت

 خامساً 

، ابوبکر و عمر را به نوح، ج طریق روایات شیعه و سنی وارد شده است که پیامبراز 
 سعلی بن ابیطالب  ) تشبیه کرده است. اگر تشبیه÷( ابراھیم، موسی و عیسی

کنند افاده کند،  این مفھومی را که شیعه برداشت می ÷به ھارون ج توسط پیامبر
 ÷از مقام ھارونھا  آن لوالعزم که مقامپس درباره تشبیه ابوبکر و عمر به پیامبران او

 گویند؟ ھم واالتر است چه می

زمانی که  :گوید به روایت از ابن مسعود می األمالی)( شیخ الطائفه طوسی در کتاب

[از  ج جنگ بدر اتفاق افتاد و بعضی از افراد قریش به اسارت گرفته شدند. پیامبر
ای  :کار کنیم؟ عمر بن خطاب گفت به نظر شما با این اسیران چه :یارانش] پرسید

را ھا  آن کسانی ھستند که تو را تکذیب و [از مکه] اخراج کردند. پسھا  این رسول خدا
قوم و عشیرت تو ھستند. شاید ھا  آن ای رسول خدا :به قتل برسان. آنگاه ابوبکر گفت

شما در  :گفترا از آتش نجات دھد. آنگاه عبدالله بن رواحه ھا  آن خداوند به وسیله تو
ھا  آن آوری کنید سپس آتشی برپا کن و داری ھیزم جمعای پر از ھیزم ھستید. مق  دره

پیوند خویشاوندی داری، این ھا  آن تو با :را در آن بینداز. عباس بن عبدالمطلب گفت
برخاست و وارد شد و مردم گفته ابوبکر و عمر را  ج پیوند را قطع مکن. آنگاه پیامبر

ند و برخی گفته عمر را. کرد می کردند. بعضی سخن ابوبکر را تأیید بسیار تکرار
ای مردم [علت] اختالف شما درباره گفته این دو مرد « :خارج شد و فرمود جپیامبر

اند یعنی  تردید مثل این دو ھمانند برادرانشان است که قبل از آنان بوده چیست؟ بی
 :نوح گفت ).†( نوح، ابراھیم، موسی و عیسی

�ِض ٱّبِ َ� تََذۡر َ�َ رَّ ﴿
َ
  .]۲۶[نوح:  ﴾٢٦َديَّاًرا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

 »پروردگارا! ھیچ احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. :نوح گفت«
 :و ابراھیم گفت

� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ۥَ�َمن تَبَِعِ� َفإِنَّهُ ﴿   .]۳۶[إبراهیم:  ﴾٣٦ِمّ�ِ
پروردگارا] ھرکس از من پیروی کند پس او از من است و ھر کس از من نافرمانی «[

کند [تو خود دانی، خواھی عذابش بده و خواھی او را ببخشای] که تو آمرزنده 
 »مھربانی.

 :ھمچنین موسی گفت



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٠٤

ۡمَ�ٰلِِهۡم وَ  ۡطِمۡس ٱَر�ََّنا ﴿
َ
ٰٓ أ ْ  ۡشُددۡ ٱَ�َ ٰ قُلُو�ِِهۡم فََ� يُۡؤِمُنوا َ�َ  ْ ٰ يََرُوا  ۡلَعَذاَب ٱَح�َّ

ِ�مَ ٱ
َ
  .]۸۸[یونس:  ﴾٨٨ۡ�

ھایشان [بند سنگدلی را] محکم کن تا  پروردگارا اموالشان را نابود گردان و بر دل«
ایمان نیاورند مگر آنگاه که به عذاب دردناک [دوزخ] گرفتار آیند [که آن وقت توبه و 

 ».]پشیمانی دیگر سودی ندارد
 :ھمچنین عیسی گفت

نَت ﴿
َ
ۡ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ [المائدة:  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱإِن ُ�َعّذِ

۱۱۸[.  
تردیدآنان بندگان تو ھستند [و ھر طور که بخواھی  اگر آنان را عذاب دھی، پس بی«

قرار دھی [تو خود دانی و عملی کنی] و اگر آنان را مورد بخشش ھا  آن توانی درباره می
توانی] زیراتو چیره، توانا و حکیمی [به ھمین خاطر نه بخشش تو نشانه ضعف و نه 

 ١».]حکمت است مجازات تو بی

 د) حدیث پرنده
 از جمله مھمترین دالیل شیعه امامیه درباره امامت حدیثی است که حاکم در

 ج من خادم پیامبر :گوید کند و می روایت می سبه نقل از انس بن مالک )كاملستدر(
پروردگارا  :فرمود ج بودم. برای ایشان گوشتی بریان آورده شد. پیامبر

ترین فرد در نظرت را برایم بفرست تا با من از [گوشت] این پرنده  داشتنی دوست
آمد. گفتم  سخدایا آن فرد یکی از انصار باشد. در این ھنگام علی :بخورد. من گفتم

در را باز کن. پس علی  :فرمود ج کاری دارد. [بدون اجازه] وارد شد. پیامبر ج پیامبر
 :چه چیزی باعث شد پشت در بمانی و وارد نشوی؟ گفت :فرمود ج وارد شد. پیامبر

گوید که شما کاری  خواند و می این سومین باری است که انس مرا به واردشدن فرا می
ای رسول  :ی باعث شد که چنین کنی؟ انس گفتچه چیز :فرمود ج دارید. پیامبر

___________________________ 

 .۲۷۱ ، ص19، بحاراألنوار، ج 267األمالی، طوسی، ص  )١



 ٣٠٥  خالفت و امامت

 ج خدا دعایتان را شنیدم. پس دوست داشتم که آن فرد، یکی افراد قومم باشد. پیامبر
 ١»آری که آدمی قومش را دوست دارد. :فرمود

این حدیث با اسناد ضعیف روایت شده است. عالوه بر ضعف اسانید این حدیث، 
شود که با  نسبت داده می سوانی به انس بن مالکجالب اینکه روایات دارای سند فرا

نیز صحیح نیست که این امر موجب تعجب و ھا  آن این وجود، حتی سند یکی از
 شود. شگفتی می

اند این حدیث را روایت  چرا دوستان و ھمراھان انس که سالیان دراز با او زیسته
حدیث را روایت کرده باشند و بینم که این  را نمیھا  آن اند. و ما ھیچ کدام از نکرده

 تر بودند. از جمله آنان برای روایت احادیث از انس ھمه مردم قابل اعتمادتر و دقیق
ثابت، بکر بن عبدالله مزنی،  حسن بصری، ثابت بنانی، حمید طویل، حبیب بن أبیھا  آن

بن  طلحه، أبان بن صالح و ابراھیم اسعد بن سھل بن حنیف، اسحاق بن عبدالله بن أبی
پرداختند که در  میسره و افراد فراوان دیگری ھستند که به روایت احادیث از انس می

ن این افراد وجود ندارند و این افراد مورد اعتماد حتی این ھیچ کدام از اسنادھای آ
 اند! حدیث را نشنیده

این امر عجیب بسیاری از حافظان حدیث را بر آن داشته است که حکم به ضعف یا 
  :ھا آن بودن این حدیث بدھند. از جمله دروغین

  قاضی ابوبکر باقالنی -۱

سپس به کتاب بزرگی « :نویسد چنین می ۳۵۴، ص ۷، ج النهايهو البدايهابن کثیر در 
از قاضی ابوبکر باقالنی متکلم برخورد کردم که به رد و تضعیف متن و سند 

 .»پردازد الطیر یا پرنده می حدیث

  اإلرشاد)( یسندهابویعلی خلیلی نو -۲

ھیچ کدام از « :نویسد به نقل از او می ۳۰۴و  ۳۰۳، ص ۱ج  التهذيب)( حجر در ابن
اند بلکه افراد ضعیفی چون  افراد مورد اعتماد و ثقه حدیث طیر را روایت نکرده

اند. محقق خصائص  اسماعیل بن سلمان أزرق و افرادی شبیه او به روایت آن پرداخته

___________________________ 

 .۱۳۱-۱۳۰، ص ۳، ج كاملستدر )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٠٦

و ھمه امامان « :نویسد این کتاب به نقل از خلیلی در اإلرشاد) می ۳۵نسائی در صفحه 
 »اند. حدیث آن را رّد کرده

 محمد بن طاھر مقدسی -۳
 ١»ھمه ُطُرق روایت آن باطل و دارای اشکال است.« :گوید او درباره حدیث طیر می

 محمد بن ناصر سالمی -۴

 :نویسد به نقل از او می درباره حدیث طیر ۲۷۵، ص ۷ج  املنتظم)،( ابن الجوزی در
حدیثی ساختگی است که فقط از طریق افراد ضعیف و ساقط شده اھل کوفه به نقل «

 »از افراد و مشھور و ناشناخته اعم از انس و غیره روایت شده است.

 الجوزی ابن 

این حدیث را ذکر کرده و درباره آن  ۲۳۴-۲۲۵، ص ۱ج  ،»العلل املتناهيه«در کتاب 
ناشناخته و ھا  آن طریق روایت کرده است که ھمه ۲۰ن مردویه آن را از اب« :گوید می

ھایی وجود دارد. من توضیح بیشتر را ضروری  مجھولند و در آن اشکاالت و طعن
 »بینم. نمی

 ابوالعباس احمد بن تیمیه 

حدیث پرنده « :گوید می ۹۹، ص ۴ج  ،»منهاج السنه النبويه«شیخ اإلسالم در کتاب 
گاھان از حقایق روایت جزو احادیث دروغین و ساختگی است.در میان علم  »ا و آ

 الدین زیعلی جمال 

نصب ( نویسد که زیعلی در می ۲۲۴، ص ۱۰ج  األحوذی)، حتفه( مبارکفوری در

چه بسیار احادیثی که راویان آن فراوان و طرق روایت آن « :چنین نوشته استالرايه) 
 ».]متعددند درحالی که آن احادیث ضعیف ھستند مانند حدیث طیر[پرنده

 
 

___________________________ 
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 »القاموس«آبادی مؤلف  فیروز

این حدیث به « :نویسد به نقل از او چنین می ۳۸۲، ص الفوائد املجموعهشوکانی در 
 ١»ضعیفند.ھا  آن طرق فراوانی روایت شده است که ھمه

از جمله امور منکری که در حدیث وجود دارد و بر عدم صحت انتساب آن به 
کند امری است که در خود حدیث مطرح شده است و آن اینکه در  تأکید می جپیامبر

خوردن گوشت پرنده ھیچ امر عظیم و فضیلتی وجود ندارد که با آمدن محبوبترین 
دادن به  ن از آن تناسب داشته باشد. زیرا طعام بندگان در نظر خداوند برای خورد

نیکوکار و گناھکار جایز و مشروع است و  این خوردن موجب کسب پاداش و قربت نزد 
پروردگار نخواھد شد و ھمچنین به مصلحت دین و دنیا کمکی نخواھد کرد. پس در 

د تا آن بنده خداوند بودن وجود دار  جا چه امر عظیمی متناسب با محبوبترین بنده این
 آن را انجام دھد؟!
محبوبترین بندگان در  ÷دانست که علی یا می ج توان گفت پیامبر ھمچنین می

دانست که خداوند او را از ھمه بندگانش  دانست. اگر می نظر پروردگار است یا نمی
توانست کسی را به دنبال او بفرستد و  او را به نزد خود فرا  بیشتر دوست دارد می

 :خواند. یا بگوید بخواند و ھمچنانکه ھرگاه یکی از اصحاب را به سوی خود فرامی
 علی را به سوی من بفرست که او در نظر تو محبوبترین بندگان است. پروردگارا!

پس چه نیازی به دعا و ابھام در آن است در حالی که فرد موردنظر در دعا شناخته 
انس ھم از امید و انتظار باطل و بیھوده  کرد می شده است؟! چنانچه نام علی را ذکر

 ٢بست. یافت و در را به روی علی نمی می رھایی
که  ج پرنده) با احادیث صحیح ثابت شده از پیامبر( عالوه بر این، حدیث طائر

 محدثان و حافظان حدیث بر آن اتفاق دارند تناقض دارد.
روایت شده است تأمل کند این  ج ھر کس در آنچه در صحیحین به نقل از پیامبر

خليًال غ� ر�  نت متخذاً �لو« :فرموده است ج یابد. زیرا پیامبر امر را به خوب درمی

___________________________ 
 .۱۴۷۲، ص ۳استدراک الحافظ الذھبی علی مستدرک أبی عبدالله الحاکم، ابن ملقن، ج  ) مختصر١
ترین مردم در نظر  جا به جاست که بپرسیم حکمت اینکه فقط انس بداند علی محبوب این ) در٢

 بدون اینکه، پیامبر این امر را در میان ھمه مؤمنان اعالم کند چیست؟ پروردگار است
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تردید  گرفتم، بی اگر به جز پروردگارم کسی رابه دوستی می« :»ر خليالً �الختذت أباب
 ١»گزیدم. ابوبکر را به عنوان دوست برمی

این حدیث در میان علمای حدیث مستفیض و مشھور و بلکه متواتر است و در صحاح 
و ابن زبیر روایت شده است از طرق متعددی به نقل از ابن مسعود، ابوسعید، ابن عباس 

بر روی زمین ھیچ کس از  ج کند در نظر پیامبر در آن به صراحت اعالم می ج که پیامبر
تر نیست و دوستی نھایت محبت و عالقه است که فقط سزاوار  داشتنی ابوبکر دوست

داشتن غیر خداوند جایز باشد و بدانیم که این دوستی فقط  خداوند است. اگر دوست
 ٢ترین مردم بود. یابیم که او در نظر پیامبر محبوب سزاوار ابوبکر است، درمی

داشتنی بود به معنای این نیست که او پس از  دوست ج ر پیامبراینکه علی در نظ
امام خلیفه و او از جانب خداوند به امامت منصوب شده است. پس محبت و  ج پیامبر

کنیم که  در اینجا کمی درنگ میداشتن چیزی است و خالفت چیزی دیگر.  دوست
است که او اسماعیل را  جای تأمل و اندیشه فراوان است. از امام جعفر صادق روایت شده

 دید. به خود نزدیکتر میھا  آن از ھمه پسران دیگرش بیشتر دوست داشت و او را از ھمه
اسماعیل بزرگترین « :گوید می ۲۰۷منتھی اآلمال) ص ( شیخ عباس قمی در کتاب

برادر او [یعنی امام موسی کاظم] بود و ابوعبدالله [امام صادق] او را بسیار دوست داشت 
 و گروھی از شیعیان گمان کرد می بت به او خیلی مھربان بود و بسیار به او نیکیو نس
رسد و جانشین او خواھد بود. زیرا از ھمه  ند او بعد از پدرش به امامت میکرد می

 »داشت. برادرانش بزرگتر بود و پدرش به سوی او گرایش داشت و او را بسیار گرامی می
امر دچار سرگردانی شدند که چگونه ممکن است در آن زمان شیعیان درباره این 

امام موسی کاظم امام بعدی و جانشین امام جعفر صادق باشد در حالی که امام صادق، 
 ٣اسماعیل را از ھمه فرزندانش بیشتر دوست دارد؟!

___________________________ 

سدواألبواب اإلباب أبی بکر  :ج ، باب قول النبیج بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ) صحیح١
 ).۳۶۵۴حدیث شماره (

 .۷۶۴-۷۶۳، ص ۲، ج خمترص منهاج السنة )٢
بری است که با امر خداوند تعالی مخالفت کند.  ) به نظر شیعه امامیه اثناعشریه امام از آن منزه و٣

بنابراین در نظر امامیه جایز نیست که امام یکی از فرزندانش را بیش از امام تعیین شده دوست داشته 
باشد و او را در نزد خود مقرب گرداند و به خود نزدیک کند. زیرا این کار برخالف امر الھی است و 

شدن  دارد و اگر نازل از آن کسی است که خداوند او را دوست میکسی را دوست داشته است که غیر
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کند و  نص صریح و زیبایی درباره این امر وجود دارد که نکات اساسی آن را بیان می
کلینی با سند خودش از امام موسی کاظم روایت کرده است که او آن روایتی است که 

چنانچه [اختیار تعیین] « :شدن پسرش قاسم گفته است سلیط درباره به خلیفه با ابن
م زیرا او را دوست دارم و کرد می امامت در دست من بود، آن را به پسرم قاسم واگذار

سپس برای ابن سلیط » خداوند است.به او بسیار عالقه دارم. اما این امر در اختیار 
گاھی  به او از خارج ج خوابی را تعریف کرد که در آن پیامبر شدن امر از او به پسرش آ

 :شود. عرض کردم امر[امامت] از تو به [امام] دیگری منتقل می« :فرمود داد و می می
 :فرمود ج ھاست؟ آنگاه پیامبر ای رسول خدا او را به من نشان بده که کدامیک از آن

تر  تاب دادن امر [والیت] از تو بی را برای از دستھا  آن در میان امامان ھیچ کدام از
تردید پدرت اسماعیل را بیش از تو  ام. چنانچه امامت براساس محّبت بود بی ندیده

 ١»دوست داشت. ولی این امر در اختیار خداوند است.
کند در واقع خود را  استناد میبه ھمین دلیل کسی که برای اثبات امامت به محبت 

اندازد. پس او در آغاز برای اثبات امامت حضرت علی در مقابل دیگران به  به غلط می
کند. ولی در ھنگام امامت اسماعیل و عالقه  داشتن استناد می اصل محبت و دوست

کند و به  شود وبدان پشت می شدید پدرش امام جعفر صادق به او دچار حیرت می
کند که محبت دلیل بر  ام موسی کاظم اعتقاد پیدا و این امر را فراموش میامامت ام

 امامت است!
بر دین خداوند بزرگ سلیقه حاکم نیست که انتصاب امام و حاکم گاھی به وسیله 

شدن از سوی پروردگار. پس محّبت یا دلیل بر  محبت باشد و گاھی به وسیله منصوب
 امامت است یا نیست.

 ار) یا حدیث دارإنذ( ) حدیث  ه
بودن امامت حضرت  از جمله احادیثی که شیعیان اثناعشری برای اثبات منصوص

دار است که شیعیان اثناعشری معتقدند که  کنند، حدیث بدان استناد می ÷علی

                                                                                                                                              
کند از نص درباره فرزندی که قبًال به صورت  نص درباره آن فرزندش را که او را به خود نزدیک می

 شرعی نص درباره آن وجود داشته است بیشتر دوست داشته باشد این کار برخالف امر الھی است.
إعالم الوری  14، روایت شماره ÷النص علی أبی احلسن الرضاو ب اإلشارةتاب احلجة، باكافی، كال )١

 .۵۸، روایت شماره ۲۰۱، ص ۶ھاشم بحرانی، ج مدينة املعاجز، و 49 – 48، ص 2بأعالم اهلدی، ج 
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از آغاز بعثت و در ھنگام دعوت مشرکان و کفار قریش و دعوت آنان به پرھیز  ج پیامبر
ای یگانه امامت علی را براساس نص اعالم کرده است که از عبادت بتنھا و پرستش خد

 :زمانی که آیه :گوید علی می« :نص روایت چنین است

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
  .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

 »و خویشاوندان نزدیکت را [ازآتش دوزخ] بیم ده.«
ای علی خداوند به من دستور داده است  :مرا فراخواند و گفت ج نازل شد پیامبر

که خویشاوندان نزدیک را [از عذاب آتش] بیم دھم. پس من نگران شدم و دریافتم که 
نسبت به من به بدی رفتار ھا  آن را در این باره مورد ندا قرار دھمھا  آن ھر زمان که

ای « :فتآن سکوت کردم تا اینکه جبرئیل نازل شد و گدربارۀ  خواھند کرد. پس من
» ای انجام ندھی، پروردگارت تو را عذاب خواھد داد. محمد اگر تو آنچه را بدان امر شده

ھایی را از شیر پر کن. سپس  پس برای ما دعوتی فراھم و گوسفندی را ذبح و کاسه
ام  سخن بگویم آنگاه آنچه را بدان امر شدهھا  آن عبدالمطلب را جمع کن تا با ھمه بنی

ھا  آن بدان دستور داده بود، انجام دادم. ج کنم. من آنچه را پیامبر ابالغھا  آن به
 ج نفر، یکی بیشتر یا کمتر بودند و عموھای پیامبر ۴۰عبدالمطلب] در آن زمان  [بنی

از جمله ابوطالب، ابولھب، حمزه و عباس در میان آنان بودند. ھنگامی آن جمع شدند 
مرا برای آوردن غذایی که برایشان تھیه کرده بودم فراخواند. پس غذا را برایشان 

ای بزرگ از گوشت را برداشت و با  تکه ج آوردم. ھنگامی که آن را آوردم پیامبر
ھای مختلف  کرد. سپس آن را بر روی قسمتدندانش آن را به چند قسمت تقسیم 

با نام خدا آن را بردارید و بخورید. پس مھمانان غذایشان  :سینی گذاشت. آنگاه فرمود
را خوردند تا اینکه کامًال سیر شدند. به خدا سوگند [گویی چنان گرسنه بودند] که اگر 

م ھمه آن را آورد میھا  آن تک  ھمه آن غذا را که برای آن جمع آوردم برای تک
ھا نوشیدنی بده. آن ظرف بزرگ را  به این مھمان :فرمود ج خوردند. آنگاه پیامبر می

از آن نوشیدند تا اینکه ھمگی سیراب شدند. به خدا قسم در نوشیدن ھم، ھا  آن آوردم
خواست صحبت کند، ناگھان ابولھب شروع به  ج روی کردند. ھنگامی که پیامبر زیاده

ھا  جب! دوستتان شما را جادو کرده است. در نتیجه مھمانع :سخن کرد و گفت
ای علی. فردا این کار را انجام  :با آنان سخن نگفت و فرمود ج پراکنده شدند و پیامبر

دھم. این مرد در سخن گفتن درباره آنچه شنیده بودم از من پیشی گرفت. در  می
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نده شدند. فردا ھم مانند پراکھا  آن نتیجه قبل از اینکه من با مھمانھا سخن بگویم
 را برایم دعوت کن.ھا  آن امروز غذایی برایمان تھیه کن و

از من  ج را فراخواندم. سپس پیامبرھا  آن گفت. پس من این کار را کردم و
تکه]  ھا را تکه خواست غذا بیاورم. آن را برایشان آوردم. او ھم مانند روز قبل [گوشت

برایشان  :د تا اینکه کامًال سیر شدند. آنگاه فرمودغذایشان را خوردنھا  آن کرد. پس
نوشیدنی بیاور. من ھم آن ظرف را آوردم و ھمگی از آن نوشیدند تا کامًال سیر شدند. 

عبدالمطلب به خدا قسم من ھیچ مردی از  ای بنی :سخن گفت و فرمود ج آنگاه پیامبر
مش به ارمغان نیاورده است. عرب بھتر از آنچه را که برایتان به ارمغان آوردم برای قو

ام. خداوند به من دستور  من نیکی [و خوشبختی] در دنیا و آخرت را برایتان آورده
داده است که شما را به سوی [دین] او دعوت کنم. پس کدام یک از شما مرا در این 
امر یاری خواھد کرد و پشتیبان من خواھد بود تا برادر، جانشین، وصی و خلیفه من در 

 ھا سکوت کردند. در حالی که من از ھمه ھمه مھمان :گوید ن شما باشد. علی میمیا
ای رسول خدا! من در این کار وزیر و یاور  :تر، الغرتر و ضعیفتر بودم، گفتم جوانھا  آن

این [جوان] برادر، وصی، خلیفه و جانشین  :تو خواھم بود. او گردنم را گرفت و فرمود
ھا  پس به او گوش فرا دھید و از او اطاعت کنید. مھمان من در میان شما خواھد بود.

به تو دستور  :گفتند خندیدند برخاستند و [با تمسخر] به ابوطالب می در حالی که می
 ١»داد که از پسرت اطاعت کنی و سخن او را گوش دھی.

کدام  :گفتن کرد و فرمود شروع به سخن ج پیامبر« :در روایت دیگری آمده است
کند و جانشین من در میان  یک از شما [پس از مرگم] دین و بدھی مرا پرداخت می

سکوت کردند و عباس از بیم آنکه این ھا  آن پس :گوید ام خواھد بود؟ [علی] می خانواده
امر برای او زیان مادی دربرداشته باشد، سکوت کرد. و من ھم به احترام سن عباس 

اش را تکرار کرد. دوباره عباس سکوت کرد. زمانی  گفته ج سکوت کردم. سپس پیامبر
تو؟  :پیامبر پرسید .]کنم ای رسول خدا من [این کار را می :که این امر را دیدم گفتم

بدتر بود. زیرا چشمانم ضعیف بود و ھا  آن در آن زمان قیافه من از ھمه :گوید [علی] می
 ٢»ریزش داشت، شکمم بزرگ و پاھایم خراش داشت. آب

___________________________ 

 .321-319، ص 2، طربی، ج كامللوو تاريخ الرسل )١
 .۴۰، ص ۳البدایه والنھایه، ج  )٢
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حدیث مذکور از نظر متن و سند باطل است. درباره سند آن  :در جواب باید گفت
عبدالله بن عبدالقدوس) ( عبدالغفار بن القاسم) و( در سلسله راویان آن :باید گفت

وجود دارد که عبدالغفار بن القاسم متروک است یعنی به احادیث نقل شده از او توجه 
 او جعِل حدیث :گوید ی بن المدینی درباره او میشوند و قابل استناد نیستند. عل نمی
فردی [قابل توجه] نیست. عباس بن یحیی ھم  :گوید . یحیی بن معین میکرد می
[علمای جرح و ھا  آن در نظر :گوید چیزی [قابل توجه] نیست. بخاری می :گوید می

 وارونه اخبار را« :گوید تعدیل] قوی نیست. [از ھمه مھمتر] ابن حبان درباره او می
و استناد به او [و احادیثش] جایز نیست. امام احمد بن حنبل و یحیی بن  کرد می

 ٢متروک الحدیث است. :نسایی ھم درباره او گفته است.» ١اند معین او را ترک کرده
وضعیت عبدالله بن عبدالقدوس از عبدالغفار بھتر نیست. بلکه او ھم در نظر عموم 

ثقه و قابل اعتماد  :گوید است. نسایی درباره او می علمای حدیث مردود و ترک شده
 ٣ضعیف است. :گوید نیست. دارقطنی ھم درباره او می

  :بودن متن حدیث به دالیل زیر کامًال واضح و بدیھی است اما باطل
نفر یکی بیشتر یا  ۴۰در آن زمان «عبدالمطلب  در حدیث آمده است که بنی  -۱

نفر نبودند  ۴۰دھد آنان نه تنھا  در حالی که تاریخ گواھی می» کمتر بودند.
 رسید. نفر ھم نمی ۲۰بلکه تعدادشان به 

تن از پسرانش دارای پسر بودند که عبارت  ۴از میان فرزندان عبدالمطلب فقط «
عبدالمطلب از نسل این چھار تن  اس، ابوطالب، حارث و ابولھب و ھمه بنیعب :بودن از

فقط حمزه، عباس،  ج ھاشم ھستند. از میان عموھای پیامبر ھستند که ھمان بنی
ابوطالب و ابولھب نبوت او را دریافتند. اما درباره عموھای آن حضرت و پسرانشان باید 

 جعفر و علی. گفت که ابوطالب چھار پسر داشت طالب، عقیل،
فرزندان عباس ھمگی کم سن و سال بودند. به طوری که در مکه ھیچ کدام به سن 

ھا  آن ھمگی در آن دوران مردانی بودند. پسھا  آن بلوغ نرسیده بودند. فرض کن
به دنیا آمد. ھا  آن عبارت بودند از عبدالله، عبیدالله و فضل. باید دانست که ُقثم پس از

___________________________ 

 .143حبان، ص تاب املجروحني، ابن ك )١

 .210ني، نسايی، ص كاملرتوو الضعفاءکتاب  )٢
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بزرگتر بود. به خاطر وجود او به عباس کینه ابوالفضل داده بودند. ھا  آن فضل از ھمه
از میان فرزندان عباس فقط فضل، عبدالله و عبیدالله  ج در زمان حیات مبارک پیامبر

 به دنیا آمده بودند. اما بقیه پس از وفات آن حضرت متولد شدند.
نشان از ھمه کمتر اما درباره حارث بن عبدالمطلب و ابولھب گفت که تعداد فرزندا

یعنی عتبه و مغیث اسالم آوردند. حارث ھا  آن بود. ابولھب سه پسر داشت که دو تن از
 ١»ھای ابوسفیان و ربیعه داشت. بن عبدالمطلب ھم دو پسر به نام

روایت حدیث الدار یا دعوت خویشاوندان با روایات دیگری که اھل حدیث  -۲
اقض و تعارض دارد. بخاری و مسلم اتفاق دارند تنھا  آن درباره صحت و ثبوت

 زمانی که آیه« :اند که روایت کرده بدر صحیحشان به نقل از ابن عباس

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
از کوه صفا باال رفت و فریاد  ج نازل شد پیامبر ﴾٢١٤ۡ�

عدی ای قریشیان تا اینکه [مردم بسیاری] جمع  ای فرزندان فھر، ای بنی :زد
توانست برود کسی را به جای خود  شدند. به طوری که اگر کسی نمی

فرستاد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است. قریشیان آمدند، ابولھب ھم در  می
خواھد به  آیا اگر بگویم که لشکری در صحرا می :فرمود ج میانشان بود. پیامبر

آری، از تو به جز صداقت و  :کنید؟ گفتند شما حمله و شما را غارت کند باور می
پس من شما را از عذاب شدیدی  :ایم. آن حضرت فرمود راستی چیزی ندیده

نفرین بر تو! امیدوارم نابود شوی! آیا برای این  :دھم. ابولھب گفت بیم می
نازل شد که خداوند  ای؟!؟ سپس سوره مسد سخنان ما را جمع کرده

 :فرماید می

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
  .]۱[المسد:  ﴾١َ�بَّۡت يََدآ أ

بود] نابود و دو  ج ابولھب [که ھمواره در پی آزار و اذیت و دشمنی با پیامبر«
 ٢»انداخت] قطع شد. سنگ می ج دستش [با آن به سوی پیامبر

پس از  سو وصایت علی کنند درباره خالفت شیعیان اثناعشری ھمواره ادعا می -۳
، نص وجود دارد و فقط او برای این منصب شایسته است و در این ج پیامبر

___________________________ 
 با اندکی تصرف. ۳۰۵و  ۳۰۴، ص ۷منھاج السنة النبویة، ج  )١

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب )٢
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
حدیث شماره  .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

)۴۷۷۰.( 
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باره نصوص فراوانی وجود دارد. این در حالی است که این حدیث ادعایشان را 
قومش را فراخواند تا او را  ج کند. زیرا در آن آمده است که پیامبر باطل می

ک به او را قبول کند، برادر، وصی و یاری کنند و ھر کس که یاری و کم
جانشین او خواھد بود و نه تنھا علی را برای این امر اختصاص نداد بلکه سه بار 
از او روی گرداند. زمانی که جز علی ھیچ یاوری نیافت، آن عبارت را گفت. این 

با  ج بدان معنی است که از ابتدا علی شایسته چنین منصبی نبود و پیامبر
دداری قومش از پاسخ مثبت به دعوتش مجبور شد که این امر را به مشاھده خو

گویند  علی نسبت دھد. آیا این امر با ادعای شیعه امامیه مطابقت دارد که می
 امامت علی از سوی خداوند و براساس نص تعیین شده است!؟ 

دانست که او را در این امر که اسالم و  این منصب را از آن کسی می ج پیامبر -۴
پرسم آیا فقط   کردن شھادتین است، یاری کند. من می زبان جاری بر

بودن و گفتن شھادتین شایستگی و استحقاق آن را دارد که فرد به  مسلمان
 شود؟ ج وسیله آن وزیر، جانشین و وصّی پیامبر اسالم

را در این امر  ج این بدان معنی است که ھمه کسانی که ایمان آوردند و پیامبر
، شایستگی جانشینی او را دارند. پس از میان ھمه کسانی که ایمان یاری کردند

ای داشت تا به وسیله آن جانشین و خلیفه رسول  اند علی چه امتیاز و مشخصه آورده
شود؟ عالوه بر این چنانچه فرض کنیم در آن مجلس دو یا سه نفر از افراد  ج خدا

داشت؟! یا برای  ه خلیفه میھمزمان س ج دادند، آیا پیامبر قومش به او پاسخ می
 ١گرفت؟! انتخابات انجام میھا  آن شدن یکی از خلیفه
شدن امام علی به عنوان امام و خلیفه مسلمانان  چنانچه این آیه درباره منصوب -۵

شد، چرا چند بار که علی برخاست تا تأیید خود را نسبت به دعوت  نازل می
د؟! آیا انتظار داشت کسی غیر از او نشان اعالم کند، رسول خدا او را می ج پیامبر

برخیزد؟! اگر چنین بود، چرا انتظار داشت فردی غیر از علی برخیزد و دعوت او 
 را لبیک گوید در حالی که علی از سوی خداوند به امامت منصوب شده بود؟

عالوه بر این ابوطالب در این جریان چه نقشی داشت؟! ابوطالب که شیعیان 
او مسلمان و موّحد بود و ھمه مسلمانان متفقند که او حامی و اثناعشری معتقدند 

___________________________ 
 با اندکی تصرف. ۴۴۰ – ۴۳۸ضللت، ص  ) بل١
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دار کجا بود و چرا از کمک و یاری به  بود، پس او در جریان حدیث ج مدافع پیامبر
 و کسب این فضیلت بزرگ خودداری کرد؟! ج پیامبر

 ۲۷۲، ص ۲۲چگونه این امر ممکن است در حالی که مجلسی در بحاراألنوار، ج 
در روز  ÷نازل شد. علی ج نبوت در روز دوشنبه بر پیامبر«که  کند روایت می

شنبه و حضرت خدیجه ھمسر پیامبر در روز چھارشنبه ایمان آورد. سپس ابوطالب  سه
خواند و علی در کنار او ایستاده  وارد شد در حالی که او [پیامبر] نماز می ج بر پیامبر

در کنار پسرعمویت نماز  :جعفر گفت بود و جعفر نیز ھمراه ابوطالب بود. ابوطالب به
قرار گرفت و ھا  آن میان ج ایستاد و پیامبر ج بخوان. پس جعفر در طرف چپ پیامبر

 خواند تا اینکه آیه   پیامبر، علی، جعفر، زید بن حارثه و خدیجه با ھم نماز می

 .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤بَِما تُۡؤَمرُ  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿
 »[به مردم] برسان. شوی آشکارا آنچه را بدان امر می«

 »نازل شد.
شود.  شود بلکه جعفر را نیز شامل می پس این مسأله فقط به ابوطالب محدود نمی
 در آن چه بود؟ھا  آن این دو نفر در جریان حدیث دار کجا بوند و نقش

عبدالمطلب) از اجابت  بنی( ھا در روایت اولی آمده است که بعد از آنکه مھمان -۶

 إن هذا أىخ« :خودداری کردند او خطاب به علی فرمود ج دعوت رسول خدا
این [جوان] برادر، جانشین و خلیفه من در میان « »م�خليفىت فيو وصیو

پس در این حدیث چه »! بعد از من خلیفه خواھد بود« :و نفرمود» شماست.
 وجود دارد؟ ج دلیلی بر خالفت علی پس از پیامبر

اش  مان حیاتش کسی را در میان قوم یا خانوادهباید دانست که جایز است که فرد، ز
الوداع و رفتن از  ةدر ھنگام حج ج به عنوان جانشین برجای بگذارد. ھمچنانکه پیامبر

ی مناسک حج یکی از یارانش را به عنوان جانشین خود در مدینه به مکه برای ادا

من در جانشین « :»م�خليفىت في«مدینه برجای گذارد. پس در این حدیث عبارت 

که تفاوت » جانشین پس از من« :»يخليفىت من بعد«آمده است نه عبارت » میان شما
 .این دو عبارت کامًال واضح است

اش است نه  کند مراد از استخالف جانشین در میان خانواده اما روایت دوم بیان می
 مراد از این فرموده رسول خدا« :نویسد ھمه مردم. ابن کثیر در تفسیر این حدیث می
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کسی که دین و بدھی مرا بپردازد و ھرگاه از دنیا رفتم جانشین من در میان (
بیم آن داشت چنانچه رسالت خود را به  ج ام باشد) این است گویی پیامبر خانواده

خواست از وجود  مشرکان عرب ابالغ کند او را به قتل برسانند. به ھمین دلیل می
اش عمل نماید،  کسی که بعد از او و به نیابت از آن حضرت به مصلحت خانواده

 :فرماید بخشد و می اطمینان پیدا کند و خداوند در آیه [تبلیغ] به او اطمینان می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ    .]۶۷[المائدة:  ﴾٦٧�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
ای فرستادة [خدا، محمد] ھر آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است «

مال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراس به مردم] برسان [و آنان را بدان دعوت [باتمام وک
ای [و ایشان را بدان  کن] و اگر چنین نکنی رسالت خدا را [به مردم] نرسانده

ای، زیرا تبلیغ ھمه اوامر و احکام الھی بر عھده توست و انکار قسمتی از  فرانخوانده
رود] و خداوند تو را از [خطرات احتمالی  رسالت به عنوان انکار ھمه آن به شمار می
دارد [زیرا سنت خداوند چنین است که  کافران و اذیت و آزار] مردمان محفوظ می

 ١».]باطل بر حقیقت پیروز و چیره نخواھد شد
خندیدند  ھا درحالی که می مھمان« :به عالوه در این روایت چنین آمده است

دستور داد که سخن پسرت را گوش و از او گفتند به تو  برخاستند و به ابوطالب می
 »اطاعت کنی!

خطاب به گروھی از  ج چگونه ممکن است پیامبر :پرسم من با شگفتی فراوان می
اند و از پشتیبانی و حمایت او خودداری کرده و با او  دعوت او را رد کرده و نپذیرفته

این [نوجوان] جانشین من است سخن او را گوش کنید و از « :اند بگوید مخالفت کرده
که از پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند پیروی نکردند از ھا  آن آیا» او اطاعت کنید.

 سن و سال پیروی خواھند کرد؟! نوجوانی کم
چنانچه بنا به فرض محال، فرض کنیم ھمچنانکه در روایت دوم آمده است که 

 إن هذا أىخ«باشد فرموده  »م�خليفىت فيو إن هذا أىخ« :گفتنبه جای  ج پیامبر
در زمان حیات پیامبر از خود او اطاعت کردند تا پس از او ھا  آن آیا »خليفىت من بعدیو

___________________________ 
 .۴۰، ص ۳) البدایة والنھایة، ج ١
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اش پیروی نمایند؟! گویی این سخن خطاب به گروھی از مسلمانان گفته شده  از خلیفه
 است نه جمعی از سران کفار!

م مشرکان ھم از این افرادی که به این حدیث برای اثبات سبحان الله! حتی فھ
شدن به چنین  کنند، بیشتر است. به ھمین دلیل در ھنگام خارج امامت استناد می
به تو دستور داد که سخن پسرت را  :گویند خندند و به ابوطالب می کالم عجیبی می

 گوش کنی و از او پیروی نمایی!
کمی قبل از وفات ایشان دو  ج صیت پیامبرمجلسی در بحاراألنوار درباره و -۷

کند حدیث دار یا إنذار از دور یا نزدیک بر مفھوم نص  روایت را ذکر و ثابت می
 کند. بر امامت حضرت علی داللت نمی

ھنگامی که زمان وفات « :کند که روایت می ÷او به نقل از امام زید بن علی
بود و خانه مملو از مھاجرین و  ÷یفرا رسید در حالی که سر او بر دامن عل جپیامبر

ای عباس آیا وصیت مرا  :فرمود ج انصار بود و عباس روبروی او نشسته بود. پیامبر
ھا  آن ھایم [که متعھد انجام کنی؟ و به وعده ھای مرا پرداخت می پذیری و بدھی می

مندم،  ای رسول خدا من مردی مسن و عائله :کنی؟ عباس پاسخ داد ام] عمل می شده
سه بار این سؤال و پیشنھاد را برای او تکرار او نیز ھر بار  ج ھیچ ثروتی ندارم. پیامبر

دھم که حق آن را ادا خواھد کرد  آن را به کسی می :پاسخ خود را تکرار کرد. آنگاه فرمود
پذیری و  یا وصیت مرا میای علی آ :و سخنی مانند گفته تو نخواھد گفت. سپس فرمود

کنی؟ علی شروع به گریستن کرد  ھایم عمل می ھای مرا پرداخت و به وعده دین و بدھی
در دامن او به چپ و  ج و نتوانست پاسخ او را بدھد. علی دید که سر مبارک پیامبر

ای رسول خدا  :کند. سپس سؤالش را از علی تکرار کرد. علی پاسخ داد راست حرکت می
را بیاور. [بالل] آن را  ج ای بالل، زره پیامبر :ادرم فدایت باد! آری! آنگاه فرمودپدر و م

ای  :ای بالل پرچم رسول خدا را بیاور. بالل آن را آورد. سپس فرمود :آورد. سپس فرمود
 ج بالل قاطر پیامبر را به ھمراه لگام وزین آن بیاور. بالل آن را نیز آورد. سپس پیامبر

برخیز و این چیزھا را در حضور و با شھادت افرادی از مھاجرین و انصار ای علی  :فرمود
که در خانه حضور دارند، تحویل بگیر تا بعد از من کسی بر سر آن با تو اختالف و منازعه 

 ١»اش ببرد. سپس برگشت. را به خانهھا  آن برخاست تا ھمه ÷نکند. علی
___________________________ 

 .۵حدیث شماره  عند قرب وفاته)، ج ، (باب وصيّة رسول اهللا۴۵۹، ص ۲۲، ج ) بحاراألنوار١
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پدرش او ھم به روایت از جدش  در روایتی به نقل از امام جعفر صادق به نقل از
فرا رسید عباس بن عبدالمطلب و امیرالمؤمنین  ج زمانی که وفات پیامبر« :گوید می

ای عموی محمد آیا ارث مرا تحویل  :طالب را فراخواند. و از عباس پرسید علی بن ابی
کنی؟  ھایم عمل می پردازی و به وعده می ھایم را یری و [به نیابت از من] بدھی می

تواند  مند و فقیرم چه کسی می ای رسول خدا! من پیرمردی عائله :عباس پاسخ داد
 ج نیابت امور شما را به عھده بگیرد در حالی که شأن شما بسیار واالست؟ پیامبر

گیری  [به  ای عباس آیا ارث مرا تحویل می :کمی سرش را پایین انداخت. سپس فرمود
پدر و  :کنی؟ عباس گفت ھایم عمل می ی و به وعدهپرداز ھایم را می نیابت از من] بدھی

تواند  مند و فقیرم. چه کسی می مادرم فدایت باد ای رسول خدا! من پیرمردی عائله
 :فرمود ج نیابت شما را به عھده بگیرد در حالی که شأن شما بسیار واالست؟ پیامبر

ای علی  :فرمود اما من آن را به کسی خواھم داد که حق آن را ادا خواھد کرد. سپس
کنی و میراث مرا  ھایم را پرداخت می ھای من عمل و بدھی ای برادر محمد، آیا به وعده

 ١تا آخر روایت.» پدر و مادرم فدایت باد. آری!... :گیری؟ علی پاسخ داد تحویل می
دین،  از قضاِی  ج دار، واضح است که منظور پیامبر  با فرض قبول صحت حدیث

گرفتن ارث، خالفت و امامت پس از خودش نبود. بلکه ھدف  حویلھا و ت عمل به وعده
بود نه خالفت و امامت. به ھمین دلیل ھا  آن آن حضرت از این الفاظ معنای اصلی

خود و قاطر و  چنانچه در دو روایت آمده است به بالل دستور داد که پرچم، زره، کاله
 تحویل دھد. سامثال آن را به علی

 روایت ذکر شده است. ھمه این مورد در دو
آن را  ج ھمچنین چنانچه امر امامت از سوی پروردگار بود، آیا معقول بود که پیامبر

 بر کسی غیر آنکه خداوند او را برای این کار تعیین کرده بود، عرضه کند؟!
در حدیث دار یک بار و کمی از قبل از وفاتش  ج پس [مشاھده کردیم] که پیامبر

 به عباس پیشنھاد کرد!بار دیگر، خالفت را 
این در صورتی است که روایت بسیار مھم دیگری را که شیخ رضی در خصائص 

کند نادیده بگیریم. امام  روایت می ÷) به نقل از امام حسن بن علی۷۸ص ( األئمه
در  ج پیامبر :برایم روایت کرد و گفت ÷امیرالمؤمنین :گوید حسن در آن روایت می

___________________________ 
 ).۳ھمان منبع، حدیث شماره ( )١
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ھایم  چه کسی بدھی :و گروھی از مردم را فراخواند و فرمودھنگام بیماری وفاتش من 
کند و [پس ازمن] جانشین من  ھایم عمل می کند و به وعده را به جای من پرداخت می

؟ مردم سکوت کردند ولی من دعوت او را ١ام [و امتم] خواھد بود در میان خانواده
اسب، قاطر، االغ، شمشیر،  اجابت کردم و این امر را به عھده گرفتم. دستور داد شتر،

 تا آخر روایت. »اش را برایم بیاورند... ذوالفقار و زره و ھمه لوازم و ابزار جنگی
کند که خالفت و امامت بعد از  ثابت می –نظر از مفھوم آن  با صرف –این روایت 

آن [خالفت] را به ھمراه  ج به وسیله نص تعیین نشده بود. زیرا پیامبر ج رسول خدا
پیشنھاد ھا  آن اش بر مردم عرضه و به ھا و جانشینی در میان خانواده پرداخت بدھی

 کرده بود.
مردم از قبول آن خودداری و  :گوید چنانچه در روایت آمده است با صراحت می

 :جا باید بپرسیم که سکوت کردند. ولی من آن را قبول کردم و به عھده گرفتم. در این
گرفتند، آیا  ند و به عھده میکرد می اگر فرضًا عباس یا یکی از اصحاب این امر را قبول

 ؟!کرد می کنند که امامت به او انتقال پیدا در آن صورت شیعیان امامیه گمان می
انذار یا دعوت خویشاوندان، حدیث صحیحی وجود   چنانچه بیان کردم درباره جریان

  :که دراین باره روایت شده است، دو روایت است ترین روایاتی ندارد. اما قوی
روایتی که امام احمد در مسندش به روایت از عباد بن عبدالله اسدی به نقل از  -۱

نِذۡر ﴿ زمانی که این آیه :گوید علی بن ابیطالب ذکر کرده است که می
َ
َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱَعِشَ�تََك 
َ
 ۳۰اھل بیتش را جمع کرد. پس  ج نازل شد پیامبر ﴾٢١٤ۡ�

نفر گردھم آمدند و طعامی خوردند و نوشیدند. آنگاه پیامبر خطاب به آنان 
پردازد و به  ھایم را می چه کسی به نیابت از من و به جای من بدھی« :فرمود
کند و در بھشت ھمراه من خواھد بود و جانشین من در  ھایم عمل می وعده

 :گفت –که شریک نام او را ذکر نکرده  –مردی » ؟ام خواھد بود میان خانواده
تواند آن را انجام دھد؟  ای رسول خدا تو ھمچون بحری بودی. چه کسی می

سپس این پیشنھاد را به فرد دیگری گفت و آن را بر افراد خاندانش  :گفت
چنانکه معلوم است این حدیث .» ٢عرضه کرد. پس علی به او جواب مثبت داد

___________________________ 

 منکر و برخالف ھمه روایات نقل شده در این باب است. »و أمتی من بعدی«عبارت  )١
 .۸۸۳احمد، حدیث شماره  مسند) ٢
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ک بن عبدالله نخعی و عّباد بن عبدالله اسدی ضعیف است. به علت ضعف شری
اما با این وجود متن و سند آن از حدیثی که معموًال علمای شیعه امامیه بدان 

 تر است. کنند قوی استناد می
امام احمد در مسندش روایت دیگری را به نقل از ربیعه بن ناجذ به نقل از   -۲

 عبدالمطلب را گردھم آورد یا بنی ج پیامبر« :نقل کرده است که سامام علی
ای غذا تھیه کرد. آنان غذایشان را  وعدهھا  آن را دعوت کرد. ... برایھا  آن

خوردند تا اینکه سیر شدند و غذا چنان باقی مانده بود که گویی بدان دست 
از آن نوشیدند ولی ھا  آن نزده بودند. سپس درخواست ظرفی از نوشیدنی کرد.

ه بود باقی ماند. گویی کسی از آن ننوشیده است. آنگاه نوشیدنی ھمچنانک
عبدالمطلب من به سوی شما و به طور عموم برای ھمه مردم  ای بنی :فرمود

نشدن از غذا و نوشیدنی] امور مھمی  ام و در این معجزه [کاسته برانگیخته شده
؟ اما کند که برادر و یاور من باشد را دریافتید کدامیک از شما با من بیعت می

 ج ترین فرد آن جمع بودم برخاستم. پیامبر ھیچ کس برنخاست. من که جوان
بنشین! آنگاه سه بار سؤال خود را تکرار کرد و ھر بار من برای گفتن  :فرمود

بنشین! تا اینکه دربار  :فرمود می ج پاسخ مثبت از جایم برخاستم اما پیامبر
 ١»سوم با دستش بر روی دستم زد.

امری را که ھیچ  ج کنند که پیامبر بودنشان بیان می با وجود ضعیف این دو روایت
ارتباطی به خالفت یا امامت به مفھوم و رایج در نظر شیعیان امامیه ندارد، بر نزدیکان 
خویش عرضه کرد و آن را از آِن کسی دانست که با او بیعت و او را یاری کند تا در 

اش جانشین او  ریا وفاتش در میان خانوادهبھشت ھمراه او باشد زمان خروج او از شھ
برخالف تصور و عقیده شیعه امامیه نه  ج در دنیا باشد. بر اساس متن حدیث پیامبر

تنھا آماده قبول بیعت و یاری علی بن ابیطالب بلکه در انتظار پذیرش مساعدت ھر 

___________________________ 

). ۱۲۲۰، حدیث شماره (۲/۸۸۷، ج فضائل الصحابه)، ۱۳۷۱، امام احمد، حدیث شماره () مسند١
تقریبًا ناشناخته است.  :گوید علما درباره ربیعة بن ناجذ ازدی یا کوفی اختالف دارند. ذھبی می

اند. و علما  ا مورد اعتماد دانستهدانستن افراد ناشناس مشھورند او ر عجلی و ابن حبان که به ثقه
این صفت ابن  »اشفةكاألنوار ال«و »يلكالتن«ھمانند عالمه محقق عبدالرحمن المعلمی در دو کتاب 

 داند. اند. شیخ شعیب ارنؤوط این حدیث را ضعیف می حبان وعجلی را تأیید کرده
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بار  عبدالمطلب بود. بلکه با وجود پاسخ مثبت علی پیشنھادش را سه فردی از بنی
 تکرار کرد این امر بدین سبب بود که پیامبر غیر از او مساعدت فرد دیگری را طلب

را مشاھده کرد، یاری علی بن ابیطالب و ھا  آن . زمانی که عدم حمایتکرد می
اش را قبول کرد. آیا شیعیان اثناعشری آنچه را روایات  جانشینی او در میان خانواده

 پذیرند؟! کنند، می بیان می

 »يوأنا من عل يمن يعل«) حدیث   ه
از جمله دالیلی که برای اثبات وجود نص بر امامت علی بن ابیطالب بدان استناد 

روایت کرده است که ایشان  ج از پیامبر سشود حدیثی است که جبشی بن جناده می

علی از من است و من از « :»اليؤّدی ع� إال أنا أو ىلعو أنا من ىلعو ىلع من« :فرمودند
 ١»کنیم. علی ھستم و فقط خودم و علی به نیابت از من ابالغ می

تردید علی دوستدار و یاور پیامبر و پیامبر ھم یاور و دوستدار علی  بی :گویم می
کند. اما این امر چه ارتباطی با این ادعا دارد که  ھیچ کس ای امر را انکار نمیاست. 

 علی امام منصوب شده از طرف خداست؟!

در نظر شیعیان به معنای وجود نص بر امامت  »أنا من علیو علی منی« اگر عبارت

إن « :ھا فرمود درباره قوم اشعری ج گویند؟! پیامبر درباره حدیث زیر چه میھا  آن است،
ثوب يف  ن عندهماكالغزو أو قّل طعام عياهلم باملدينة، مجعوا مايف  األشعر�� إذا أرملوا

ھرگاه در ھنگام « :»أنا منهم.و إناء واحد بالسوّ�ة، فهم م�يف  واحد، ثم افتسموه بینهم
ھایشان در مدینه کم شود،  جنگ زاد و توشه اشعریھا به پایان برسد یا آذوقه خانواده

کنند و سپس با یک پیمانه به صورت مساوی آن را  ای جمع می آنچه را دارند در پارچه
اند]  [یعنی یاوران و دوستداران من از من ھستندھا  آن کنند. پس میان خود تقسیم می

 .]»٢ھایم [من حامی و دوستدارشان ھستم و من نیز از آن

___________________________ 

آن را روایت کرده  ۳۷۱۹شماره به  أنا من علی)و علی منّی(ر سنن خود کتاب المناقب باب ) ترمذی د١

 و البانی آن را (حسن) دانسته است.
) ۲۴۸۶حدیث شماره ( العروض)و النهدو الطعاميف  ةكالرشدر صحیحش کتاب الشرکة باب ( ) بخاری٢

آن را  ۲۵۰۰حدیث شماره  فضائل الصحابة باب من فضائل األشعرينيمسلم در صحیحش کتاب 
 روایت کرده است.
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دقیقًا ھمان عبارتی را فرمودند که درباره علی  ھا درباره اشعری ج پس پیامبر
خصوصًا آن را خطاب به یکی از یارانش که  ج فرموده بودند. عالوه بر این بلکه پیامبر

 ده است.جلیبیب نام داشت فرمو
در سفری برای جنگ [با مشرکان] بود  ج روایت شده است که پیامبر سبرزه از ابی

آیا کسی از میان شما  :فیء) و غنایمی نصیب کرد. آنگاه از یارانش پرسید( خداوند به او
آری فالن شخص و فالنی و فالنی. سپس برای دومین و  :حضور ندارد؟ پاسخ دادند

اما من جلیبیب را  :خیر! فرمود :سومین بار سؤالش را تکرار کرده آنگاه پاسخ دادند
شدگان او را جستجو کردند پس او را در کنار  بینم. او را پیدا کنید. در میان کشته نمی

 ج م او را کشته بودند. پیامبرھھا  آن را کشته بود سپسھا  آن ھفت نفر یافتند که او
او ھفت نفر را کشت آن ھم او را کشتند. این فرد از من  :آمد و کنار او ایستاد و فرمود

 ١»است ومن از اویم. این فرد از من است و من از اویم.

به معنای امامت و خالفت باشد، پس احادیثی نیز  »أنا من ىلعو ىلع مّ� « اگر حدیث
اند به ھمان معنی خواھد بود در نتیجه حتی  ھا گفته شده اشعریکه درباره جلیبیب و 

 شان خواھد بود! ھای بعدی اگر خالفت به خودشان ھم تعلق پیدا نکند از آن نسل

ماند چنانچه مبارکفوری  باقی می» واليؤدّی عنی إال أنا أو علی«فقط توضیح عبارت 

شکنی  به معنی اعالم پیمان اليؤدی عنی)( :گوید می ۱۵۲، ص ۱۰األحوذی، ج  در تحفه

و برای تأکید معنای اتصال در  اليؤدی عنی إال علی. :گفت بایست می است. ظاھرًا می

افزوده  اليؤدّی علی إال أنا أو علی)( أنا) به عبارت( کلمه أنا من علی)و علی منی( عبارت
ھا  آن از جمله عادات قوم عرب این بود که چنانچه میان :گوید شده است. توربشتی می

شد،  قراردادی درباره بستن یا شکستن عھد و پیمان، اعالن صلح یا جنگ منعقد می
تر از  فقط رھبر و بزرگ آن قوم یا یکی از خویشاوندان نزدیکش که مقامش کمی پائین

 پذیرفتند. میھا  آن و چنین اموری را فقط از کرد می او بود، این امر را اعالم
[در سال دھم ھجری] به ابوبکر دستور داد که سرپرستی  ج زمانی که پیامبر

مسلمانان را در مراسم حج به عھده بگیرد، تصمیم گرفت علی را پس از او و برای 

___________________________ 

 ).۲۴۷۲حدیث شماره ( )س(من فضائل جليبيبباب  فضائل الصحابه،مسلم در صحیحش کتاب ) ١
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اعالن بطالن پیمان میان او و مشرکان [به مکه] بفرستد تا آیاتی از سوره برائت را که 
 :فرماید ی است که خداوند در آن میا ردم بخواند که از آن جمله آیهنازل شده بود بر م

  .]۲۸[التوبة:  ﴾٢٨َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ  ۡ�ََرامَ ٱ لَۡمۡسِجدَ ٱَ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ  لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱإِ�ََّما ﴿
تردید مشرکان [به سبب کفر و شرکشان، از نظر اعتقادی] پلیدند لذا نباید پس  بی«

 »امسال وارد مسجدالحرام شوند. از
این  ج ھمچنین احکام و آیات دیگری را نیز اعالم کرد. به ھمین دلیل پیامبر

حدیث را برای اثبات این امر فرمودند. باید گفت که ابوبکر در ھنگام مالقات علی که 
آیا تو امیر [و رھبر جدید  :پس از او آمده و به کاروان حجاج ملحق شده بود گفت

ام] یا مأمور [ابالغ پیامی از سوی رسول خدا] ھستی؟  ] ھستی [و من خلع شدهحجاج
ای غیرمستقیم به این امر دارد که  من مأمورم. این پاسخ اشاره :علی در پاسخ گفت

حکومت علی پس از ابوبکر خواھد بود که این امر دقیق بر محققان ریزبین پوشیده 
 نخواھد ماند.

 )اثنا عشر اماماً ( و) احادیث
اثنا عرش ( شیعیان اثناعشری برای اثبات اینکه امامانشان دوازده نفرند به احادیث

کنند که در صحیح بخاری به نقل از جابر بن سمره  استناد می رجالً من آل البيت)

پس از من] دوازده «[ :»ون اثنا عرش أم�اً �ي« :فرمود ج روایت شده است که پیامبر
عبارتی فرمود که من آن را [به خوبی] نشنیدم. پدرم  آنگاه» فرمانروا خواھند بود.

 ١»از قریش ھستند.ھا  آن ھمه« :»هم من قر�شلك« :در آن ھنگام فرمود ج پیامبر :گفت

اليزال « :فرمود ج در صحیح مسلم به نقل از جابر آمده است که شنیدم پیامبر
اسالم ھمچنان عزیز و محکم برجا خواھد ماند تا « :»اإلسالم عز�زاً إىل إث� عرش خليفة

سپس عبارتی فرمودند که من آن را » اینکه دوازده خلیفه [و جانشین بر سرکار] بیابند.
پیامبر  :پس از آن چه فرمودند؟ پدرم پاسخ داد ج پیامبر :نفھمیدم. از پدرم پرسیدم

 ٢»از قریش خواھند بود.ھا  آن ھمه« :»هم من قر�شلك« :فرمود

___________________________ 
 آن را روایت کرده است. ۷۲۲۳در کتاب األحکام باب استخالف حدیث شماره  ) بخاری١
 .۱۸۲۱، حدیث شماره قريش باب الناس تبع لقريش واخلالفة يفرا در صحیح خود کتاب اإلمارة،  ) مسلم٢
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ون �اليزال هذا ادلين قائماً حىت ي« :ابوداود این حدیث را چنین روایت کرده است
این دین ھمچنان برجا خواھد « :»هم جتتمع عليهم األمةلكم إثنا عرش خليفة �علي

ماند تا زمانی که دوازده خلیفه بر شما حکومت کند، که امت [اسالمی] درباره 
 »ھند داشت.انفاق و اجماع خواھا  آن [خالفت] ھمه
یابیم که این  طرفانه و به دور از جانبداری در این نصوص اموری درمی با تأمل بی

 کند. گونه استدالل را رّد می
 اوالً 

ھنگامی که حدیث مذکور را به طور کامل مورد بررسی قرار دھیم برای دریافت 
این حدیث  یابیم که معنایش و طرق روایت و الفاظ آن را مورد بررسی قرار دھیم درمی

  :با الفاظ زیر ذکر شده است

 ١»ون إثنا عرش أم�اً �اليزال هذا األمر صاحلاً حىت ي«
  :در روایت دیگری آمده است

 ٢»اليزال هذا األمر ماضياً حىت يقوم إثنا عرش أم�اً «
  :در روایت دیگری آمده است

 ٣»اليزال هذا األمر قائماً حىت يمىض إثنا عرش أم�اً «

  :دیگری آمده استدر روایت 

 ٤»إن هذا ادلين اليزال عز�زاً إىل إث� عرش خليفة«
  :در روایت دیگری آمده است

 ١»اليزال اإلسالم عز�زاً إىل إث� عرش خليفة«

___________________________ 
اسناد آن به شرط صحیحن  :)، شعیب بن أرونؤوط گفته است۲۰۹۶۰احمد حدیث شماره ( ) مسند١

 صحیح است.
اسناد آن به شرط صحیحین  :) شعیب بن أرنؤوط گفته است۲۰۹۶۱احمد حدیث شماره ( ) مسند٢

 صحیح است.
 ).۱۸۰۱، حدیث شماره (۱۹۷، ص ۲، ج بريكاملعجم ال )٣
بنا به شرط مسلم، این حدیث  :گوید شعیب ارنؤوط می ).۲۰۹۰۹احمد، حدیث شماره ( ) مسند٤

صحیح است و رجال آن مورد اعتماد و ثقه و ھمان رجال شیخین ھستند به جز داود که فقط 
 جزو راویان مسلم است.
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  :در روایت دیگری آمده است

 ٢»اليزال هذا ادلين عز�زاً إىل إث� عرش خليفة«
  :در روایت دیگری آمده است

 ٣»اً إىل إث� عرش خليفةً اليزال هذا ادلين منيع«
  :در روایت دیگری آمده است

 ٥»إىل إث� عرش خليفة ٤اليزال هذا ادلين عز�زاً أوقال اليزال انلاس خب�«
  :و در روایت دیگری آمده است

 ٦»اليزال هذا األمر عز�زاً منيعاً ينرصون ىلع من ناواهم عليه إىل إث� عرش خليفة«

 ٧»هم من قر�شلكقار�اً حىت يقوم إثنا عرش خليفة اليزال هذا األمرمواىت أو م«

 ٨»إثنا عرش من قر�ش ك� علياء حىت يملو ةكمسيف  اليزال هذا األمر«

 ٩»ون إثنا عرش خليفة�اليزال هذا األمة مستقيم أمرها حىت ي«

 ١٠»م إثنا عرش أم�ا�ون علي�اليزال أمر هذه األمة هادئاً ىلع من ناوأها حىت ي«

                                                                                                                                              
حدیث صحیحی است و این اسناد  :گوید ). شعیب ارنؤوط می۲۰۸۷۰مسند احمد حدیث شماره ( )١

حدیث شماره  ۱۹۵، ص ۲، ج بري طربانیكاملعجم ال. در به علت وجود (سماک)، حسن است

 ذکر شده است. »اثنی عرش خليفه«) آمده و به جای عبارت آخر حدیث لفظ ۱۷۹۲(

) آن را روایت کرده است و آلبانی آن را صحیح ۴۲۸۰حدیث شماره ( (الفتن)ابوداود در کتاب  )٢
 داند. می

 .۱۸۲باب الناس تبع لقریش و الخالفة فی قریش، حدیث شماره  (اإلماره)مسلم در کتاب  )٣
 این تردید از سوی ابن عبدالصمد است که یکی از راویان حدیث بوده است. )٤
اسناد آن براساس شرط مسلم  :گوید )، شعیب ارنؤوط می۲۰۹۶۲مسند احمد، حدیث شماره ( )٥

خین ھستند با این تفاوت که ابوجعفر صحیح است و رجال ثقه و مورد اعتماد آن ھمان راویان شی
 رازی فقط راوی مسلم است.

اسناد آن به شرط شیخین، صحیح  :گوید ) شعیب ارنؤوط می۲۰۹۶۴مسند احمد، حدیث شماره ( )٦
 است.

 این حدیث صحیح است. :گوید ) شعیب ارنؤوط می۲۱۰۷۱احمد، حدیث شماره ( ) مسند٧
 .۱۴۳۰، حدیث شماره ۱۱۵، ص ۲أوسط، ج  ) معجم٨
 .۱۷۹۸، حدیث شماره ۱۹۶، ص ۲کبیر، ج  ) معجم٩

 .۱۸۰۰، حدیث شماره ۱۹۷، ص ۲کبیر، ج  ) معجم١٠
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 ١»هذه األمة ظاهراً حىت يقوم إثنا عرش خليفةاليزال أمر «

المفارق حىت يمىض من أّمىت و اليزال هذا ادلين ظاهراً ىلع من ناوأه اليرضه �الف«
 ٢»هم من قر�شلكإثنا عرش أم�اً 

المفارق يمىض إثنا عرش و اليزال هذا األمر ظاهراً ىلع من ناوأه واليرضه �الف«
 ٣»خليفة من قر�ش

ادلين عز�زاً منيعاً ظاهراً ىلع من ناوأه اليرضه من فارقه أوخالفه حىت لن يزال هذا «
 ٤»هم من قر�شلكإثنا عرش  كيمل

 ٥»اليزال أمر هذا األّمة ظاهراً حىت يقوم إثنا عرش خليفة«
یابد که قطعًا این  کسی که در این احادیث اعم از صحیح و ضعیف تأمل کند درمی

ھاست  کند. بلکه به معنای نکوھش آن گانه داللت نمی روایات بر مدح این افراد دوازده
 دادن عزت آن خواھد بود. شان آغاز ضعف و سستی امت و از دست که خالفت
کند  به معنای انتھا و غایت ھستند این امر را تأیید می إلی) که( حتی) و( مفھوم

اند. بنابراین مفھوم عبارت ما قبل این الفاظ  این الفاظ تقریبًا در ھمه احادیث تکرار شده
 :فرماید متفاوت است. ھمچنانکه خداوند میھا  آن با پس از

ْ وَ ﴿ ْ ٱَوُ�ُوا ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتََب�َّ  ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�َيُض ۡ�

َ
ِمَن  ۡ�

  .]۱۸۷[البقرة:  ﴾١٨٧ۡلَفۡجرِ� ٱ
و بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته سفید بامداد و رشته سیاه [شب] برایتان از «

 »ھم جدا و آشکار شود.
حتی) با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین در دوره قبل از این ( پس قبل و بعد از

سربلندی و اصالح خواھد بود و از آغاز حکومتشان فساد و خواری به حاکمان عزت، 

___________________________ 
 .۶۵۸۶، حدیث شماره ۷۱۵، ص ۳، ج ) المستدرک١
این حدیث به علت ضعف مجالد،  :گوید ) شعیب ارنؤوط می۲۰۸۷۳احمد، حدیث شماره ( ) مسند٢

 ضعیف است.
 ).۱۷۹۶، حدیث شماره (۱۹۶، ص ۲کبیر، طبرانی، ج   ) معجم٣
این حدیث به علت ضعف مجالد  :گوید )، شعیب ارنؤوط می۲۰۹۴۳احمد، حدیث شماره ( ) مسند٤

 ضعیف است.
 ).۶۵۸۶، حدیث شماره (۷۱۵، ص ۳، ج ) المستدرک٥
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وجود خواھد آمد. ھمچنانکه آغاز امساک و خودداری از غذاخوردن از آغاز آشکارشدن 
 فجر است. بنابراین به خوبی در این امر تأمل کنید.

اما معنی دیگری که احتمال آن وجود دارد این است که خالفت این دوازده تن 
قتل و کشتار ھا  آن ان دوران عزت و سربلندی حکومت اسالمی خواھد بود و پس ازپای

 اند. در حدیث از آن به ھرج و مرج تعبیر فرموده ج کند که پیامبر رواج پیدا می

فرد ھمه  :توان گفت می »ة حتی رأسهاكلت السمكأ«پس ھمچنانکه در عبارت 
قسمتھای ماھی به جز سر آن را خورده است و ھمچنین احتمال این وجود دارد که 

 فرد ھمه ماھی از او تا آخر آن را خورده باشد.
در این حدیث چه داللت صریح و آشکاری درباره عظمت و بزرگی این افراد 

مت ائمه گانه وجود دارد که شیعیان اثناعشری معتقدند که در آن نص بر اما دوازده
 علی، حسن، حسین و نه تن از فرزندان حسین) وجود دارد؟!( گانه دوازده
 ثانیاً 

 »أمراء« و »خلفاء«اشاره شده وصف ھا  آن در حدیث درباره این دوازده نفری که به
گانه که شیعیان ادعا  اند. اما ائمه دوازده خلفا یا امیرانی بودهھا  آن آمده است یعنی

نه خلیفه  اند. نص وجود داشته است، امام، دانشمند و فاضل بودها ھ آن کنند درباره می
ای که خالفت نداشته باشد خلیفه نیست و امیری ھم که امارت  . زیرا خلیفه١و امیر

 نداشته باشد امیر نیست.
ھنگامی که شما با یکی از علمای شیعه مثًال درباره امامت امام جعفر صادق بحث 

چگونه ممکن است امام صادق امام باشد ولی خلیفه نباشد.  :کنید و به او بگویید
امامت منصب و مقامی الھی است که  :درنگ به شما پاسخ خواھد داد تردید و بی بی

رسیدن خلیفه  امام لزومًا نباید خالفت را به عھده بگیرد. اما انسان فقط با به خالفت
 خواھد شد.

کنند  را ذکر میھا  آن ای که شیعه گانه هجا که فھمیدید از میان امامان دوازد از آن
علی بن ابیطالب و حسن بن علی) بودند، ( ھا آن فقط دو تن به خالفت رسیدند که

 یابید! گویی و بطالن استدالل شیعیان به این حدیث را به روشنی درمی تناقض

___________________________ 

 ) که ایشان به خالفت رسیدند.بطالب و حسن بن علی ( جز دو خلیفه راشد، علی بن ابی ) به١
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خواست درباره امامت امامان  می ج بنا به فرض محال اگر پیامبر :گوییم می

إثنا عرش «یا  »إثنا عرش امرياً «ھای  تردید به جای عبارت گانه نصی تعیین کند و بی دوازده

 !کرد می را ذکرھا  آن تک یا نام تک »إثنا عرش اماماً « :فرمود می »خليفةً 

گانه مورد ادعای شیعه نصی  خواست درباره امامان دوازده می ج چنانچه پیامبر

 »ابيطالب لُّهم من بنیك« :فرمود یا حتی می »ناؤهأبو علی« :فرمود تردید می تعیین کند بی

بدین معناست که این خلفا از قریش ھستند. اما این بدان  »لُّهم من قريشك«زیرا عبارت 
معنا نیست که خالفت در میان قریش فقط به یک خاندان تعلق دارد. ممکن است 

زھره و  عدی یا بنی تیم یا بنی اسد، برخی از بنی بعضی از این خلفا از خاندان بنی
 ھاشم باشند. بنی

ه او فصاحت و بالغت کامل داده که از سوی خداوند ب ج بنابراین حدیث پیامبر
کند که منظور از این دوازده نفر که  شده بود، به صورت کامًال واضح و بدیھی بیان می

اند فقط به امام علی و فرزندان او نیست. مگر نه این است که  در حدیث ذکر شده

در ھا  آن اگرچه »لهم من العربك«و  »÷لهم من ولد إسامعيلك« :نفرمود ج پیامبر
و  کرد می را به صفتی ذکر کرد که از دیگران متمایزھا  آن یقت چنین بودند. اما اوحق

تردید  از اھل بیت یا جزو فرزندان امام علی بودند، بیھا  آن شان بود. اگر آن ھمان قبیله
را جزو قبیله قریش اعالم کرد، ھا  آن ج شد. از آنجا که پیامبر این صفت آنان ذکر می

جزو خاندانھای مختلف قبیله قریش ھستند و در میان قریش نیز ھا  آن یابیم که در می
 به ھیچ تیره و خاندانی اختصاص ندارند.

 ثالثاً 
طفیل عامر بن واثله به روایت از عبدالله بن عمرو روایت کرده  طبرانی به نقل از ابی

قاف انلو ن انلقفاكعب كإثنا عرش من عمرو بن  كإذا مل« :فرمود ج است که پیامبر
ھرگاه دوازده نفر از [فرزندان] عمرو بن کعب به حکومت برسند، « :»إىل يوم القيامة

 ١»تردید قتل و کشتار به وجود خواھد آمد. بی

___________________________ 
 .۱۸۳، ص ۱۳ ، جالباری ) فتح١
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الفتن، ( اسناد این حدیث ضعیف است. اما سندی دارد که حافظ نعیم بن حّماد در
به نقل از  - ١تحافظه اس که راستگو ولی کم –) به نقل از یحیی بن سلیم ۹۵، ص ۱ج 

به نقل از  سطفیل به نقل از ابی –که او ھم راستگوست  –عبدالله بن عثمان بن خیثم 

اثنا عرش من عمرو  كإذا مل« :فرمود ج کند که پیامبر روایت می سعبدالله بن عمرو
ھرگاه دوازده تن از [فرزندان] عمرو « :»انلقاف إىل يوم القيامة.و ن انلقفاكعب كبن 

 » بن کعب به فرمانروایی برسند قتل و کشتار به وجود خواھد آمد.
این عبارت  :گوید کتاب فتح الباری می ۱۸۴صفحه  ۱۳ابن حجر عسقالنی در جلد 

دارد. زیرا ھا  آن بودن اشاره به قریشی» از نسل کعب بن لؤی« :که فرمود ج از پیامبر
 »الب بن فھر است که قریشیان از نسل او ھستند.لؤی فرزند غ

کفایتی  اگر این روایت را صحیح فرض کنیم چنانکه از ظاھر آن پیداست بر بی
موجب بدبختی ھا  آن حکومت این دوازده فرمانروا و این امر داللت دارد که حکومت

 یید!مردم و افزایش جنگ و ویرانی شده است. پس کمی بیشتر در این امر تأمل فرما
پیش عبدالله بن مسعود « :در روایت مسروق آمده است :چنانچه کسی بگوید

ای ابوعبدالرحمن آیا از  :خواند. مردی به او گفت نشسته بودیم و او برایمان قرآن می
پرسیدید چند خلیفه بر این امت حکمرانی خواھند کرد؟ عبدالله بن مسعود  ج پیامبر

ام قبل از تو ھیچ کس چنین سؤالی را از من  دهاز زمانی که به عراق آم :پاسخ داد
پرسیدیم. ایشان در پاسخ  ج بله ما این امر را از پیامبر :نپرسیده است. سپس گفت

___________________________ 
ابن حجر خالصه او در بیان اختالف درباره توثیق یحیی بن سلیم طائفی است. ابن  ) این سخن١

مورد اعتماد ودارای احادیث فراوانی  :گوید داند. ابن سعد می معین او را مورد اعتماد وثقه می
دیثش را مرد نیکوکار و راستگویی است. حافظ الحدیث نبود و احا :گوید است. ابوحاتم می

دارای اشکال نیست و او احادیث منکری را از  :گوید شود. نسائی می نوشت و به او استناد نمی می
 کرد. عبیدالله بن عمرو روایت می

من معتقدم که منشأ اختالف درباره یحیی بن سلیم حافظه کم اوست. اما درباره اینکه او از  
اید گفت طبرانی که به بررسی احادیث او کرده است. ب عبیدالله بن عمرو حدیث را روایت می

کند که فقط یحیی بن سلیم این روایات را از عبیدالله بن عمرو روایت  پرداخته است تأکید می
 شود. نکرده است. بدین ترتیب منکربودن او و احادیثش برطرف می
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کند که این  این روایت ثابت می» ١اسرائیل تن، به تعداد نقیبان بنی  دوازده :فرمودند
 دوازده تن افراد فاضلی ھستند و خالفتشان مورد رضایت است.

مجالد بن سعید) وجود ( این حدیث منکر است. زیرا در سند آن :پاسخ باید گفتدر 
دانستن او اجماع دارند. ھیثمی در  دارد که علمای جرح و تعدیل بر ضعیف

در سلسله راویان این « :نویسد دچار اشتباه شده و می ۱۹۰، ص ۵الزوائد، ج  مجمع
داند اما جمھور  ه و مورد اعتماد میحدیث مجالد بن سعید وجود دارد که نسائی او را ثق

نسائی مراجعه کردم.  »نيكاملرتوو الضعفاء«من به کتاب » اند. علما او را ضعیف دانسته
دیگر جرح و تعدیل ھای  کتاب داند و در مشاھده نمودم که نسائی نیز او را ضعیف می

 نیز این گونه از نسائی نقل شده است.
را روایت کرده ھا  آن مجالد بن سعید به تنھایییی است که ھا روایت این حدیث جزو

 :است. اما منکر بودن متن حدیث آشکار و ھویدا است. زیرا در آن، این سؤال آمده است
[فقط] دوازده  :دھد پاسخ می ج این امت [اسالمی] چند خلیفه خواھد داشت و پیامبر

 نفر!
آن نیاز به استدالل  تر از آن است که برای اثبات بودن این امر واضح خالف واقع

، کرد می باشد و چنانچه این نص دوازده تن از حاکمان این امت را ستایش یا نکوھش
نفر بر این امت حکومت خواھند کرد و این   به واقعیت نزدیکتر بود یا اینکه فقط دوازده

 نماید. گویی و عدم تطابق این حدیث با واقعیت، آن را منکر می تناقض
کند خلفایی که بر امت اسالمی حکومت  ایت بر این امر تأکید میبه ھر حال این رو

گانه در نظر  اسرائیل، دوازده نفرند و  امامان دوازده خواھند کرد به تعداد نقیبان بنی
اند. زیرا چنانکه گذشت به جز امام  شیعیان اثنا عشری و دیگران، خلیفه و پادشاه نبوده

 ام امور امت اسالمی را به عھده نگرفتند. زمھا  آن علی و امام حسن ھیچ کدام از
 رابعاً 

تردید تعداد خلفا  نفر محدود نشده است. زیرا بی ۱۲در این حدیث تعداد امامان به 
در میان امت اسالمی بیش از این است. اما چنانکه قبًال ھم ذکر کردیم، این حدیث 

اسالم دارای ھا  آن بدین معناست که تا پایان حکومت این حاکمان یا در سایه حکومت
 عزت و افتخار خواھد بود.

___________________________ 
د آن گوید: به علت ضعف مجالد، اسنا )، شعیب ارنؤوط می۳۷۸۱) مسند احمد، حدیث شماره (١

 ضعیف است.
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به نقل از امام جعفر صادق نقل  ۳۷۲، ص ۲ج اإلرشاد)، ( شیخ مفید در :خامساً 
ھاشم که  کند تا اینکه قبل از او دوازده نفر از بنی قائم خروج نمی« :کند که فرمود می

الغیبه)، ص ( طوسی در» خواند، خارج شوند. ھر کدام مردم را به سوی خود فرامی
 :گفت ÷امام صادق« :نویسد بخار األنوار می ۲۰۹، ص ۵۲و مجلسی در ج  ۴۳۷

ھاشم که ھر یک مردم را به سوی خود  کند تا اینکه دوازده تن از بنی قائم قیام نمی«
 »خواند خارج شوند. فرامی

روشن است که منظور از قائم در روایات مذکور ھمان مھدی منتظر در نزد شیعیان 
افتد و به نظر شیعیان امامیه او یکی از امامان  و خروج او در آخرالزمان اتفاق میاست 

ھاشم  شان است. اما در این روایت شیعه آمده است که دوازده تن از بنی گانه دوازده
کنند. در  خالفت را از برای خود طلب میھا  آن قبل از او خروج خواھند کرد و ھمه

تن ھمان دوازده حاکمی نیستند که در   چرا این دوازده :شود اینجا این سؤال مطرح می
خواھند به زور عقیده وجود نص درباره  حدیث ذکر شدند؟! چرا شیعیان امامیه می

را وادار به پذیرش ھا  آن گانه را به ھمه امت اسالمی تحمیل کنند و امامان دوازده
نه قرآن و] نه حدیث از ذکر اند که [ را انتخاب کردهھا  آن دوازده امام کنند که خودشان

 سخنی به میان است؟!ھا  آن ھا و صفات نام
 سادساً 

ھای مختلف شیعه درباره شناخت امامان و  دھد که ھمه فرقه تاریخ شھادت می
شناسی و ادیان و مذاھب  فرقهھای  کتاب تعدادشان اختالف بسیار فراوانی دارند که

عیان پس از مرگ ھر امام بدان دچار و مملو از ذکر اختالفات و منازعاتی است که شی
 شدند. در شناخت امام بعدی دچار حیرت و سرگردانی می

ھا) را بپذیریم که معتقد به وراثت عمودی در  فحطی( چنانچه نظر شیعیان افطحی
امامت ھستند باید پس از اقرار به امامت عبدالله افطح پسر بزرگ امام جعفر صادق و 

یعیان اولیه معتقد به امامت او بودند، امام حسن عسکری را زید بن علی که برخی از ش
 امام دوازدھم بدانیم.

لذا استدالل شیعه امامیه اثناعشریه به این گونه روایات به ھیچ وجه با امامان 
کند و بدون وجود دلیل علمی بر والدت محمد بن حسن  مطابقت نمی شان  گانه دوازده

) این امر نوعی افتراض، ظن و تخمین است و امام دوازدھم، مھدی منتظر( عسکری
 آید. استدالل علمی قاطعی به شمار نمی
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پس آیا شایسته است که انسان با انصاف و عاقل، عقیده و دینش را براساس اصل 
 ماند؟!  ای قرار دھد که در مقابل چنین نوع نقد علمی پابرجا نمی پایه سست و بی

 گانه وجود ندارد  ای امامان دوازدهه هیچ حدیث صحیحی مبنی بر نص بر نام
از ھشام بن سالم حدیث مشھوری روایت شده «الله خویی چنین پرسیده شد  از آیت

برای او و بعضی از یارانش بلکه  ÷است که در آن آنچه را پس از وفات امام صادق
 کند که چگونه او به ھمراه برگزیدگانی از یاران برای عموم شیعیان روی داد تعریف می

ند. پس بر کرد می رسد تحقیق امام صادق درباره کسی که پس از او به امامت می
عبدالله بن جعفر وارد شدند درحالی که مردم پیرامون او جمع شده بودند. پس بطالن 
ادعای امامت او بر ایشان روشن گردید. پس حیران و سرگردان از پیش او خارج شدند 

توانیم میان این  ... چگونه می :تا آخر روایت. دانستند امام کیست.. درحالی که نمی
پس از وفات او نسبت به جانشینش  ÷روایت که بر جھل یاران بزرگ امام صادق

مشخص نموده است،  ج را از زمان پیامبر ÷داللت دارد و روایاتی که نام ھمه امامان
اطالع باشند  جمع نماییم. آیا امکان دارد ھمه یاران امام صادق نسبت به این روایات بی

تا جایی که در شناخت امام پس از او دچار سرگردانی شوند؟! خویی در پاسخ گفته 
روایات متواتری که از طریق عامه [اھل سنت] و خاصه [شیعیان امامیه] به ما « :است

ھایشان را مشخص  اند و نام را از نظر عدد تعیین کرده† ائمه. رسیده است
که این امر بر مردم و حتی بر  کرد می اند شاید در آن زمان مصلحت ایجاب ننموده

پوشیده و مخفی بماند و این امر در  –ھا  آن به جز تعداد اندک و خاصی از –یارانشان 
 ١.»غیر این مورد نیز اتفاق افتاده است. والله أعلم

این اعتراف و شھادت یک عالم بزرگ شیعه اثناعشری و رھبر حوزه علمیه نجف 
دارترین حوزه علمیه شیعیان مبنی بر این است که روایات  یشه ترین و ر یعنی قدیمی

گانه را به دقیقًا بیان نماید یا احادیث آحادی که  ھای امامان دوازده متواتری که نام
ر مضامینشان به آن اعتماد کنند، وجود ندارد. زیرا در شیعیان بتوانند بدون تردید د

 اند. بوده» رازداران ائمه«کاری است و راویانشان  نظر خویی این روایات نتیجه پنھان

___________________________ 

 .452أجوبة االستفتاءات، اجلزء الثانی، ص يف  رصاط النجاة )١
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آیا از نظر عقلی ممکن نیست که این  :شود این است  سؤالی که در اینجا مطرح می
و سخنی را به امامان نسبت تعداد کم از اصحاب امامان با یکدیگر ھمکاری کرده باشند 
نه تنھا به ھا  آن به ویژه اینکهداده باشند که امامان خودشان ادعای آن را نکرده باشند. 

ھمتایند بلکه روایات  نظیر و بی وسیله نقل چنین روایاتی در میان امت اسالمی بی
 اند؟! را روایت نکردهھا  آن اند که اصحاب دیگر ائمه ھرگز آحادی را نقل کرده

را برای بیان اسرارشان از میان عامه مردم ھا  آن به عالوه، این افرادی که ائمه
 اند چه کسانی ھستند؟ انتخاب کرده

 :نویسد خطاب به چنین افرادی می للحقيقه)و هللا( شیخ علی آل محسن در کتاب
دانستن کتمان بعضی از سخنان از مخاطبان شیعه یا از اکثر شیعیان   تردید حالل بی«
ھاست. به ھمین دلیل امام  سوی امام، به معنای کتمان بقیه علوم و معارف از آن از

) به بسیاری از یارانشان، اعم ابوبصیر، زراره، محمد بن مسلم و †( صادق و امام باقر
 ١»اند. ... علوم ارزشمند و رازھای فراوانی را گفته

ای درباره  الم شیعهرا ذکر کرد و ھیچ عھا  آن این افرادی که شیخ علی آل محسن
اختالف ندارد، فقط گروھی از افراد بودند که به اعتراف خود شیعیان امامیه ھا  آن نام

زراره بن أعین) که ( اند! مثالً  بستن بر اھل بیت را پیشه خود قرار داده دروغ

و شیخ علی  ٢کند او را مدح و ستایش می املراجعات)( عبدالحسین موسوی در کتاب
اند،  یاری از علمای قدیم و معاصر شیعه اثناعشری او را ذکر کردهآل محسن و بس

روایات معتبری از طریق شیعیان درباره طعن و لعن او از زبان امام جعفر صادق ذکر 
 شده است.

 ÷از امام جعفر صادق :کند که گفت کشی با سندش  از لیث مرادی روایت می
 ٣اھد مرد.تردید زراره در گمراھی خو بی :گفت شنیدم که می

شنیدم که  ÷سیار روایت شده است که گفت از امام صادق از مسمع کردین ابی
 خداوند برید و زراره را لعنت کند. :گفت می

___________________________ 

 .۷۹ للحقيقة، صو هللا )١
 ).۱۱۰المراجعات، مراجعه شماره ( )٢
 ).۲۴۰روایت شماره ( (زرارة بن أعني)،، بیوگرافی ۲۲۹ شی، صكرجال ال )٣
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اسناد  اعيان الشيعه)( دانشمند و عالمه شیعه محسن امین جبل عاملی در موسوعه
 ١این دو روایت را حسن دانسته است.

زراره  :روایت شده است که شنیدم از یونس بن عبدالرحمن بن ابن مسکان
خداوند ابوجعفر [امام محمدباقر] را رحمت کند. اما من در دلم نسبت به  :گفت می

ای دارم. از او پرسیدم که چه چیزی باعث شده است که  [امام] جعفر [صادق] کینه
ھایش را  ھا و دروغ رسوایی ÷اینکه امام صادق :زراره چنین بگوید؟ در پاسخ گفت

 ٢کرد. آشکار
تردید  بی :گفت ÷امام صادق :از مسعده بن صدقه روایت شده است که گفت

ھا  آن در روز قیامتدھند.   گیرند سپس آن را از دست می گروھی ایمان را به امانت می
 ٣تردید زراره بن أعین یکی از آنھاست. گویند. بی گیرندگان می معارون) یعنی امانت( را

است که در مدینه در باغی بودم ناگھان کسی دستم را  از ولید بن صبیح روایت شده
برای من نزد  :ام را برگرداندم ناگھان زراره را دیدم. به من گفت گرفت. وقتی چھره

رفتم و جریان را برایش  ÷پس به مسجد نزد امام صادق :گوید دوستت اجازه بگیر. می
به او اجازه نده. زیرا با  :تعریف کردم. او با دستش بر ریش خود زد. سپس سه بار گفت

 ٤خواھد به من زیان برساند. او بر دین من و پدرانم نیست. وجود جایگاه و عمر من او می
بر امام  :آمده است ÷از علی بن حکم به نقل از رجالش به روایت از امام صادق

چند روزی است  :پاسخ دادم :ای؟! گفت کی زراره را دیده :صادق وارد شدم. امام گفت
اھمیتی ندارد ھرگاه مریض شد به عیادت او مرو، اگر ُمرد در  :ام. اما گفت را ندیده او

آری  :گویی؟ امام پاسخ داد آیا زراره را می :اش شرکت نکن! پرسیدم تشییع جنازه
 ٥منظورم زراره است. او از یھودیان و مسیحیان که به تثلیت معتقدند بدتر است.

شنیدم که به  ÷از امام صادق :که گفت از عمران زعفرانی روایت شده است
 :آنگاه کنیه دوازده تن را نام برد و خطاب به آنان گفت -ای ابوبصیر  :گفت ابوبصیر می

___________________________ 
 ).۲۳۷ھمان منبع، روایت شماره ( )١
 .۲۲۸روایت شماره ، ۲۲۵الکشی، ص  ) رجال٢
 .۲۶۳، روایت شماره ۲۳۶) رجال الکشی، ص ٣
 .۲۶۶، روایت شماره ۲۳۷) رجال الکشی، ص ٤
 .۲۶۷، روایت شماره ۲۳۷) رجال الکشی، ص ٥
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ھای ناپسند به وجود نیاورده است. لعنت  ھیچ کس ھمانند زراره در اسالم بدعت -
 ١خداوند بر او باد. این سخن امام صادق بود.

زراره از شما  :گفتم ÷شده است که به امام صادق حالل روایت از زیاد بن ابی
استطاعت) امری را روایت کرده است، ما ھم آن را از او پذیرفتیم و او را تصدیق ( درباره

کند که از شما  او ادعا می :بگو! گفتم :کردیم. خواستم آن را بر شما عرضه کنم. گفت

ِ َ�َ ﴿درباره آیه   .]۹۷[آل عمران:  ﴾٩٧إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَوِ�َّ
ھر کسی که توشه و مرکبی برای سفر  :اید سؤال کرده است که شما به او پاسخ داده
آیا ھر کس که توشه و مرکبی داشته باشد  :داشته باشد. آیا چنین است؟ امام پاسخ داد

نه او چنین  :ادعای او] آری! امام گفت[بنا به  :استطاعت انجام حج را دارد؟! گفتم
ام. به خدا قسم او بر من  سؤالی را از من پرسیده است و نه من چنین پاسخی داده

خداوند زراره را لعنت  :دروغ بسته است! و سه بار این قسم را تکرار کرد. آنگاه گفت
ای  و توشه آیا ھر کسی که زاد :کند! خداوند زراره را لعنت کند! او فقط از من پرسید

شود.  حج بر او واجب می :داشته باشد استطاعت انجام فریضه حج را دارد؟ پاسخ دادم
نه، تا زمانی که به او اجازه داده  :پس آیا او استطاعت آن را دارد؟ پاسخ دادم :او پرسید

در  :گوید آری! زیاد می :آیا زراره را از این امر مطلع کنم؟ گفت :شود. از امام پرسیدم می
کوفه به دیدار زراره رفتم و آنچه را امام صادق گفته بود برایش تعریف کردم و از ذکر 

او استطاعت از جایی برایم تعریف  :ھای امام خودداری کردم. زراره گفت لعن و نفرین
گاھی و نسبت بدان  کند که خودش ھم نمی می داند. این دوست شما از کالم مردان آ

 سخنان بیشتر تأمل کنید.. پس در این ٢بصیرت ندارد
چگونه کسی که با جرأت و وقاحت فراوان در دوران حیات امام صادق بر او دروغ 

شود او را نفرین کند و از او تبری جوید و عیبھایش  بندد تا جایی که امام مجبور می می

___________________________ 
 .۲۴۱، روایت شماره ۲۴۱الکشی، ص  ) رجال١
 .۲۳۴، روایت شماره ۲۲۷) رجال الکشی، ص ٢
این دوست شما از کدام مردان « :آورد مالحظه کنید عبارتی را که زراره درباره امام صادق بر زبان 

گاھی و نسبت بدان بصیرتی ندارد. کنید  چگونه به کسانی اعتماد می :پرسیم آنگاه از امامیه می» آ
گویند؟ آیا این  شان چنین سخن می ورزند و درباره که نسبت به امامان معصومتان طعن می

ھا دوری کردیدو  از آن سکه فقط به خاطر بیعتشان با ابوبکر ج دروغگویان بھترند یا یاران پیامبر
 ھا نسبت دادید؟! ترین اوصاف را بدان زشت
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شود و روایاتش به عنوان  را آشکار کند، درباره اعتقاد مسلمانان مورد اعتماد واقع می
 شود؟ ین مورد پرستش پذیرفته مید

به عراق  :کند اما درباره ابوبصیر باید گفت که کشی به نقل از ابن یعفور روایت می
رفتیم تا پولی کسب کرده و فریضه حج را به جا آوریم. ما گروھی بودیم که ابوبصیر 

والت ای ابوبصیر از خدا بترس و به وسیله ام :مرادی ھم در میان ما بود. به او گفتم
ساکت شو که  :حجت را به جا بیاور! تو مال و ثروت فراوانی داری! ابوبصیر پاسخ داد

 ١پوشاند. اگر ھمه اموال دنیا بر سر دوستتان [امام کاظم] فرو بریزد با عبایش آن را می
 ÷از امام صادق :از ابوبصیر روایت شده است که گفتاز شعیب عقرقوفی به نقل 

ھر بوده است اما آن را کتمان و سپس ازدواج کرده باشد درباره زنی که دارای شو
شود و آن مرد [که تازه با او ازدواج کرده  آن زن سنگسار می :سؤال کردم. امام گفت

شود. زیرا او [درباره شوھردار بودن زن] سؤال نکرده است.  تازیانه زده می ۱۰۰است] 
زنی که  :دم به او گفتم] وارد ش÷بر ابوالحسن [امام موسی کاظم :گوید شعیب می

آن زن  :کند حکم آن چیست؟ امام گفت شوھردار است با مرد دیگری ازدواج می
گیرد. ابوبصیر را دیدم به او  شود و به آن مرد ھیچ مجازاتی تعّلق نمی سنگسار می

درباره زنی که شوھردار است ولی با مرد دیگری ازدواج  ÷از امام موسی کاظم :گفتم
شود و به آن مرد ھیچ حکمی و  آن زن سنگسار می :امام گفتکند سؤال کردم. 
کنم  گمان می :اش دستی کشید و گفت گیرد. ابوبصیر بر سینه مجازاتی تعّلق نمی

 دوستمان ھنوز از خواب [غفلت] بیدار نشده است!
گمان  :خاراند گفت اش را می در حالی که سینه :در روایت دیگری آمده است

. منظور او این بود که ھنوز علم امام موسی ٢امل نشده استکنم علم دوست ما ک می
اطالعی ھا  آن دھد که از کاظم کامل نشده است به ھمین دلیل درباره اموری فتوا می

 ندارد!
نیاز به پرسیدن ندارد و این گفته ابوبصیر  :اما درباره امور اخالقی ابوبصیر باید گفت

دادم. کمی با او شوخی کردم.  ی قرآن یاد میبه زن :گوید در این باره کافی است که می

___________________________ 

 .۲۸۵روایت شماره  (ابوبصري ليث بن البخرتی مرادی)،، بیوگرافی ۲۴۵، ص شیكال رجال )١

و  ۲۹۲روایت شماره  (ابوبصري ليث بن البخرتی مرادی)،، بیوگرافی ۲۴۸-۲۴۷، ص شیكال رجال )٢
۲۹۳. 
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ای ابوبصیر به آن زن چه گفتی؟  :رفتم. امام از من پرسید ÷سپس به نزد امام باقر
. امام به من ١کنم و صورتم را پوشاندم به او گفتم با دستم چنان می :ابوبصیر پاسخ داد

 ٢ھرگز این عمل را تکرار نکن یا به سوی آن زن بازنگرد. :گفت
کننده اسرار امامان به شمار  شیعیان درباره محمد بن مسلم که کتمانھای  کتاب اما

گویند که امام جعفر صادق او را نفرین و لعن کرد و از او تبری جست و  آید، می می
خداوند فقط پس از به  :گفت لعنت خداوند بر محمد بن مسلم که می :گفت
 ٣کند. اطالع پیدا میھا  آن پیوستن امور از وقوع

به امام جعفر صادق خبر رسید که زن عامر بن عبدالله بن جداعه به رأی زراره و 
ھا چه  زن :محمد بن مسلم درباره استطاعت [در حج] معتقد است. امام صادق گفت

ارتباط و سنخیتی با آراء و نظرات دارند؟! به او بگویید که آن دو از والیت من سھم و 
به سوی ھمسرم رفتم و با او سخن  :گوید ند. عامر میای ندارند و چیزی نیست بھره

 ٤گفتم از این نظر برگشت.
بسیاری از  :امام جعفر صادق با تأکید فراوان بر پرھیز از او و جاعالن دیگر گفت

زراره، برید،  :ھا آن ند گمراه شدند از جملهکرد می کسانی که در دینشان ادعای ریاست
نام فرد دیگری را  :گوید ند. ابوصباح راوی میمحمدبن مسلم و اسماعیل جعفی ھست

 ٥ھم ذکر کرد که من حفظ نکردم.

 روایات کوبنده شیعیان!
الله العظمی خویی درباره اینکه روایات متواتری  پس از اعتراف مھم و عجیب آیت

ھای امامان وجود ندارد و علم نسبت به این امر را به طور کامل از  مبنی بر نص بر نام
طرفی و تقوای این  داند که در مبحث پیشین به میزان صداقت، بی ان میآن رازدار

شویم  جا دچار غافلگیری عجیبی می رازداران، اھل سر و یا خواص اشاره کردیم! در این

___________________________ 
حرکتی را که ابوبصیر با دستش نسبت به آن زن انجام داد تصور کنید! ای عبدالحسن موسوی و  )١

 گیرید!؟ ھا می ھا راویانی ھستند که دینتان را از آن علی آل محسن آیا این
 .۲۹۵ھمان منبع، روایت شماره  )٢
 ).۲۸۴شماره ( بیوگرافی (محمد بن مسلم طائفی ثقفی)، روایت ۲۴۵کشی، ص  رجال )٣
 .۲۸۲ھمان منبع، روایت شماره  )٤
 .۲۸۳ھمان منبع، روایت شماره  )٥
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اصول کافی) وجود دارد که ( که در کتاب مھمترین کتاب شیعیان اثناعشری یعنی
 یان بوده است. ھمچنین آن را درمؤلف آن معاصر نواب چھارگانه امام دوازدھم شیع

آیند. از  به شمار میھا  آن بینیم که جزو منابع مھم حدیثی دیگر امامیه میھای  کتاب

 خزار قمی.فايه األثر) ك( شیخ صدوق واخلصال) ( طوسی،الغيبه) ( قبیل
امامان دوازدگانه مذکور در روایات شیعه ھمان امامانی نیستند که  :و آن اینکه

 ھستند!ھا  آن شیعیان معتقد به امامت منصوص
علی بن ابیطالب، « :گانه در نظر شیعیان امامیه اثناعشریه عبارتند از امامان دوازده

باقر) ( العابدین)، محمد بن علی زین( حسینحسن بن علی، حسین بن علی، علی بن 
رضا)، محمد بن ( کاظم)، علی بن موسی( صادق)، موسی بن جعفر( فر بن محمدجع

 عسکری)، محمد بن حسن( ن بن علیھادی)، حس( جواد)، علی بن محمد( علی
 ».)قائم، مھدی منتظر(

گانه از نسل  کند که امامان دوازده این درحالی است که روایات شیعی زیر تأکید می
 نیست!ھا  آن طالب در میان و خود علی بن ابی و علی و فاطمه ھستند ج پیامبر

طرفی در آن تأمل  این روایات کوبنده شیعیان را مطالعه فرماید و خودتان با بی
 نمایید!

 روایت اول
 :به نقل از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است که گفت ÷از امام محمدباقر

ھای اوصیا که از  وارد شدم در حالی که در دستش لوحی بود و در آن نام ÷بر فاطمه
را شمردم دوازده نفر بودند که آخرینشان ھا  آن فرزندان او بودند نوشته شده بود. من

 علی و سه نفر ھم محمد نام داشتند.ھا  آن بود. سه تن از ÷قائم
زیرا » اند. فرزندان فاطمهھمگی از «گانه  کند که امامان دوازده این حدیث بیان می

ھای اوصیا بود که از فرزندان او  در آن نام«گذارد که  روایت بر این نکته صحه می
و امام علی ھمسر حضرت فاطمه بود نه فرزندش. قرینه دوم در روایت اینکه » بودند.

گذارد که سه تن از این دوازده تن نامشان علی است  این روایت بر این نکته صحه می
علی بن «و » رضا)( علی بن موسی«، »العابدین) زین( علی بن حسین«نظور از آن که م

 بوده است. بنابراین امام علی خارج از مصداق حدیث است.» ھادی)( محمد
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 روایت دوم
که مجلسی آن را صحیح دانسته است به نقل از أبی  افی) با سندیکال( کلینی در

زمانی که ابوبکر از دنیا رفت و  :کند که سعید خدری نقل می ھارون به روایت از ابی
این  :به او گفت ÷امیرالمؤمنین :گوید عمر جانشین او شد من حاضر بود. تا اینکه می

و نسل من ھستند. اما جایگاه  ج امت دوازده امام ھدایتگر دارد که از نسل پیامبر
در بھشت در بھترین و برترین قسمت آن یعنی جنات عدن است. کسانی که  ج پیامبر

با او در این منزل ھستند امین دوازده نفر از نسل او ھستند که مادر، مادربزرگ و 
 ١»در آن شریک نیست.ھا  آن ھاست و کسی با نسلشان نیز ھمراه آن

و ھمه از فرزندان  ج گانه از نسل پیامبر کند که امامان دوازده این حدیث بیان می
ھستند. پس در نتیجه خود امام علی خارج از این فھرست خواھد  سعلی بن ابیطالب

 بود.

 روایت سوم
دوازده  :شنیدم که گفت ÷کند که از امام باقر کلینی از زراره بن اعین روایت می

و از فرزندان  ج محدثانی از نسل رسول خداھا  آن ھستند و ھمه ج امام از نسل پیامبر
 ٢ھم پدرانشان ھستند. ÷و علی ج علی ھستند. پیامبر

چنانکه واضح است مفھوم حدیث این است ھمه امامان اھل بیت فرزندان رسول 
طالب ھستند و این بدان معنی است که علی خودش جزو  و امام علی بن ابی ج خدا

ا او از فرزندان رسول نص وجود دارد. زیرھا  آن گانه نیست که درباره امامان دوازده
 گانه است! نیست. بلکه پسرعمو و برادر ایشان و پدر امامان دوازده جخدا

 روایت چھارم

�ث� عرش و إ�« :فرمود ج پیامبر :روایت شده است که گفت ÷از امام محمدباقر
جباهلا، بنا أوتد اهللا األرض أن �سيح و أنت يا ىلع رّز األرض يع� اوتادهاو من ودلی

___________________________ 
گانه و نص بر  ، کتاب الحجة، باب آنچه درباره امامان دوازده۵۳۲و  ۵۳۲، ص ۱کافی، ج  ) اصول١

 .۱۵۴و  ۱۵۳) و الغیبة طوسی، ص ۸ھا آمده است، حدیث شماره ( آن
حدیث شماره  اإلثنی عرشو النص عليهم)،يف  (ما جاء، کتاب الحجة، باب ۵۳۱، ص ۱کافی، ج  ) اصول٢

 ).۱۴) و (۷(
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من به « :»لم ينظرواو بأهلها، فإذا ذهب اإلثناعرش من ودلی ساخت األرض بأهلها
ھای زمین ھستیم، خداوند  ھا و ستون ھمراه تو ای علی و دوازده تن از فرزندانم، کوه

به وسیله ما زمین را استوار کرده است تا ساکناشن را فرو نبلعد. ھرگاه این دوازده تن 
چیزی باقی نخواھد ھا  آن اکنانش را فرو خواھد بلعید و ازاز فرزندانم بروند زمین س

ھستند و  ج گانه از نسل پیامبر این حدیث بدان معنی است که امامان دوازده.» ١ماند
 نیست.ھا  آن جزو ÷براساس آنچه در حدیث ظاھر و آشکار است امام علی

 روایت پنجم 
 :ده است که گفتروایت ش ÷از ابوسعید به صورت مرفوع از امام محمدباقر

از میان فرزندانم دوازده نقیب وجود دارند که نجیب، محّدث « :فرموده است جپیامبر
کند و ھمه  و دارای فھم ھستند، آخرینشان قائم است که بر اساس حقیقت قیام می

 ٢»کند. دنیا را آنگونه که مملو از ظلم شده است پر از عدل و داد می
گانه از نسل  کند که امامان دوازده از آن بیان می این حدیث نیز ھمانند روایت پیش

 گیرد. قرار نمیھا  آن در میان ÷ھستند. پس بدین ترتیب امام علی ج پیامبر

 روایت ششم
درباره  ج از پیامبر :کند خزار قمی در کفایه األثر به نقل از انس بن مالک روایت می

دوازده نفر از ھا  آن :فرمود ج سؤال کردم پیامبر ÷حواریون حضرت عیسی
امامان پس از من دوازده تن و از  :برگزیدگان و یاران خاص او بودند ... تا اینکه فرمود

حواریان و یاوران من ھستند. درود و سالم خداوند ھا  آن نسل علی و فاطمه ھستند و
 ٣باد!ھا  آن بر

 روایت ھفتم
بر حسن بن علی  :ه گفتکند ک خزار قمی به نقل از جناده بن أبی أمیه روایت می

ای موالی من چه  :در بیماری وفاتش وارد شدم. تا اینکه به او گفتم ÷بن ابیطالب

___________________________ 

 .۱۷، حدیث شماره النص عليهمو اإلثنی عرشيف  تاب احلجة، باب ما جاءك ،۵۳۴، ص ۱) اصول کافی، ج ١

 .۱۸حدیث شماره  يهم،النص علو اإلثنی عرشيف  تاب احلجة، باب ما جاءك ،۵۳۴ ، ص۱) اصول کافی، ج ٢

 .۶۹-۶۸، ص فاية األثرك )٣
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ای عبدالله مرگ را چگونه  :کنید؟ امام گفت شده است چرا خودتان را معالجه نمی

به خدا  :سپس به سوی من رو کرد و گفت إنا إليه راجعون.و إناهللا :معالجه کنم؟ گفتم

آن را به ما واگذار کرده است که دوازده امام از  ج ری است که رسول خداقسم این ام
فرزندان علی و فاطمه آن را به دست خواھند آورد. که ھمه ما یا مسموم خواھیم شد 

 ١رسیم. یا به قتل می
 داند.  مرتضی این احتمال را که تعداد امامان بیش از دوازده نفر باشد بعید نمی

ام پاسخ مرتضی به سؤالی است که  که در این باره خوانده ترین چیزی شاید عجیب
فردی شیعه از او پرسیده است و در آن از او درباره وضعیت امامت پس از امام 

براساس مذھب معلوم باید در ھر زمانی امامی باشد  :گوید کند و می سؤال می ÷زمان
توانیم  یل صحیح نمیکه دین را اصالح و مصالح مسلمانان را تأمین کند و براساس دل

شدن تکلیف مطابقت خواھد داشت.  معتقد به این امر باشیم که خروج قائم با زایل
الطاعه خالی نخواھد بود. آیا پس از امام  بنابراین دوره پس از او از وجود امام مفترض

قائم، امام مفترض الطاعه دیگری خواھد بود یا نه؟ اگر به وجود امام دیگری پس از 
ایم و اگر به  گانه خارج شده ئم معتقد باشیم از اعتقاد به امامت امامان دوازدهخروج قا

وجود امام دیگری پس از خروج قائم باور نداشته باشیم در واقع اصلی را که اساس 
ای لزومًا باید امام و حجتی داشته  ایم و آن اینکه ھر دوره مذھب ماست باطل کرده

 باشد.
توانیم بگوییم که با خروج  ما قاطعانه نمی« :مرتضی چنین پاسخ داده است

رود. بلکه ممکن  این تکلیف از بین می ÷الزمان امام محمد بن حسن عسگری صاحب
تواند از  است که پس او جھان مدت زمانی طوالنی باقی بماند و زمان پس از آن نمی
که دین  وجود امامان خالی باشد. ھمچنین جایز است که بعد از آن چندین امام باشند

و منافع و مصالح پیروان آن را حفظ کنند. این امر با آنچه درباره امامت بدان معتقدیم 
کنیم تضاد و تعارضی ندارد. زیرا به ما فقط دستور داده شده است  و از آن پیروی می

را بشناسیم و آن را به طور کامل بیان کنیم. ھا  آن تن را بدانیم و که امامت این دوازده
بودن خارج  ن امر محل اختالف و نیاز است و این عقیده ما را از نام اثنی عشریزیرا ای

___________________________ 
، مبحث شھادت امام حسن به نقل از کفایة األثر ۳۴۱، ص ۱منھاج الصالحین، وحید خراسانی، ج  )١

 .۲۲۷خزار قمی، ص 
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شود که امامت دوازده امام را اثبات  کند. زیرا در نظر ما این نام بر کسی اطالق می نمی
ایم و در این باره ھیچ کس با ما  کند وبدان معتقد باشد و ما این امر را اثبات کرده

 ١»ایم. به این نام شھرت پیدا کردهموافقت ندارد و فقط ما 
این ھمان بحرانی است که نظریه امامت اثناعشری خود را بدان گرفتار کرده است 

 اند! و جز اینگونه فرضھای غیرمنطقی راه خروجی از آن نیافته

 اعتراف مهم شیخ حسین مدرسی طباطبایی
سالیان  :نویسد می ألولی)القرون الثالثة ايف  التشيع ةريكتطور املبانی الف( او در کتاب

خلیفه  ۱۲که در آن به آمدن  ج درازی از انتشار حدیث شریف و بسیار مشھور پیامبر
 ھا آمده بود که پس از دھد سپری شد و در بعضی از نسخه امیر قریش مژده می ۱۲یا 
ھرج و مرج شدیدی مردم را فراخواھد گرفت. اھل سنت از آغاز به این حدیث ھا  آن

 کردند و آن را نسل به نسل روایت کردند. تا اینکه در دوران ولید دوم توجه خاصی
ھای شورشی  ) زمانی که فعالیت مخالفان امویان شدت پیدا کرد و نشانه  ھ ۱۲۵-۱۲۶(

که خالفت اموی را ساقط کرد آشکار شد، در این زمان مردم در ھمه جا آن حدیث را 
را قدری نام ھا  آن که مخالفانشان( اولیهند. در آن ھنگام معتزلیان کرد می روایت
اند) و شورشیان پیرامون یزید بن ولید گردھم آمدند تا تھدیدی برای حکومت  نھاده

دھد که در دوران پایانی حکومت  استبدادی به وجود آورند. بلکه شواھد نشان می
و  ) زمانی که مسأله والیتعھدی او دچار مشکالت  ھ ۱۲۵-۱۰۵( ھشام بن عبدالملک

عثمان که  امیه را دچار تزلزل کرد، بنی موانع فراوانی شد و عواقب آن حکومت بنی
 بردند این حدیث راتکرار دچار ترس فراوانی شده بودند و در آن دوران به سر می

را راشدین ھا  آن ند و معتقد بودند که منظور از آن، سه خلیفه اول کهکرد می
امیه است که نھمین خلیفه ھشام بن عبدالملک  نامیدند و خلفای مورد اجماع بنی می

دانستند  شدن ھرج و مرج می عثمان] مدت پس از آن را دوران حاکم [بنیھا  آن بود و
عثمان که در پایان دوره اموی این حدیث را ترویج و بدان توجه  ... و برخالف بنی

ن ویژه امامان ند، شیعیان به آن اھتمام نداشتند و جز افراد خاص و یاراکرد می خاصی
داد. زیرا شیعیان  اطالع داشتند کسی به نقل و ضبط آن اھمیتی نمیھا  آن که از اسرار

به علت اعتقادشان به اینکه سلسله امامت تا پایان دنیا ادامه خواھد داشت توقع 
___________________________ 

 .۱۴۶- ۱۴۵، ص ۳وسائل مرتضی، ج  )١
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ھای  کتاب داشتند تعداد امامان بسیار بیشتر از این باشد. در حقیقت در ھیچکدام از
اند یا کتابھایی که قبل از پایان قرن  ایان قرن دوم و قرن سوم تألیف شدهشیعی که در پ

اند، این نکته ذکر نشده است که این  اند و از تحریف مصون مانده سوم تألیف شده
گمان ھا  آن حدیث توجه مؤلفان شیعی را به خود جلب کرده باشد یا ھیچ کس از میان

اط دارد. بلکه چنین پیداست که درباره این ارتبھا  آن کرده است که این حدیث به نمی
عثمان آن  پس از آنکه مشاھده کردند که بنیھا  آن اند. شاید حدیث مشھور تردید داشته

ھایی که خالفتشان را ساقط کرد به نفع خود از آن  در ناآرامیکنند و  را تکرار می
نوبخت به  د. بنیکنند، این حدیث را برخالف اعتقادات شیعه دانسته باشن استفاده می

اند، ھمچنین به این حقیقت که امامان دوازده نفرند. حتی  این حدیث اشاره نکرده
سعد بن عبدالله اشعری قمی و ابن قبه در آثارشان که در دسترس ھمگان است به آن 

اند، تا  ھمگی در پایان قرن سوم و ھمزمان با غیبت صغری زیستهھا  آن اند. اشاره نکرده
بودن را  از میان مؤلفان شیعه اولین کسی که مسأله دوازده امامی« :یدگو اینکه می

شیخ صدوق) و محمد ( مطرح کردند دو محّدث بزرگ شیعه یعنی علی بن بابویه قمی
ھای پایانی غیبت صغری زیسته و در ھمان دوران  بن یعقوب کلینی بودند که در سال

 . علی بن بابویه قمی در مقدمه کتاباند . از دنیا رفته ھ ۳۲۹و  ۳۲۸ھای  ھم یعنی سال

گوید که زمانی که برخی از شیعیان معاصر خود را مشاھده کرد  می التبرصه)و اإلمامه(
شوند این کتاب را تألیف کرد که در آن  که درباره اصول مذھب حق دچار تردید می

شیعیان نماید تا  بعضی از احادیثی را گرد آورد که تعداد امامان را دقیقًا مشخص می
 مطمئن شوند که مذھبشان راه مستقیم است. این درحالی است که کلینی در

فصلی را به روایاتی اختصاص داده است که در آن تعداد امامان دوازده نفر  افی)كال(
ذکر شده است. با این وجود این فصل در قسمت مناسبی از کتاب قرار نگرفته است و 

 ١»را به کتاب افزوده است. بعد خودمؤلف آنھا  سال رود گمان می

 اعتراف خطرناکتری از شیخ محمد باقر بهبودی
در تعلیق بر یکی از روایات درباره  ۱۷۲صفحه  معرفه احلديث)( بھبودی در کتاب

بودن نظام امامت را  جا که شما مبحث استثنایی از آن« :نویسد گانه می امامان دوازده

___________________________ 
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درباره نص بر امامان از جمله خبر لوح و ... بینید احادیث روایت شده  دریافتید، می
اند. اگر این روایات  ھمگی در دوران غیبت و حیرت و مدتی قبل از آن جعل شده

بود، در شناخت امامان اھل بیت دچار این اختالف  فراوان، در میان شیعیان امامیه می
لیان درازی شدند و علما، محدثان و دانشمندان بزرگ این مذھب سا شدید و آشکار نمی

نیاز از آن بودند که به سرعت این ھمه کتاب درباره اثبات  ماندند و بی در حیرت نمی
 ھای مردم تألیف کنند!! غیبت و زدودن حیرت از قلب

اگر این مسأله این گونه در نظر شما واضح و ھویداست پس چرا امت اسالمی را به 
دیثتان سالیان دراز از حل آن کنید که علمای بزرگ مذھب و ح وسیله چیزی مبتال می

اند؟! و براساس چه اصلی قطعیت پیدا کردید که این دوازده تنی که شما  عاجز مانده
 ھستید ھمان کسانی ھستند در این نص یا غیر آن ازھا  آن معتقد به امامت و عصمت

 سخن به میان آمده است؟!ھا  آن
 خدایا این تفکر، عجب گمراھی بزرگی است!

 گانه کیستند؟ هخلفای دوازد
اند تا آن را به عدد  شارحان این حدیث برای ذکر نام خلفای مسلمانان تالش کرده

اند. از آنجا که  برسانند گویی با این کارشان موجب تعجیل در برپایی قیامت شده ۱۲
این حدیث از دوازده خلیفه خبر داده است پس باید این تعداد در دوران این نویسنده 

 دوران ما، کامل شود. یا آن مؤلف یا
و نزد ما متوقف نخواھد شد و در سالیان پس ھا  آن کردن است. زمان نزد این عجله

و قبل از ظھور مھدی خلفای دیگری را در خود خواھد داشت... چه کسی ھا  آن از
 افتد؟! تواند به طور قطعی بگوید این امر اتفاق نمی می

ھای خلفا، سعی برخی از نویسندگان  نامتالش این دانشمندان و فضال برای تعیین 
ند به کرد می کند که سعی و مذاھب اسالمی را به ذھن متبار می ھا کتاب درباره فرقه

فرقه، مسلمانان زمان خود را  ۷۳شدن امت اسالمی به  تناسب حدیث که درباره تبدیل
 فرقه تقسیم کنند. ۷۳نیز به 

ھا  آن فرقه) تألیف کردند. از جمله ۷۳( یابیم که کتابی با نام حتی افرادی را می
ھای موردنظر حدیث را  ابومحمد یمنی از علمای قرن چھارم ھجری بود که فرقه

 ھای معاصر خود تعیین کرده بود! براساس نام فرقه
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 اغلب مؤلفان سنی و شیعه به چنین روشی عمل کردند!
 ۷۳ھا از  تعداد فرقهھا  آن اگر دیدگاه این افراد صحیح باشد باید دانست که پس از

 بیشتر شده است!
کسی را که در مورد یک مسأله اعتقادی نظری ھا  آن به ویژه اینکه بسیاری از

 دانستند. ای خاص می متفاوت با بقیه علما داشت او را صاحب فرقه
  :دو امر بودھا  آن به نظرم علت اشتباه

 اوالً 
ھا در زمان  باید آن فرقهگانه. گویی حتمًا  ۷۳ھای  عجله در شناخت نام فرقه

نویسنده یا شارح یا قبل از آن وجود داشته باشند، بدون اینکه مؤلف حتی مقدار کمی 
 ھا پس از او خواھد بود! ھا قرن احتمال بدھد که یکی از این فرقه

 ثانیاً 
ھا. گویی شارحان و ناظران  توجه به تعداد فرقه بیش از توجه به منشأ پیدایش آن

اند که نام ھفتاد و سه فرقه مذکور در حدیث شریف را بیابند.  عھد کردهحدیث با خود ت
پرداختند که  بایست به مفھوم حدیث و ھدف از ذکر این عدد در آن می در حالی که می

 ج افزایش تفرقه در میان امت و وجود یک فرقه بر اساس اسالم ناب محمدی( ھمان
 .)اند برخالف دیگرانی است که از راه منحرف شده

درباره امر دوازده خلیفه نیز باید چنین گفت. ما در امر تعیین نام خلفا مشاھده 
کنند. در حالی که این حدیث صحیح مسلم را  جھت عجله می کردیم که مردم بی

ون �اليزال ادلين قائماً حىت تقوم الساعة أو ي« :فرمود ج خوانند که پیامبر می
ماند تا اینکه  این دین ھمچنان پابرجا می« :»هم من قر�ش.لكم إثنا عرش خليفة �علي

 »قیامت برپا شود یا دوازده خلیفه که ھمگی از قریش ھستند بر شما حکومت کنند.

این دین « :»إن هذا األمر الينقىض حىت يمىض فيهم إثنا عرش خليفة« :یا فرمود
مت خلیفه بیایند [و حکو ۱۲ھمچنان پابرجا خواھد ماند تا زمانی که در میانشان 

 »کنند.]
کند که دوران خالفت این دوازده تن تا روز قیامت  پس حدیث به وضوح بیان می

کند که  ادامه دارد و کسی که دوران خالفت این دوازده تن را به افرادی محدود می
گاھانه به امری برخالف متن حدیث معتقد است. سپری شده  اند، ناآ
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 سؤاالتی که منجر به تنوع در آراء شده است

گانه) آن اندازه واضح نیست که درباره فھم آن اختالف  خلفای دوازده( دیثح
بوجود نیاید یا احتماالت درباره آن زیاد نشود. بلکه سؤاالتی که در اذھان علما به وجود 

گانه موردنظر حدیث است.  آمده است، علت اساسی اختالف نظر درباره خلفای دوازده
نظر دارند که  ی شیعه به جز امامیه اثناعشریه اتفاقھا اما علمای اھل سنت و ھمه فرقه

منظور از این دوازده تن افرادی غیر از دوازده امام موردنظر امامیه است زیرا 
 ھمچنانکه قبًال اشاره کردیم دالیل فراوانی بر بطالن این ادعا وجود دارد.

آن اما چند سؤال در ذھن شارحان این حدیث باقی مانده است که ھنوز برای 
پی بیایند یا با فاصله زمانی پس  در اند. آیا باید این دوازده تن به صورت پی پاسخی نیافته

 از یکدیگر؟
اجماع کند یا اینکه حدیث شریف به احراز موافقت ھا  آن آیا باید امت اسالمی درباره

اجماع ھا  آن ھمه مردم درباره ھمگی«کند؟ یا اینکه عبارت  اکثریت مردم اشاره می
 ١به حدیث افزوده شده است و اصًال صحت ندارد؟» ھند داشت.خوا

ھا  آن آیا باید ھمه این دوازده تن افراد پاک و پرھیزکار باشند یا ممکن است در میان

إن اهللا يلنرص هذا ادلين بالرجل « :فرموده است ج ظالمانی ھم باشند، ھمچنانکه پیامبر
به وسیله انسان گناھکار نیز یاری خواھد  تردید خداوند این دین را [حتی] بی« :»الفاجر

به طوری که در اینجا باید از عزت دین در مقابل کفار و قیام مسلمانان عبرت .» ٢داد
ھای شخصی و فردی که نسبت به بعضی از  گرفت و بدان توجه کرد نه ستم

 افتد! کنندگان یا معترضان نسبت به سیاست این حاکم اتفاق می قیام
بودن آرای  برانگیز و احتماالت مربوط به نص در متفاوت این سؤاالت بحث

ھای دوازده نفر مورد اشاره در حدیث نبوی نقش مستقیم  دانشمندان درباره شخصیت
 داشته است.

در این حدیث به رویدادی که در آینده رخ خواھد  ج ھمگان متفقند که رسول خدا
نکردند که ھر مسلمانی باید نام داد اشاره فرمودند و در این حدیث به این امر اشاره 

___________________________ 

حکم منکربودن  ون اهلرج)ك(ثم يو  لهم جتتمع عليه األمة)ك(درباره عبارت /شیخ ناصرالدین البانی( )١

 .۳۷۶حدیث شماره  السلسلة الصحيحة، :داده است. نگا
 متفق علیه. )٢
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ایمان بیاورد. ھمچنانکه به ھر کدام از ما به ھا  آن این دوازده تن را بداند یا به
آسمانی و روز قیامت ایمان داشته باشد. ھای  کتاب [خداوند]، پیامبران، فرشتگان،

 :فرماید خداوند در قرآن کریم می

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِما ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
  .]۲۸۵[البقرة:  ﴾ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

[خدا، محمد] به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است معتقد  ۀفرستاد«
است [و در رسالت آسمانی خود شکی ندارد] و مؤمنان [نیز] بدان باور دارند. ھمگی به 

گویند:] میان ھیچ  و پیامبرانش ایمان دارند و [میھای  کتاب خداوند، فرشتگان او،
 ».]دانیم گذاریم [و سرچشمه رسالت ایشان را یکی می کدام از پیامبران او تفاوتی نمی

از آن خبر داده  ج گانه با امور غیبی دیگری که پیامبر دوازدهپس حدیث خلفای 

 ذاباً كثقيف يف  إن« :در حدیثی فرموده است ج بود تفاوت زیادی ندارد. مثًال پیامبر
نه تنھا .» ١تردید در میان قبیله ثقیف فرد دروغگو و ویرانگری خواھد بود  بی« :»مب�او

ومعرفت شھرت دارند بلکه ھیچ انسان عقلی ھیچ کدام از علمای مسلمان که به علم 
نگفته است که ھمه مسلمانان باید بدانند که دروغگو و ویرانگر ثقیف چه کی است و 
باید به طور قطعی و بدون تردید اعتقاد داشته باشد که فرد دروغگوی ثقیف فالن 

 شخص و ویرانگر آن نیز فالن شخص است!!
 وید.گ انسان عاقل ھرگز چنین سخنی را نمی

التقوم الساعة حىت �رج رجل من « :در حدیث دیگری فرموده است ج پیامبر
تا زمانی که مردی از قحطان قیام نکند که مردم را با « :»قحطان لیسوق انلاس بعصاه

ھیچ کس نگفته است که ھر .» ٢شود عصایش ھدایت و کنترل کند قیامت برپا نمی
لکه ھدف این گونه احادیث خبردادن مسلمانی باید آن فرد قحطانی را بشناسد. ب

 درباره رویداد خیر یا شری است که برای امت رخ خواھد داد.

___________________________ 

آورده  ۲۵۴۵حدیث شماره  مبريها)،و ذاب ثقيفكر كتاب فضائل الصحابه، باب (ذكمسلم آن را در  )١
 است.

ر الرجل بقرب الرجل)،ن را در کتاب الفتن باب بخاری آ )٢  ۲۹۱۰حدیث شماره  (التقوم الساعة حتی يمّ
 روایت کرده است.
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 طرح مسأله
  :کند که پیامبر فرمود به نقل از آن حضرت روایت می ج سفینه خادم رسول خدا

ون �، ثم ت-تعاىل  –ون ثم يرفعها اهللا �م ما شاءاهللا ان ت�ون انلبّوة في�ت«
 اكون مل�ثم ت –تعاىل  –ون ثم يرفعها اهللا �انلبوة ما شاء اهللا أن تخالفة ىلع منهاج 

 ون مل�ثم ت –تعاىل  –ون ثم يرفعها اهللا �ون ما شاءاهللا أن تكاعضاً، فت
ً
 جرب�ة اك

ون خالفة ىلع منهاج �ثم ت –تعاىل  –ون ثم يرفعها اهللا �ون ما شاء اهللا أن يكفي
بخواھد در میان شما خواھد بود. سپس خداوند پیامبری تا زمانی که خداوند « :»انلبّوة.

آن را به پایان خواھد رساند. پس از آن خالفتی براساس روش پیامبری خواھد بود تا 
آن زمان که خداوند بخواھد. سپس آن را نیز به پایان خواھد رساند. سپس حکومتی 

از آن مقتدر بر سر کار خواھد بود. سپس خداوند بساط آن را بر خواھد چید. پس 
حکومتی استبدادی خواھد بود و تا زمای که خداوند اراده کند ادامه خواھد داشت 
سپس خداوند به دوره حکومت آن نیز پایان خواھد داد. سپس حکومتی براساس روش 

 ١»پیامبران، بر سر کار خواھد آمد.
بود ذکر  ج پس این حدیث در آغاز، مرحله نبوت را که دوران حکومت رسول خدا

است سپس به مرحله خالفت به روش پیامبران پرداخته است که در دوران  کرده
 حکومت خلفای راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حسن تجلی یافته است.

ھای پس از خالفت امام  سپس مرحله حکومت مقتدر خواھد بود که دوران حکومت
 حسن تا پایان حکومت عثمانی است.

___________________________ 
اسناد آن (حسن) است. ھمچنین  :گوید شعیب ارنؤوط می ۱۸۴۳۰احمد، حدیث شماره  ) مسند١

 سحثعلبه الخشنی به روایت از ابوعبیده جرا سنن خود به نقل از ابی ۱۵۵، ص ۲دارمی در ج 
أعفر ثم  كرمحة ثم ملك ورمحة ثم ملو م نبوه�اول دين« :فرمود ج کند که پیامبر روایت می

آغاز دینتان پیامبری و رحمت است، سپس پادشاھی « :»احلر�رو جربوت �ستحل فيها اخلمرك ومل
ھمراه با رحمت و پس از آن پادشاھی قدرتمند بر سر کار خواھد آمد و بعد از آن حکومت 
استبدادی خواھد بود که در سایه آن نوشیدن شراب و پوشیدن لباس ابرایشمی حالل شمرده 

کرد. به ھر حال این حدیث به علت پس از پیامبری دوره پادشاھی با رحمت را ذکر » شوند. می
انقطاع در سند آن ضعیف است و حتی اگر سند آن صحیح باشد به علت تضاد آن با روایات صحیح 

 بودیم. که ذکر شد قطعًا به شاذ بودن آن معتقد می لھمچون روایت سفینه
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است که تجلی آن در مرحله سقوط خالفت تا خالفت  پس از آن حکومت استبدادی
محمد بن عبدالله) یا کمی قبل از آن خواھد بود که او حکومت را به آنچه ( مھدی

 خلفای راشدین بر آن بودند بازخواھد گرداند.
مرحله پس از حکومت استبدادی را بیان  ج نکه ھنگامی که پیامبرآجالب 

خالفت براساس روش پیامبران) یاد کرده و آن را به ( اند از آن به مرحله فرموده
ای اشاره کرده است که احتمال  اند بلکه به مرحله حکومت یک خلیفه محدود نداشته

وجود یک یا دو یا سه یا چندین خلیفه در آن وجود دارد. این امری است که علیرغم 
دارد بسیاری از  در سنت نبوی شواھدی بر این امر وجود –جانب  به نظر این –اینکه 

 اند. مردم از فھم آن غافل مانده
 جبه نقل از پیامبر سالمؤمنین ام سلمة امام احمد و ابوداوود با سندی ضعیف از أم

ون اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل من �ي« :اند که ایشان فرمودند روایت کرده
 ن�ره فيبايعونه ب� الراكهو و ة فيخرجونهكة، فيأتيه ناس من أهل مكاملدينة هار�اً إىل م

در ھنگام مرگ یک خلیفه « :»املقام فيبعث ايلهم جیش من الشام فيخسف بهم ابليداءو
چنان اختالفی به وجود خواھد آمد که مردی از مدینه به مکه فرار خواھد کرد و 
مردمانی از مکه به سوی او خواھند آمد و او را به زور اخراج و در میان رکن و مقام با او 

در بیابان ھا  آن شود که بیعت خواھند کرد. سپاھی از شام به سوی آنان فرستاده می
  .»فرو خواھند برد

کند که خروج مھدی پس از مرگ یکی از خلفای مسلمین  این حدیث بیان می
خواھد بود این بدان معنی است پیش از خروج مھدی خالفتی ھمراه با ستم فراوان 

مرگ این خلیفه مھدی قیام خواھد کرد تا عدالت را در وجود خواھد داشت و پس از 
را فرا گرفته بود. ابن ماجه و حاکم از ھا  آن میان مردم برقرار کند بعد از آنکه ظلم ھمه

اند که  روایت کرده ج طریق ثوبان و امام احمد و حاکم از طریق ابوقالبه به از پیامبر

هم ابن خليفٍة ثم ال يص� إىل واحد منهم ثّم لكُّ م ثالثه، ��كيُقتَُل عند « :ایشان فرمودند
ر شیئاً ال كم قتًال لم يقتله قوم. ثم ذ�تطلع الرايات السود من قبل املرشق، قيقتلون

در کنار « :»لو حبواً ىلع اثللج فإنه خليفُة اهللا املهدیو فإذا رأيتموه فبايعوه :أحفظه فقال
ای ھستند سپس امر  خلیفهشوند که ھمگی فرزندان  گنج شما سه تن کشته می

ھای سیاه از طرف مشرق  نخواھد رسید. سپس پرچمھا  آن حکومت به ھیچ کدام از
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ای قبل از آن در  ظھور خواھند کرد و افراد بسیاری را از شما خواھند کشت به گونه
عبارتی فرمود که  ج میان ھیچ قومی چنین کشتاری اتفاق نیفتاده است. سپس پیامبر

اگر او را دیدید حتی اگر مجبور بودید بر روی برف  :. آنگاه فرمودمن متوجه نشدم
بخزید با او بیعت کنید که او خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین ھمان مھدی 

  ١.»است

فإن فيها «چنانچه البانی گفته است در حدیثی که مفھوم آن صحیح است، عبارت 

شود زیرا  گفته نمی خليفة اهللا)( عبارت نیامده است. زیرا در شریعت »خليفة اهللا املهدی
در این عبارت به علت وجود نقص و عجزی که نسبت دادن آن به خداوند جایز نیست، 

  »خليفة رسول اهللا« :گفت بایست می ایھام وجود دارد و بلکه می
با وجود اینکه سند و متن این دو حدیث خالی از اشکال نیست اما حداقل به عنوان 

 می که درباره حدیث اثنی عشر خلیفه ذکر کردم مناسب ھستند. شاھد برای کال
را فقط به دوره خلفای راشدین و خلفای  ج تواند حدیث پیامبر پس چه کسی می

بنی امیه یا بنی عباس محدود کند و فقط دوره اموی یا عباسی را بررسی کند سپس 
تواند  ای برخالف مفھوم حدیث از آن برداشت کند؟! آری .... کدام یک از ما می نتیجه

س روش بازگشت به خالفت براسا«به طور قطع و یقین تعداد خلفایی را که در مرحله 
ھایشان بحث و جدل کند و  کنند تعیین نماید تا امروز درباره نام حکومت می» پیامبران

بگوید فالن شخص از خلفای دوازده گانه مذکور در حدیث است یا فرد دیگری به جای 
 او شایستگی این امر را دارد؟ 

ده است ھایی را مشخص نکر گذارد اما دوره و نام این حدیث بر امور فراوانی نص می
 ھای این دوازده تن بیازماید!  تا فرد معترض مردم را درباره نام

کثیر درباره این حدیث نوشته است بسیار برایم دلنشین بود زیرا  شرحی که ابن
اند به دور  پیداست او از شتابی که بعضی از شارحان در تعلیق بر این حدیث داشته

 مانده است. 
مفھوم این حدیث بشارت دادن درباره « :گوید تفسیرش می ۳۴صفحه  ۲او در جلد 

وجود دوازده خلیفه صالح و نیکوکار است که حق را بر پا خواھند داشت و در میان 

___________________________ 
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 مردم به عدل و داد حکومت خواھند کرد. این به مفھوم توالی و پشت سرھم آمدن
 و علیخلفای راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان ھا  آن نیست. بلکه چھار تن ازھا  آن

تردید عمر بن عبدالعزیز جزو این دوازده تن  ھستند. ھمین در نظر بعضی از علما بی
تردید قبل از بر پا شدن  اند و بی است. ھمچنین برخی از حکام بنی عباس نیز چنین

 ھا، قیامت فرا نخواھد رسید.  حکومت آن
دیث وارده نیز اشاره و بشارت در احاآید که مھدی مورد  از ظاھر حدیث چنین بر می

و نام پدرش نیز  ج جزو آنھاست. در احادیث چنین آمده است که او ھمنام پیامبر
عبدالله است و ھمچنانکه زمین مملو از ظلم و جور شده است آن را پر از عدل و داد 

  .»خواھد کرد
کنید که او از محصور کردن خلفای  کثیر مشاھده می با تأمل در این سخنان ابن

ه به خلفای پیشین یا معاصر خود خودداری کرد. بلکه فقط نام خلفایی را دوازده گان
تا زمانی « :اجماع دارند و درباره بقیه گفته استھا  آن ذکر کرد که علما ھمگی درباره

  .»به حکومت نرسند قیامت برپا نخواھد شدھا  آن که

  ج همراه با یاران رسول خدا
ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ

َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ
پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «

ھم از ھا  آن گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و
ھایی را آمده ساخته است که در زیر  خداوند خوشنودند و خداوند برای آنان بھشت

مانند، این است  جاری است و جاودانه در آنجا میھا  ھای] آن رودخانه [درختان و کاخ
 »پیروزی و رستگاری بزرگ.

 ج همراه با یاران رسول خدا
درباره اختالف دیدگاه شیعه امامیه با اھل سنت درباره یاران رسول خدا بسیار 

گرفت و این افکار مرا با خود به  اندیشیدم .... و این سؤاالت از ھر سو مرا فرا می می
خواندم سؤاالت پی در پی  برد .... و آثار این نویسنده یا آن مؤلف را می ب میشرق و غر
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آمدند .... و ھر موضوعی را که قادر به مطالعه و بررسی آن بودم،  برای من پیش می
ام که ھر اندازه به ساحل  مطالعه نمودم ... و احساس کردم که وارد دریایی شده

 شود.  نزدیک شوم فاصله آن از من بیشتر می
اما عنایت خداوند مرا به ساحل امن راھنمایی کرد. زیرا به این آیه پروردگار تمسک 

 :فرماید جستم که می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ۚ   .]۶۹[العنکبوت:  ﴾٦٩َ�َٰهُدواْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا
 بهھا  آن آنان که برای [رضایت] ما تالش و در راه [پیروزی دین] ما جھاد کنند«

 »کنیم. منتھی به خود راھنمایی [و مشمول حمایت و ھدایت خویش] می ھای راه
توانست راه حقیقت را به من  ام، نمی فقط مطالعاِت با تأمل و سؤاالِت جسورانه

خواندم،  بنمایاند .... بلکه عقل در برانگیختن بسیاری از سؤاالت درباره ھمه آنچه می
 شت. دیدم نقش بسزایی دا شنیدم یا می می

بسیار مطالعه و تأمل کردم ... به بحث و جدل پرداختم با من مناظره کردند .... 
سالی قبل از باران ...  ھمواره در درونم جدال بر پا بود ھمچون سالیان قحطی و خشک

شود. بارش باران رحمت چندین  اما زمانی که چشمانت بر روی حقیقت گشوده می
 دھد.  برایت به فراموشی می ھای سالیان محنت را برابر آن رنج

بیندیشی و ھا  آن وظیفه تو فقط آن است که دوگام به جلو برداری ... و درباره
درونت را قاضی و حاکم قرار دھی و از تعصب مذھبی و دینی رھایی پیدا کنی ... و 

فقط برای اسالم باشد ... دینی که به تو دستور داده است بندھای  ات گیری جھت
ران و اجداد را رھا کنی و از دلیل و برھان نزد ھر کسی که باشد پیروی تقلید از پد

 کنی. 
این کار را کردم و اتھامات از سوی متعصبان دو فرقه به سویم سرازیر شد. 

تعصب و  باشم نه نمودار ضمیر پویای یک مسلمان بیھا  آن خواستند من ھم مانند می
ف ندارد و حق فقط با دلیل آشکار طرف .... دریافتم که شرع با ھیچ کس تعار بی
مردم نیکی کنند من ھم ھرگاه  شود نه به وسیله اشخاص و من طوطی نیستم که می

نیکوکار باشم و اگر بدی کردند من ھم بدی کنم. راھم در میان دو امر متناقض، بسیار 
 یابم.  باریک است و من بعد از آن برای نھان خودم راحتی و گشایش می

طرفی برای شناخت حقیقت و دوری از ھوی و ھوس را  اھمیت بیجا که  از آن
دانستم، دریافتم که گفتگو نعمتی است که اسالم ارزش آن را باال برده و شایسته  می
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ھای پروردگار، او را شکر کند و  است که انسان با مشاھده، استفاده و احساس نعمت
را ھا  آن واند بخشندهت کند چگونه می ھا را درک نمی کسی که اھمیت این نعمت

 ار باشد و او را یاد کند؟! زسپاسگ

 گفتگو با یک دوست 
اگر به فرض محال خداوند برای تو تقدیر کند که رھبری « :یک بار به دوستم گفتم

صالح و نیکوکار را ببینی که نور و سیمای ایمان و تقوا در او ھویداست که خداوند با 
ای که منافقان را از پیروان حقیقت  است. به گونه فراست و ذکاوتش بر او مّنت گذاشته

یابی که این مرد صالح از  شناسد. اما تو پس از آن در می به وسیله لحن کالمشان باز می
 افراد نیکوکار روی گردانده و منافقان و گمراھان را به عنوان خواص خود برگزیده و

و دنیوی منصوب کرده بر مردم سروری داده است و به مناصب رھبری دینی ھا  آن
به خود اکتفا نکرده و ھا  آن است. بلکه حتی او به دادن این مناصب و نزدیک کردن

را جزو دوستان خاص و ھا  آن پیوند خویشاوندی برقرار کرده باشد وھا  آن بلکه با
کنند و در سفر و  نشست و برخاست میھا  آن ر داده باشد که ھمواره بانزدیک خود قرا

و دخترانشان که ھمسر او ھا  آن داند ھاست حال آنکه می ھمواره با آنجنگ و ... 
 اند ھمگی منافقند!  شده

سپس در حالی که آن زنان در عقد ھمسری آن مرد نیکوکار ھستند آن مرد از دنیا 
برود و آن زنان به نمایندگی از او سخن بگویند و درباره امور دین برای مردم فتوا 

احترام و اعتماد به این مرد نیکوکار، به نزدیکانش نیز و کسانی  بدھند و مردم به خاطر
شان برگزیده اعتماد داشته باشند. پس انسان نیکوکار فقط به  را به رھبریھا  آن که

اطالعی نسبت به  خاطر وجود شرورتی در وجودش یا شھوتی زودگذر یا نادانی یا بی
گوییم بزرگتر  ما درباره او سخن میکند و آن مردی که  افراد خبیث و شرور اعتماد می

و بزرگوارتر از آن است که چنین گمانی درباره او به وجود آید. سپس ای دوستم آنگاه 
قدرت داده است بر مردم حکمفرما ھا  آن بدانی که منافقانی که این مرد نیکوکار به

جایی که  بدی و در کشور تباھی ایجاد کنند تاھا  آن شوند و حق مؤمنان را ضایع و به
احترامی به ناموس و انحراف  مؤمنان بیم ھالک شدن داشته باشند ھمچنین نگران بی

در دین خود باشند به ھمین دلیل مجبور باشند اعتقادات خود را کتمان و در سینه 



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٥٤

خود مخفی دارند و با آن ظالمان مدارا کنند. نظر شما درباره کسی که با قوم خود 
 چنین کند چیست؟ 

به نظر من او یا فرد پلید و گناھکاری است که از اعتماد مردم به  :تدوستم گف
خردی است که دشمنانش او را  بدترین شیوه سوء استفاده کرده است یا نادان و کم

 اند.  مورد بھره برداری قرار داده
 فالنی!  :گفتم
 بلی!  :گفت
گاھانه ا دانی شخصیتی که به او توھین می آیا نمی :گفتم و را به ساده کنی و ناآ

کنی ھمان شخصیتی است که شیعیان اثنا عشری از ما  لوحی یا پلیدی متھم می
قرار  ج ھا یعنی حضرت محمد خواھند آن را به عنوان شخصیت بزرگوارترین آفریده می

 دھیم! 
دانی او فقط شخصیت آن مرد  تو به آن شخصیت توھین کردی در حالی که می

وحی ندارد و معصوم ھم نیست که ممکن است نیکوکاری است که ھیچ ربطی به 
گاھی در مسیر ھدایت گام بردارد و گاھی به شھوت مبتال شود. پس چگونه ما درباره 

 گوییم؟!  دوست پروردگار و آخرین پیامبر مرسل این گونه معتقدیم و چنین سخن می
دچار  دانیم که آخرین پیامبر بودن او به معنای این است که پس از او دینش ما می

شود و ھرگز بیھوده نخواھد بود. پس چگونه است که شیعیان اثناعشری او  تحریف نمی
 خوانند؟!  را خویشاوند و داماد منافقان و ھمسر چند زن منافق می

با دو منافق یعنی ابوبکر و عمر پیوند  ج شیعیان امامیه معتقدند که پیامبر
گرفت و دو دخترش را به منافق  خویشاوندی برقرار کرد و دخترانشان را به ھمسری

با دو زن منافق یعنی  ج دیگری که عثمان بود، به ھمسری داد و ھمچنین پیامبر
اند، ازدواج کرد. زیرا خداوند  ام المؤمنین) نامیده شده( عایشه و حفصه که در قرآن

 :فرموده ج درباره ھمسران پیامبر

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
  .]۶[األحزاب:  ﴾٦أ

از خود مؤمنان نسبت به خودشان اولویت بیشتری دارد [و خواست و  ج پیامبر«
اراده او در مسائل فردی و اجتماعی مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست خودشان است] 

 .»شوند و ھمسران پیامبر، مادران مؤمنان محسوب می
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 خالد بن ولید که منافق دیگری بود، رھبری و فرماندھی سپاه او را به عھده گرفت!
کنند و  توھین میھا  آن دھند و به شیعیان امامیه ھمه این افراد را لعن و دشنام می

 ھستند. ھا  آن معتقد به ارتداد
بن أبی ھا عالوه بر افراد دیگری ھمچون زبیر بن عوام، طلحه بن عبیدالله، سعد  این

وقاص، ابو عبیده عامر بن جراح، عبدالرحمن بن عوف، سعید بن زید و بسیاری از 
ھا  آن آورند، در حالی که را جزو منافقان به شمار میھا  آن کسانی که شیعیان امامیه

را برگزیده و ھا  آن ج افراد متنفذ و قدرتمند بودند و کسی که در زمان رسول خدا
بود نه کسی دیگر. این پیامبر  ج ، ھمان شخص پیامبرانتخاب و مشھور کرده بود

را پس از خود بر جای گذاشت. پس چه کسی در ھا  آن بزرگوار از دنیا رفت در حالی که
کند؟ رسول خدا یا شیعیان امامیه  اشتباه است و چه کسی در راه حقیقت سیر می

قرار بده و تعصب اثناعشری. با صراحت به من جواب بده و وجدانت را به عنوان قاضی 
مذھبی شدید را کنار بگذار و براساس عقلت حکم کن. من از دیدگاه تعصب مذھبی با 

احترامی  گویم. اما ھمچون یک مسلمان که نسبت به این افترا و بی تو سخن نمی
 دھم.  و یارانش معترض است، تو را مورد خطاب قرار می ج درباره پیامبر
در انتخاب یار غارش در  ج شه اشتباه کرد؟ آیا پیامبردر ازدواج با عای ج آیا پیامبر

دچار ھا  آن زمان ھجرت به مدینه اشتباه کرد؟ آیا در ایجاد پیوند خویشاوندی با ھمه
که مسلمانان را از ھمنشینی با افراد شرور و ھمسران پلید  ج لغزش شد؟ آیا پیامبر

 گیرد؟  ی میخودش منافقان، مرتدان و گمراھان را به دوست کرد می نھی
 ج تردید تو از شنیدن و خواندن عقیده شیعیان اثناعشری درباره اصحاب پیامبر بی

کنند و  بدگویی می ج درباره اصحاب رسول خداھا  آن کنی که چگونه عقیده تعجب می
گاھند. پس چگونه ھا  آن این باور که پیامبر و اوصیاء به إذن خداوند از علم غیب آ

داند و از آنچه در لوح  اس روایات شیعه علم غیب میممکن است کسی که براس
گاه است نسبت به انسان تعامل ھا  آن ھایی که با محفوظ است و گذشته و آینده آ

اطالع باشد و کسانی را مقّرب خود قرار دھد که شایستگی تعامل و نزدیکی  کند بی می
 گانه پاک و مطھرند و و امامان دوازده ج ندارند!؟ شیعیان امامیه معتقدند که پیامبر

ھای کوچک و بزرگ و حتی از اشتباه و فراموش  از پلیدیھا  آن به منزه بودن ھمهھا  آن
در انتخاب  ج کنند که پیامبر کنند. اما در ھمان حال با ادعا می کاری تصریح می
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نزدیکی و پیوند خویشاوندی ایجاد کرد دچار اشتباه و ھا  آن افرادی از اصحاب که با
 دھند!  نسبت می ج د و با این امر خطا، غفلت و پلیدی را به رسول خداغفلت ش

 حق با توست!  :دوستم مدتی سکوت کرد سپس گفت
 کرد می او با خود راستگو بود و در اعتراف به حقیقتی که وجدانش به آن حکم

 احساس ناخوشایندی نداشت. 
سوی تعصب و ھوی سوق اشکالی ندارد که انسان به دور از اطرافیانی که او را به 

 گذارند تحقیق کند و در آرامش بیندیشد.  دھند و در اشتباھات باقی می می
مان چه  طرفی نیازمندیم! ھمین پیش از ھالک شدن ھمه ما چه بسیار به این بی

 بسیار به تفکر کردن و اندیشیدن به این شیوه نیاز داریم! 

 انسان به کیش دوست خویش است 
ای است که مؤمن  چنین به ما آموخته است و این وصیت جاودانه ج پیامبر

پرھیزگار فقط با اھل ایمان و متقیان و پرھیزگاران دوستی کند و مرد نیکوکار نیز شاید 
 کند.  کند که او را در دین و دنیا حفظ می فقط با زنی ازدواج می

خليله فلينظر املرء ىلع دين « :کند که فرمود روایت می ج طوسی از رسول خدا
انسان بر کیش دوست خویش است. پس ھر کدام از شما بنگرد « :»م من �الل�أحد

  ١.»که با چه کسی دوست است
درباره ھمنشین نیکوکار و ھمنشین بر بسیار مشھور  ج ھمچنین حدیث پیامبر

ك حامل املسكجلیس السوء و إنما اجللیس الصالح« :فرماید می ج است. رسول خدا
نافخ و �ما أن جتد منه ر�اً طيبهو �ما أن تبتاع منهك وإما �ذي ك�، فحامل املسكنافخ الو
تردید [مثل] ھمنشین نیکوکار و  بی« :»�ما أن جتد ر�اً خبیثهك و� إما أن �رق ثيابكال

ھمنشین بدطینت و بدکار ھمچون کسانی ھستند که یکی مشک به دست دارد و 
آید یا از او  که مشک با خود دارد، یا به دنبال تو میدھد. کسی  دیگری در دم آھنگری می

رسد. اما کسی که در دم آھنگری  خری و یا از او بوی خوشی به مشام می چیزی می
  ٢.»کنی سوزاند و یا بوی بدی از آن استشمام می ھایت را می دمد یا لباس می

___________________________ 
 . ۱۱۳۵حدیث شماره  ۵۱۸، طوسی، ص ) امالی١
 ). ج ر مجل من مناهی رسول اهللا ك(ذباب  ۲۶۶ص  ۲موعه ورام ج ) مج٢
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 احادیث نبوی و روایات ائمه در این باره فراوان است. 

من  ةأو� انلاس باتلهم« :کند که فرمود روایت می ج ز رسول خداامام صادق ا
بیش از ھر کسی، آن کس سزاوار تھمت است که با متھمان « :»ةجالس أهل اتلهم

  ١.»ھمنشین باشد
از دوستانی که نظرت را « :نویسد ای به حارث ھمدانی می امام علی در نامه

پذیرند ولی اعمال ناشایستی دارند پرھیز کن. زیرا ارزش ھر دوستی به ھمنشینان  می
  ٢.»اوست

را نداشته ھا  آن پنج صفت ھستند که ھر کسی یکی از« :گوید امام جعفر صادق می
 ھا آن اش ناتمام، خردش زائل و قلبش مشغول خواھد بود. اولین باشد، ھمواره زندگی

دوست  :امنیت است بسوی گشایش در روزی چھارم :سالمت جسمی است دومی
ھمسر نیکوکار،  :دوست مناسب کیست؟ امام پاسخ داد :سازگار و متناسب. پرسیدم

  ٣.»فرزند و ھمنشین صالح، پنجم که مجموع ھمه این صفات یعنی ... است
ھمنشین ( وھمسر بدکار) ( پس از نظر عقلی چگونه رواست که شیعه اثناعشری

ھیچ نوع بدی را به ھا  آن نسبت دھند و سپس ادعا کنند که ج سوء و بد) را به پیامبر
 دھند؟!  نسبت نمی ج پیامبر

با انسان گناھکار  :ھمچنین از امام جعفر صادق روایت شده است که گفت
پدرم مرا به سه چیز امر و از  :آموزد. سپس گفت ھمنشینی مکن که گناه را به تو می

. از جمله اموری که به من گفت این بود که ھر کس با بدان ٤چیز نھی کرد سه

___________________________ 

 . 196معانی االخيار ص و 90ص  72بحار االنوار ج  )١

حدیث  ذاب)كباب (حتريم مصاحبة ال 335ص  8الوسائل ج  كمستدرو 199ص  71بحار االنوار ج  )٢
 ). ۹۵۹۰شماره (

 . ۱۸۶ص  ۷۱، بحار االنوار ج ۳۴حدیث شماره  نفيه واحدة)ك(مخس خصال من مل ت 284اخلصال ص  )٣
در نظر ھردو  مشاھده کنید که در اینجا وصیت از سوی امام باقر به فرزندش امام صادق است که )٤

تأکید و حرص فراوان امام باقر بر ھمنشینی و مصاحبت با افراد نیکوکر را  –شیعیان معصومند 
در انتخاب دوستان، دامادھا،  ج گویند پیامبر د که میببیند و در مقابل به این ادعای کسانی بنگری

ال قوه و ال حولھمنشینان و ایجاد پیوند خویشاوندی و حتی انتخاب ھمسرانش دچار اشتباه شد. 

 إالّ باهللا العلی العظيم. 
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بد وارد شود مورد  ھای راه و ھر کس به ١ھمنشینی کند از شر آنان در امان نخواھد بود
  ٢.»گردد شود و ھر کس عنان زبان خود را در اختیار نگیرد پشیمان می اتھام واقع می

درباره ھیچ کس حکم ندھید  :روایت شده است که فرمود ÷از حضرت سلیمان
کند. مرد را فقط با ھمانندان و  قبل از آنکه بنگرید که با چه کسانی ھمنشینی می

پس این سخن چه  ٣.»توان شناخت و به رفیقان و یارانش نسبت داد دوستانش می
 بسیار بزرگ و ارزشمند و چه دلیل محکمی است. 

  :ده استشاعر در این باره سرو

ــــه ــــن قرين ــــل ع ــــاءل وس ــــرء تس ــــن امل  ع
 

ـــــــدیكـــــــف  ـــــــارن يقت ـــــــرين باملق  ل ق
 

دربارة مرد و ھمنشینانش سؤال کن که ھر کس از ھمنشین و دوست خود پیروی 
و  ج دوباره یاران رسول خداھا  آن پذیرد. پس از بیان این روایات کند و از آن اثر می می

را ھا  آن رضایت داشت وھا  آن و ھمنشینی بارا برگزیده و از دوستی ھا  آن مردانی که او
 پیوند خویشاوندی برقرار کرد چه نظری خواھند داشت؟! ھا  آن به خود نزدیک و با

سزاوارترین کس برای متھم شدن کس است که با افراد مورد تھمت ھمنشین باشد 
.... ھرگز قبل از بررسی احوال و وضعیت ھمنشینان فردی درباره او حکم صادر نکنید. 

توان شناخت و ھمچنین او به ھمنشینان و  ھر انسانی را فقط با بررسی دوستانش می
نان در درون و ضمیر تو چه انعکاسی شود .... این سخ رفیقانش نسبت داده می

 خواھند داشت؟! 
بیند چه  اثر این واژگان بر نفس مسلمانی که یاران پیامبرش را در زندان اتھام می

خواھد بود .... ای کاش فقط اتھام بود. بلکه افترای صریح درباره آنان و نسبت داد 
 نشان به فسق، کفر و ارتداد است! 

ھمسر نیکوکار و دوست و ھمنشین صالح نداشته باشد  امام صادق درباره کسی که
حکم کرده است که او عقلش را از دست خواھد داد و قلبش مشغول خواھد بود در 

را به چه چیزی نسبت  ج کاستی خواھد داشت. پس علمای شیعه اثنی عشری پیامبر

___________________________ 
) آری کسی که با بدان ھمنشین باشد از بد نامی و مورد اتھام واقع شدن انتساب اعمال دوستانش ١

 . ر امان نخواھد بودبه او د
  .۱۹۱ص  ۷۱) بحار االنوار ج ٢
 به نقل از کنزالفوائد کراجی.  ۱۸۸ص  ۷۱بحار االنوار ج  )٣
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پدران معتقدند که ھمسرش گمراه یا کافر و ھمنشینان [ھا  آن دھند، در حالی که می
 ھمسرانش یعنی ابوبکر و عمر] و دامادش [عثمان] کافر و مرتد بودند؟! 

ھا  آن کند و ھر مسلمانی حق دارد ھا سؤاالتی است که به ذھن انسان خطور می این
 به عنوان قاضی قرار دھد. ھا  آن را مطرح و وجدانش را برای پاسخ دادن به

ماعت و شیعه اثناعشری امامیه ای دیدگاه اھل سنت و ج این ھمان اختالف ریشه
است. این مقدمه سخن بود و تفصیل کالم،  ج درباره یاران و ھمسران رسول خدا

 داللت بیشتری بر حقیقت و بیان جرایم این فرقه خواھد داشت. 

 چه بود  ÷و حضرت لوط ÷جریان زنان حضرت نوح
 :فرماید خداوند درباره ھمسران نوح و لوط می :شاید فردی پرسید

 .]۱۰[التحریم:  ﴾١٠َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن ِعَباِدنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما﴿
ھا در نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند [و با تبانی با قوم خود و گزارش  آن« 

 اسرار و اخبار بدیشان] به آن دو خیانت کردند. 

 رود؟  نمی ج پس چگونه گمان خیانت درباره زنان پیامبر
در نزد خردمندان ثابت شده است که خداوند نوح و لوط را در  :گوییم در پاسخ می

زمان حیاتشان از وجود این دو زن پاک و منزه کرده است. این دو پیامبر خود شاھد 
پاک ھا  آن اند و خداوند ساحتشان را از وجود عذاب خداوند نسبت به آن دو زن بوده

بایست  شود که اگر [بنا به فرض محال] می کته روشن میکرده است. پس از این ن
تردید این امر  جست بی برائت میھا  آن شد یا از پیامبر از وجود یکی از زنانش پاک می

 افتاد.  اتفاق می ج در زمان حیات رسول خدا
داخل در ھا  آن کند که جا که این امر اتفاق نیفتاده است، این امر ثابت می از آن
 شان با رسول خدا بودند.  شوییپیمان زنا

ھا و  میان زینتھا  آن چگونه ممکن است که چنین نباشد در حالی که خداوند به
اموال دنیا و ماندن در کنار رسول خدا و ارتباط با او در دنیا و آخرت حق انتخاب داده 

 :فرماید است و می
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ  �ُّ

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

ُ
َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨أ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ

َ ٱفَإِنَّ  َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمن�ُ  �َّ
َ
ۡجًرا َعِظيٗماأ

َ
  .]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩نَّ أ

خواھیـد،  اگـر شـما زنـدگی دنیـا و رزق و بـرق آن را می :ای پیامبر به ھمسرانت بگو«
ای مناسب بدھم و شما را به طرز نیکویی رھا سازم. اما اگـر شـما  بیایید تا به شما ھدیه

ای قـانع  زنـدگی سـادهخواھید [و از نظر مادی بـه  خدا، پیامبرش و سرای آخرت را می
 »ھستید] خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است.

ھا  آن و سرای آخرت را برگزیدند و چنانچه یکی از ج و آنان ھمگی خداوند، پیامبر
تردید خداوند آن را برای  داشت بی گزید و در ضمیر خود نفاق می دنیا را بر می

برداری نکند و نسبت به ساحت  تا ھیچ سودجویی از آن بھره کرد می پیامبرش آشکار
 مطھر رسول الله اظھار تردید ننماید. 

جای تعجب اینکه شیعیان ھمواره درباره آیه تطھیر و پاک بودن اھل بیت از ھر نوع 
کنند. اما معتقد نیستند که  گویند و ھمواره آن را تکرار می پلیدی بسیار سخن می

ا که سرور اھل بیت و بھترین آنھاست از ازدواج و پیوند زناشویی با خداوند پیامبرش ر
 زنان منافق و فاسد حفظ و اھل بیت را پاک و مطھر کرده است. 

معصومند و  ج خواھیم با استفاده از این امور ادعا کنیم که ھمسران پیامبر ما نمی
و عبادتگر دیگر، اشتباه ماند ھمه مؤمنان نیکوکار ھا  آن کنند. بلکه ھیچ گاه اشتباه نمی

آورند.  کنند. سپس توبه به جای می دھند، نافرمانی می کنند و کار درست انجام می می
ھرگز صحت نداشته و نخواھد ھا  آن اما ادعای شیعیان امامیه درباره ھیچ کدام از

 داشت. 
و که خاتم پیامبران است و پس از ا ج تواند تصور کند پیامبر چگونه انسان عاقل می

پیامبر و وحی دیگری نخواھد آمد به ھمسرانش فرصت خیانت و ارتداد پس از او داده 
به علت ھا  آن مادران مؤمنانند و وجود ھر گونه پلیدی درھا  آن شود در حالی که

  ١موجب ھالک شدن امت خواھد شد؟! ج نزدیکی و قربشان به رسول خدا
___________________________ 

ھای شیعیان را که درباره ام المؤمنین عایشه سخن گفته است ورق بزنید تا  است که کتاب ) کافی١
او را ام الشرور نامیده و  يم)(الرصاط املستقامور بسیار عجیب و شگفتی را ببینید. بیاضی در کتاب 

نسبت به کتاب خداوند که او را (ام المؤمنین) نامیده طعن ورزیده است. زیرا خداوند درباره پیامبر 
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 :فرماید است که خداوند در قرآن میاین در حالی 

  .]۱۰[الممتحنة:  ﴾١٠ۡلَكَوافِرِ ٱَوَ� ُ�ۡمِسُكواْ بِعَِصِم ﴿
 »و با زنان کافر [غیر اھل کتاب] ازدواج نکنید.«

کنند.  شیعیان امامیه گاھی ام المؤمنین عایشه را به کفر و گاھی به نفاق متھم می
او را به عنوان ھمسرش نزد خود باقی بگذارد از او  ج پس چگونه جایز بود که پیامبر

 جدا نشود؟! 

ْ بِعَِصِم ﴿ حّر عاملی به نقل از امام محمد باقر درباره  ﴾١٠ۡلَكَوافِرِ ٱَوَ� ُ�ۡمِسُكوا
ھر کس که ھمسر کافری دارد یعنی ھمسرش مسلمان  :گوید می .]۱۰[الممتحنة: 

نیست و خود آن مرد مسلمان است. باید آن مرد اسالم را به ھمسرش عرضه کند و 
چنانچه آن را قبول کرد. آن زن ھمسر او باقی خواھد ماند. در غیر این صورت او از 

و نھی کرده آن زن مبراست و خداوند از نگه داشتن آن زن و حفظ پیوند زناشویی با ا
  ١است.

در ھمه این  –پس اگر نعوذ بالله ام المؤمنین عایشه کافر، مرتد یا منافق باشد 
مگر اینکه  کرد می داد و از او دوری براساس قرآن آن را طالق می ج حاالت باید پیامبر

از نفاق او  کرد می که از سوی خداوند فرستاده شده بود و دین او را تبلیغ ج پیامبر
گاه بودند! اطالع   نداشت ولی شیعیان امامیه اثنا عشری به نفاق او آ

 قرن الشیطان) مقصود ام المؤمنین عایشه است؟! ( آیا در حدیث
ای  است به جاست کمی درباره شبھه سحال که سخن پیرامون ام المؤمنین عایشه

 کنند تأمل کنیم.  و ھمسرانش ھمواره آن را تکرار می ج که دشمنان رسول خدا
، عایشه رأس کفر ج براساس حدیثی از رسول خدا :روزی به من گفتھا  آن ی ازیک

 نامیده شده است! 

                                                                                                                                              
ۡزَ�ُٰجهُ ﴿: و ھمسرانش فرموده است

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
و ھمسران پیامبر مادران « .]٦[األحزاب:  ﴾٦أ

شمارد.  نامند به ھمین دلیل نفرین و لعن کردن او را جایز می مجلسی او را منافق می» مؤمنانند.
ورزد و ھمگی با این سخنان ادعای دوست داشتن  قمی در تفسیرش نسبت به ناموس او طعن می

 برایند. ھا از این اعتقاد م و محبت علی و اھل بیت را دارند در حالی که آن
 . ۳۶۳ص  ۲قمی ج  ) تفسیر١
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 دلیلت را بیاور تا ببینیم!  :گفتم

قام « :کند که روایت می ساو حدیثی از بخاری را ذکر کرد که عبدالله بن عمر
هنا الفتنه ثالثاً من حيث يطلع قرن  :ن اع�شه، فقال�خطيباً فأشار �و مس جانلىب

به خطبه ایستاد و به سوی حجره عایشه اشاره کرد و سه بار  ج پیامبر« :»الشيطان
  ١.»شود فتنه از سوی اینجاست جایی که شاخ شیطان از آن خارج می :فرمود
 در این روایت چه شاھدی بر ادعایت وجود دارد؟  :گفتم

 خانه عایشه، او را شاخ شیطان نامیده است.  با اشاره به ج پیامبر :پاسخ داد
إلی) تفاوت وجود دارد. در حدیث عبارت ( نحو) و( در زبان عربی میان :به او گفتم

[نحو یعنی به جھتی که آن شیء در  »فأشار إىل بيت اع�شه«نه  »فأشار �و بيت اع�شه«
رود]  یء به کار میآن مسیر قرار دارد نه خود شیء اما إلی برای اشاره دقیق به خود ش

ای از زبان عربی برده باشد آن را  و این امری است که ھر کس که کمترین بھره
داند. اما چنانکه پیداست کینه و بغضت نسبت به ام المؤمنین عایشه چشم و دلت  می

 را کور کرده است. 
آیا گمان « :کند و آن اینکه پرسم که حقیقت را برایت روشن می از تو سؤالی می

گوید شاخ شیطان اینجاست و  کند و می به خانه عایشه اشاره می ج کنی که پیامبر می
سپس خودش در آن خانه و در ھمان حجره با عایشه به سر خواھد برد و اقامت خواھد 

 کرد؟! 
بگذار از ام المؤمنین عایشه که او را متھم کردی و به او افترا نسبت دادی، بگذریم 

در نظر تو آنقدر کم ارزش است که با زنی  ج آیا رسول خدا« :سؤال بپرسم و از تو یک
 این چنین به سر ببرد و او را به ھمسری خود در آورد؟! 

دادی ھرگز  به خدا قسم اگر به جای تعصبات کور مذھبی خردت را قاضی قرار می
 کردی.  گفتی و چنین گمراھانه بحث نمی چنین سخنان باطلی نمی

شاره کردی از عبدالله بن عمر و ھمچنین به شیوه دیگری روایت شده حدیثی که ا
ھا و  کنند که منظور از اشاره به خانه عایشه اشاره به مشرق و فتنه است و بیان می

___________________________ 

) ۳۱۰۴حدیث شماره ( »ج بيوت أزواج النبیيف  ما جاء« ) بخاری آن را در کتاب فرض الخمس، باب١
 روایت کرده است. 
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ھایی بوده است که در آنجا رخ خواھد داد و امت را تضغیف خواھد کرد. خوارج،  آشوب
  ١ھمگی از شرق ظھور کردند.قدریه، سبأیه، کیسانیه و معتزلیان و دیگران 

را دیدم در حالی  ج پیامبر :کند که روایت می سبخاری به نقل از عبدالله بن عمر
گاه باشید که فتنه از این طرف ظھور  :گفت و می کرد می که به سوی شرق اشاره آ

خواھد کرد، فتنه از اینجا به وجود خواھد آمد، جایی که شاخ شیطان از آن خارج 
  ٢.»خواھد شد

 عالوه بر این، آیا خانه عایشه خانه رسول خدا نیست؟! 
شاخ شیطان است؟ [پناه بر خدا]  ج کنند خانه رسول خدا آیا این گروه ادعا می

ای است که  کسی که شایسته است مصداق شاخ شیطان را به خود بگیرد ھمان اندیشه
ھمسران و یاران این چنین ھمه تیرھای اتھامش را با درندگی و وقاحت تمام به سوی 

 نشان رفته است.  ج پیامبر
ھای اخالقی را در مقابل رسول خدا و ھمسران و  این افترازنندگان نه تنھا ارزش

اند، بلکه گویی درباره این آیه پروردگار نیز خود را به فراموشی  یارانش فراموش کرده
 :اند که خداوند فرمود زده

  .]۴[الشرح:  ﴾٤َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ ﴿
 »تردید نام و یاد تو را گرامی و واال داشتیم. بی«

 ج اگر ھمسر و یاران پیامبر سمبل خیانت باشند پس چه نام نکویی برای پیامبر
 ماند که مردم با آن از او یاد کنند؟!  باقی می

 ام المؤمنین عایشه و جنگ جمل 
تو عایشه را  :به من گفت یکی از شیعیان در مجلسی که مرا در آن دعوت کرده بود

 داری!  کنی و طعن وزیدن نسبت به او را روا نمی ستایش می

___________________________ 
بدان معنی نیست که علما، امامان و افراد نیکوکار از آن سرزمین بر نخواھند خواست که این  ) این١

 ھاست.  ظور اشاره به صفت غالب این سرزمینامر کامًال واضح است. اما من
آن را  ۳۲۷۹صحیح خود کتاب (بدء الخلق) باب صفة ابلیس و جنوده حدیث شماره در  ) بخاری٢

 است.  روایت کرده
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و مادر  ج این امر چه اشکالی دارد که او براساس نص قرآن ھمسر پیامبر :گفتم
ورزند و نسبت به او  مؤمنان است. بلکه باید بر آنان ایراد گرفت که به او طعن می

 کنند!  احترامی می بی
قیام کرد؟ آیا در  ÷دانی او بر امام زمانش یعنی امیر المؤمنین علی یآیا نم:گفت

 جنگ جمل چنین و چنان نکرد؟ 
ھا استناد  بدان سدالیلی که تو برای محکوم کردن ام المؤمنین عایشه :به او گفتم

 کنی خود دلیلی بر محکومیت تو ھستند.  می
به عراق  سنین عایشهخواھم صحت یا عدم صحت خروج ام المؤم من در اینجا نمی

 ند تحلیل کنم که علت این قیام چه بود؟ کرد می را به ھمراه کسانی که او را ھمراھی
ھمگان متفقند که ام المؤمنین عایشه معصوم نیست و او ھمانند مؤمنان دیگر کار 

 ج گویم که پیامبر شود. اما با صراحت تمام می کند و مرتکب اشتباه ھم می درست می
اند و در آن از خروج او به عراق  که در حدیث حوأب که شیعه و سنی آن را روایت کرده

داشت و به خود  اند، خودش به ھمسری او راضی بود و او را دوست می خبر داده
 . کرد می نزدیک

که او را برای خود برگزید و نسبت به او رضایت و او را دوست داشت و  ج آیا پیامبر
جنگ و درگیری ھا  آن شود و میان دانست او با علی دچار اختالف می در ھمان حال می

 به وجود خواھد آمد، آیا پیامبر در این دوست داشتن اشتباه کرد؟! 
ه خودت از زنانی شبیه دانی ک آیا خودت را بیش از رسول خدا پرھیزگار و متقی می

او را  ج کنی؟ در حالی که او زنی پاک و مطھر بود که پیامبر این اوصاف پرھیز می
برای دوستی و ھمسری و ھمراھی خود برگزیده؟ این در حالی است که تو امری را به 

 کنی؟!  دھی که خود را از آن مبرا می رسول خدا نسبت می
تر، خردمندتر ھستی که او تا زمان وفاتش او را در  پرھیزکارتر، پاک ج آیا تو از پیامبر

 عقد ھمسری داشت؟ 
 آن فرد سکوت کرد و نتوانست جواب دھد. 

 تواند جز این حقیقت را بر زبان بیاورد؟!  انسان عاقل چگونه می
تواند ادعا کند که او از  از میان این لعن کنندگان و دشنام دھندگان کدامیک می

گاھتر است؟ تر،  رسول خدا فھمیده  با درک و شعورتر و به امور آ
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بگذار این مدعیان بیایند و در میان مردم و در حضور ھمگان آن را اعالم دارند تا 
پوشانند و در نھان  را بشناسند که به جای آن حقایق را میھا  آن مردم حقیقت درونی

 ورزند.  نسبت به رسول خدا، ھمسران و یارانش طعن می
زمان بررسی جنگ جمل فرا رسیده است. درباره اینکه ام  اکنون :سپس گفتم

تردید با  المؤمنین عایشه در جنگ جمل چنین و چنان کرده است چه دلیلی داری؟ بی
 تاریخ.  :اطمینان پاسخ خواھی داد

کدام تاریخ؟ در فھم حادثه جنگ جمل به کدام روایت  :آنگاه از تو خواھم پرسید
 کنی؟  تاریخی استناد می

سیف بن عمر ضبی) به صورت تنھا و منفرد ( ر حوادث جنگ جمل را فقطبیشت
روایت کرده است که او دروغگوی مشھوری است و بسیاری از علمای اھل سنت و 

 اند!  برخی از علمای شیعه نیز بر دروغگو بودن او صحه گذاشته

ابن  ه)النهايو البدايه( شوند مانند تاریخی که امروز مطالعه میھای  کتاب ھمچنین

دیگر ھمگی به ھای  کتاب ابن جوزی و املنتظم)( ابن اثیر و التاريخ)يف  املكال( کثیر،

اند. این افراد فراوانی  اعتماد کرده تاريخ الطربی)( در کتاب ّبیروایت سیف بن عمر ض
کنند تا به  تاریخی را ذکر میھای  کتاب ھایشان نام بسیاری از ھای نوشته که در حاشیه

کنند دست پیدا کنند خود را به  نوعی از استناد در آنچه درباره مطاعن صحابه نقل می
کنند  ھا این امور را از فقط از تاریخ طبری نقل می زنند که بیشتر این کتاب نادانی می

ا که آن ھم به روایت سیف بن عمر ّضبی یاد شده اعتماد دارد. به ھمین دلیل ب
استدالل به ذکر این روایت در فالن کتاب تاریخی و بدون توجه به اسناد و نقد آن به 

 شیوه علمی استناد به آن روا نیست. 
چگونه ممکن است چنین نباشد در حالی که این روایت را فقط سیف بن عمر ّضبی 

 گویی مشھور است.  روایت کرده است که او دروغ
او در دینش مورد اتھام است. ھمچنین به  :گوید ابونعیم اصفھانی درباره او می

 اعتبار است و چیز خاصی نیست.  زندقه متھم شده است احادیثش بی
کند. ابوحاتم  احادیث ساختگی را از افراد مورد اعتماد نقل می :گوید ابن حبان می

 :گوید احادیثش متروک است، احادیث واقدی ھم چنین است. دارقطنی می :گوید می
 لحدیث است. متروک ا
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اند  منکر و ناشناختهھا  آن بعضی از احادیثش مشھور ولی بیشتر :گوید ابن عدی می
 است.   را روایت نکردهھا  آن که کسی

 اند که ضعیف است.  نسایی و دارقطنی درباره او گفته
 اما نظر علمای شیعه درباره سیف بن عمر واضح و روشن است و نیاز به اثبات ندارد. 

را براساس » صحابی ساختگی دیگر ۱۵۰عبدالله بن سبأ و «گری کتاب مرتضی عس
کننده  ای اساسی تألیف کرده است که عبارت است از اینکه او تنھا روایت اندیشه

  ١داستان عبدالله بن سبأ است و او در نظر اھل سنت و شیعیان مطعون است.

معجم رجال ( کتاب این ھمان چیزی است که آیت الله العظمی ابو القاسم خویی در

تردید اسطوره ابن سبأ و  بی« :گوید کند و می آن را تأیید می )207ص  11احلديث ج 
ھای خطرناک او ساختگی و جعلی است و سیف بن عمر دروغگو و  داستان آشوبگری

  .»را ساخته و پرداخته استھا  آن جاعل حدیث

___________________________ 
کننده و اساسی ابن سبأ در فتنه کشته شدن  بن عمر به تنھایی به ذکر نقش تعیین ) سیف١

کننده ابن سبأ در این جریان و  پرداخته است. ما باید میان انفراد او در ذکر نقش تعیین سعثمان
تردید وجود این شخصیت به  صحت وجود شخصیتی به نام عبدالله بن سبأ تفاوت قائل شویم. بی

ھایی مانند تاریخ ابن عساکر به وسیله روایاتی که برخی دارای  وسیله روایات اھل سنت در کتاب
ھا  صحیح ھستند و در نظر شیعیان با روایاتی در رجال الکشی و الغارات ثقفی که برخی از آنسند 

نیز سند صحیح دارند ثابت شده است و اقوال علمای قدیم شیعه و سنی وجود این شخصیت را 
گویند که ھمان غلو او درباره امام  کند. این اقوال و روایات درباره امور حقیقی سخن می ثابت می

کنند.  ی و طعن نسبت به شیخین است که فقط افراد نادان یا متکبر و معاند وجود او را انکار میعل
نیاز  شیخ علی آل محسن که از علمای معاصر و بزرگ شیعه است، ما را از بیان تفصیل این امر بی

جای تعجب است « :نویسد در رد بر حسین موسوی می )34للحقيقه ص و (هللاکرده و در کتاب 
ترین امور و مسایل علم  ای از ساده انی که ادعای فقیه و مجتھد بودن دارند چگونه مسأله سادهکس

ماند و آن مسأله مشھوری است که تقریبًا در میان علما و فقھای امامیه  رجال بر آنان پوشیده می
 گذشته و حال درباره آن اتفاق وجود دارد که عبدالله بن سبأ شخصیتی است که وجود داشته

 ۳۶ھمچنین در صفحه » اند. ھای مشھور علم رجال وجود آن را تأیید کرده است و علما در کتاب
علمای مشھور شیعه و از جمله کاشف الغطاء به وجود عبدالله بن سبأ « :نویسد ھمان کتاب می

ه معتقدند و اینکه او درباره امیر المؤمنین ادعای خدایی و الوھیت کرد. امام علی او را به ھمرا
کردند، سوزاند، این امری است که ھمه کسانی که  افراد دیگری که درباره او چنین ادعایی می

گاھند. ھای علم رجال و آرا بحث می درباره کتاب  » کنند از آن آ
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 کنید؟!  خورد میاگر این چنین است، پس شما را چه شده است که دو گانه بر
گویید سیف بن عمر ّضبی را  باره جریان عبدالله بن سبأ سخن میرھنگامی که د

کنید روایت  خوانید اما زمانی که پیرامون ام المؤمنین عایشه بحث می دروغگو می
و بدین ترتیب به ھمسر  ١دانید سیف بن عمر ضبی را معیار قرار داده و صحیح می

  ٢ورزید. ن میطع ج پیامبرمان حضرت محمد
 اید؟  ساس قرار دادهھا را ا و دروغشما را چه شده است که امور ثابت را رھا کرده 

 :نامیده استنمگر خداوند در قرآن کریم ھمسران پیامبر را ام المؤمنین 

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
  .]۶[األحزاب:  ﴾٦أ

 » [مؤمنان] ھستند.ھا  آن و ھمسران او [پیامبر] مادران«
پس به وسیله این آیه ھمگی مادران مؤمنان ھستند و این بدان معنی است که ھر 

برای مؤمنان را نپذیرد، در واقع نص قران را رّد کرد، و نسبت به آن ھا  آن کسی مادری
 کفر ورزیده است!
کند این ھای محکم و واضح را به کناری بنھد و از آیات متشابه پیروی  اگر فردی آیه

امر دلیل آشکاری بر گمراھی و دور شدن از مسیر ھدایت است. خداوند در این باره 
 :فرماید می

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ َبَه ِمۡنُه  �َّ   .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡلفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰ

از حق زوایای وجودشان را فرا  ھایشان کژی است [و گریز اما کسانی که در دل«
 »افتند. انگیزی و تأویل [نادرست] به دنبال متشابھات می گرفته است برای فتنه

 بیزار بود  سگفتگوی با فردی که از عمر بن خطاب

___________________________ 
این سخن من به معنی انکار روایات متواتری نیست که در تاریخ درباره وقوع جنگ جمل و  )١

ن ذکر شده است. بلکه سخن درباره جزئیات آن جنگ است که از مشارکت ام المؤمنین عایشه در آ
 سوی جعل کنندگان حدیث و دروغگویان بسیار تحریف شده است. 

در اینجا شایسته است نسبت به بعضی از مؤلفان که در موضوع (شھادت عثمان بن عفان) به  )٢
تحریف حقایق و  ھا ایترو کنند اعتراض نمایم که در این روایات سیف بن عمر ّضبی اعتماد می

ھمچون عمار بن یاسر، ابوذر غفاری و ام المؤمنین  ج حرمتی به ساحت بعضی از یاران پیامبر بی
ھا با تاریخ  ھا تأمل نماید و تعارض آن عایشه و ... وجود دارد که فقط کسی که در مضمون آن

 یابد.  صحیح را مشاھده کند این امر را به خوبی در می
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ھای  ام به بعضی از کتابفروشی پس از چاپ اول کتابم، مانند عادت ھمیشگی
 ز آنجا بخرم. شیعیان رفتم تا چند کتاب مورد نیاز خود را ا

اعتقادی و تاریخی ھای  کتاب ای از کتابفروشی مشغول بررسی و دیدن در گوشه
 بودم که عبارت عجیبی را از زبان مردی شنیدم که در کنار فروشنده ایستاده بود. 

زدن  دادم اما به بررسی و ورق رغم اینکه به سخنان این دو نفر گوش می علی
بارتی را در میان کالمشان شنیدم که توجه مرا به خود پرداختم. اما ع ھا نیز می کتاب

 جلب کرد. 
ای شنیدم که پس از آن  فرزند صھاک) را ھمراه با خنده( یکی از آن دو عبارت

 :گفت ای به معنای سکوت کرد. گویی فروشنده به او می فروشنده به آن مرد اشاره
 مواظب باش که در مغازه فردی سنی وجود دارد. 

کردن پرداختند اما این  بود که از آن دو شنیدم. سپس دوباره به صحبتاین سخنی 
خواستم بخرم،  ھایی را که می بار درباره صھاک چیزی نگفتند. در این ھنگام کتاب

 انتخاب کردم و کنار فروشنده ایستادم. 
در این ھنگام دچار تردید شدم که آیا با آن دو صحبت کنم و آنچه را که درباره 

رگواری ھمچون عمر بن خطاب که خداوند به وسیله او اسالم و مسلمانان را صحابی بز
نائل شد، بگویم یا سکوت کنم. زیرا  ج یاری داد و به افتخار خویشاوندی با پیامبر

ای ھستند که این امور را  پیرو عقیدهھردو  موضوع سخن بیان خودشان است و
  ١پذیرد. می

___________________________ 
گویم کینه و بغض خواننده شیعه را نسبت به  ین کتاب درباره عمر بن خطاب سخن میکه در ا ) من١

کنم. زیرا در نظر شیعیان شخصیت  او و حتی نسبت به خودم به علت تمجید و مدح او احساس می
عمر با داستان حمله به خانه حضرت زھرا و سقط جنین او چنان که بعضی از روایات ساختگی 

اند که ھیچ  ھا در روایاتی ضعیف از نظر متن و سند ذکر شده دارد. این اسطوره اند پیوند ذکر کرده
اعتباری ندارند و من این داستان خرافی را در ادبیات دو فرقه شیعه و سنی از نظر متن و سند 

ام و این موضوع را در خالل کتابی که درباره حضرت زھرا  بررسی به صورت علمی و دقیق نقد کرده
خواھم به من توفیق نگارش و چاپ این کتاب  به چاپ خواھم رساند. از خداوند می خواھم نوشت

 را در سریعترین زمان ممکن عنایت کند.
شخصیتی که در اذھان  :گوییم تابد می به ھمین دلیل به خواننده شیعه که مدح عمر را بر نمی 

ست و میان عمر و شیعیان نسبت به این صحابی بزرگوار ترسیم شده است. لزومًا صحیح نی
و اھل بیتش از دو جھت پیوند خویشاوندی برقرار شده است که نشان دھنده ایمان و  جپیامبر
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اند و در مسیر آن گام  ه به باطل دل بستهاما من دلم به حالشان سوخت که چگون
را نصیحت کنم. به ھمین ھا  آن دارند به ھمین دلیل وظیفه خود دانستم که برمی

خواھم آن را به  کنم. اما سخنی دارم می ببخشید که کالمتان را قطع می :دلیل گفتم
 شما بگویم. 

 بفرما.  :فروشنده گفت
ر به فرض محال یک یھودی یا مسیحی به دھم ... اگ تو را به خدا قسم می :گفتم

ای مسلمانان شما معتقدید که پیامبرتان با عمر بن خطاب پیوند  :شما بگوید
کنید که عمر بن خطاب ھمان کسی  خویشاوندی برقرار کرد و در ھمان حال ادعا می

که پیامبرتان داماد اوست، پسر زن زناکار و فاسدی به نام صھاک است و او نتیجه زنای 
  ١درش خطاب با صھاک است.پ

دھد که ھمسران پیامبرتان مادران  تان شھادت می این درحالی است که قرآن
دھد که حفصه دختر عمر بن خطاب، ھمسر  مؤمنانند. ھمچنین تاریخ شھادت می

 بنابراین براساس ادعای شما او از نسل صھاک است!  ،پیامبرتان بوده است
کنید چه پیامبری است که داشتن  ز او دعوت میاین پیامبری که ما را به پیروی ا

 کند؟!  چنین نسبی را قبول می
سپس به مردی که با فروشنده مشغول صحبت کردن بود نگاه کردم. ناگھان دیدم 

رغم ساده  اش تغییر کرد. در این ھنگام احساس کردم سخنانم علی که رنگ چھره
او بسیار تأثیر گذاشته است. به ام در مطرح کردن مسأله بر روی  بودن و آرامش نسبی

به خدا قسم من به عنوان یک  :ھمین دلیل سخنم را چنین به پایان رساندم و گفتم
کنم بلکه من فقط یک مسلمانم  سنی و پیرو اھل سنت و جماعت با شما صحبت نمی

                                                                                                                                              
با  ج بوده است پس ازدواج پیامبر سطالب امام علی بن ابی و  ج جایگاه واالی عمر در نظر پیامبر

ھاست. ھمچنین ازدواج عمر بن  حفصه دختر عمر دلیل واضح و آشکاری بر پیوند و عالقه میان آن
خطاب با ام کلثوم دختر امام علی نشان دھنده محبت و دوستی متقابل میان عمر و علی است و 

دھند درباره عمر دلیل  مدحی که در کتاب نھج البالغه شیعیان که آن را به امام علی نسبت می
نه حضرت زھراست که دیگری بر عمق عالقه میان آن دو و ساختگی بودن داستان حمله به خا

بعضی از علمای بزرگ شیعه از جمله مرجع دینی بزرگ شیعیان عالمه محمد حسین فضل الله 
اند. پس چه زیباست که امور را در چھار چوب صحیح آن و به دور از ھر  درباره آن تشکیک کرده

 ھا بررسی کنیم.  گونه تعصب و تندروی و اعتماد بر اسطوره
 . 177(لقد شيعنی احلسني) ص ، و کتاب ۲۱۲ص  3ج ول، بحرانی، كشكال )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٧٠

که نسبت به دین و پیامبرش غیرت و تعصب دارد به خدا قسم شما با این ادعاھای 
د در واقع به ایشان اھانت یدھ ھمسران و خویشاوندان پیامبر نسبت می باطلی که به

 کنید.  می
ای که اختالف درباره آن را از حد  اید به گونه شما درباره مسأله امامت مبالغه کرده

خالفت را غصب کردند و شما درباره  ج معقول فراتر بردید. معتقدید که اصحاب پیامبر
مرتد شدند و به دین پیشین خود «گفتید که ھا  آن دربارهطعن ورزیدید و ھا  آن عدالت

پوشی از این امر بگذریم تا شاید ما و شما در گفتگو به  سعی کردیم با چشم» بازگشتند
 کنید؟!  ھا و حیثیت افراد توھین می راه حلی دست یابیم. اما چرا به ناموس

پرسم و  میاز تو یک سؤال  :سپس سخنانم را متوجه فروشنده کردم و گفتم
 خواھم که با صراحت و وضوح کامل به من پاسخ بدھی.  می

 بفرمایید!  :اش ھویدا بود گفت ھای تردید و نگرانی در چھره در حالی که نشانه
ای که به  ای منتسب به زنی زناکار یعنی خانواده چنانچه زنی از خانواده :پرسیدم

 شوی آن زن ھمسر تو باشد؟  زنا مشھور است به تو پیشنھاد شود آیا راضی می
 پناه بر خدا .... ھرگز و بدون تردید این پیشنھاد را نخواھم پذیرفت.  :گفت
شود که داماد عمر بن  اضی میر ج کنید که پیامبر پس بنابراین آیا گمان می :گفتم

 خطاب شود که در نظر شما عمر زنازاده است؟!
بینی که خود را از امری که از آن بیزاری  برتر می ج آیا خودت را از رسول خدا

 دھی؟!  نسبت می ج داری اما ھمان عمل را به پیامبر برحذر می
 یح نیست وھا آمده است، صح ھمه آنچه در کتاب :در این ھنگام فروشنده گفت

پیوند خویشاوندی وجود داشت و ما به ھا  آن یاران رسول خدا ھستند و میان او وھا  آن
 ورزیم!  عمر طعن نمی

چند لحظه پیش او و ...» سبحان الله « :به او نگاھی کردم و با خودم گفتم
ند و اکنون وضع کرد می شرمی فراوان درباره عمر بن خطاب بدگویی دوستش با بی

د و عمر به یکی از نزدیکان و اصحاب گرامی پیامبر تبدیل شد. این چه تغییر کر
دھد به جای آنکه در مقابل خود و دیگران صریح و  اعتقادی است که به انسان یاد می

 »! پرست تغییر جھت بدھد واضح باشد. ھمچون آفتاب
ائفه احترامی ط بدین ترتیب آن مرد ھمه آنچه را که به طور یقین درباره طعن و بی

دانست انکار کرد. اما من ترجیح دادم درباره  امامیه نسبت به نسب عمر بن خطاب می
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کند و حتی اگر در باطن ھم بدان معتقد باشد با او بحث  امری که در ظاھر آن را انکار می
ھایم شنیده بودند تکذیب و آن مرد را تصدیق و نّیت او  و جدل نکنم. پس آنچه را که گوش

 بندگان واگذار کردم.  را به خداوندِ 
ھایم خیلی کلی بود و مادامی که شما به  اشکالی ندارد .... حرف :سپس به او گفتم

ھایی را که برداشته  این امر اعتقاد ندارید لزومًا متوجه شما نیست. سپس قیمت کتاب
 فروشی خارج شدم.  بودم به فروشنده پرداخت کردم و از کتاب

 دانستن امور غیر معقول  مشروع دانستن دروغ و معقول
کنند و  به جز شیعیان اثناعشری ھیچ کدام از ادیان یا مذاھب دروغ را تقدیس نمی

 دانند!  آن را مشروع و صحیح نمی
 ۵۸ص  ۱در آغاز ورود به این مبحث دشوار از این سخن تقی الدین ابن تیمیه جلد 

ما با استفاده از نقل، عل« :گفت م که میکرد می تعجب منهاج السنه النبويه)( کتاب
 دروغگوترین فرقه ھستند و دروغ در میان ١روایت و إسناد اجماع دارند که رافضیان

ھای  دار است. به ھمین دلیل علما و دانشمندان مسلمان به وسیله دروغ ریشهھا  آن
بلکه آن را جزو اقوال و نظرات  .»دھند را از دیگران تشخیص میھا  آن فراوانشان

ھای متعصبانه مذھبی آن زمان به آن گرایش داشت.  دانستم که گرایش ی میا تندروانه
اما من این کالم را مورد بررسی و تأمل فراوان قرار دادم و در پایان دریافتم که سخنی 

 به جا و کامًال دقیق است! 
دھد و بدون ھیچ  زیرا علما و مراجع شیعه امامیه به دروغ رنگ و لعاب شرعی می

 کنند.  حیایی آشکارا آن را اعالم میگونه شرم و 
آیا در استدالل علیه فرد دروغگو یا  :از آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی پرسیده شد

کند چنانچه دروغ ادعاھای او را باطل کند، دروغ گفتن  کسی که گمراھی را ترویج می
 جایز است؟! 

___________________________ 
کنند. از جمله اینکه  اھل سنت به چند علت این اصطالح را به شیعیان امامیه اطالق می ) علمای١

طالب والیت و دوستی شیخین یعنی  زمانی که امام بزرگوار زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی
ن نسبت به آن دو او را رد کردند [رفضوه] به ھمین شا را پذیرفت به علت کینه سابوبکر و عمر

ھا را رافضه نامید. ھمچنین گفته شده است به این علت رافضه نامیده شدند که  دلیل امام زید آن
 . 28ص  1العرب ج و 435ص  4جمموع الفتاوی ج ابوبکر و عمر را رد کردند. نگا 
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غ گفتن ممکن باشد، چنانچه رّد آن سخن باطل فقط با درو :او در پاسخ گفته است
  ١جایز است.

شیعیان اثناعشریی مملو از آن ھای  کتاب ھایی که به ھمین دلیل از فراوانی دروغ
دھند تعجب  نسبت می ج است و اکاذیب فراوانی که به مخالفانشان و اصحاب پیامبر

اش یا پاسخ گفتن به شبھات مخالفانش مجبور  نکنید که اگر عالم شیعه در اثبات عقیده
 باشد دروغ خواھد گفت. 

آری اگر روایاتی را دیدی که در نظر شیعه امامیه دارای اسناد صحیح است و نه 
ھای  شان کھکبندد بلکه به ستارگان و  تنھا به مخالفانشان و یاران پیامبر دروغ می

 دھند تعجب نکنید.  دیگر نیز نسبت دروغ می
وارد  ÷مردی بر امام صادق :کند که کلینی به نقل از ابو صالح عجالن روایت می

آری! خداوند  :فدایت شوم! آیا این گنبد آدم است؟ امام پاسخ داد :شد و به او گفت
مغرب دیگر  ۹۳ما گنبدھای بسیاری دارد. مگر نه این است که در پشت این مغرب ش

ھاست و با نور آن روشنی  ھای سفیدی که مملو از آفریده وجود دارد و سرزمین
دانند  نمیھا  آن اند. یابند. ھرگز به اندازه یک لحظه ھم نسبت به خدا نافرمانی نکرده می

 »! جویند که آیا آدم آفریده شده است یا نه و از فالن و فالن برائت می
فالن و فالن) ابوبکر و عمر ( منظور امام از :گوید ث میمجلس در شرح این حدی

  ٢بوده است.
آفریده شده است یا نه از ابوبکر و عمر  ÷دانند آیا آدم شگفتا مخلوقاتی که نمی

 جویند!!  برائت می
حدیث مشھور و مورد اعتماد شیعه ھای  کتاب این گونه روایات در بسیاری از

را صحیح و معتبر ھا  آن ققان و دانشمندان امامیهاثناعشری فراوان است و بعضی از مح

رشح أخبار آل يف  العقول ةمرآ( شیخ محمد باقر مجلسی درھا  آن اند. از جمله دانسته

است. من این روایت را بررسی کردم و دریافتم که از طریق چند سند و با الرسول) 

___________________________ 

 . ۱۲۴۵ال شماره سؤ ۴۴۷ص  1أجوبة االستفتاء ات ج يف  رصاط النجاة )١

آن را  )168و 167ص  26مرآة العقول ج )، مجلسی در (۳۰۱، حدیث شماره (تاب الروضهكافی، كال )٢
 صحیح دانسته است. 
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فقط در نزد شیخ محمد الفاظ مشابھی از نظر معنی نقل شده است که تعداد روایات آن 
  ١رسد. دوازده روایت) می( بن حسن صفار به

بدین ترتیب خرافات با اعتقادات آمیخته شد و خشم خود را با نفرین یاران رسول 
 خدا فرونشاندند. 

 اال باهللا.  ةال قوو ال حول

 ابوبکر و عمر) ( محقق ثانی و عادت به لعن شیخین

شوند  دار و عبادتی یاد می داری، روزه زنده ای از مردم پس از مرگشان به شب عده
در نظر مردم ھمچون ھا  آن کنندگان جای تعجب است این صفات که برای کوتاھی

 آید.  المثل در می ضرب
ای از دشنام دادن و نفرین کردن ھستیم که برای ما ارث  اما ما در برابر نمونه

 ید آن را حمل نماید. سنگینی از خود بر جای گذاشته است که در روز قیامت با
اش او را  او ھمان شیخ محقق کرکی عاملی است که شیخ عباس قمی در بیوگرافی

کننده مذھب امامیه، سرور محققان ارزشمند، رھبر  او ترویج« :کند چنین معرفی می
شیعیان زمان خود و عالمه روزگار و عصر خود شیخ بزرگوار نور الدین علی بن 

  ٢.»ستعبدالعالی کرکی عاملی ا

شیخ نور الدین علی بن ( در شرح زندگانی البحرين) ةلؤلؤ( یوسف بحرانی در کتاب
عبدالعالی که امروزه به محقق ثانی مشھور شده است به نقل از نعمت الله جرایری در 

شد  بر مرکبش سوار میھرگاه  او« :نویسد چنین می رشح غوالی اللئاللی)( مقدمه کتاب
 »! فرستاد رفت آشکارا بر شیخین و پیروانشان لعن می و یا راه می

چنانکه پیداست عادت به نفرین و لعن شیخین چنان بر او غلبه پیدا کرده بود که 

هوت«نام کتابی را با  تألیف کرد و بحرانی  »الطاغوتِ و لعنِ اجلبتِ يف  رسالةُ نفحاتِ الالَّ
  ٣و ذکر کرده است.آن را جزو آثار ا

 نھفته است .... ھا  آن ھایی که در ھا تعجب کرد چه بسیار کینه واقعًا باید از این قلب
___________________________ 

 ....). و املغرب يعرفوهنمو األئمة أن اخللق الذی خلق املرشقيف  ، (باب509بصائر الدرجات ص  )١

  .161ص  3األلقاب ج و نیكال )٢

 . 153لؤلؤة البحرين ص  )٣
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 تر است.  آید از این ھم عجیب اما آنچه در ادامه می

 بهترین شیوه برای دشنام دادن به یاران پیامبرت!! 
ھا یا مجالس  هچنانچه از یکی از علمای شیعه، شیخین و سایر اصحاب را در حسینی

آیا ھرگز ابولھب  :کنند، بپرسید روضه خوانی و عزاداری یا نوارھای صوتی بسیار لعن می
تردید عالمت تعجب و شگفتی  اید؟! بی یا ابوجھل یا کفار دیگر مکه را لعن و نفرین کرده

را بسیار شکنجه و  ج ھایی که پیامبر اش نمودار خواھد شد. زیرا این شخصیت بر چھره
 با ھمه توانشان با اسالم مبارزه کردند، در نظر او اھمیت چندانی ندارند! 

دھند که دشمنان اول و  به دیگران چنین یاد میھا  آن اند یا به آنان چنین یاد داده
پیوند خویشاوندی برقرار کرد ھا  آن ھستند که ایشان با ج آخرشان ھمان یاران پیامبر

را ھا  آن در آورد و دخترانشان را به ھمسری گرفت وھا  آن ه عقد یکی ازو دخترش را ب
 به خود نزدیک کرد و آنان جزو خواص او بودند! 

 اگر محقق کرکی تصمیم گرفته است که در ھمه احوال و در ھر زمانی شیخین
) را نفرین کند بدانید که عالمه بزرگ شیعه محمد نبی تویسرکانی که سابوبکر و عمر(

دة العلامء( به مْ مشھور است برای بزرگداشت یاران پیامبرش روش نوینی  املحققني)و عُ
 دانید این روش چیست؟!  دارد. می

بدان که بھترین مکان « :نویسد می ۹۲ص  ۴ج  لئالی األخبار)( تویسرکانی در کتاب
زمانی است که در توالت ھستی و در ھمه ھا  آن و زمان و حالت برای نفرین و لعن

خداوندا عمر را نفرین  :احل دفع و طھارت و استبراء با خیال راحت چندین بار بگومر
کن سپس ابوبکر را نفرین کن سپس عمر و عثمان را لعن کن آنگاه عمر و معاویه را 
نفرین کن سپس عمر و یزید را لعن کن. آنگاه عمر و ابن زیاد را لعن کن. آنگاه ابن 

ر و عمر را نفرین کن. سپس ھمه سپاھشان و سعد و عمر را نفرین کن و سپس شم
عمر را لعن کن. پروردگارا بر عایشه، حفصه، ھند وام الحکم و ھمه کسانی را که از 

 »!!! اند تا روز قیامت نفرین و لعن بفرست. اعمالشان راضی
ھا را برایش زیبا جلوه  خداوند او را نابود کند... آری شیطان این گونه این جھالت

 اوست که وی را کور، کر و گمراه کرده است. دھد و  می
 :نویسد امام محمد بن صبیح بن سّماک در رّد بر تویسرکانی و پیروانش می

دھند و مسیحیان ھم یاران  را دشنام نمی ÷دانی که یھودیان، یاران موسی می«
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 ج کنند. پس ای نادان تو را چه شده است که به یاران محمد را نفرین نمی ÷عیسی
ای ... آیا به گناھان خود  دانی از کجا آمده گویی در حالی که می می ناسزا

ترسیدی.  فکر کرده بودی از [خشم] خداوندی میھا  آن تردید اگر به ای؟! بی اندیشیده
تا از سخن گفتن پیرامون گناھکاران  کرد می بایست گناھانت تو را به خود مشغول می

داری؟  را از بدگویی نیکوکاران باز نمی ی! چه شده است چرا زبانتکرد می خودداری
ادبی  اگر تو انسان نیکوکاری بودی نسبت به بدکاران و گناھکاران فحاشی و بی

ی. اما تو از کرد می آمرزش بکردی و بر ایشان از درگاه خداوند مھربان طل نمی
گیری. ای آنکه یاران  می  گناھکارانی به ھمین دلیل بر شھدا و نیکوکاران خرده

گرفتی بھتر از  خوابیدی و در روز، روزه نمی کنی. اگر شب را می را تخطئه می جمدمح
 ج داری کنی اما درباره یاران رسول خدا داری و در روز روزه آن بود که شب زنده

دھی نه شب  بدگویی کنی! پس وای برتو مادامی که تو نیکوکاران را دشنام می
 رساند. داری و نه روزه به تو سودی نخواھد  زنده

دھی توبه نکنی، پس به تو درباره سرانجامی مژده  گویی و انجام می اگر از آنچه می
  ١.»دھم که ھیچ بشارتی در آن نیست می

 :فرماید خداوند می

ُمرُُ�م بِهِ ﴿
ۡ
ۡؤِمنِ�َ  ۦٓ قُۡل بِۡئَسَما يَأ   .]۹۳[البقرة:  ﴾٩٣إِيَ�ُٰنُ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

ؤمن ھستید این عمل بسیار زشتی است که ایمانتان کنید که] م اگر شما [ادعا می«
  .»دھد شما را بدان دستور می

ای مردم ... بگذارید با یکدیگر صراحت بیشتر داشته باشیم. مشکل اساسی ما در 
ھنگام بررسی این مسأله و موضوع دشوار و پیچیده که ھر اندازه تالش کنیم قابل 

کنیم  شویم و بحث می مخالفانی روبرو میپوشی نیست این است که ما گاھی با  چشم
شان بویی از ادب،  کنند. مخالفانی که قطعًا در زندگی که ادب و عفت را رعایت نمی

گوییم بدون  اند. این سخن را با این صراحت و وضوح می اخالق، کرامت و شرف نبرده
ھر  اینکه در گفتن آن احساس گناه کنم. در غیر این صورت ای خواننده گرامی با

___________________________ 

با تفاصیل بیشتر این سخنان را  ۳۹۲ص  ۲ج  اجلليس الصالح)بن زکریا جریری در کتاب ( ) معافی١
 روایت کرده است. 
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عقیده و مذھبی که داری آنچه را که محمد طاھر شیرازی، مفلح بحرانی و عالم سبیط 
 توانی قبول و توجیه کنی؟!  گویند چگونه می می ج نیلی درباره یاران رسول خدا

در األئمه الطاهرين)  ةإماميف  األربعني( شیرازی نجفی در کتابشیخ محمد طاھر 
ابو قحافه که پدر  :نویسد می ن پستی و خساست او)ذکر نسب ابوبکر و بیا( زیر عنوان

ابوبکر بود، از سوی یھودیان اجیر شده بود تا فرزندانشان را تعلیم دھد و او به لواط با 
 کودکانشان شھرت پیدا کرده بود. 

مادر ابوبکر که سلمی نام داشت از جمله زنانی بود که به عالمت زناکار بودن 
ابطح) پرچمی داشت. زیرا اعراب از اینکه افراد ( و درپرچمی را نصب کرده بود و ا

را از نزدیکی ھا  آن فاسد در میانشان زندگی کنند بیزار بودند. به ھمین دلیل
  ١.»ند. پرچم او قرمز بود که بر فاحشه بودن او داللت داشتکرد می ھایشان دور خانه

عمر قبل « :نویسد میادبی و نسب پلید عمر)  بیان پستی، بی( ھمچنین تحت عنوان
پرداخت. پدر عمر در بازار عکاظ دستش قطع شد. از  ھا می از اسالم به اخته کردن االغ

بدانید که بادی از  :ادبی عمر آن است که روزی بر روی منبر گفت ھای بی جمله نشانه
  ٢.»گیریم آییم و دوباره وضو می من خارج شد. االن پایین می

شود  عثمان از جمله افرادی بود که با او بازی می« :گوید درباره عثمان بن عفان می
  ٣.»زد آورد و دف می [اھل ھمجنس بازی بود] و خود را به شکل زنان در می

علی بن  ةإلزام النواصب بإمام( بحرانی در کتاب ٤اما شیخ مفلح بن حسن صمیری

بوقحافه، پدر گوید: ا می ١به نقل از ھشام بن محمد بن سائب کلبی اخباری) ÷ابيطالب
  ٢ابوبکر، از سوی یھودیان برای آموزشی کودکانشان استخدام شده بود.

___________________________ 

 . ۵۳۲-۵۰۹ األربعني ص) ١

 . ۵۷۵-۵۷۳ األربعني ص) ٢

 . ۵۷۹ص  األربعني )٣

آید که دانشمند بزرگ  ی) شیخ مفلح بن حسن صمیری بحرانی از رھبران بزرگ شیعه به شمار م٤

و این عالم « :گوید درباره او می ۶۹ص  (انوار البدرين)شیعه علی بن حسن بالدی بحرانی در کتاب 
ھای علما از  (قدس سره) از جمله علما و محققان بزرگ شیعه است و فتاوای او بسیار و در کتاب

 »جمله جواھر، مقاییس و مفتاح الکرامه نقل شده است.
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  ٣عفان پدر عثمان ھمجنس باز بود. :گوید ھمچنین می
ای بود که در دوران جاھلی پرچم خاص خود را  مادر طلحه بن عبیدالله زن فاحشه

  ٤داشت.
گوید: من توجه دانشمندان  می سالمؤمنین عایشه اما عالم سبیط نیلی درباره ام

روانشناسی را به ضرورت اختصاص تحقیق کاملی درباره تأثیر محرومیت جنسی بر 
  ٥کنم. رفتار عایشه جلب می

ھایشان بریده باد و به تعداد قطرات آب باران و  گویند زبان ھمه آنان که چنین می
روم باشند .... آیا کینه و نفرین باد ... و از رحمت پروردگار محھا  آن ھای شن بر دانه

الحاد، شما را به این پرتگاه سوق داده است؟! آیا باید درباره ناموس، خویشاوندان، داماد 
چنین سخن گفت؟! ای مردم ... اگر این سخنانی که انسان با  ج و یاران پیامبر

شوند زندقه نباشد  ھای آزاد و شریف آزرده می شنیدن آن از شدت قبح آن پیر و قلب
علیه عقیده اسالمی، تاریخ، اصحاب پیامبر و ھا  این دانم زندقه چیست؟! پس من نمی

 در امان نمانده است. ھا  آن ھا نیز از شر اند. حتی اخالق و ارزش ھمه چیز توطئه کرده
ترین و پلیدترین مشرکان روی زمین از ھر قومی که باشند ھرگز این گونه به  پست

که ادعای مسلمان ھا  این اند. پس چگونه سخن نگفته ج زشتی درباره ناموس پیامبر
اند چنین افتراھایی را به پیامبر، ھمسران و یارانش وارد  بودن و حب اھل بیت داده

 کنند؟!  می
از این کفر و زندقه شما مبرا ھستند و از پلیدی ناتمام  ÷به خدا قسم اھل بیت

 شما بسیار دورند. 
 ھایی است که دم مقدار کمی از افتراھا و دشناماما آنچه در صفحات پیشین ذکر کر

در خود دارند. اما من از بیم طوالنی  ج شیعه اثناعشری درباره یاران پیامبرھای  کتاب
                                                                                                                                              

او از پدرش و معروف غالم سلیمان و  :گوید درباره او می ۸۶ص  ۵ج  (االنساب)در سمعانی  )١
کند. (او شیعه بود. اخبار او درباره امور غلط نیاز  ای را نقل می پایه ھا امور عجیب و اخبار بی عراقی

 به اغراق در وصف ندارد). 
  .162إلزام النواصب ص  )٢
 . ۱۶۵ھمان منبع ص  )٣
 . ۱۷۳ھمان منبع ص  )٤
د علی الناصب أمحد اليف  تاب اهللاكالشهاب الثاقب للمحتجّ ب )٥  . 276اتب ص كالرّ
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آید قلب ھر انسان  خودداری کردم. آنچه در زیر میھا  آن شدن کالم، از ذکر بسیاری از
 آورد.  ای را به رنج می آزاده

 کند!  یشه را به حیوان تشبیه میاسترآبادی ام المؤمنین عا
ام المؤمنین عایشه مقام و جایگاھی را  ج خداوند در قرآن کریم برای ھمسر پیامبر

اند.  ثابت فرموده است که مؤمنان آن را شناخته و مخالفان نیز بدان اعتراف کرده
 :فرماید خداوند در قرآن درباره او می

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
  .]۶[األحزاب:  ﴾٦أ

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولویت و سزاواری بیشتری دارد و ھمسرانش «
 »مادرانشان [مؤمنان] ھستند.

المؤمنین یعنی مادر ھمه مؤمنان است  پس براساس نص کتاب خداوند عایشه، ام
تواند این  امیه) آن را قبول کنند یا نکنند و ھرگز ھیچ کس نمیام( چه شیعه اثناعشری

 ھای مسلمانان و نگارش قرآن حذف نماید.  آیه را از اذھان، و قلب
بعضی اگرچه  او را از ھمه ھمسرانش بیشتر دوست داشت. ج پس از خدیجه پیامبر

محبت پیامبر این دوست داشتن و  اند، قصد دارند ھمانگونه که فضایلش را از او گرفته
انکار کنند. حتی اگر [به فرض محال] بتوانند چنین کنند باز ھم را نسبت به او 

 و کرد می ارتباط و پیوند برقرار ج توانند میثاق ازدواجی را که میان او و پیامبر نمی
 داد، انکار نمایند.  را در یک خانه و زیر یک سقف قرار میھا  آن

او مادری است که در تمام دنیا ھیچ مادری به اندازه او نافرمانی و نامالیمات ندیده 
 است. 

برخالف انتظار شیعیان، امام علی حق ام المؤمنین عایشه را ادا کرد و او را به طرز 
مناسبی تقدیر کرد و بزرگ داشت. پس به او احترام گذاشت و او را با عزت و احترام به 

دانست و با  می ج کرد. آری او حق و جایگاه او را نزد خداوند و پیامبراش روانه  خانه
 این کار، عقیده و پیشنھاد خوارج و افراد ضعیف النفس را رّد کرد و این امر در

 شیعه و سنی ذکر شده است. ھای  کتاب
مستدرک ( نوری طبرسی که از علمای بزرگ شیعه امامیه اثنا عشری است در

کند که سپاه جمل شکست خورد امام  ز امیر المؤمنین روایت میالوسائل) به نقل ا
قسمت تقسیم  ۵غنایمی را که سپاھش برایش آورده بود در جایی جمع کرد و آن را به 
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. سپس به راه افتاد. زمانی که به بصره ١آن را در میان افراد سپاھش توزیع نمود ۵/۴و 
فراتشان را در میان ما تقسیم کن. ای امیر المؤمنین اموال و ن :رسید یارانش گفتند

چرا  :آن برای شما نیست و شما در آن سھمی ندارید. یارانش گفتند :امام فرمود
ریختن خونشان برای ما حالل بود. اما به اسیر گرفتن افرادشان جایز نیست؟! امام 

را کشتیم. اما شما حق ھیچ گونه ادعایی ھا  آن با مردانشان جنگیدیم و :پاسخ داد
مسلمانند و در سرزمین ھجرت به سر ھا  آن باره زنان و کودکانشان را ندارید. زیرادر

اید و آنچه در جنگ  گرفتهھا  آن ندارید. آنچه ازھا  آن ای از برند و شما ھیچ بھره می
اند ھمه از آن شماست. اما آنچه  اند و به سپاھشان داده علیه شما از آن استفاده کرده

بنا به شریعت خداوند، ارث و از آن ھمسران و کودکانشان است ھایشان است  در خانه
ای  و کودکانشان ھیچ بھرهھا  آن برند و شما در ھمچنین ھمسرانشان در عده به سر می

را دید ھا  آن دوباره این پیشنھاد را تکرار کردند. زمانی که اصرار شدیدھا  آن ندارید.
ارید و ببینید کدامیک از شما عایشه را بیایید سھمتان را بر د«[خشمگین شد و] گفت: 

پناه ( :نستغفر الله :؟! گفتند»به عنوان سھم خود برخواھد داشت که او اصل کار است
ھا،  پناه بر خدا. پس از آن سکوت کردند و خانه :گویم بر خدا) فرمود: من ھم می

  ٢.»ھمسران و کودکانشان مورد تعرض قرار نگرفت
ام المؤمنین عایشه نزد یکی از مدعیان امروزی تشیع  اگر بر فرض محال :گویم می

بود که اسارت،  کرد و شاید اولین کسی می بود، مقام و جایگاه او را رعایت نمی می
 شمرد.  شکنجه و قتل او را جایز می

ای .... تو را  اما ای برادر مسلمان ... ای کسی که شھادتین را بر زبان جاری کرده
توانی تصور  ھم که آفریننده آسمان و زمین است .... آیا مید به خداوندی سوگند می

کند. قلمش بتواند  کنی کسی که ادعای مسلمان بودن و محبت دوستی اھل بیت می
صفت زشتی را به ھمسر ھمان پیامبری نسبت دھد که خود مدعی پیروی از اوست و 

 آن مادر پاک و عفیف را حیوانی ضعیف بخواند!؟!؟ 

___________________________ 
آنچه مورد اتفاق است این است که اموال شورشیان به غنیمت گرفته و از آن غنیمت أخذ  )١

ھا باز گرداند  ھا مسلمانند بلکه از بین بردن آن نیز جایز نیست و باید آن را به آن شود زیرا آن نمی
اما باید امام اموالشان را با ھدف دفع شر آنان و شکستن ھیبت و شکوه آنان مصادره کند تا توبه 

 نمایند. 
 ). ۱حدیث شماره ( غنائمهم)و م سبی أهل البغیك(باب ح 56ص  11الوسائل ج  كمستدر )٢
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استرآبادی که از علمای بزرگ شیعه امامیه اثناعشری است، به  شرف الدین حسینی
شنیدم  ÷کند که از امام محمد باقر نقل از سالم بن مکرم به نقل از پدرش روایت می

 :که درباره آیه

ِينَ ٱَمَثُل ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ ۡوِ�َآَء َكَمَثِل  �َّ
َ
ََذۡت ٱ ۡلَعنَكُبوتِ ٱأ َّ�  ۖ  ﴾٤١بَۡيٗتا

  .]۴۱العنکبوت: [
اند و از میان  کار کسانی که جز خدا [اشخاص، بتھا و اشیاء را به دوستی برگرفته«

اند، ھمچون کار عنکبوت است که [برای  آفریدگان برای خود] سرپرستانی برگزیده
 »ای برگزیده است. حفظ خود از تارھای ناچیز] خانه

منظور ھمان حمیرا [عایشه] است استرآبادی در حاشیه این روایت  :امام فرمود
در این تأویل بدان معنی است که امام باقر بدان علت از او به عنکبوت تعبیر  :نویسد می

تر و  ھا سست ای سست و از ھر خانه کرد که عنکبوت جانور ضعیفی است که خانه
سازد.  کند برای خود می او دور نمی تر است و برای او نفعی ندارد و زیانی را از ضعیف

حمیرا [عایشه] نیز به علت بھره و عقل و دینش حیوان ضعیفی است که با استفاده از 
رأی ضعیف و عقل سخیف خود در راه مخالفت و دشمنی با موال و سرورش خانه 
سست و ضعیفی ھمچون خانه عنکبوت برای خود برگزیده است که برای او سودی 

آور خواھد بود. زیرا آن را بر لبه  بلکه در دنیا و آخرت برای او زیان نخواھد داشت.
ھای خودش ساخته شده است.  ھا و ستون پرتگاھی در جھنم بنا کرده است و از پایه

زیرا نسبت به خداوند نافرمانی و از شیطان پیروی کرد و شیطان یاوران و نیروھایشان 

و احلمدهللا  و سزای ستمگران چنین است. را نیز گمراه و وارد آتش سوزان جھنم کرد

 ١رب العاملني
خواھم از ام المؤمنین عایشه دفاع کنم زیرا جایگاه و مقام آن مادر  در اینجا نمی

ھمواره حفظ شده است و  ج بزرگوار به حرمت و واالیی مقام ھمسرش پیامبر اسالم
حرمتی به مردی است که او را تا زمان وفات به  طعن وارد کردن به او در واقع بی

 ھمسری پذیرفته است. 
خواھم ادعای این عالم شیعه را پاسخ دھم زیرا بحث مجادله با  ھمچنین نمی

 ھایشان مملو از کینه است و در بحث کردن عادت دارند که ھر چیزی کسانی که قلب
___________________________ 

  نز الفوائد.كآن و به نقل از  ۲۸۶ص  32بحار األنوار ج و 422تأويل اآليات الظاهرة ص  )١
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نشانند، به  ای حتی به بازی گرفتن آیات قرآن، خشمشان را فرو می را که به ھر شیوه
ای است. اما ای خردمند .... سخنم خطاب به توست که از  کار گیرند کار بیھوده

توانی  اندیشد به خداوند پناه ببری ... و به خود بیش از آنچه می ای که چنین می عقیده
برآیی؟  ج توانی در مقام دشمنی با رسول خدا کنی می تحمیل مکن ... آیا گمان می

.... او از تو برای ھمسرش قصاص خواھد گرفت و از اعمالت برائت خواھد جست و تو 
دھند رھا خواھد کرد. در این  را به سوی آتش سوق میھا  آن را با کسانی که فرشتگان

پس از تو چه کار  دانی تو نمی« :] خواھد گفتج ھنگام فرشتگان [خطاب به پیامبر
 ؟! »کردند

 کفر است ج از نظر امامان اهل بیت دشنام دادن به اصحاب رسول خدا
را ھا  آن داشتند و ھمواره را بسیار گرامی می ج یاران پیامبر ÷امامان اھل بیت

احترامی غیرمعمولی را که امروزه در  ند. و ھرگز زبان درازی و بیکرد می تعظیم
 تابیدند و بدان راضی نبودند.  بینیم، بر نمی سخنان برخی از مردم می

را  ج اند که ھر کس یاران پیامبر روایت کرده ج اھل بیت از جدشان رسول خدا
احترامی کند مستحق شالق زدن  بیھا  آن دشنام دھد کافر خواھد بود و کسی که به

  ١است.
ص  ۷۶ و مجلسی در بحار االنوار ج ۲۱۳ص  ۲۸حّر عاملی در وسائل الشیعه ج 

اند  کند که گفته کنند که او از پدرانش نقل می به نقل از صحیفه الرضا روایت می ۲۲۲
ھر کس پیامبری را دشنام دھد او را بکشید و ھر کس به یارانم « :فرمود ج پیامبر

  .»ناسزا گوید او را شالق بزنید

من « :فرمود ج پیامبر :نویسد می جامع األخبار)( شیخ محمد سبزواری در کتاب

ھر کس که مرا دشنام دھد پس او را « :»فر�من سّب أصحاىب فقد و سبّ� فاقتلوه
  .»تردید کفر ورزیده است بکشید و ھر کس یارانم را دشنام دھد بی

___________________________ 
رغم اینکه کسی که به اصحاب پیامبر دشنام دھد کافر است اما  کند علی روایت بیان می ) ھمچنانکه١

شود شالق زدن است نه کشتن. علت آن امر مھمی است که امام  حدی که بر آن فرد جاری می
 ج (و آن تفاوت قائل شدن میان کسی است که به پیامبر :اند صادق در روایتی بدان اشاره کرده

 احترامی کند).  توھین کند که مستحق کشته شدن است و کسی که به غیر او بی



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٨٢

کسی را که یارانم را « :»من سب أصحاىب فاج�وه« :در روایت دیگری آمده است
  ١.»دشنام دھد شالق بزنید

 به نقل از )÷فقه الصادق( ق روحانی در کتابآیت الله العظمی محمد صاد

به احتمال قوی انبیای دیگر نیز جزو این « :نویسد شھید ثانی می األفهام) كمسال(
جزو ضروریات اسالم ھا  آن حکم ھستند. زیرا در دین اسالم ایمان به کمال و عظمت

سپس در ادامه به توضیح این  .»ارتداد آشکار استھا  آن است. بنابراین دشنام دادن
صادق است، ھا  آن اما در اینکه حکم ارتداد درباره ھمه« :گوید پردازد و می امر می

اشکال وجود دارد. عالوه بر این ھر مرتدی را نباید به قتل رساند. رأی صحیح آن است 

 من سّب و من سب نبياً قتل« :فرموده است ج که بر اساس حدیث نبوی باشد که پیامبر
شود و ھر کس یکی از  ھر کس پیامبری را دشنام ھد کشته می« :»صاحب نىب ج�

  ٢»که این حدیث پیامبر است. .»شود یاران پیامبری را دشنام دھد شالق زده می
معتقدم که استدالل این مرجع تقلید بزرگ شیعیان به این حدیث درباره این 

دھندگان و  ام واقعیت حال دشنامموضوع مھم برای اثبات دلیل این امر مفید است. ام
کنندگان امروز چگونه است؟ خود آیت الله روحانی درباره پدیده لعن و دشنام  لعن

اصحاب پیامبر نزد شیعیان چه نظری دارند؟ امیدوارم جزو کسانی نباشد که قبل از 
 کنند!  ھمه مردم، اصحاب را لعن و نفرین می

اصحاب پیامبر کینه به دل دارند، برائت  امام زین العابدین از کسانی که نسبت به
 جوید  می

ای از مردم عراق به سوی امام زین العابدین رفتند و درباره ابوبکر، عمر و  عده
عثمان سخنان زشتی بر زبان جاری کردند. زمانی که سخنانشان به پایان رسید امام 

 :فرماید خداوند می« :زین العابدین به آنان گفت

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ   .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

___________________________ 
 . درباره دشنام دادن) ۱۲۵(فصل  ۴۵۶) جامع األخبار ص ١
  .۴۷۶ص  ۲۵) فقه الصادق، ج ٢



 ٣٨٣  خالفت و امامت

و اموال خود  ھمچنین غنایم] از آن فقرای مھاجری است که از خانه کاشانه«[
خواھند و خداوند و  اند آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می بیرون رانده شده

 »دھند. اینان راستگویانند. پیامبرش را یاری می
نه!  :آیا این افرادی که در این آیه ذکر شد شمایید؟ گفتند :امام زین العابدین پرسید

 :ندسپس امام زین العابدین آیه پس از آن را خوا

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
  .]۹[الحشر:  ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم فَأ

آنان که پیش از آمدن مھاجران خانه و کاشانه [دین اسالم] را آماده کردند و ایمان «
اند دوست  را [در دل خود استوار کردند] کسانی را که به سوی آنان ھجرت کرده

حساس نیازی دارند و در درونشان به چیزھایی که به مھاجران داده شده است ا می
خود بسیار نیازمند باشند ... اگرچه  دھند، را بر خود ترجیح میھا  آن کنند و نمی

 » تردید ھمان رستگارانند. کسانی که از حرص و طمع نفس خود حفظ شوند، بی
آیا منظور از افرادی که در این آیه ذکر شد  :امام زین العابدین از آنان پرسیده

شما اینکه را جزو یکی از این دو گروه باشید انکار  :نه. امام گفت :شمایید؟ گفتند
شان فرموده  دھم که شما جزو کسانی نیستید که خداوند درباره کردید و من گواھی می

  :است

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ 
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

گویند: پروردگارا  آیند، می ھا مھاجرین و انصار به دنیا] می و کسانی که پس از [آن«
ای  ھایمان کینه ، بیامرزد و دلما و برادرانمان را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند

 »نسبت به مؤمنان قرار مده.
  ١برخیزید و از پیش من بروید. خداوند شما را به سزای اعمالتان برساند.

 
 

___________________________ 

 . ۲۹۱ص  ۲) کشف الغمة ج ١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٨٤

 جد امام جعفر صادق کیست؟ 
تردید او ابوبکر صدیق است ... حقیقتی که بیشتر به خیال شباھت دارد. آیا  بی

کنند، جد امامانشان  ممکن است فردی که شیعیان امامیه شب و روز او را نفرین می
باشد؟ آیا معقول است این امام که شیعیان امامیه به عصمت او معتقدند به کسی که 

تخار کند و او را تقدیر کند و مورد احترام قرار کنند اف امامیه او را لعن و نفرین می
 دھد؟! واقعًا مسأله عجیبی است. 

ھمچنین آیا معقول است که بحرانی، شیرازی و امثالھم که ادعای انتساب به 
مذھب امام جعفر صادق را دارند به نسب و ناموس او توھین کنند؟! واقعًا امر عجیبی 

تنيكلقد ولدنی ابوب« :گفت ار میاست! امام جعفر صادق ھمواره با افتخ نسب « :»ر مرّ
  ١.»رسد من از دو طریق به ابوبکر می

  :آن دو طریق عبارت بودند از
 قریبه) دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر ( از طریق مادرش ام فروه  -۱
اش اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر. که اسماء  از طریق مادر بزرگ مادری  -۲

  ٢مادر ام فروه بود.
ھا و دفاع ابوبکر از دین خدا افتخار نبود  گر انتساب به نسبت و ایمان، بخششا
 داد.  تردید امام صادق خود را به آن نسبت نمی بی

 :گوید شیخ رضی در این باره می

 مكهـــــو غايـــــة فخـــــرو و حزنـــــاً عتيقـــــاً 
 

 حممــــــد بمولــــــد بنــــــت القاســــــم بــــــن 
 

شما از این نسبت در اندوھید. حال آنکه به دنیا آمدن [امام صادق] از دختر قاسم 
 بن محمد [بن ابوبکر] نھایت افتخار شماست. 

منهاج عملی ( در رسالة ٣دانشمند بزرگ شیعه شیخ محمد صالح حائری مازندرانی

ل امام امام جعفر صادق و فرزندان معصومش از طریق مادر از نس« :نویسد میللتقريب) 
بزرگوارشان ابوبکر صدیق ھستند. زیرا مادر امام صادق، ام فروه دختر قاسم بن محمد 
بن ابوبکر است. و مادر ام فروه نیز اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق است که 

___________________________ 
  .۳۷۴ص  ۲) کشف الغمة ج ١
 منبع.  مان) ھ٢
 علمای بزرگ سمنان است.  ) از٣



 ٣٨٥  خالفت و امامت

 دختر عموی پدر ام فروه یعنی قاسم نیز بوده است. پس امام محمد باقر دختر قاسم
آید به ھمین دلیل امام صادق  سری برگزید و داماد او به شمار مینوه ابوبکر) را به ھم(

منظور او این بود که او از نسل دو تن  .»ابوبکر مرا دوبار به دنیا آورده است« :گفت می
  ١.»عبدالرحمن و محمد) است( از فرزندان ابوبکر

به ھمین « :نویسد می البيضاء) ةاللمع( مولی علی محمد تبریزی انصاری در کتاب

گفتند. زیرا مادرش ام فروه دختر  پسر [ابوبکر] صدیق می ÷دلیل به امام صادق
یعنی پدر بزرگ مادری امام ( قاسم بن محمد بن ابوبکر بود و ھمسر قاسم مذکور

ابوبکر  :گفت صادق)، دختر عبدالرحمن بن ابوبکر بود. بنابراین امام صادق ھمواره می
  ٢.»تدوبار مرا به دنیا آورده اس

شیعه اثناعشری افتحار او به انتساب به جدش ھای  کتاب اما این فرزند بزرگواری که
کنند، در ھمان حال دشنام و توھین به جد امامانشان را ذکر و به  ابوبکر را نقل می

 کنند.  نفرین او افتخار می

 إنا إليه راجعونو إنّا هللا

               

___________________________ 
  مسألة التقریب بین المذاھب، عبدالله العالیی. )١
  .۴۱اللمعة البیضاء، ص  )٢





 
 

 

 نسبت به صحابه یمحبت حضرت عل

را مورد دشنام و  ج ای رسول خدا میان انبوه عظیمی از روایات شیعه که صحابه
اند،  پنھان نکردهآن را  گر است که آن روایات دھند، حقیقتی جلوه نفرین قرار می

نسبت به صحابه که در درون خود جای داده  ÷حقیقت دوستی و محّبت علی
ی آن و تمام  خاطرات و مناظر بزرگی که در کنار آنان سپری کرد. لحظه به لحظه

اش ماندگار شده بود تمامًا برخالف  حوادث مربوط به آن در مقابل دیدگان و حافظه
کینه و گانه جز با  سه –ویژه خلفای به  –ی خود را برای صحابه  که عالقه استشیعی 

نماید و  توزی و با تقیه و حذر یا آنان برخورد نمی دارد، و جز با کینه نفرت ابراز نمی
ھمواره در پشت سر آنان جز با بدگوئی و نفرین و انتقام حرفی بر زبانشان جاری 

 گردد. نمی
آن ( گردد ھمانا فنا و نابود می هیبقھمواره تصویر واقعی و درخشان ماندگار مانده و 

البالغه متجلی  ترین کتاب نزد شیعه، نھج تصویر درخشان) در مھمترین و مؤثق
آن ھمه  –بودن  اساس و بی –البالغه برای نابودی  گردد. و آن نصوص و عبارات نھج می

 مکتوبات مبتنی بر نفرین و دشنام صحابه و قول به ارتداد آنان کافی است.
گوش دل بسپاریم که او [خود]  لبابیطابیائید [در این زمینه] به علی بن 

را برای ما به تصویر ھا  آن ھمچنانکه صحابه را دیده و با آنان مراوده داشته است
ام، در روز  ام و کسی را ھمچون آنان ندیده گوید: یاران محمد را دیده کشد و می می

ی و پریشان و خاکی [اھل کار] بودند و در شب اھل سجود و قیام بودند، و گاھی پیشان
ساییدند، و با ذکر مرگ و قیامت ھمچون آتش به سرخی  گاھی صورتشان را بر خاک می

گاھشان ھمچون کاروان عزاداران سیل اشک جاری بود، و  گرائیدند، و در سجده می
رسید، و به علت ترس از  شان می چون خدای ذکر گردد اشکشان جاری و به سینه

 افتادند. وزان به لرزه می د سختعذاب و امید ثواب ھمچون درخت در روز با
شان  علی) ھمچون کسی محبوب خود را از دست داده باشد بر فراق( –و او 

کجائید آن جماعتی که چون به اسالم فراخوانده  :گوید حسرت و مرثیه نموده و می
به کار گرفتند، و شمشیرھا را از آن را  پذیرفتند و قرآن را تالوت نمودند وآن را  شدند



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٣٨٨

ی زیاد [از  گروه به اطراف زمین پیش تاختند، و بر اثر گریه ان درآویختند و گروهغالفش
زیاد) به ھم ( ی ترس خدا] چشمانشان تباه و سفید شده است، شکمھایشان بر اثر روزه

ھایشان بر اثر دعای زیاد خشک و ضعیف شده است، رنگشان بر اثر  چسبیده است. لب
مایشان رنگ خاشعین [پارسایان] است، آنان بیداری زرد گشته است، و بر سی شب

فراقشان بر اند، سزاوار است بر  اند برادرانم ر] که [از این دنیا] رفتهبی پیام [صحابه
 رفتنشان] گاز گیریم. دستان خود [به علت حسرت از دست

 سالبالغه و ستایش عطرآگین بر عمر بن خطاب نهج
البالغه به مدح و ستایش عمر بپردازد شاید غریب به نظر آید ولیکن  از اینکه نھج

علیرغم انتسابش به  »البالغه هنج«واقعیتی است که حتی شیخ رضی مؤلف کتاب 
 پوشی کند. ی اثناعشری نتوانسته است از آن چشم شیعه

و به حقیقت و لذا عاقل را سزاوار است که نیک در این مسأله دّقت و تأمل نموده 
 :فرماید شان] می اذعان نماید تا در شمار کسانی قرار نگیرد که خداوند [در نکوھش

َضلُّونَا ﴿
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ ٱَوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ   .]۶۷[األحزاب:  ﴾٦٧لسَّ

بعد از اینکه از جانب عمر بن خطاب برای جنگ با رومیان  طالب ابیو علی بن 
اگر تو خود به  :گوید گیرد، عمر را مورد خطاب قرار داده و می مورد مشورت قرار می

عنوان فرمانده با سپاه جنگی به میدان بروی و بعد شکست بخوری برای شھرھای 
آن مراجعه نمایند  ماند و مرجعی نیست که به دوردست و حدود مرزھا پناھگاھی نمی

بنابراین مصلحت نیست که شما به جبھه بروی پس یک مرد جنگجو را ھمراه سپاه 
شنو باشد، اگر پیروز برگشت  کن که طاقت سختی و بال را داشته و حرف عازم جنگ

ی دیگر رخ داد تو مرجع و پناه مسلمین  خواھی و اگر حادثه ھمان است که تو می
 خواھی بود.

تو مثل [قطب] و سنگ  :گوید می سگ با ایرانیان] به عمر بن خطابو [در مورد جن
» نه خودت«ی آنان  بمان و با یاری عرب جنگ را اداره کن و به وسیلهب وسط آسیا

ور ساز که اگر تو از این سرزمین برای جنگ بیرون روی، عربھا بر  آتش جنگ را شعله
نگاھداری افرادی که پشت خیزند، تا آن حد که  شورند و به مخالفت برمی تو می
 رویت با آن درگیر ھستی، مھمتر باشد. اند از آنچه پیش جبھه



 ٣٨٩  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

ی عرب  این اصل و ریشه و سرکرده :گویند ترا در میدان نبرد ببینند می ھا ایرانی اگر
ھا  آن شود که شویم ھمین باعث می است او را از پای درآوریم کار تمام است راحت می

 شوند. بردن تو حریص می نند و برای از بینفشار را بر تو بیشتر ک

هللا ( ... :گوید البالغه در توضیح این متن می حدید در شرح خود بر نھجال  ابن ابی

از نیکی) انجام داد به قصد خداوند بود و منظور از فالن [در ( یعنی ھر آنچه بالء فالن)

دی شاعر ] عمر بن خطاب است، ھمچنانکه فّخار بن معد موسوی او÷سخن علی
در زیر  –البالغه  ی نھج گردآورنده –ابوالحسن   [برایم] ذکر کرده است در نسخه رضی
ی عمر نگاشته شده است، و از ابوجعفر یحیی  کلمه فالن در [عبارت لله فالن] کلمه

جویا شدم، گفت [منظور] عمر است، به او » فالن«ی  ی کلمه ابن ابی زید علوی درباره
آری، اما امامیه  :نماید، گفت اینگونه او را ستایش می ÷امیرالمؤمنین علیگفتم آیا 

باشد!! و اما صالحیه از  گویند این ستایش به خاطر تقیه و خیرخواھی یارانش می می
گویند او عمر را آنچه سزاوار بود ستایش نموده و چنانچه شایسته ستایش  زیدیه می

گویند! علی  گیرد، و جارودیه [از زیدیه] می ینباشد از جانب علی مورد ستایش قرار نم
ھای او ایراد  کاری ی عثمان گفته است و به قصد نکوھش و کم [این جمله] را درباره

ی بعد از او به قصد تعریض و کنایه  نموده است، ھمچنانکه امیر مرده در زمان امیر زنده
حاضر با مدح و ستایش  گیرد.!!! به وی گفتم ولی تعریض و کنایه مورد ستایش قرار می

کسی که از دنیا رفته است روا نیست مگر اینکه آن مدح از روی راستی و ھیچ گونه 
ای در آن نباشد، و اگر امیرالمؤمنین اعتراف نموده است که او [عمر]  شک و شبھه

سنت را برپایی داشته است و پاک لباس و کم عیب [از دنیا] رفته است، و فرمانبرداری 
سبت به خداوند ادا کرد و نیک تقوی را پیشه ساخت. پس این بیانگر نھایت خویش را ن

مدح و ستایش است، و در ضمن بیانگر ابطال قول کسی است که نسبت به عثمان بن 
کند و ابوجعفر [بعد از اینکه اعتراف امیرالمؤمنین را برایش تکرار  عفان بدگویی می

ان] در این زمینه ھمان است که کردم] در پاسخم چیزی نگفت و گفت [تمام سخن
برخی یاران خویش را به نیک رفتاری  –ھمانا علی  :گوید و اما راوندی می :برایت گفتم

ی انتخاب امام  ای که واقع شد بعد از پیامبر و در مسأله ستایش نموده است و حال فتنه
بیانگر  علناً  ÷رسد زیر عبارت علی و خالفت انجام گرفت؛ و این ھم بعید به نظر می

بینی  کند مگر نمی این است که او [علی] کارگزاری دارای رعّیت و سیره را ستایش می
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ھا  و کجی اخلف الفتنة)و اقام السنةو داوی العهدو فلقد قوم األود( :گوید که چگونه می
را راست نمود و درد و علت را مداوا کرد و سنت را برپایی داشت و فتنه را پشت 

ها و اصاب خريها( :یدگو گونه میسرنھاد، و [باز] چ  رحلو ی الی اهللا طاعته،أدسبق رشّ

به سنت نیک عمل نمود و روش ناپسند را کنار نھاد و فرمانبرداری  ...)يف  همكترو
 ھای راه خود را نسبت به خداوند ادا کرد، و از دنیا رحلت نمود در حالیکه مردم را در

 ١گوناگونی به جایی گذاشت.
علی بن  .سخت و عالی تنھا در قالب این کلمات مذکور نیستو این ستودن 

به ستایش و  –که تاریخ به رشته تحریر درآورده است  –با عبارات مختلفی  ابیطالب
ی  البالغه [درباره علی] پرداخته است از جمله در نھج دستودن عمر بن خطاب [داما

م والٍ فأقامَ « :گوید عمر بن خطاب] می فرمانروایی  »الدين بجرانه رضب استقامَ حتیو وهلّ
بر آنان [مردم] فرمان راند و دین را برپا داشت و پایداری کرد تا اینکه دین برقرار گردید 

 ٢.][و مشاکل را از آن دور ساخت

یعنی قسمت  ÷جران در عبارت علی :اجلران مقدم العنق( :گوید الحدید می ابن ابی
باالیی [و برافراشتگی] گردن، و این فرماندار [که علی در سخن خود به آن اشاره کرده 

 ٣باشد. است] عمر بن خطاب می

 کند؟! گذاری می آیا کسی پسران خویش را با نام دشمنانش نام
ی شیعه امروزی چون بر حقیقی که مدت طوالنی از آنان  چه بسا بسیاری از عامه

گاھی یابند غافلگیر شوند و بر ذھن آنان ھم خطور نکرده پوشیده شده ا ست اطالع و آ
المؤمنین عائشه  ی اھل بیت فرزندان خود را با نام خلفای راشدین و یا ام است [که ائمه

گذاری کنند] بلکه ھر آنچه مرتبط با محبت ابوبکر و عمر باشد نزد اکثر شیعیان  نام
 رسد. بسیار دور و غیرممکن به نظر می

 ی رسول خدا ی اھل بیت با بزرگان صحابه ی اثنا عشری رابطه معموًال علمای شیعه
نمایند  ای از کینه و نفرت متقابل اظھار و بیان می ابوبکر و عمر) و سایرین را با جلوه(

___________________________ 

 .12/۳احلديد،  ابن ابی هنج البالغة )١

 ).467) شامره (÷م امرياملؤمننيك(باب املختار من ح 107، ص هنج البالغة )٢
 .۲۰/۲۱۸منبع سابق،  )٣
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مواجھیم که حاکی از نوعی عزت و احترام خاصی  یولیکن ما با دلیل ملموس و آشکار
ل بیت برای اصحاب رسول خداست که آنان [اھل بیت] محبت و تکریم اھھمراه با 

ی اثناعشری  اند که در ذھنّیت شیعه ھایی نام نھاده پسران و دختران خویش را با نام
 اند. ھا با نفاق و کفر و ارتداد در ارتباط بوده صاحبان آن نام

پسری از لیلی بنت مسعود بن خالد تمیمیه داشت که به اسم ابوبکر  ÷امام علی
، و پسری دیگر از ام حبیب دختر ربیعه به نام ُعمر و پسری نیز از ١گذاری نمود منا
 ٢گذاری نموده است. ین دختر خرام بن خالد به اسم عثمان نامنالب ام

و طبرسی پسری دیگر را  ٣پسرش را با نام ابوبکر نام نھاده است ÷و امام حسن
نھاده است و امام علی بن  برای امام حسن ذکر کرده است که امام او را عمر نام

 ٤العابدین) یکی از پسران خود را با نام عمر نام نھاده است. زین( حسین
ی کرام] به قصد تیّمن و مبارکی دو یار و  ھا [از جانب ائمه گذاری تمام این نام

 ابوبکر و عمر) بوده است.( صحابه پیامبر
نام عائشه نام نھاده  کاظم) یکی از دختران خویش را به( و امام موسی بن جعفر

ذکر کرده است که یکی از پسران این امام  »شف الغمهك«، و اربلی در کتاب ٥است
 ٦بزرگوار به نام عمر بوده است.

رضا) از پدر خویش تأّسی نموده است و دختر خویش را به ( و امام علی بن موسی
خویش را عائشه ھادی) دختر ( ، و ھمچنین امام علی بن محّمد٧عائشه نام نھاده است

 ٨نام نھاده است.

___________________________ 

 .۹۱ص مقاتل الطالبني،  )١

 .۱/۳۵۴االرشاد  )٢

 .۱/۴۱۶إعالم الوری و ۲/۱۹۸شف الغمة، ك )٣

اعالم الوری و ۲/۱۵۵، االرشاد، املفيد ۲/۳۰۲شف الغمة وك ۲/۵۹اآلل و تواريخ النبیيف  منتهی اآلمال )٤
۱/۴۹۳. 

 ... .۲/۳۶اعالم الوری و ،۲/۲۴۴االرشاد  )٥

 .۳/۳۱، شف الغمةك )٦

 .۳/۶۰، شف الغمةك )٧

 .۳/۱۷۷، شف الغمةك) ٨
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 اند. تمام این حقایق در کتب شیعه مذکور و به رشته تحریر درآورده شده
گیری  نماید که موضع ی مسائل مذکور بر این واقعیت تأکید و پافشاری می که ھمه

ی اثناعشری ھمچون موضع اھل بیت نسبت به صحابه نیست و در غیر اینصورت  شیعه
دھد که فرزندش را به نام ابوبکر یا عائشه  اثناعشری به خود اجازه میآیا کسی از شیعه 

اند؟ یا اینکه این ھم اشتباه دیگری است که ائمه  نام نھد چونکه اھل بیت چنین کرده
 اند!!! عالوه بر بیعت با ابوبکر و عمر و تنازل حسن از خالفت مرتکب شده

می برای اھل بیت را در زیر ی دوازده اما ما با این وجود محبت و دوستی شیعه
گذاری فرزندان خویش  ی اثناعشری در نام که آیا شیعه :دھیم آزمایش و محک قرار می

نمایند ھمچنانکه اھل  ھای ابوبکر، عمر، عثمان و عائشه به اھل بیت اقتدا می به نام
 اند؟ و اگر چنین کرده –اند  ی اثناعشری روایت نموده براساس آنچه کتب شیعه –بیت 
شان برای اھل بیت  ی اثنا عشری چنین [اقتدایی] نکرده باشند محّبت و دوستی شیعه

بندی  آید، و اّدعا بسیار آسان است [ھر کسی بدون کمترین پای نوعی اّدعا به شمار می
 .]تواند اّدعا نماید و التزام می

 مالک اشتر و شیخین ابوبکر و عمر
ھای  کتاب ھمچنانکه طالب ابیمالک اشتر نخعی دوست و یاور نزدیک علی بن 

دھد ولی در  اند شدیدًا شیخین ابوبکر و عمر را مورد ستایش قرار می تاریخ نوشته
مجالس حسینی که معموًال خالی از نکوھش شیخین و سخن از خالفت غصب شده 

برخی اسامی شھدای کربال از ای به آن نرفته است ھمچون وضعیت  نیست ذکر و اشاره
اند که شیعه اثنا عشری آنان را  عمر بوده و آل علی و آل حسین که حامل اسامی ابوبکر

مالک اشتر شروع به ایراد خطبه میان  ،نمایند به عنوان دشمن اھل بیت متھم می
را با  ج ای مردم ھمانا خداوند متعال پیامبر خود محمد :مردم نموده و گفته است

بشارت و اندرز در میان شما ارسال نموده است و بر او کتابی نازل نموده که در آن 
ھا تبیین نموده است، و او را به نزد خود فراخواند و تمام  حالل و حرام و فرایض و سنت

اداء کرد سپس ابوبکر بر مردم به امر خالفت پرداخت بر نھج و  را ی خود وظایف محّوله
ت نمود و سنت وی را اجرا کرد و بعد از ابوبکر عمر بر مسند خالفت ی وی حرک سیره

 ١نشست و او نیز به اجرای ھمان سنت [پیامبر و ابوبکر] پرداخت.
___________________________ 

 .۱/۳۹۶، وفیكالفتوح، ابن اعثم  )١
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ی رسول خدا  اما بعد، خداوند این امت را به وسیله( :گوید ای دیگر می و در خطبه
[سایر] مردم غالب را بر ھا  آن تکریم نموده است و امت را به وحدت رساند و ج محمد

و حاکم گردانید، تا مدتی که خداوند خواسته بود با این کرامت و وحدت کلمه بگذشت 
ھای [جاویدان] خود  را به سوی رضوان و بھشت ج سپس خداوند روح و جان پیامبر

کردار بعد از او آمدند به کتاب خدا و سنت پیامبرش  بگرفت، و قومی صالح و نیک
 ١عمل نمودند. ج محمد

 دهد الرضوان برای عثمان بن عفان شهادت رضوان می بیعه
ی اثناعشری اندکی امامت و رغبت انتقامجوئی از پدر  چون علماء و راویان شیعه

گردند، حقایق و  فراموش و از آن دچار غفلت میرا زنان پیامبر و سایر اصحاب پیامبر 
د و [پیوسته] قابل گردن ھای درخشانی ھستند که ظاھر گشته و خاموش نمی واقعیت

 باشند. رؤیت می
آن بر قتال و جنگ مبایعت در الرضوان ... ھمان بیعتی که پیامبر با یاران خود  بیعه

نمود و دست مبارک خود بر روی آن دست دیگر خود گذاشت و فرمود این [بیعت] ھم 
 برای عثمان است، سپس خبر کشتن عثمان نزد وی آمد.

کن بعید دانستم شیعه اثناعشری که عثمان را حدیث صحیح و مشھوری است ولی
ذکر کنند و حتی قابل تصور نیست آن را  اند از دشنام و نفرین و نکوھش اشباع نموده

که او را به نیکی یاد کنند [چه جای اینکه چنین روایتی را در مورد وی ذکر کنند] 
ورد نمودم که ولیکن در ھنگام مطالعه با روایتی شیعی [از جانب راویان شیعه] برخ

تغییر دھد و جایگاه  ستواند دیدگاه شیعی با انصاف را نسبت به عثمان بن عفان می
 عثمان را نزد پیامبر و به طور کلی در اسالم تبیین نماید.

 :از امام جعفر صادق روایت نموده است که امام فرموده است» کافی«کلینی در 
بیرون رفت و چون به مکان احرام  ی حدیبیه القعده برای غزوه چون پیامبر در ذی(

ای  :رسیدند احرام نمودند و مسلح شدند و پیامبر خواست عمر را بفرستد، عمر گفت
باشید من در میان  ی من اندک است و بنابر آنچه خود واقف می طایفه ج رسول خدا

نمایم، پیامبر نزد او  باشم، ولیکن شما را به سوی عثمان بن عفان داللت می آنان می

___________________________ 
 .۱/۳۸۵منبع،  ) ھمان١
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ی فتح مکه که خداوند به  بفرستاد و فرمود نزد مؤمنین قوم خود برو و آنان را به وعده
من داده است، بشارت دھید، چون عثمان رھسپار گردید. با ابان بن سعید برخورد 
نمود، و به کار خود پایان داد، و پیام خود را رسانده و آنان را از محتوای پیام [فتح 

گاه ساخت، و سھیل  بن عمرو نزد پیامبر بنشست و عثمان را در اردوگاه و لشکر مکه] آ
با مسلمین پیمان بیعت گرفت، و به جای عثمان ھم با  ج مشرکین بنشست، و پیامبر

ی  خوشا به حال عثمان، طواف خانه :یکی از دستانش بر دیگری زد، و مسلمانان گفتند
قرار نبود که چنین کند،  :خدا و سعی میان صفا و مروه را انجام داد، پیامبر فرمود

ی خدا را انجام دادی؟ گفت  آیا طواف خانه :چون عثمان برگشت پیامبر به وی فرمود
 ١را طواف ننموده است. ی خدا نخواھم کرد و حال که رسول خدا آن من طواف خانه

پیامبر خدا به خاطر عثمان با مسلمانان بیعت نمود و به جای عثمان ھم با یکی از 
یف] خود بر دیگری زد، و اعتماد پیامبر نسبت به عثمان آشکارا معلوم دو دست [شر

که عثمان چنین نکند، [و بعد از برگشت عثمان  –گوید  است و در جواب مسلمانان می
نمایان گردید] ھمه این موارد دلیل و برھان قاطع و روشنی بر  ج صحت اعتماد وی

 باشد، محّبت و اعتماد پیامبر نسبت به عثمان می
چگونه طواف کنم و حال پیامبر ( :گوید و به عمل و کار عثمان ھم بنگرید که می

 گذارد. طواف نکرده است) که چه قدر پیامبر را اکرام و تقدیر می

 صحبتی پیامبر شرف هم
نشینی پیامبر بزرگتر و برتر  نشینی در تاریخ بشریت از ھم صحبتی و ھم ھیچ ھم

 ج د که چشمشان با رؤیت جمال مصطفینکرد می نیست چقدر مسلمانان آرزو
گردید ولیکن کسانی که نفرت صحابه را در دل جای داده و  شرفیاب و روشن می

اند  ی خود ساخته کردن حقایقی، و دگرگونی فضیلت به نقصان را پیشه وارونه
ارزش و ناچیز  نشینی کم به عنوان ھم ج نشینی برترین بشریت محمد صحبتی و ھم ھم

جسارت نموده و  –از بزرگان علمای شیعه  –د ... بلکه شیخ مفید دھن جلوه می
صحبتی [نعوذبالله] حیوان با انسان تشبیه  صحبتی صحابه را نسبت به پیامبر به ھم ھم

 نموده است!
___________________________ 

گوید:  ) می۴۴۸-۲۳/۴۳۸) و مجلسی در مراة العقول (۵-۳حدیث شماره ( –کتاب الروضة–الکافی  )١
 .این حدیث حسن است



 ٣٩٥  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

 :گوید می –در احتجاج بر عدم داللت صحبت بر فضیلت صحابی  –شیخ مفید 
توان به  گردد، و برای اثبات آن می میی صحبت میان انسان و حیوان اطالق  کلمه(

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ﴿کالم عرب مراجعه نمود که قرآن با زبان آنان نازل شده است
َ
َوَمآ أ

بردند و  که آنان [عرب] االغ را به صاحب نیز نام می .]۴[إبراهیم:  ﴾٤ۦبِلَِساِن قَۡوِمهِ 
 :گفتند می

ـــــــــة ـــــــــامر مطي ـــــــــع احل ـــــــــامر م  ان احل
 

ــــاذا  ــــاحب ف ــــئس الص ــــه فب ــــوت ب  خل
 

 .»رود و چون با آن بمانی صاحب و ھمراه بدی است االغ با االغ راه می«
ند که مثًال در کرد می و نیز جمادات را با موجودات زنده به عنوان صاحب ذکر

 :اند ی شمشیر گفته ارهب

ـــــــــــــــدا  غرياختيـــــــــــــــار كذاو زرت هن
 

 تــــــوم اللســــــانكو معــــــی صــــــاحب  
 

دار  شمشیر) راز نگه( ھمراھم دوستیآنکه ھند را ناخواسته مالقات نمودم و حال «
 .»بود

و چنانچه صحبت میان مؤمن و کافر و میان انسان و حیوان و جمادات مطرح است 
 ١توان یافت. بودن می پس چه حجتی برای صاحب

دارای ارزش و مقدار نیست  –نزد شیخ مفید  –شان با پیامبر  و ھم صحبتی
ھمچنانکه کافر صاحب مؤمن و انسان صاحب حیوان و جمادات صاحب جانداران 

 گردد وضعیت صحابه با پیامبر نیز چنین است. می
و چنانچه از فردی عاقل سؤالی نمایند که فضیلت حجراالسود چیست؟ در پاسخ 

و دست مبارک خود کار را با د گفت از جمله فضایل آن اینکه پیامبر اسالم آن می
را بوسیده است و این برای حصول شرف آن  گذاشته است و با دھان پاک خود آن

کافی است. و یا ارزش و قیمت لباس یا کفشی که پیامبر پوشیده است چیست؟ در 
گفت برای شرافت آن ھمین کافی است که با جسم [مبارک] پیامبر تماس  پاسخ می

و پشت سر  –ی که با پیامبر نشست و برخاست نموده یافته اند پس ارزش و قیمت کس
وی نماز اقامه نموده و گاھی تمام روز با وی بوده و با جان و مال و خانواده از وی 

از نظر [شیخ] مفید و امثال او ارزش و ھا  این باشد؟ چگونه می –دفاع نموده است 

___________________________ 
 .۳۳۰-۲۷/۳۲۹) بحاراالنوار، ١
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نسان با حیوان صحبتی ا صحبتی شان با پیامبر ھمچون ھم قیمتی ندارند بلکه ھم
 است!

القلب کسی در فضیلت آن  فضیلت ُصحبت پیامبر معلوم است جز انسان مریض
 گردد. دچار تردید نمی

صحبتی آنچه امام مسلم  ی دالیل صحیح و صریح بر شرافت و ارزش این ھم از جمله
زمانی بر مردم سپری ( :فرموده است ج در صحیح خود روایت نموده است که پیامبر

شود آیا در میان شما  پردازند، به آنان گفته می گروھی از مردم به جھاد می شود، می
شوند، سپس  آری، پس پیروز می :گویند کسی ھست که رسول خدا را دیده باشد؟ می

نمایند، به آنان گفته خواھد شد آیا در میان شما کسی  گروھی از مردم جھاد می
س در جھاد پیروز شوند و سپس گروھی گویند آری پ ی پیامبر را دیده است؟ می صحابه

دیگر به جھاد بپردازند به آنان گفته شود آیا در میان شما کسی وجود دارد که دوستان 
 ١گویند آری پس بردشمن غلبه بیابند. ی پیامبر را رؤیت نموده باشد؟ می و صحابه

از  »األمالی«در کتاب  –ی اثناعشری  از بزرگان علمای شیعه –شیخ طوسی 
پیامبر علی را از آنچه بعدًا برای  :گوید ابوسعید خدری نقل کرده است که ابوسعید می

گاه ساخت، پس علی بگریست و گفت ای رسول خدا شما را  ÷وی پیش خواھد آمد آ
خواھم چون  ام با تو از شما می صحبتی به حق خودم بر تو و خویشاوندی از تو حق ھم

 ٢که جان مرا به سوی خود بستاند.خداوند را دعا و فراخواندی این
به حق این  –ھمچنانکه این روایت شیعه به آن تصریح نموده است  سپس امام علی

 یی که ادعانکند که برای وی دعا نماید، و متعصبی صحبتی از پیامبر درخواست می ھم
کاھند و برای آن  صحبتی می تشیع و پیروی این امام بزرگوار را دارند از منزلت این ھم

 شناسند. قدر و منزلتی نمی
کنند و [به اھل  انسان از کار این متعصبین در شگفت است که ھمیشه تکرار می

کنند که ای کاش  بودیم و با تمام دل آرزو می کاش ما با شما می :گویند بیت] می
ند و او را نصرت و مورد دفاع قرار کرد می ا در رفتن به کربال ھمراھیحسین ر

صحبتی حسین پسر رسول خدا را دارای شرف و منزلت  دادند، یکی از آنان ھم می

___________________________ 

 ).۲۵۳۲حدیث شماره ( – تاب فضائل الصحابهك –روایت از مسلم  )١
 ).۱۰۹۸حدیث شماره ( –، (مجلس پانزدھم ۵۰۲-۵۰۱األمالی، طوسی، ص  )٢
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که برترین انسان و پیامبر  ج ی پیامبر محمد دانند در حالیکه نسبت به صحابه می
وھای کفر بر او ھجوم بردند آخری است که به سوی تمام بشر مبعوث شده است و نیر

و ھمین صحابه او را یاری نموده و با خون و خانواده خویش خود را فدا کردند و در 
صحبتی  ترین شرایط با وی پایداری کردند، و این [مفید] متعصب اینگونه ھم سخت

آورد، که  صحبتی حیوان با انسان به شمار می صحابه برای پیامبر را ھمچون ھم
 توان یافت. ز این تفکر نمیآورتر ا شرم

صحبتی رسول خدا و این فضیلت آن نزد غلوگرایان  این قیمت و ارزش ھم

القوة اال و والحولنماییم  شکوی می –از این تفکر  –نزد خداوند  –پیشه است  ستم

 باهللا.

 چه کسی او را مقّدس نموده است؟ –مقّدس اردبیلی 
القات نماید او را مقدس به شمار را با مھدی منتظر مھرکه  ی اثناعشری شیعه

فوائد ( ی جرح و تعدیل است ھمچنانکه علی حسین صدر در آورند و باالتر از درجه می
از عالئم مدح و ( :گوید به آن تصریح نموده است و می» ۱۴۱-۱۴۰ی  دجالیه صفحه

موجبات اطمینان و آنچه مفید علو درجه و کمال اعتماد است اینکه راوی از جمله 
ی تابناک امام منتظر شرفیاب شده باشد. و این کرامت  ی باشد که به رؤیت چھرهکسان

شود و جز برای گروھی از  ھمچنانکه از حدیث احمد بن اسحاق قمر استفاده می
چنانچه کرامت شما بر ( :صالحین حاصل نخواھد شد که در آن روایت ذکر شده است

کردم)، پس ھر  بود پسرم را بر شما عرضه نمی او نمی ھای] [حجت خداوند و بر حجج
ی کسانی است  اثر به این سعادت عظیم احراز شده باشد او در زمره اش کس شرفیابی

و سپس  ÷گردد، و آنان که در زمان امام عسکری که اعتماد مؤثق به وی حاصل می
باشند،  اوانی میاند گروھی برگزیده و جماعت فر در زمان غیبت به این درجه نایل شده

اند بسیار فراوانند، و  اّما کسانی در زبان غیبت کبری [به این سعادت] مشرف شده

و محدث  الولی فيمن رای القائم املهدی) ةتبرص( برخی از بزرگان از جمله بحرانی در

رة الطالب فيمن كتذ( شیخ میثمی عراقی در و جنة املأوی)( النجم الثاقب)( نوری در

و میرزا  مام)ام فيمن اجتمع باإلكبدائع االح( و جمال طباطبایی در خلائب)رأی االمام ا

تواريخ صاحب يف  احلسان( و شیخ نھاوندی در البهجة فيمن فاز بلقاء احلجة)( الماسی در
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اند]  آوری ذکر این گروه [که به حضور مھدی شرفیاب شده به جمع –الزمان) 
الزمان شرفیاب  به مالقات صاحبکه اند. و محقق اردبیلی یکی از کسانی است  پرداخته

] به نقل از استاد خود مجلسی در ۱/۸۸شده است و خوانساری [در روضات الجنات 
ی  بایست شیعه ه است میبحاراالنوار داستان این برخورد و مالقات را ذکر کرد

اند که شیعه خود تصریح  را دیده ج اثناعشری صحابه را نیز مقّدس بدانند زیرا محمد
نمایند بر اینکه او [محمد] از قائم منتظر برتر است، ولیکن این اصحاب کرام نزد  می

 !آورند را بدترین مخلوقات به شمار میھا  آن شیعه دارای جایگاه و احترام نیستند بلکه

ها به تصویر  ی اثناعشری و علمای آن ی رسول خدا آنچنانکه کتب شیعه صحابه
 اند کشیده

زدم گاھی صحابه را به ارتداد و  چون صفحات کتب شیعه اثناعشری را ورق می
ند و کرد می ی دین متھم چینی بر علیه امام علی و تالش در نابودی پایه گاھی به توطئه

ی ظالمین و کفار مکه از قبیل  زدن سیره ورق م که در حالکرد می چنین خیال
باشم ولی در مقابل چیز دیگری  ابوجھل ابولھب، امیه بن خلف و یا دیگران می

 دیدم. می
 –کنند  ی اثناعشری ذکر می ھمچنانکه کتب شیعه –ی ملعون و ظالم  این دسته

ھاد و نبرد ای که در بدر و احد و خندق و غیره ھمراه پیامبر ج کسی نیستند جز دسته
عت و اعتالی این دین خانواده و فکردند و صبر و مجاھدت نمودند و به خاطر ر

 فرزندان خویش را تنھا گذاشتند!!!
ی رسول  ای است که در مورد صحابه ی ساده کنم نمونه و آنچه در اینجا نقل می

 شود. خدا گفته می
خشمگین کردند، ... صحابه پیامبر را ( :١کند را چنین توصیف میھا  آن تیجانی

حق او را رعایت نکردند و برای او احترامی ( درازی نمودند) گمراه شدند بر وی دست
 ٢نمودند، و با فرمان پروردگارشان مخالفت کردند قائل نشدند و با او عناد و مخالفت می

خردان  کم( ی ھیچ گونه احترامی نیستند) شایسته( خود را در جایگاه او قرار دادند)(

___________________________ 
ی این سخنان که در البالی کتاب ثم اھدیت [ترجمه فارسی آن آنگاه ھدایت شدم است]  مجموعه )١

 پراکنده شده است.
 .۸۹-۸۸ثم اھدیت،  )٢
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از دین برگشتند  ١اجیر کردند تا احادیثی در مناقب و فضایل آنان وضع نمایندرا 
، ٢مستحق ثواب و غفران خداوند نیستند، از جھاد کنار کشیدند و به دنیا تکیه زدند

 ٣مرتد شدند دین را تبدیل و تغییر دادند و گفتند شنیدیم و سرپیچی کردیم.
آنان که بر حالتی  :گوید نماید و می و نوری طبرسی نیز صحابه را چنین توصیف می

شدن خون  میان جھل و حماقت و عناد و سرگردانی با زبان ایمان آوردند تا از ریخته
خود جلوگیری کنند، از دین برتافته و در مسیر جاھلیت سرگردان شدند و ھمت 

از مخالفت نھی و  ه ک ی بودندانخویش را در ترویج کفر خود مصروف داشتند، و ستمگر
شد که امید خیری از  رفت، و در میانشان [صحابه] فردی یافت نمی رمان آنان بیم میف

آنان از لحاظ که آن داشت و از شر آن [امید] ایمنی داشت، و جای ھیچ تردیدی نیست 
ترین و از نظر رأی و فطرت و  ترین و از لحاظ تدبیر ناتوانترین و گمراه ارزشی پست

 ٤اند. دترین مردمترین و شقاوتمن جایگاه، احمق

صحابه  »االرسار  شفك«و خمینی رھبر انقالب ایران نائب سابق امام زمان در کتاب 
ھا که چیزی جز دنیا و دستیابی به قدرت برای  آن صحابی :کند را چنین توصیف می

ھای فاسد  آنان اھمیت نداشت، قرآن را تنھا بھانه و دستاویزی برای دستیابی به نیت
که برخالفت  –کتاب خدا از  –خویش قرار داده بودند، و به آسانی به اخراج آیاتی 

ند اقدام نمودند، و باری ھمیشه قرآن را کرد می و امامت ائمه داللت ÷بالفصل علی
از نگاه اھل دنیا کاھش منزلت دادند، به طوری که این ننگ و عیار تا روز قیامت در 

ی پیامبر  و یوسف بحرانی نیز در توصیف صحابه ٥ماند اندگار میحق قرآن و مسلمانان م
بالھایی وارده بر دین از جانب آن مرتدین معاند بعد از مرگ پیامبر اسالم و  :گوید می

ھای آن کفار بر او و انواع آزار و اذیت  غصب خالفت از وصی او امیرالمؤمنین، و ھجوم
گاھان اھل ایمان و حق  ٦خرد، پوشیده و پنھان نیست.خواھان اھل  او بر آ

___________________________ 
 .۹۳-۹۲ثم اھدیت، ص  )١
 .۱۰۱-۱۰۰و  ۹۶ثم اھدیت، ص  )٢
 .۱۰۷-۱۰۴ثم اھتدیت، ص  )٣
 ، باب اول (دلیل دّوم).۴۷نوری طبرسی در کتاب فصل الخطاب، ص  )٤
 .۱۱۴ شف االرسار، صك )٥

 .۵-۱/۴، حدائق النارصة )٦
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ی ارتداد  گوید: بدان که اخبار فراوانی درباره تر از سخن قبل می سخن دیگری زشت
روایت شده است و آن مصداق گفتار  ج ترین صحابه بعد از رحلت پیامبر برجسته

ۡو قُتَِل ﴿:فرماید خداوند است که می
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ [آل عمران:  ﴾١٤٤َ�َ

۱۴۴[.  
ی  آوردن بر گوساله ی این ارتداد چیزی جز روی و معلوم است که سرچشمه

 ٢و نقض بیعت با وصی[علی] نیست. ١سامری
رسول خدا دچار اصحابی گردید که جز  :گوید و مرتضی محمدحسین نجفی می

 ٣اندکی بعد از او [ھمگی] از دین مرتد شدند.
اند ولی آتش نفاقشان در  بیشتر صحابه بر نفاق بوده :گوید الله جزائری می نعمتو 

شان برای  فاقزمان پیامبر پنھان بود، و چون پیامبر به جوار پروردگارش شتافت آتش ن
رایی برگشتند، و لذا [از علی روایت  وصی او [علی] زبانه کشید و به عقب و سیر قھقه

جز چھار نفر سلمان، ابوذر،  ج ی مردم بعد از پیامبر ھمه( :اند] که فرموده است کرده
...!! ٤مقداد و عمار مرتد شدند) این روایت [از نظر جزائری] بدون ایراد و اشکال است

نمایند، و  [شیعه] تعریف میھا  این ی پیامبر است که این صورت و تصویری از صحابه
نماید  آشکارا مطرح میآن را  و کند. می قرآن مسلمانان نیز حقیقت دیگری از آن بیان

 انداز شود! [شیعه] طنینھا  آن تا اینکه در گوش

 دو تصویر ضد و نقیض
ی علم تفسیر را  ی قرآن نیاز نیست که تحقیق و مطالعه کننده مسلمان تالوت

متحمل گردد تا به تفاوت زیاد بلکه تضاد میان دیدگاه قرآن نسبت به صحابه و دیدگاه 
ھای جاویدان بشارت داده و میان  به بھشتآنان را  و میان آیاتی که ی اثناعشری شیعه

گاھی حاصل  مورد نکوھش قرار میآنان را  احادیث و روایاتی که از جانب شیعه دھد، آ
داند که صحابه چه  نماید خدایا آیا خداوند که آنان را در قرآن ستایش نموده است نمی

___________________________ 

 است. سمنظورش از آن ابوبکر صدیق )١
 .۲۰۲، ص معنی الناصبيف  الشهاب الثاقب )٢

 .7السيعة من السلف، ص  )٣

 ، (نور مرتضوی).۸۱ص  ،االنوار النعامنيه )٤



 ٤٠١  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

دھند؟! خیر خداوند از این دروغ و  انجام میباشند و قبل از مرگشان چه کار  کسانی می
دھد و آنان را به مغفرت و  مورد ستایش قرار میآنان را  بھتان به دور است، پس چگونه

 دھد و حال اینکه جز اندکی ھمگی مرتد شدند.!! ھای خود بشارت می رضوان و بھشت
رآن برای سؤالی در اینجا نھفته است ... لیکن مراجعه سریع به برخی از نصوص ق

  :ی صحابه] کافی است ادراک تفاوت این دو دیدگاه [درباره
آنان را  ی اثناعشری حال شیعهبا این قرآن از صحابه اعالم رضایت نموده و   -۱

 نمایند!!! نفرین می
 :فرماید خداوند سبحان می

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

  .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ
و ھا  آن تابعین راستین ی مذکور صراحتًا بر رضایت خداوند از مھاجرین و انصار و آیه
 نماید. ھای بھشت داللت می دادنشان به رستگاری بزرگ و جاودانگی در نعمت مژده

خداوند از آنان اعالم رضایت  کسانی را کهکند  پس چه انسان عاقلی نفرین می
تواند دشنام و نفرین نماید کسانی را که پروردگار جھانیان  نماید؟!! و چه زبانی می می

 تزکیه و تطھیرشان نموده است؟!!
ی غیر قابل  خداوند وعدهآنکه تواند زبان بر ارتداد آنان بگشاید و حال  و چه قلبی می

ھایی که رودھایی از زیر آن جاری است و  شتخلف به آنان داده که دنیا را به سوی بھ
ی نجات یافتگانند؟!! و خداوند  آنان در آن جاویدانند بدرقه خواھند کرد و آنان از زمره

 :فرماید سبحان می

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
 
َ
ِكيَنةَ ٱنَزَل فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
  .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

گاه است و از  پس کسانی که خداوند ما را خبر داده است و او به درون و قلب آنان آ
راضی شده است و بر آنان سکینه و آرامش نازل نموده است روا نیست کسی در ھا  آن

 ١در موردشان شک و تردید نمود.مورد آنان درنگ و ھرگز نباید 

___________________________ 
 .۴/۱۱۶) الفصل، ابن حزم، ١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٠٢

ھمچنانکه معروف است و اھل  -و از جمله کسانی که در زیر درخت بیعت نمودند 
باشند که شیعه  ، خلفای راشدین و سایر صحابه می-سنت و شیعه بر آن اتفاق دارند 

اند که  نمایند آیا شیعه چیزی از صحابه دانسته اثنا عشری ھمگی را به ارتداد متھم می
ستایش نموده و سپس معلوم شده است که آنان آنان را  خداوند ندانسته است و

ی ستایش نیستند؟!! آیا ستایش آنان اشتباه بوده است؟!! خداوند به دور است  شایسته
 از چنین افترایی.

 در حالی کهدھد و  قرآن آنان [صحابه] را به نیکی و [حسنی] وعده می  -۲
 آورند!!! مچون اھل نفاق به شمار میھآنان را  ی دوازده امامی شیعه

 :فرماید و خداوند [پیرامونشان] می

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ �َّ تُنفُِقوا
َ
ِ ٱَوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
َ� �َۡسَتوِي  ۡ�

نَفَق ِمن َ�ۡبِل 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم دَ  ۡلَفۡتحِ ٱِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱرََجٗة ّمَِن َوَ�َٰتَلۚ أ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد  �َّ

َ
أ

ْۚ َوُ�ّٗ  ُ ٱوََعَد  َوَ�َٰتلُوا � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ   .]۱۰[الحدید:  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ
اند به [جزای] حسنی وعده  خداوند صحابیانی را که قبل و بعد از فتح انفاق نموده

شان داده است حکم به مصونیت  ی حسنی که وعدهداده است، و خداوند برای کسانی 
 :فرماید از عذاب روز قیامت نموده است و چه زیبا می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدونَ  ۡ�ُۡسَ�ٰٓ ٱَسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا  �َّ
ُ
َ� �َۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖ  ١٠١أ

ونَ  ۡشَتَهۡت ٱوَُهۡم ِ� َما  نُفُسُهۡم َ�ِٰ�ُ
َ
ۡ�َ�ُ ٱ ۡلَفَزعُ ٱَ� َ�ُۡزُ�ُهُم  ١٠٢أ

َ
ٮُٰهُم  ۡ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَوَ�َتَلقَّ

ِيٱَ�َٰذا يَۡوُمُ�ُم    .]۱۰۳-۱۰۱[األنبیاء:  ﴾١٠٣ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  �َّ
آیا بعدًا برای خداوند آشکار [بدا] گردید کسانی که او [خداوند] این آیات را در 

ند و آنان از دین برگشتند و حق علی را در موردشان فرموده است سزاوار آن نیست
خداوند در تمام  :گوئیم خالفت سلب نمودند و چنین و چنان کردند؟!! یا اینکه می

غیر از سخن خداوند بگوید دروغ گفته ھرکه  سخنان خویش راست فرموده است و
 است؟
ھا  آن ی اثناعشری از شیعهآنکه نماید و حال  ی پیامبر افتخار می قرآن به صحابه -۳

 نمایند!!! تبّری می
 :فرماید خداوند متعال می



 ٤٠٣  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجوِد� ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
  .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

ی پیامبرخدا ذکر  پس آیا خداوند چنین اوصافی را در تورات و انجیل برای صحابه
منزلت صحابه و افتخار آن بپردازد را بخوانند و به ذکر  کند تا یھودیان و نصاری آن می

داند که آنان مرتد  خداوند میآنکه اند و حال  که بھترین ھم صحبت بھترین پیامبر بوده
نمایند، تا اینکه  د شد و عکس آنچه در کتب آسمانی گفته شده است اثبات مینخواھ

طعنه وارد  ج حجت و بھانه به دست یھودی و مسیحی بیفتد و در صدق نبوت محمد
سازند. زیرا یاران پیامبر بشارت داده شده به آنان متصف به ایمان و تقوی و نصرت دین 

گیر و  اند و بر کافرین سخت باشند در حالیکه اصحاب محمد مرتد و از دین برگشته می
با کفار اھل و میان خویش ھم اھل رحمت نیستند بلکه میان خود سخت و خشن 

کند که جز ھفت نفر [از آنان] کسی  مردانی افتخار می اند!! آیا خداوند به موّدت و رأفت
 برایمان ثبات نداشت؟!!

ور شده و پیامبر و کالم پروردگار  اند که در دنیا غوطه چنین کسانی  مردانی این
اند، نفرین آسمان بر آنان سزاوارتر است پس چگونه خداوند  خویش را فراموش کرده

ھای پیشین [یھود و  دھد؟!! بلکه چگونه امت یفرجامی و حسنی وعده م آنان را به نیک
آور  نمایند و حال آنکه شایسته فخر نیستند و بلکه شرم فخر میھا  آن نصاری] به

 باشند؟!! می
ی اثناعشری  بخشد اما شیعه ھایشان را می شان را پذیرفته و لغزش خداوند توبه  -۴

 کنند!!! ھا آنان را ذکر و یاد نمی جز با آن لغزش
 :فرماید یخداوند م

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  �َّ
َ
ِينَ ٱيُِر�ُد أ َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ْ َمۡيً�  لشَّ ن تَِميلُوا

َ
أ

 .]۲۷[النساء:  ﴾٢٧َعِظيٗما
 :فرماید و قرآن می



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٠٤

ْ ٱَوَءاَخُروَن ﴿ ُ ٱبُِذنُو�ِِهۡم َخلَُطواْ َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَءاَخَر َسّيًِئا َعَ�  ۡ�َ�َفُوا ن َ�ُتوَب  �َّ
َ
أ

َ ٱَعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ  ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ  ١٠٢َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  �َّ
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

َُّهۡمۗ وَ  ُ ٱَعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصَلٰوتََك َسَ�ٞن ل نَّ  ١٠٣َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ أ

َ
َ ٱ�  �َّۡوَ�ةَ ٱُهَو َ�ۡقَبُل  �َّ

ُخُذ  ۦَ�ۡن ِعَبادِهِ 
ۡ
َدَ�ِٰت ٱَوَ�أ نَّ  لصَّ

َ
َ ٱَوأ اُب ٱُهَو  �َّ   .]۱۰۴-۱۰۲[التوبة:  ﴾١٠٤لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

کسانی از اند و وسعت رحمت خداوند را نسبت به  این آیات از صحابه سخن گفته
ی خداوند و محبت  چنین اراده اند تبیین نموده است، و ھم صحابه که مرتکب گناه شده

او برای توبه بر آنان و بخشش گناھشان است، و در مقابل در مورد اھل آرزو و گمراھی 
 رفتاری را به صحابه رسول خدا نسبت دھند به تبیین پرداخته است. خواھند کج که می

ان که در فیات عام خداوند در مورد کسی که ھمچون عثمان بن عو عالوه بر این آ
 فرماید: روز احد اشتباه کرد، و از جنگ بگریخت می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َُّهمُ ٱإِ�ََّما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡواْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا
ُ ٱَولََقۡد َ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ   .]۱۵۵[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

کنند و فرار وی از جنگ احد را از  ولیکن آنان تا به امروز عثمان را سرزنش می
 کنند!! شمار این معایب ذکر می

 منزه باد خدا آیا عفو و بخشش خداوند از او کافی نیست؟!
دگان سلب نماید و عفو خداوند را به قھر تواند رحمت پروردگار را از بن چه کسی می

او تبدیل نماید و آنان را با گناھان و اشتباھاتی توبیخ نماید که خداوند از آنان گذشته و 
 اند؟ خود ھم بر آن پشیمان شده

نمود  ھای رحمت خویش مالک می چنانچه خداوند کسی از میان بشر را بر گنجینه
 :دیدیم کسی را در بھشت نمی

ۡمَسۡكُتۡم َخۡشَيَة ﴿
َ ٓ إِٗذا �َّ نُتۡم َ�ۡملُِكوَن َخَزآ�َِن رَۡ�َةِ َرّ�ِ

َ
نَفاِق� ٱقُل لَّۡو أ �َ�ٰنُ ٱَوَ�َن  ۡ�ِ ِ�ۡ 

 .]۱۰۰[اإلسراء:  ﴾١٠٠َ�ُتوٗر�

ُ ٱوَ ﴿:ی در آیه  ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�مۡ  �َّ
َ
درنگ و تأمل کن، چه  .]۲۷[النساء:  ﴾٢٧يُرِ�ُد أ

ی خداوند مخالفت نماید و بخواھد در دل نسبت به  اراده انماید ب کسی جرئت می
شان را مورد دشنام قرار دھد، و  شان را نفرین و کوچک صحابه توھین نماید و بزرگان



 ٤٠٥  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

امھات المؤمنین) مورد سرزنش قرار دھد سپس بعد از ( شخصیت و ناموس مادرانشان
 د که او پیرو قرآن و سنت و اھل بیت است؟!نمای آن ادعا می

 اند. نکوھش صحابه مستلزم نکوھش در دینی است که برای این امت نقل نموده
تواند تواتر قرآن و سنت را جز از طریق صحابه اثبات نماید و ھرگز بدون  کسی نمی

اکنون موجود است ھمان  رجوع به صحابه کسی نتواند ثابت کند که قرآنی که ھم
 نازل شده است. ج نی است که بر محّمدقرآ

و چون تیرھای اتھام به سمت ناقلین کتاب و سنت و نکوھش در دینشان سوق 
 یابد. اند از اعتبار ساقط شده و شک و تردید به آن راه می داده شود آنچه آنان نقل کرده

ر ی پیامب ھرگاه مردی را دیدی که از صحابه( :گوید لذا امام ابوزرعه ی رازی می
دین است، و رسول خداوند از نظر ما حق است و  گیرد بدان که او بی ایراد و خرده می

اند و  را نسبت به ما ادا نموده تقرآن حق است، و ھمانا یاران پیامبر این قرآن و سن
ھای ما را مورد انتقاد قرار دھند، تا  خواھند [با این نکوھش] شاھدین و اسوه آنان می

تر است زیرا  نمایند و حال انتقاد از آنان [منتقدین صحابه] سزاوار کتاب و سنت را باطل
 ١.)باشند دین می بی

از مسلمانی که کلمات سنگین و الفاظ سخت و شدید است، ولیکن ابوزرعه 
شھادتین بر زبان جاری نماید و ایمان به قرآن و سنت پیامبر داشته باشد انتظار ندارد 

شک و یا  این سنت را برای وی نقل کرده استکه در مورد کسی که این قرآن و 
دارد، و قرآن و  که مسلمان است و اسالم را دوست می کند، سپس اّدعا نکوھش نماید 

 دارد! سّنت را تقدیس و محترم می
 دھند و شب و روز ی اثناعشری چگونه عدالت صحابه را مورد نکوھش قرار می شیعه

توانند تواتر قرآن را از طریق غیرصحابه  دھند، در مقابل نمی مورد انتقاد قرار میآنان را 
آوری نمود ابوبکر [صدیق] و صحابه  اثبات نمایند زیرا کسی که [بار اول] قرآن را جمع

که [قرآن را  نآناآوری دوم] عثمان بن عفان و صحابه بودند، اگر  بودند سپس [جمع
اند پس شیعه قرآن دیگری [را برای خود] جستجو کند!  بودهاند] منافق  آوری کرده جمع

 –بدون سایر صحابه  –و چنانچه از طریق جدل فرض کنیم که نقل قرآن از امام علی 
 ممکن است پس آن اسناد شیعی که شیعه [بتواند] بر آن استناد نماید کجاست؟!

___________________________ 
 .۴۹الکنایه، ص  )١
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باشند و اسناد  نمایند به اینکه آنان ناقلین قرآن کریم می اھل سنت افتخار می
ندارند تا از آن  سندمتواتری از پیامبر برای قرآن دارند در حالیکه شیعه حتی یک 

 ١طریق قرآن را از آل بیت و از نبی نقل نمایند مگر از طریق اسناد اھل سنت.
و بارھا از علمای شیعه مطالبه شده است که تنھا یک اسناد بیاورند که در آن ابتدا 

ز شده و در پایان به پیامبر خاتمه یابد که در جواب این درخواست به راویان شیعه آغا
 جوابی نشنیده و نخواھیم شنید.

اما سنت نبوی که دومین منبع احکام در اسالم است، بدگوئی و ناسزا از طرف 
شیعه در آن بیشتر و آشکارتر است، و شیعه اثناعشری از روایات صحابه اعراض 

اند، به روایات زراره و ابوبصیر و ابن  ] صحابه از دین برگشتهاند زیرا [به نظر آنان نموده
 اند. تمّسک جسته –دچار شده بودند ھا  آن که ائمه به –الحدیث  مسلم کذاب و واضع

 –و شاید بتوان در مقابل احادیث روایت شده از امام علی و امام باقر و جعفر صادق 
دری از احادیث روایت شده از تعداد نا –که در کتب حدیث شیعه روایت شده است 

 نیز به دست آورد! ج پیامبر
آن رسولی که از خداوند تبلیغ  :گردد که سؤال نماید حتی انسان با انصاف ناچار می

باشیم کیست؟ آیا او محمد بن عبدالله است یا  نماید و ما مکلف به پیروی از وی می می
جعفر صادق و یا چه کسی دیگری است؟ و جایگاه پیامبر که ما درباره وی صحبت 

نمائیم و جایگاه مذھب جعفری چیست؟ و تعالیم او کجاست؟ چه بسا دیگران در  می
 اند نه پیامبر. اند و صاحب سخن ائمه قرار گرفته جای او

افی، كال( ی اثناعشری حدیث شیعهھای  کتاب ترین ی عزیز] شما خود مھم [خواننده

را ورق بزنید. قلت احادیث رسول  ...)و ام، االستبصاركمن الحيرضه الفقيه، هتذيب االح
کن که چگونه سنت خدا را نسبت به احادیث امام باقر و صادق خواھی دید، و دقت 

 در این کتابھا به حاشیه رفته و سنت امام به اصل تبدیل شده است! ج محّمد
حتی اندک احادیثی ھم که از پیامبر روایت شده است از لحاظ سند خالی از ضعف 

جرح و تعدیل و ھای  کتاب بودنشان با نیست، و اگر روایات شیعه را با اندک
 اند! که اغلب این احادیث از لحاظ سند ضعیف شناسی تطبیق دھید خواھی دید حدیث

___________________________ 
اند و شیعه در این باره حتی  حتی اسانیدی که از امام جعفر نقل شده است، تمامًا اسناد اھل سنت )١

 یک سند واحد ندارد.
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در حالیکه چون کتب حدیث اھل سنت را ورق بزنید با چشم خود تفاوت را خواھی 
نمائید و  دید، به طوری که خود را با پیامبر در اقوال و عبارات و اوصاف احساس می

ثانوی  ی باشد و سخن دیگری در مرحله خواھی دید که سخنان پیامبر اصل و پایه می
این واقعیت ملموس  گردد، شود و برخی نیز رّد می برخی اخذ و به آن عمل میاست و

انکار آن را  خبر از کتب حدیث شیعه و یا معاند و خودرأی است که جز افراد بی
 نماید. نمی

آخرین توجیھی که علمای شیعه به آن شکاف بزرگ میان رسول خدا و شیعه را 
حدیث من حدیث پدرم ( :گوید حدیث امام جعفر است که مینمایند عبارت از  توجیه می

است، و حدیث پدرم حدیث جدم است، و حدیث جدم حدیث حسین است، و حدیث 
است، و حدیث  ÷حسین حدیث حسن است، و حدیث حسن حدیث امیرالمؤمنین

 ١است و حدیث رسول خداوند گفتار خداوند است ج امیرالمؤمنین حدیث رسول خدا
حدیث [مذکور] نزد خود علمای شیعه ضعیف است، زیرا سھل بن بااین وجود 

 زیادکذاب در سند آن وجود دارد.
نمایند که امام جعفر صادق  یا چه بسا به حدیث جابر جعفی و غیره استدالل می

سوگند به خداوند اگر ما با مردم حدیث گوئیم یا با نظر و رأی خود با آنان ( گفته است:
م شد ولیکن به آثاری که از رسول خدا سراغ داریم با آنان سخن گوئیم ھالک خواھی

آن را  به ارث برده [و نقل نموده] که ماآن را  گوئیم که بزرگی از بزرگ دیگر سخن می
ی  گرچه این روایت خود ذاتًا برای نابودی ھمه ٢نمائیم ھمچون طالو نقره ذخیره می

مذھب [شیعه] کافی است زیرا چگونه رأی امامی که معصوم است؟ موجب ھالک و 
 نابودی است؟!!

 دھند کدامند؟ ی اثناعشری به ائمه نسبت می پس آن گنج ھایی که شیعه
 باشند؟! اند که قائل به تحریف قرآن می آیا ھمان روایات شیعی متواتر

یا ھمان روایات تکفیریه برای عموم مسلمانان است که قبول اعمالشان را نزد و 
 آور است؟! نماید؟ و یا ھمان فتاوی جنسی غریبی است که ذکر آن شرم خداوند نفی می

 و یا آیا ھمان روایات متعصبانه گروھی و حزبی منفور است؟!!

___________________________ 
 ).۱۴کتاب فضل علم، حدیث شماره ( –کافی  )١
 .۶، حدیث شماره ۳۲۰ص  بصائر الدرجات، )٢
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فات و عجائب و یا آیا ھمان است که موسوم به طب ائمه است که در آن خرا
 خندآوری وجود دارد؟!!

 شد!  ی] شرعی تفاوت قائل صحبتی [صحابه صحبتی لغوی و ھم بایست میان ھم می
اند و بسیاری از  ی صحابه] سوءاستفاده نموده دشمنان اصحاب محمد [از کلمه

مردم مفھوم صحبت و صاحب لغوی و اطالق شرعی آن را با یک مفھوم واحد به کار 
ی صحابه خود را به شکل خیرخواه و دلسوز دین  کننده طوری که نکوھشاند، به  برده

 :کند دھد، ھمچنانکه خداوند از زبان شیطان حکایت می جلوه می

ِٰصِح�َ ٱَوقَاَسَمُهَمآ إِّ�ِ لَُكَما لَِمَن ﴿  .]۲۱[األعراف:  ﴾٢١ل�َّ
را قانع کند تا آدم  که شیطان به احتجاج اینکه ناصح دلسوز است، بسیار تالش می

نماید که از درخت [مذکور] تناول نماید و ھمچون گرگی خود را در پوست گوسفند 
 سازد. آشکار می

بر زبان جاری  ج و لھذا ھر کس این سخنان ناشایست را در مورد اصحاب محمد
ورشدن در آن و نتایج حاصل از آن مطالب زیر را  بایست قبل از غوطه نماید می می

 مدنظر داشته باشند؟
ای است،  ی صحبت و صحابه [صاحب] در زبان عرب دارای مفھوم گسترده واژه -

شامل صحبت حقیقی مالزم و صحبت به معنی ھمراھی و نیز صحبت مجازی به معنی 
مانند اصحاب  –چنین بر کسی که از مذھب معین تبعیت کند  گردد و ھم فکری می ھم

ھم به صورت اضافه [مضاف و گردد و گاھی  شافعی و اصحاب احمد و ... اطالق می
گویند صاحب  گردد مثًال می الیه] و یا قائم و موجود بر حالتی معین اطالق می مضاف

 :فرماید مال و یا اینکه قرآن می

ۡصَ�َٰب ﴿
َ
ۖ  �َّارِ ٱَوَما َجَعۡلَنآ أ  .]۳۱[المدثر:  ﴾٣١إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗة

 فرشتگان قرار ندادیم. یعنی ما مسئولین و کارپردازان بر آتش [جھنم] را جز
ی وسیع مفھوم لغوی صحابه [و صاحب] جایز است صحبت لغوی  با توجه به دامنه

مدت نیز  صحبت فراوان و کم بر صحبت حسنه و سّیئه و حقیقی و مجازی و یا ھم
اطالق گردد، و صحبت لغوی بر صحبت مؤمن با کافر و برعکس نیز اطالق شده است، 

 :فرماید نویم میش مثًال از زبان قرآن می
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ِ  ۥٓ وَُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥقَاَل َ�ُ ﴿ َ�َفۡرَت ب
َ
ِيٱأ َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ  �َّ

ٮَٰك رَُجٗ�    .]۳۷[الکهف:  ﴾٣٧َسوَّ
 :فرماید و یا می

َعزُّ َ�َفٗر� ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۦَ�َمٞر َ�َقاَل لَِ�ِٰحبِهِ  ۥَوَ�َن َ�ُ ﴿
َ
ۡ�َ�ُ ِمنَك َماٗ� َوأ

َ
۠ أ نَا

َ
�٣٤﴾ 

  .]۳۴[الکهف: 
ُصحبت) را نیز بر منافقین اطالق نمود کمااینکه در ( توان در لغت لفظ و می

از پیامبر خواست تا او را بکشد  بسرش سلول منافق که چون داستان عبدالله بن ابی
 :ی او را برایشان ذکر و فرمود استهپیامبر خواسته او را نپذیرفت ودلیل عدم پذیرش خو

یعنی تا مردم نگویند که محمد اصحاب  يتحدث الناس ان حممداً يقتل اصحابه) حتی ال(
آید زیرا او منافق  سلول صحابی به شمار نمی کشد و حال عبدالله بن ابی خود را می

 است ولیکن لفظ صحابه بنابر دو امر بر وی اطالق گردیده است.
 ی ایمان و نفاق مطرح نیست.  اطالق لغوی است و در اطالق لغوی مسأله :اول

حىت اليتحدث ( اینکه رسول خدا فرموده است -که مھمترین است،  - :دوم
اند، و قرآن ھم  اند که در برابر صحابه قرار گرفته گروھی» الناس«منظور از  انلاس)

َها ﴿ ارا ب دھد آنان چون ایمانداران را مورد خطاب قرار می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ مورد  ﴾َءاَمُنوا

نماید  دھد و چون سخن را متوجه کفار یا مردم اعم از کافر و مؤمن می خطاب قرار می

نماید و حال کفار بیشتر بر نکوھش پیامبر و دعوت او  مطرح می »اهيا الناس«با خطاب 

 کشد. سلول را میعبدالله بن ابی  ج ند، و به ھمین خاطر چون پیامبرکرد می تالش
کشد) تا با این [تبلیغات] مردم را از  محمد اصحاب خود را می( شود بلکه گفته می

 شدن پیرامون پیامبر ممانعت به عمل آورند. پذیرش این دعوت و جمع
توان لفظ صحبت را بر دشمن اطالق نمود کما اینکه از پیامبر روایت  و در لغت می

 سرهک[ابوب انلارفقلتيف  املقتولو فالقاتل �سيفيهمااذا اتلىق املسلمان ( :شده است
ن حر�صاً ىلع قتل اكانه  :يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال – گوید] می

 .١)صاحبه

___________________________ 
 ).۳۱بخاری، حدیث شماره ( )١
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اند،  ھرگاه دو مسلمانان با شمشیر به جنگ ھم رفتند، قاتل و مقتول در آتش جھنم
جرم و گناه مقتول چیست؟  است اماگفتم [ابوبکره] ای رسول خدا گناه قاتل معلوم 

 فرمود او به قتل دوست خویش حریص بوده است.
اید  و جائز است لفظ صاحب را نیز بر کسی که یک بار ھم با وی برخورد داشته

ابلّيعان باخليار مالم يتفرقا او�قول امحدها ( :اند اطالق کرد. مثًال از پیامبر روایت نموده
اند دارای اختیار [در قبول یا  ریدار تا از ھم جدا نشدهفروشند و خ )١:اخرت :لصاحبه

باشند یا یکی به رفیق خود بگوید دارای حق خیار ھستید، [در این  فسخ معامله] می
روایت] مشتری را به صاحب نام برده گرچه یکبار برای خرید کاال فروشند، با او 

 برخورده نموده باشد.
ا بر کسی اطالق کرد که صاحب و و در لغت جائز است لفظ صحبت و صاحب ر

طرف مقابل خود را نشناسد و یک روز ھم با او مالقات و برخورد نداشته باشد کمااینکه 
در روایت عبدالرحمن بن عوف است که او فرموده است! من در روز جنگ بدر در صف 
جھاد بودم به سمت راست و چپ خویش نگریستم، خود را میان دو نوجوان از انصار 

مرا اشاره کرد و ھا  آن بودم، یکی از ، گفتم کاش میان دو نفر بزرگتر و مسن میدیدم
ای برادرزاده ام چه کار با او  :شناسی؟ گفتم آری ای عمو آیا ابوجھل را می( :گفت

 دست داده است، قسم به آنکه جانم در  ام که پیامبر را دشنام می داری؟ گفت شنیده
ا نشوم تا اینکه ھر کدام از ما که برای مرگ عجله اوست! اگر او را ببینم از او جد

از آن تعجب کردم، و  :گوید نماید [اجلش فرا رسیده] بمیرد، [عبدالرحمن] می می
ابوجھل  که ناگاهدیگری ھم مرا اشاره کرد، و ھمچون اولی گفت، در این گفتگو بودیم 

ام الذی تسأالن كحبهذا صا( بینی ، گفتم آیا نمیکرد می را دیدم در میان مردم حرکت

گوید:]  کنید، [می ی او سؤال می این ھمان صاحب و کسی است که شما درباره عنه)
پس به سوی او شتافتند و او را با شمشیر زدند تا اینکه او را از پای درآوردند سپس نزد 

گاه ساختند، او فرمود کدامتان او را کشته است ھر  ج پیامبر رفتند، و او را از جریان آ
اید، گفتند  آیا بر شمشیر خود دست کشیده :ام، و بفرمود من او را کشته :کدام گفتند

___________________________ 
 ).۲۱۰۹حدیث شماره ( –کتاب البیوع  –بخاری  )١



 ٤١١  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

اید و به گرفتن غنیمت وی  او را کشتهھردو  خیر، به دو شمشیر نگاه کرد و فرمود
 ١دستور داد.

ی ضابطه و قاعده نیست، و چنانچه صحابی به صحبت لغوی لھذا صحبت لغوی دارا
بودیم زیرا در صحبت لغوی ھمچنانکه در  گردید، ما نیز صحابه می شناخته و معلوم می

روایت عبدالرحمن بن عوف ذکر شد مستلزم محبت و برخورد ھمیشگی نیست، [و بر 
پیامبر برخورد این اساس] ھر کدام از یھود و نصاری و منافقین و مشرکین که با 

 اند چون صحبت لغوی [قائل] به شرط ایمان نیست. اند نیز صحابه کرده

 اند؟ ی صحابه آیا منافقین هم در زمره
ی  توانند نفاق را به صحابه ی اثناعشری چگونه به این آسانی می دانم شیعه نمی

را به پیامبر نسبت دھند در حالیکه گفتار خداوند در مورد منافقین با خطاب به صحا
 :فرماید نمایند که می تالوت می

﴿ ِ ِ ٱَوَ�ۡحلُِفوَن ب [التوبة:  ﴾٥٦إِ�َُّهۡم لَِمنُ�ۡم َوَما ُهم ّمِنُ�ۡم َوَ�ِٰكنَُّهۡم قَۡومٞ َ�ۡفَرقُونَ  �َّ

۵۶[.  
ای که قرآن آشکارا به آن تصریح نموده است، ولیکن ھمواره ما پیرامون آن  قضیه

 نمائیم. مجادله و بحث می
ھمین خاطر نزد علماء ثابت شده است، که صحابی کسی است که با ایمان با و به 

صحبت بوده است و با ایمان ھم از دنیا برفته است، اما منافقین و مرتدین در  پیامبر ھم
 آیند و گاھی لفظ صحبت [لغوی] نه شرعی مانند روایت ی صحابه به شمار نمی زمره

بر منافقین اطالق شده است گرچه  به)حىت اليتحدث انلاس أن �مد يقتل اصحا(
صفوف مسلیمن بیرون  ازمنافق است و  دانسته است، که عبدالله بن ابی پیامبر می

نمایند که رسول  ی اثناعشری تصور می است حماقت و جھل اینکه کسانی از شیعه
آورد، و شما [شیعه]  ی خویش به حساب می عبدالله بن ابی را صاحب و صحابه جخدا

اینکه منافق از نمائید  حذر می با پیامبر قابل مقایسه نیستیدلحاظ ایمان و تقوی که از 
برترین خلق  رایرا صاحب و دوست خویش به شمار آورید، پس چگونه این انتساب را ب

 دارید؟!!!. و با تقواترین انسان روا می

___________________________ 
 ) و لفظ از مسلم است.۱۷۵۲حدیث شماره ( –)، مسلم ۳۱۴۱حدیث شماره ( –بخاری  )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤١٢

ی گردد که منظور پیامبر [در روایت مذکور] صحبت لغو با این توضیح معلوم می
 نبوده است. به معنای شرعی آنمتعارف میان مردم بوده است و منظور صحبت 

و در روایتی پیامبر اسالم اعالم نموده است که منافقین در میان جماعت مسلمانان 
در میان اصحاب من دوازده منافق وجود دارند، در میانشان  :فرماید اند و می منحرف

ی  از سوراخ سوزن بگذرد، اما شیعه ھشت نفر وارد بھشت نشوند تا اینکه شتر
اند و بر آنان حکم  اثناعشری تیرھای [اتھام نفاق] را متوجه جماھیر صحابه نموده

شکنی  اند که پیمان اند و افرادی را استثناء نموده ارتداد، گمراھی و برگشت از دین داده
 اند. ننموده

ری از آنان ستایش بر مبنای روایات شیعه این تعداد [صحابه] که شیعه اثناعش
 نمایند کمتر از سه نفر نبوده و بیشتر از ھفت نفر ھم نیستند. می

از حمران بن اعین  –ی اثناعشری  ترین منابع حدیث شیعه مھم –کلینی در الکافی 
گفتم فدایت شوم چقدر اندکیم چنانچه  ÷به ابوجعفر( :گوید روایت کرده است که می

ھان شما را به  :تمام کنیم؟ گفتآن را  انیمتو بر گوسفندی اجتماع نمائیم نمی
گاه سازم، مھاجرین و انصار رفتند [مرتد شدند] جز [و با دستش اشاره  عجیب تر از آن آ

، و آن سه نفر عبارتند از مقداد بن اسود ابوذر غفاری و سلمان ١کرد] سه نفر نباشد
حنان بن سدیر از از ( :گوید در کتاب رجال می یشروایت الکبه چنین  فارسی. ھم

 -جز سه نفر  - ج مردم بعد از پیامبر :گوید پدرش از جعفر [روایت شده است] که می
مقداد بن اسود، ابوذر غفاری و  :اند؟ گفت مرتد شدند گفتم آن سه نفر چه کسانی

نمایند به اینکه چھار نفر دیگر نیز به این  و نصوص دیگری اشاره می ٢سلمان فارسی
داران در عصر صحابه از دیدگاه  اند تا بر این اساس تعداد ایمان دهسه نفر افزوده ش

 :نمایند ی دوازده امامی به ھفت نفر برسد، و روایات شیعه به این مسأله اشاره می شیعه
از عبدالملک بن اعین شنیدم که  :گوید از حارث بن مغیره روایت شده است که می

از پیامبر مردم ھالک شدند؟ گفت آری  ا بعدآی کرد می پیوسته از ابوعبدالله سؤال
عین تمام مردم ھالک شدند گفتم آیا ھمه مردم در شرق و اسوگند به خداوند ای پسر 

غرب ھالک شدند؟ گفت آن مناطق بر گمراھی فتح شده بودند سوگند به خداوند جز 

___________________________ 

 ).۶حدیث شماره ( – 2/۲۴۴افی، كال )١

 ).۳۴۱حدیث شماره ( ۸/۲۴۵ افیكال، ۱۲روایت  –زندگینامه سلمان فارسی  ۶۷، ص شیكرجال ال )٢



 ٤١٣  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

، ابوعمره به آنان ٣، شتیره٢، عمار١سه نفر ھمگی ھالک شدند سپس ابوساسان
مردم بعد از پیامبر  :و از ابوجعفر روایت شده است گفت ٤و ھفت نفر شدند پیوستند

مقداد بن اسود، ابوذر  :مرتد شدند مگر سه نفر و گفت [که آن سه نفر] عبارتند از
و سپس بعد از مدتی مردمان دیگری شناخت  ،رحمة الله علیھم غفاری، سلمان فارسی

آوردند  که چرخ آسیاب جامعه را به چرخه درمی اند ھمان کسانیھا  این یافتند، و گفت
علی را  ه  یکبیعت نکردند،تا زمانھا  آن شد  ل و فصل میو امور مھم جامعه با آنان ح

 :فرماید آورده و با تحت فشار قراردادن وی با او بیعت نمودند و قرآن می

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ُ ٱاۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ل�َّ

 .٥]۱۴۴[آل عمران: 
ی یاران پیامبر جز مقداد و سلمان و ابوذر از دین برگشتند سپس  پس ھمه

ی  ی صحابه ابوساسان و عمار شتیره و ابوعمره به سوی خداوند و دین برگشتند و ھمه
 پیامبر [بعد از او] ھفت نفر بودند!

نمایند بر اینکه تعداد مذکور تا مدتی افزایش  و نصوص فراوانی از شیعیان داللت می
یت صحابه) ھفت نفر بودند جز این ھفت نفر حقان( و( :گوید نیافت و ابوجعفر می

 :گوید خورد و می ، وابوعبدا... بر این تعداد سوگند می٦امیرالمؤمنین را نشاختند
 ٧سوگند به خداوند جز این ھفت نفر کسی به [امامت] علی وفا ننمود.(

مقداد، ( جز این ھفت نفر و یا به عبارت دیگر چھار نفر برجسته درمیان صحابه
ناروای [شیعه] نجات نیافت. از عمرو بن  سلمان، عمار و ابوذر) فردی از آنان از انتقاد

___________________________ 
 ابوساسان، اسم وی الحصین ابن منذر. )١
 عمار بن یاسر. )٢
 شتیره از یاران امیرالمؤمنین است. :گوید می ۱/۳۹۸اردبیلی در جامع الرواة  )٣
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )٤
حدیث  :گوید می ۲۱۴-۲۶/۲۱۳ مرآة العقول)، مجلسی در ۳۴۱، حدیث شماره (۲۴۵-۸الکافی  )٥

، ۲۲/۳۳۳، بحاراالنوار ۱۴۸حدیث شماره  ۱/۱۹۹مذکور حسن و موثق است، تفسیر عیاشی 
 ).۴۵حدیث شماره (

 .۷۳، ص یشكال رجال۱

 .63، االختصاص، مفيد، ص 22/322، بحاراالنوار، 28االسناد، محيدی، ص  )٧



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤١٤

گفت چون پیامبر جان به جان  می ÷که شنیدم ابوعبدالله :ثابت روایت شده است
سلمان، مقداد، ابوذر) کافر و مرتد شدند، ( آفرین تسلیم کرد ھمه مسلمانان جز سه نفر
ند به خدا سوگ :ند و گفتندمدبیا طالب ابیو بعد از وفات پیامبر چھل نفر نزد علی بن 

بعد از شما با کسی بیعت نخواھیم کرد، و گفتند: ما در روز غدیر سخن پیامبر را در 
آری، علی گفت فردا با  :کرد گفتند دایم، علی گفت آیا چنین خواھی مورد شما شنیده

سرھای تراشیده نزدم بیائید، فردای آنروز جز این سه نفر کسی نزد علی نیامد، عمار 
آیا  :ی او زد و گفت ھر [ھمان روز] نزد او بیامد علی با دست بر سینهبن یاسر بعد از ظ

وقت آن فرا نرسیده است که از خواب غفلت بیدار شوید، برگردید نیازی به شما ندارم 
لق رأس] سرتراشیدن مرا اطاعت نکردید پس چگونه در جنگ کوھھای حشما در [

 ١ه شما ندارم.کنید بروید نیازی ب آھنین از من اطاعت و پیروی می
روایت شده است که سلمان فارسی نیز تا  ÷از ابن عیسی با استناد به ابوعبدالله

ھنگام طلوع خورشید یا علی مخالف بود و خداوند او را مورد معاقبه قرار داد و مشکلی 
وبال گردنش قرار داد، و ابوذر ھم تا وقت ظھر از پیروی علی به دور بود تا اینکه 

ا براو چیره ساخت و او را تحت فشار قرار داد و او را مجبور ساخت تا خداوند عثمان ر
ذه]، ب[به ر ج بخورد و سرانجام او را از مدینه جوار رسول خدارا گوشت رانھای خود 

تبعید کرد، اما آنکه از ھنگام وفات پیامبر اسالم تا آخر عمر یک لحظه ھم تغییر نکرد 
، ÷شمشیر به دست منتظر دستور بود تا از علیباشد و ھمواره  مقداد بن اسود می

 ٢کسب اجازه نماید و به جھاد رود.
و برخورد و رفتار این سه نفر نیز مانند رفتار عادی صاحبان یک دین و ایمان نبوده 

ای ابوذر  :که امیرالمؤمنین گفته است( نقل شده است »شیكرجال ال«است در [کتاب] 
گفتی خداوند بیامرزد ھر آنکه  شما سخن گوید می داند با چنانچه سلمان به آنچه می

 ٣سلمان را بکشد.

___________________________ 

 .۲۸/۲۵۹، بحاراألنوار ،۶، ص االختصاص )١

 .۲۸/۲۵۹، بحاراالنوار ،۹، ص االختصاص )٢

 .۷۷، ص شیكرجال ال )٣



 ٤١٥  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

 ج گفت! پیامبر از ابوعبدالله شنیدم می :گوید از ابوبصیر روایت شده است که می
فرموده است! ای سلمان اگر چنانچه دانش و علم شما بر مقداد عرضه گردد کافر 

 ١گشت. شود کافر می گشت، وای مقداد اگر علم و دانش شما بر سلمان عرضه می
و این تعامل و برخوردی است که مبتنی بر تقیه و کتمان کاری است و بر مبنای 

روایت شده است که روزی نزد  ÷گویی و وضوح نیست، از ابوجعفر از پدرش صراحت
اگر ابوذر بداند که در قلب سلمان چه  :علی در مورد تقیه سخن به میان آوردم فرمود

کشت، و حال رسول خداوند میان آندو اخاء و برادری برقرار  ا میچیزی نھفته است او ر
؟! حتی آن جماعت مؤمن که ٢نمود پس در مورد سایر مردم چگونه باید فکر نمود

کند نسبت به یکدیگر نفرت داشته و با تقیه با ھم  تعدادشان از ھفت نفر تجاوز نمی
 نمایند. برخورد می

ای دیگر از  ن شاذان نقل کرده است عدهبه نقل از فضل ب یشپس ھمچنانکه الک
 :از جمله عبارتند از :گوید مرتدین تائب به این کاروان [ھفت نفره] پیوستند و می

ابوالھیثم بن تیھان، ابوایوب، خزیمه بن ثابت، جابر بن عبدالله و زید بن أرقم، ابوسعید 
، قیس بن خدری، سھل بن حنیف، براء بن مالک، عثمان بن حنیف، عباده بن صامت

سعد بن عباده، عدی بن حاتم، عمرو بن حمق، عمران بن حصین، بریده اسلمی و بشر 
 ٣بن کثیر.

ی مؤمن در اعتقاد  گردد که صحابه براساس این روایات برای خواننده معلوم می
مقداد، سلمان، ابوذر) و سایر ( اند سه نفر بوده –در آغاز امر  –شیعه اثناعشری 

و برخی ھم بعدًا توبه نموده و با رجوع به خدای خود در طیف  [صحابه] مرتد شدند 
 دوحان و صحابیان مؤمن قرار گرفتند!مم

خبرند که من  ی اثناعشری از آن بی ی شیعه این حقیقتی است که بسیاری از عامه
از طریق مناظره و گفتگویم با بسیاری از آنان از آن اطالع یافتم ... که برخی اسم 

اند مرتبًا تکرار  و عمار و یاران بدر را که با علی در صفین جنگ کردهخزیمه بن ثابت 
ی اثناعشری با  براساس روایات شیعهھا  این ی کنند بدون اینکه بدانند که ھمه می

___________________________ 

 .۷۳، ص شیكرجال ال )١

 .۴۰روایت شماره  ،۷۹، ص شیكرجال ال )٢

 .۷۸، روایت شماره ۱۰۷ص  شی،كرجال ال )٣
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علی) برگشتند و ( باشند سپس توبه نموده و به طرف امام سایرصحابه اھل ارتداد می
ان بر ارتداد بوده و تا واقعه صفین توبه برخی نیز در طول خالفت ابوبکر و عمر و عثم

ورزد و در صفین توبه  ای که شیعه معموًال به آن افتخار می نکردند از جمله صحابه

 باشد. می [ذوالشهادتني]نموده است خزیمه بن ثابت 

 امل)كال( از بھائی در اآلل)و تواريخ النبیيف  منتهی اآلمال( عباس قمی در کتاب
بن ثابت و ابوھیثم انصاری در روز صفین در یاری و  نصرت  کند که خزیمه ذکر می

فرموده است، با اینکه آنان در آغاز امر مرا  ÷امیرالمؤمنین بسیارتالش کردند و علی
گاه شدند.  ١مخذول نمودند اما در پایان توبه نمودند و به سوءعمل و کردار خود آ

ی  اند که نزد شیعه نان کسانیاما اگر بخواھیم به گروه دیگر از صحابه اشاره کنیم آ
ی صحابه جز  آیند که این گروه شامل ھمه طلب به شمار می اثناعشری منافق یا فرصت

 گردد. ھفت نفری که روایات به آن اشاره نمودند شامل می
ھا پیش به آن  ام بلکه علمای شیعه مدت و این حقیقت را من تنھا کشف ننموده

پنھان   گردد تا مردم حقیقت ھمواره ذکر و یادآوری می اند ولیکن عباراتشان اقرار نموده
 را دریابند. ج ی] نسبت به یاران [صادق] محّمد و ھر نوع ستم و جفای مذھب [شیعه

با تمام صراحت و آشکارا  معنی الناصب)يف  الشهاب الثاقب( یوسف بحرانی در کتاب
ول ذکر کردیم بیانگر این آنچه مفصًال در مورد اخبار مربوط به اصحاب صدر ا( :گوید می

اند و جز اندکی کسی از آنان نجات نیافته است و  است که آن اصحاب اھل رده بوده
 ٢کم توبه نموده و برگشتند. ای کم عده

حدیث ( :گوید می احقاق عقائد الشيعه)( الله العظمی محمد وحیدی در کتاب و آیت
ر متواتر است، و انکارضروریات ارتداد مردم بعد از مرگ پیامبر از جمله احادیث معتب

دین و مذھب موجب ارتداد است، و چون خالفت و امامت اصلی از اصول دین است و 
از جانب خداوند آورده است و ھر کسی آن را  از جمله مسائلی است که پیامبر اکرم

گردد و منظور  آنچه را که پیامبر آورده انکار نماید بر مبنای اجماع مسلمانان مرتد می

___________________________ 
 .۱۷۳) منتھی اآلمال، ص ١
 .، (فائده اول)۶۳الشھاب الثاقب، ص  )٢



 ٤١٧  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

) بعد از پیامبر یعنی عدم ١سلمان، ابوذر، مقداد( ز ارتداد مردم به جز سه نفر مذکورا
 باشد.  می ÷پذیرش امامت و خالفت علی

با تمام  فصول املهمه)( الدین موسوی در کتاب شگفت اینکه عبدالحسین شرف
 ای امامیه نسبت به صحابه ی نظریه شیعه سادگی و بدون توجه به این روایات درباره

ترین نظریات است زیرا ھمچون  رأی و دیدگاه امامیه در این مسأله متوسط( :گوید می
 ٢اند. اند و نیز مانند جمھور افراط نورزیده غلوگرایان تفریط ننموده

سرشت رسول خداوند  ی نیک توانی سؤال کنید اگر صحابه ی عزیز] می [خواننده
اند پس قرآن کریم این  نافق بودهطلب یا م ھمین تعداد اندکند و بیشتر آنان مصلحت

 دھد. کند و آنان را مورد ستایش قرار می ھمه در مورد کدام صحابه صحبت می
ای که فاسد و از دین برگشته باشد و تنھا تعداد اندکی در آن نیک و  زیرا جامعه

باشند پس چگونه قرآن صحابه را به اھل  گوئیم ھمواره آنان نیک می صالح باشند نمی
دھد حالیکه آنان دارای  نماید و آنان را به بھشت نوید می رستگاری توصیف می صالح و

 باشند؟!! این حد از [جرم و ...] می
بینیم که در میانشان صالح و  یھود) در قرآن بنگریم می( اگر به اصحاب السبت

باشند و با این وجود دچار  شود گرچه صالحین آن در اقلّیت ھم می مصلح یافت می
شان  شدند و مصلحین نجات یافتند و اکثریت فاسدشان نابود شدند و جامعهعذاب 

 محکوم به فساد و نفرین گردید.
 :فرماید شان می و خداوند درباره

ۡصَ�َٰب ﴿
َ
ۡو نَۡلَعَنُهۡم َكَما لََعنَّآ أ

َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
ٰٓ أ َها َ�َ ۡبِت� ٱَ�َ�ُدَّ   .]۴۷[النساء:  ﴾٤٧لسَّ

توانی سؤال کنی ... اگر اھل نفاق تعدادشان با این فراوانی  میی [عزیز]  خواننده
است و توان و قدرت ھم در دستشان بوده است، پس چگونه اسالم گسترش یافت و بر 

 المقدس فتح گردید؟ فارس و روم چیره گردید و بیت
ی مدینه نامعلوم نبوده است بلکه  هدر جامع ج گروه منافقین در زمان پیامبر

ای  عده اند و الحال بوده ای به طور معین معلوم اند. وعده اشده و آشکار بودهگروھی رسو
نیز از طریق اوصاف مذکور [منافقین] در قرآن شناخته شده بودند، و خداوند در سوره 

___________________________ 

 .۱۰۸، ص إحقاق عقائد الشيعة )١

 .۱۸۹، الفصول املهمه )٢
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ھای درونشان نسبت به پیامبر و  ھا و نھفته منافقین و توبه موقعیت و دسیسه
ی فاضحه [برمالکننده] و  ی توبه به سوره ایمانداران را برمّال ساخت و حال سوره

مدمدمه [کوبنده] مرسوم گشته است زیرا وضعیت و خفایای درون منافقین را آشکار 
 ساخته است.

 :ی ی توبه را قرائت نماید و از آیه و چون انسان آیات سوره

ِينَ ٱِذنَُك  ٔۡ َ� �َۡسَ� ﴿ َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب  .]۴۴[التوبة:  ﴾٤٤�ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ِ ﴿: ی تا آیه را مورد تأمل قرار دھد به  .]۴۹[التوبة:  ﴾٤٩ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ�نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَط� ب
تواند اھل نفاق را از ایمانداران [راستین] تشخیص  طور کامل از طریق آیات مذکور می

 دھد.
 :ی توان به آیه و برای اثبات این تفاوت و تشخیص می

ۡم َحسِ ﴿
َ
ِينَ ٱَب أ ن لَّن ُ�ۡرَِج  �َّ

َ
َرٌض أ ُ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۡضَ�َٰنُهمۡ  �َّ

َ
َولَۡو �ََشآُء  ٢٩أ

َرۡ�َ�َٰكُهۡم فََلَعَرۡ�َتُهم �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن 
َ
ُ ٱوَ  ۡلَقۡوِل� ٱَ� ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  �َّ

َ
 ﴾٣٠َ�ۡعلَُم أ

  .]۳۰-۲۹[محمد: 
خداوند منافقین را در انظار بشریت رسوا نموده و نیرنگ و  اشاره نمود که چگونه

شان را برمال ساخته است. منافقین علوم و شناخته شده بودند، زیرا آنان به  پنھانکاری
 اند.   ساختن مسجد ضرار اقدام نمودند و سازندگان مسجد مذکور آشکار و معلوم بوده

در تفسیر  –از بزرگان شیعه  –توان به تفسیر عیاشی  و در تأیید این مطلب می
 :ی آیه

ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ ...﴿   .]۲۲۲[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
بودم،  ÷من نزد ابوجعفر :گوید نماید که او می اشاره کرد که از سالم روایت می

حمران بن اعین بروی وارد شد و سؤاالتی از وی بپرسید و چون خواست برود به 
مند گرداند چون ما  خداوند عمرت را طوالنی گرداند وما را از آن بھره :ابوجعفر گفت

یابد و  یابیم و درونمان از مسائل دنیوی آرامش می آئیم لطافت قلب می می نزد شما
رویم و  نماید و ھمینکه از نزد شما می ظرمان ناچیز جلوه میسرمایه و دارایی مردم از ن

یابیم ابوجعفر گفت:  کنیم به دنیا محبت و تمایل می با مردم و تاجران رابطه برقرار می
گردد و سپس گفت اما اصحاب  ھا گاھی سخت و گاھی ھم نرم و رقیق می ھمانا دل

راس نداری؟ پیامبر به آنان ھو گفتند ای رسول در مورد نفاق ما بیم  می ج پیامبر



 ٤١٩  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

چون ما در حضور شمائیم و ھمواره مرا متذکر  :چرا از آن بیم دارید؟ گفتند :فرمود می
سپاریم و از  یابیم و دنیا را به فراموشی می شوید ما نیز احساس خشّیت و خوف می می

بینیم، و  گزینیم گویا که با چشم سر آخرت و بھشت و جھنم را می ی میورآن د
نکه از نزد شما برویم و با فرزندان و خانواده و منزل خود برخورد نمائیم، چه بسا ھمی

ایم،  ای] نبوده از آن حالت سابق دگرگون شویم گویا اساسًا دارای چنان حال و [عقیده
ھای  رود که این [حالت] نفاق باشد؟ پیامبر فرمود نه ھرگز، این از نیرنگ آیا بیم آن نمی

مند سازد، سوگند به خداوند اگر شما  ین کار شما را به دنیا عالقهشیطان است تا با ا
ید و بر آب راه کرد می پیوسته بر آن حالت نزد من بمانید. با فرشتگان آسمان مصافحه

شدید تا از آن استغفار کنید، خداوند مخلوق  رفتید و اگر شما گناه مرتکب نمی می
خداوند استغفار جوید و سپس خداوند  تا دچار گناه شده و از کرد می دیگری را خلق

را ببخشاید، و ھمانا مؤمن در معرض آزمایش است و بسیار اھل توبه است، آیا  آنان
 :فرماید ید که خداوند میا نشنیده

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ   .]۲۲۲[البقرة:  ﴾٢٢٢�َّ�َّ
 و 

ِن ﴿
َ
ْ ٱَوأ  .]۳[هود:  ﴾٣َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�ٓواْ إَِ�ۡهِ  ۡسَتۡغفُِروا

و خداوند عّزوجل پاک را از پلید جدا ساخته است و واقعیت را پنھان ننموده است و 
 :فرماید ین راستا در قرآن کریم میدر ھم

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  بِيَث �َۡ ٱَ�َ  ﴾١٧٩لطَّ

 .]۱۷۹[آل عمران: 
منافقین تنھا به قصد تخریب و نابودی  :گوید محمد جواد مغنیه در تفسیر این آیه می
شدند، و خداوند بر پیامبر و مسلمین واجب  [اسالم] به میان صفوف مسلمین وارد می

ی اسالم [شھادتین] اقرار نماید ھمچون مسلمانان با وی  نموده که ھر کس به کلمه
ند، کرد می یبرخورد شود، لذا پیامبر اسالم در برخورد [منافقین] که با زبان شھادتین جار

نمودند و بر خالف َاھداف  آنان فساد می ه ک یبپذیرد در حالآنان را  و چگونهمتحیر بودند 
بگذارید پرتوھایی بر آنان  :ند؟ و خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمودکرد می اسالم کاری

 ١ای برای نیرنگ و فساد نیابند. تابانم تا در برابر مردم رسوا شوند و چاره می

___________________________ 
 .۷۸)، ص ۱۷۹ی آل عمران، آیه  التفسیر المبین (سوره )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٢٠

آورد صورت واقعی آنان را در  داوند با ابتال و آزمایشی که از آنان به عمل میو خ
 :فرماید سازد، خداوند می برابر ایمانداران برمال و آشکار می

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ َ� َ�ُتوُ�وَن َوَ� ُهۡم ﴿ ۡو َمرَّ
َ
ةً أ رَّ ِ َ�ٖ� مَّ

�َُّهۡم ُ�ۡفَتُنوَن ِ� ُ�ّ
َ
َوَ� يََرۡوَن �

َ
أ

ُرو كَّ  .]۱۲۶[التوبة:  ﴾١٢٦نَ يَذَّ
ی مذکور افتضاح و رسوایی منافقین در  نون] در آیهفتو منظور از فتنه و آزمایش [یُ 

میان مردم است و برمالیی حقیقت آنان نزد ھمگان است، و به این شیوه خداوند 
گاه می ی  باشند و پیامبر ھم به نوبه سازدکه آنان در پی نیرنگ و مکر می  پیامبر خود را آ

در ھر سال یک یا چند بار  و این عمل داد خود آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار می
 ١شد. تکرار می

ھای مدنی  ی منافقین در سورھا ویژگی صفات و :گوید می –/ –حافظ ابن کثیر 
ای بر عکس از  ی نفاق در مّکه مطرح نبوده است، بلکه عده نازل شده است، زیرا مسأله

ند، و چون کرد می فر را اظھار نموده و ایمان [واقعی] خود را پنھانروی اکراه و اجبار ک
که بر طریق  –به مدینه ھجرت نمود در مدینه انصاریان اوس و خزرجی  ج پیامبر

 –و یھودیان اھل کتاب که سه قبیله بودند  –پرستیدند  مشرکین عرب بت می
قریظه وجود  و بنیپیمان اوسیان  نضیر ھم پیمان خزرجیان و بنی قینقاع ھم بنی

ی اوس و خزرج مسلمان شدند وعبدالله  داشتند، باورود پیامبر به مدینه انصاریان قبیله
نیز مسلمان شد و در آن زمان نفاق مطرح نبود زیرا مسلمانان قدرت  سبن سالم

چندانی نداشتند تا از آن احساس بیم و ھراس شود، بلکه پیامبر اسالم با یھود و قبائل 
ی جنگ بدر روی  پیمان شدند، چون حادثه ھای عرب اطراف مدینه ھم ز طایفهفراوانی ا

بن   مند گردانید، و عبدالله بن ابی داد خداوند دین اسالم را آشکار و مسلمانان را عزت
ی اوس و خزرج  طایفهھردو  سلول که بزرگ خزرجیان بود و در جاھلیت رئیس و بزرگ

دند تا او را به عنوان پادشاه خود برگزینند و با بود و قبل از اسالم بر این تصمیم بو
ظھور اسالم مردم اسالم را پذیرفتند و او ھم به پادشاھی نرسید و بعد از واقعه بدر 

ی وی  اظھار اسالم نمود و با اظھار مسلمانی [صوری] وی طوایفی که بر روش و طریقه
مردم مدینه و اعراب  بودند وارد اسالم گردیدند از آن وقت تدریجًا نفاق در میان

ی آن به وجود آمد، اما مھاجرین کسی در میانشان نفاق نورزیده است زیرا ھیچ  حومه

___________________________ 
 .۲۱۲)، ص ۱۲۶ی توبه آیه  ) التفسیر المبین (سوره١



 ٤٢١  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

کدام از روی اکراه و اجبار ھجرت نکرده بود بلکه با رضایت خاطر وعالقه به جزا و 
و از طریق روایات متواتر معلوم  ١نمود پاداش قیامت مال و فرزند و دیار خود را ترک می

اند و گروھی امثال عمر،  است که مھاجرین از مکه و غیر مکه به مدینه ھجرت نموده
اند یک بار به حبشه و بار دوم به مدینه  دو بار ھجرت نموده ابیطالبعثمان و جعفر بن 

ی زمین  اند. و مسلمانان در آن زمان اندک بودند و کافرین بر غالب کره ھجرت نموده
حاکم و چیره بودند، و درمکه و از جانب خویشان خود و مشرکین مورد آزار و اذیت 

نمودند و تلخی و مرارت مصیبت را به جان  گرفتند و بر آزارشان صبر می قرار می
مالیدند و دیار و محبوبان را خویش را ترک نمودند و به طرف جھاد در راه  خویش می

 :نماید را چنین توصیف می خداوند شتافتند و قرآن آنان

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ   .]۸[الحشر:  ﴾٨ل�َّ

اند و کسی آنان را به انجام  را از روی اراده و اختیار خود انجام دادهتمام این اعمال 
آن مجبور ننموده است و در آن زمان [ھجرت] اسالم دارای نیرو و قدرتی نبود تا مردم 
را به انجام چنین اعمالی مجبور سازد و پیامبر و پیروانش ھم از جنگ و مبارزه نھی 

بودند و کسی جز به اختیار خود اسالم را  شده بودند، و به صبر و گذشت امر شده
 نپذیرفته و یا ھجرت ننموده است.

در میان مھاجرین وجود  نفاق :فرمایند و لذا احمد بن حنبل و سایر علماء می
ھای انصار نفاق نیز به  نداشته است، و چون اسالم در مدینه ظھور نمود در میان قبیله

منان مصون شو مأوایی که آنان را از گزند د مد وبا دستیابی مسلمانان به دیارآوجود 
پرداختند کسانی از اھل مدینه و اعراب  با دشمنان میداشت و در آن به مقابله  می

کم حالت نفاق شکل گرفت و خداوند  ی آن با خوف و تقیه وارد اسالم شدند و کم حومه
 :دفرمای در این باره می

ۡن َحۡوَلُ�م ّمَِن ﴿ ۡعَرابِ ٱَوِممَّ
َ
ۡهِل مُ  ۡ�

َ
ْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ َ�  �َِّفاقِ ٱَمَرُدوا

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظي�ٖ  رَّ ُ�ُهم مَّ   .]۱۰۱[التوبة:  ﴾١٠١َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ
مکی ھای مدنی ذکر شده است، و در سور  و به ھمین علت بحث نفاق در سوره

اند  ذکری از منافقین مطرح نشده است، کسانی که قبل از ھجرت در مکه مسلمان شده
___________________________ 

 .۱/۵۰) تفسیرالقرآن العظیم،ابن کثیر ١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٢٢

اند، بلکه به خداوند و رسول او ایمان داشته و خداوند و  اند منافق نبوده و ھجرت نموده
 داشتند. رسول او را از جان و فرزندان و خانواده و دارائی خویش بیشتر دوست می

دانیم که اتھام آنان یا برخی از آنان به نفاق ارتداد  میپس با ذکر این توضیحات 
باشد  می باشند بزرگترین بھتان و افترا ی اثناعشری به آن قائل می ھمچنانکه شیعه

شود و معلوم است که شبھات و شھوات در  ھمانا مرتد به علت شبھه یا شھوت مرتد می
الت ضعف اسالم دارای ایمانی تر بوده است، و کسانی که در ح اوائل آغازین اسالم قوی

شان بعد از ظھور آیات الھی و گسترش معالم  اند پس ایمان ھمچون کوه استوار بوده
 دینی باید چگونه باشد؟!

و اما شھوت اعم از ریاست یا ثروت یا جنس و غیره در آغاز اسالم بیشتر مطرح بود 
و جاه و عزت خویش  ی دیار و ثروت و کسانی به خاطر دوستی خداوند و رسول او ھمه

اند چگونه برای طلب جاه و ثروت با خدا  بدون ھیچ گونه اجباری و با اختیار رھا نموده
ورزند. پس آنان در حالت قدرت و توانایشان و وجود عامل  دشمنی می ج و رسول

اند بلکه دوستدار خدا و رسول  دشمنی نورزیده ج مقتضی با دین با خدا و رسول
اند، و  اند دشمنی ورزیده اند و با کسانی که با خدا و رسول دشمنی نموده بوده

داری [اسالم] قوی گشته است و توان مخالفت و  ھنگامیکه عامل اقتضای دوست
پردازند آیا جز  خصومت ضعیف گشته است آنان به عداوت با خدا و رسول می

  :نماید ترین انسان کسی چنین گمان و تصور می گمراه
کامل بر انجام آن تحقق یابد وجود آن واجب  ۀو ھر عملی چون قدرت الزم و اراد

تر بوده است، زیرا دشمنان  ی خصومت پیامبر قوی گردد، و در آغاز اسالم اراده می
اشته فراوان و دوستان اندکی داشته است ودین اسالم ھم ظھور و گسترش الزم ند

تر بوده است، حتی آحاد مردم با دست و  است و توان مخالفان پیامبر در آن زمان قوی
پرداختند، و چون اسالم گسترش یافت انگیزه و عامل  زبان مستقیمًا به مخالفت وی می

تر گردید و آشکارا نمایان  تر گشت و توان مخالفت با آن نیز ضعیف مخالفت باآن ضعیف
به مخالفت نپرداخته باشد سپس مخالفت نموده باشد مخالفت  است ھر آنکه در آغاز

وی یا به علت تغییر اراده و یا قدرت اوست، و پرواضح است که توان مخالفت در آغاز 
تر بوده است و حال  ی دشمنی ھم در آغاز مناسب تر بوده است و موجب اراده قوی

ه و یا قدرتشان گردد پس با عاملی برای آنان به وقوع نپیوسته است تا موجب تغیر اراد
شان به وجود  بریم این جماعت [صحابه] ھرگز چیزی در زندگی این وجود کامًال پی می



 ٤٢٣  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

نیامده است تا موجب ارتداد از دین گردد، و آنانی که بعد از وفات پیامبر از دین 
باشند که با زور شمشیر  مانند یاران مسلیمه [کّذاب] و مردم نجد می  برگشتند کسانی

 –از حمد خداوند  –که با رغبت اسالم را پذیرفتند  ÷اسالم را پذیرفتند، اما مھاجرین
 ١ھیچ کدامشان مرتد نشدند.

 عدالت صحابه
آوریم در برابر دو نوع  چون از مفھوم عدالت در حق صحابه سخن به میان می

  :گیریم که الزم است نیک در آن تأمل کنیم  عدالت قرار می

 و دوم عدالت سیره: عدالت روایت اول
عدالت روایت) در اصطالح اھل سنت و جماعت به معنی عدالت ( اما نوع اول

و گاھی  :گوید در این زمینه می /ویلکھن عالمهصحابه است و چیز دیگری نیست، و
و انحراف از آنچه موجب عدم قبول آن  –عدالت بر اجتناب از دروغ عمدی در روایت 

گردد منظور محدثین از عدالت صحابه ھمین معنی است سخاوی  اطالق می –شود  می

منظور از عدالت صحابه به معنی  :گوید گفته است که ابن االنباری می »فتح املغيث«در 
بودن معصیت برای آنان نیست، بلکه منظور از آن قبول روایات  ثبوت عصمت و محال

دالت است مگر اینکه ارتکاب خالفی آنان بدون ھیچ گونه تکلیف و جستجوی اسباب ع
 از آنان ثابت شود.

آنچه در عقائد اھل  :گویند و عالمه دھلوی و دیگران در برخی تقریرات خود می
باشند و مرحوم ولی الله دھلوی  ی صحابه عادل می سنت ثابت شده است اینکه ھمه

ور از عدالت در بعد از بحث و تحقیق [در این زمینه] به این نتیجه رسیده است که منظ

معنای متعارف آن مّدنظر نیست بلکه فقط منظور عدالت در  [الصحابه عدول]این مورد 
روایت است و در واقع یعنی اجتناب و خودداری از دروغ عمدی در روایت و 

ی صحابه حتی کسانی از آنان ھم که در فتنه و  نمودن آن، و با بررسی سیره منحرف
ایم که کذب بر پیامبر را  اند به این نتیجه رسیده دهمشاجرات و اختالفات واقع ش

___________________________ 
 .، با اندکی تصرف۴۷۸-۲/۴۵۷) منھاج السنه النبویة، ١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٢٤

آورند و ھمچنانکه بر اھل سیر پوشیده نیست شدیدًا از آن  بزرگترین گناه به شمار می
 ١کنند. خودداری می

عرب از ( :گوید می )16نقد االخبار ص يف  االستبصار( ی عالمه مجلسی در رساله
مسأله در مورد مسلمان شدیدتر بود و ند و این کرد می پردازی خودداری دروغ

رسید  بودند اما به این حد نمی قوی نمی انمسلمانان گرچه در مسلمانی خود ھم چند
اند و ھر  ند و یاران پیامبر فراوان بودهنکه جسارت نمایند بر خدا و پیامبر دروغ جعل ک

ید که خداوند و چنانچه کسی بگو گردید، نمود رسوا می آنکه جسارت دروغ بر پیامبر می
به خاطر صیانت دین و ضمانت آن صحابه را از تعمد دروغ بر پیامبر منع نموده است 

 سخن دور از واقعیتی نگفته است.
و ھر آنکه در احادیث روایت شده از [طلقاء] و آزادشدگان بعد از فتح مکبه [ھم] 

از این گروه گردد، و احادیث روایت شده  تدّبر نماید صداقت صحابه بر وی آشکار می
یابی که با ھمان لفظ و  صحیح) از یکی از آن می( اندک است و ھمواره شما حدیثی

معنا نیز از مھاجرین و انصار ھم روایت شده است، و بعد از پیامبر میان مسلمانان 
 اختالف مطرح شد و چنانچه یکی از آنان [برای اثبات حقانیت خود] حدیثی جعل

ند و حال ما در تاریخ صحابه با کرد می احادیث زیادی جعلدیگران بر علیه وی  کرد می
 ایم. چنین چیزی برخورد نکرده

اند بلکه باالترین  اھل سنت ادعای عصمت برای صحابه ننمودهھا  این و عالوه بر
اند. ثبوت اصل عدالت بوده است که چیزی برخالف آن ھم  چیزی بر ایشان اّدعا نموده

نمایند که در حق برخی صحابه  حابه چنین تصور میثابت نشده است، و مخالفان ص
مسائلی ثابت شده است که مخالف با عدالت آنان است و موارد اختالفی را در اموری 
محدود نموده است که به زعم خویش با عدالت صحابه مخالف است و چون اھل سنت 

ف با عدالت ھایی ھم که صحیح باشند مخال عدم صحت آن امور را اثبات نمایند و یا آن
 بایست [از چنین تفّکری] توبه کرد.  نیست اختالف زایل خواھد شد و می

شان ثابت شده باشد ھمین  و اما کسانی که شھادت پیامبر به مغفرت و بھشت برای
توان از کالم  ی این نوع عدالت را می شان را تضمین نموده است و نمونه شھادت عدالت

___________________________ 

 .۵۰۷-۵۰۶، ص نویكخمترص اجلرجانی، اليف  ظفراالمانی )١



 ٤٢٥  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

عشری که بدخواھان صحابه از روی عمد یا جھل که در کتب شیعه اثنا  –اھل بیت 
 یافت. –زنند  خود را از آن به تجاھل می

به  :گوید ازمنصور بن حازم روایت نموده است که می »افیكال«کلینی در 

نمایم جوابی از جانب شما دریافت  چرا من از شما سؤال می :گفتم ÷ابوعبدالله
گاھی مفصل و گاھی ھم مختصر  کنم که با جواب سایرین متفاوت است، گفت! می

که آیا بر  –ی اصحاب رسول خدا  گوید [منصور] گفتم مرا درباره دھیم؛ می جواب می
گاه سازید؟ فرمود بلکه صدق ورزیده پیامبر صدق ورزیده یا دروغ ورزیده اند گفتم  اند آ

ای  رود و درباره می ج ای نزد پیامبر صحابه :اند؟ گفت پس چگونه اختالف ورزیده
دھد سپس در وقت دیگری جواب  شود پاسخی به وی می ای از او جویا می مسأله

نماید پس برخی احادیث برخی  دھد که جواب پیشین را نسخ می دیگری به وی می
آن را  امامیهھای  کتاب این شھادت از امام جعفر صادق که ١نمایند دیگر را نسخ می

ھرکه  نماید. پس تصریح میھا  آن و انتفای دروغ از صحابه نمایند که بر صدق نقل می
بایست به شھادت این بزرگوار  نماید می اّدعای انتساب به مذھب این امام [ھمام] می

اذعان و اقرار نماید و در غیر این صورت ادعای انتسابش به وی دروغ محض است و در 
جعفر در کتب امامیه نقل نشده  واقع تنھا این روایت بر شھادت عدالت صحابه از امام

توان به روایات بیانگر عدالت صحابه به این روایت اشاره کرد که ابن  است، از جمله می
رسول خداوند در  :کند که فرموده بابویه قمی ملقب به صدوق از امام جعفر نقل می

مسجد حنیف در منی برای مردم خطبه خواند خداوند را حمد و سپاس گفت، ھر آنکه 
به ھر کس که نشنیده است برساند، چه آن را  دریافت نمایدآن را  خن مرا شنیده وس

رساند  ی فقه [خود] غیرفقیه است و چه بسا حامل فقه به کسی فقه می کننده بسا حمل
گاھتر به فقه می گیرند دعایشان  باشند سه نفر مورد نفرت قرار نمی که دیگران از وی آ

ی قلب سرشار از اخالص است و کسی که اندرزگوی و مستجاب است، مسلمانی که دارا
کند،  ی مسلمین است و کسی که از جماعت [اجماع] مسلمانان پیروی می دلسوز ائمه

ی  شان با ذمه ترین ی پائین طرازند و ذمه کفؤ و ھم  و مسلمانان از لحاظ خونی ھم
 رسانند. و ھمدیگر را یاری می بزرگترینشان تفاوت ندارد،

___________________________ 

 ).۳حدیث شماره ( –(باب اختالف احلديث)  1/65افی كال )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٢٦

نماید تا اینکه سخن  تشویق میآنان را  اند چگونه پیامبر ابه عادل نبودهپس اگر صح
 اند ابالغ نمایند؟! او را به دیگرانی که نشنیده

ھمانا شھادت سزاوار نیست جز برای عادل و پیامبر با این نص بدون ھیچ قید و 
 شرط بر اھلیت و صالحیت نقل یاران خود گواھی داده است.

به عدالت روایت بود اما سخن از نوع دوم یعنی عدالت سیره آنچه بیان شد مربوط 
ی گرامی به واقعیت  ھای مھمی را بیان کنیم تا به تأمل در آن خواننده نیاز دارد نکته

 امر نایل آید.
 ی اول! نکته

عدالت سیره) ناشی از ستایش ( ایمان به اصالت عدالت صحابه با مفھوم دوم آن
  :فرماید باشد، خداوند در قرآن کریم می میخداوند و رسول او بر صحابه 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡ�

 :فرماید ھم می ۲۹ی فتح آیه  و در سوره

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ   .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ۡلُكفَّ

 :فرماید در توصیف ایمان صحابه می چنین ھم

ْ ٱوَ ﴿ نَّ �ِيُ�ۡم رَُسوَل  ۡعلَُمٓوا
َ
ِۚ ٱأ ۡمرِ ٱلَۡو يُِطيُعُ�ۡم ِ� َكثِ�ٖ ّمَِن  �َّ

َ
َ ٱلََعنِتُّۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ� َّ� 

يَ�ٰنَ ٱَحبََّب إَِ�ُۡ�ُم  هَ إَِ�ُۡ�مُ  ۥَوَز�ََّنهُ  ۡ�ِ  ۡلعِۡصَيانَۚ ٱوَ  ۡلُفُسوَق ٱوَ  ۡلُ�ۡفرَ ٱ ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك هُ 

ُ
ِٰشُدونَ ٱ مُ أ   .]۷[الحجرات:  ﴾٧ل�َّ

گین فراوان است از جمله و در احادیث پیامبر ھم نظیر چنین ستایش  :ھای عطرآ
با  :گوید برده از پدرش روایت نموده که می امام مسلم در صحیح خود از حدیث ابی

نشستیم تا اینکه نماز عشاء را ھم  رسول خدا نماز اقامه نمودیم سپس گفتیم کاش می
باشید؟  جا می آوردیم، بنشتیم و پیامبر نزدمان آمد و فرمود آیا ھمواره این به جایی می

ایم سپس با خود گفتیم  گفتیم ای رسول خدا نماز مغرب را با شما اقامه نموده
شاء را ھم با شما اقامه نمائیم فرمود، کار نیک انجام دادید و بنشینیم تا اینکه نماز ع

و فرمود  – کرد می و بسیاری اوقات چنین –سرش را به طرف آسمان بلند کرد 
دار آسمانند چون ستارگان از بین روند آنچه قرار است در آسمان به  ستارگان امانت

رگاه من بروم اصحابم به باشم ھ دار اصحابم می وقوع پیوندد، واقع شود و من امانت
باشند و چون  آنچه قرار است دجار شوند مبتال گردند و اصحابم نیز امانتدار امتم می



 ٤٢٧  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

و ھمین حدیث  ١اند دچار شوند اصحاب از دنیا بروند امتم به آنچه وعده داده شده
روایت شده  ج الذکر] از طریق شیعه از امام موسی کاظم از پدرانش از پیامبر [سابق

من امانتدار اصحابم ھستم و چون از دنیا بروم آنچه ( :ه پیامبر فرموده استاست ک
مقرر است اصحابم به آن گرفتار آیند به آنان نزدیک شود و یارانم امانتدار امتم 

اند گرفتار شوند  باشند و چون اصحابم از دنیا بروند آنچه امتم بر آن وعده داده شده می
شته باشد که مرا دیده باشد بر ھمه ادیان پیروز و و اگر کسی در میان شما وجود دا

 ٢غالب خواھی شد.
روایت شده است که او گفته است از  سدر صحیحین از حدیث عبدالله بن مسعود

عصریان من سپس کسانی  ھم :پرسیدند چه کسی بھترین مردم است؟ فرمود ج پیامبر
آیند  پس گروھی میعصریان تابعین صحابه و س نزدیک عصر آنان سپس به ترتیب ھم

شان پیشی  گردد و سوگندشان بر شھادت که شھادتشان بر سرگذشتشان مسبوق می
 ٣گیرد. می

باشند، روایات  به علت اینکه آیات و احادیث به طور مطلق بیانگر ستایش صحابه می
 ای ھم از امامان اھل بیت در ستایش صحابه به ثبت رسیده است. زیاد و شایسته

 :فرماید دھد و می مورد ستایش قرار میآنان را  ÷طالب ابیی بن از جمله امام عل
ام با تالش و فعالیت صبح را  ام و کسی را ھمچون آنان ندیده را دیده ج اصحاب محمد«

بردند با ذکر معاد بر  ند و شب را با قیام در حالت قیام و سجود به سر میکرد می آغاز
گریستند] گویا میان چشمانشان کاروان عزادار  میآوردند [چنان  ھر مشکلی تاب می

 بنشسته است.
جل  –خداوند « :فرماید ی دھر این عباس در مورد صحابه می و مفسر قرآن و عالمه

محمد را به یارانی اختصاص داد که او را بر جان و اموالشان ترجیح دادند و در  –جالله 
را چنین  قرآن کریم آنان مقدم وی در ھر حال بذل جان نمودند، و خداوند در

 :ستاید می

___________________________ 

 ).۲۵۳۱حدیث شماره ( – تاب فضائل صحابهك –روایت از مسلم  )١

 .23از (نوادر الراوندی، ص  22/309/310بحاراالنوار،  )٢

 تاب فضائل صحابه،ك –)، و مسلم ۶۶۵۸حدیث شماره ( –کتاب ایمان و النذور  –روایت از بخاری  )٣
 ) و لفظ از مسلم است.۲۵۳۳(حدیث شماره 



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٢٨

آُء َ�َ ﴿ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ ِ ٱرَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ َّ� 

ثَرِ 
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َمَثلُُهۡم ِ� �َّۡوَرٮٰةِ� وَ ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

ِ�يلِ ٱ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ  لزُّ

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ
َ
َوأ

  .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َعِظيَمۢ�
ھای دین را برافراشتند و با دلسوزی برای مسلمانان تالش و اجتھاد نمودند  ستون

گر شد و دین  تا اینکه طرق اجتھاد ھموار وتقویت گردید و نعمتھای خداوند جلوه
ھای آن  ونھای آن معلوم و نمایان گردید و شرک نابود و ست خداوند استقرار یافت و پایه

ی توحید پیروز و مستولی گردید و کلمه و آئین گفتار مغلوب شد  متزلزل گردید و کلمه
ھای پاک وعالی که در  ھای پاک و دارای روح پس درود و سالم خداوند بر آن شخصیت

حیات خود دوست خداوند بودند و بعد از مرگ زنده خواھند بود و دلسوز و خیرخواه 
از وصول به آخرت به آن رحلت نموده بودد و با حالت دوری از  بندگان خدا بودند قبل

 ١دنیا از آن بیرون رفتند.
در مورد صحابه ذکر کرده است  بو صفاتی که عبدالله بن عباس ھا ویژگی این

اند و خداوند شرف  اند که آنان در میان مردم به آن شھرت یافته ھمان صفاتی
زانی داشت و با مال و جان خویش او را بر خود صحبتی با پیامبر خود را به آنان ار ھم

گذاری و مستحکم نمودند و برای امت  ھای دین اسالم پاک را پایه ترجیح دادند و پایه
آن  [اسالمی] خیرخواھی نمودند و در راه نشر و گسترش اسالم تالش ورزیدند تا اینکه

ی آنان مشرک و مشرکین را نابود  در کره زمین مستقر نمودند وخداوند به وسیلهرا 
ساخته و دین خود را با آنان اعتال بخشید، و با دین خداوند درون خود راتزکیه و ارواح 

ی  رضوان خداوند بر ھمه –پاک خود را صیقل دادند و در دنیا دوست خداوند شدند 
ی پیامبر را به خاطر  ن در نماز خویش صحابهاما امام علی بن حسی –آنان باد 

رساندن به پیامبر اسالم در راه دعوت توحید و ابالغ آن به مردم مورد دعای و  یاری
نماید و  دھند و از خدوند بر آنان درخواست غفران و رحمت می استغفار قرار می

با پیامبر را به  صحبتی خدایا [ببخشایی] یاران محّمد را به ویژه آنانی که ھم( :گوید می

___________________________ 

 .۲/۷۵، معادن اجلوهرو مروج الذهب )١



 ٤٢٩  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

ھا را تحمل کردند و در کنار  مصیبت او رساندن به نحو احسن ادا نمودند و در یاری 
او شتافتند و به پذیرش دعوت سبقت گرفتند و دعوت رسالت او را  طرف کاروان هوی ب

اجابت نمودند و در راه دین او با ھمسران و فرزندان خویش فاصله گرفتند و در تثبیت 
بر با پدران و فرزندان خود به مبارزه پرداختند، آنانی که به خاطر نبوت پیام

ی قربت  را ترک نمودند و چون در سایهھا  آن شان به دین خداوند مردم آویزی دست
رسول خدا سکنی گزیدند خویشان از آنان دوری گزیدند خدایا از رضوان خود آنان را 

شان را به  ند، و ھجرت دیار و داراییخشنود سازید، زیرا به خاطر تو از حق دفاع نمود
تابعین گردان آنانی که  خاطر رضایت شما ارج نھید، خداوند پیوسته و رحمتت را شامل

 :گویند می

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب   .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ۡ�ِ
اند و چنانچه بر  را ادامه دادهھا  آن مسیراند و جھت و  آنانی که به طریق صحابه رفته

گیرد، و  را فرا نمیھا  آن ای همسیر آنان ادامه طریق دھند ھیچگونه شک و شبھ
ھد شد و با ھدایت آنان ھدایت تردیدی در پیروی و ادامه راھشان دامنگیرشان نخوا

 ١.»شوند و ھرگز پیشروان خود را متھم و مورد ناسزا قرار نخواھند داد
از امامان  –منصور بالله) عبدالله بن حمزه ( ا امام زید بن علی بن حسین، امامو ام

ی او را در مورد صحابه چنین  نظریه جواب املسائل التهاميه)( در کتاب –بزرگ زیدیه 
اند و خداوند آنان را  آنان در زمان پیامبر و بعد از آن برترین مردم بوده( :نماید بیان می

این مذھب ماست از روی اشتباه و  :فرماید ء فرماید، سپس میترین پاداش عطا نیک
از آن بیرون نخواھیم رفت و از روی تقیه آن را کتمان نکنیم و کسانی غیر از ما   مغالطه

نمایند و ما از عمل او مبّرا و تبرئه  [اھل بیت] آنان را دشنام و نفرین و نکوھش می
گردد، [و باز  ختم می ÷اشد تا اینکه به علیب جوئیم و این باور و دانش یاران ما می می
] و در این زمینه کسانی والء و محبت [آل بیت] را در دشنام و برائت از :فرماید می

تبّری جسته است،  ج ای که خود ھم متوجه نیست از محمد دانند و به گونه صحابه می
  :و [در این باره] بیتی سروده است

 نـــــانتیكترمـــــی و نـــــت ال أرمـــــیكو ان 
 

 بـیكمنو شـحیكتصب جائحـات النبـل  
 

___________________________ 

 .۱/۶۴۵ اعيان الشيعة ،۳۹، ص صحيفة سجاويه )١



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٣٠

کنم [به طرف شما] اما شما پناھگاه و سنگر مرا مورد  اگرچه من تیراندازی نمی
 ١نماید. ام برخورد می دھید و ترکشھای آن به پھلو و شانه آماج تیرھای خود قرار می

رسول نماید که او روزی یاران  و اما امام جعفر صادق ابن بابویه قمی از وی نقل می
دوازده ھزار نفر بودند، ھشت ھزار از  ج یاران رسول الله( :الله را چنین توصیف نمود

مدینه و دو ھزار از مکه و دوھزار نفر نیز آزادشدگان [بعد از فتح مکه] بودند و در میان 
آنان َقَدری و ُمرجئه َحروری، معتزلی [صاحبان عقائد کالمی] و اھل رأی نبوده است 

گفتند [خدایا] قبل از  گریستند و می اند] شب و روز می اب و سنت بوده[بلکه اھل کت
 ٢گندم) را بخوریم جان ما را بستانید.( اینکه نان خمیر

ورزان  اگر در میان صحابه مرجئه، َحروری، معتزله نبوده است پس چگونه افراط
 اند. بوده نمایند که صحابیان منافق گویند [باالتر از اعتراف امام زید] ادعا می می

ای است که قرآن کریم  کند ھمان تزکیه در این روایت ذکر می ÷آنچه امام صادق
نماید، پس این اعتراف امام  در مدح صحابه و بشارتشان به بھشت جاویدان بیان می

صادق و بشارت قرآن چگونه با روایات جعلی ارتداد صحابه ھمخوانی خواھد یافت که 
 آورد. تر از انگشت دستان به شمار میتعداد اصحاب رسول خدا را کم

نماید  ای نسبت به صحابه را از پدران خویش نقل می چنین امام صادق توصیه و ھم
نمایم و به آنان دشنام دھید که  شما را نسبت به اصحاب پیامبر توصیه می :فرماید و می

گذاری نکردند، و رسول  بعد از پیامبر حادثه و [عمل خالفی] انجام ندادندو بدعتی پایه
گیریش  ی او [صادق] امام رضا موضع اما نوه ٣خدا آنان را توصیه به خیر نموده است

چون « :گوید باشد و در این باره می بیت می نسبت به صحابه ھمان موقف سایر اھل
خداوند موسی بن عمران را به عنوان پیامبر برگزیده و دریا را برای او شکافته و 

اسرائیل را نجات داد و تورات و الواح را به او عطا نمود و موسی از جانب خداوند  بنی
باشد و آیا  می چنین ای پروردگار آیا یاران محمد ھم :جایگاھی یافت به پروردگار گفت

 :شود؟ خداوند بفرمود ی من یافت می تر نزد شما از صحابه در میان یاران انبیاء گرامی
دانی که فضیلت صحابه محمد بر ھمه صحابه مرسلین ھمانند فصیلت  ای موسی آیا می

___________________________ 

 .۳۰۰، ص الرياض املستطانة )١

 ).۱۵، حدیث شماره (۶۳۹-۶۳۸ص  اخلصال، )٢
 .۲۲/۳۰۵بحار االنوار،  )٣



 ٤٣١  محبت حضرت علی نسبت به صحابه

 :ی انبیاء است، موسی گفت بر ھمه ج آل محمد بر آل انبیاء است و مانند فضل محمد
را نخواھی دید ھا  آن دیدم خداوند به وی وحی نمود، ای موسی، شما را می ھا آن کاش

ھای  و االن ھنگام ظھور آنان نیست، ولیکن در جنات در حضور محمد در نعمت و باغ
 ١خواھی دید.آنان را  زنند آن قدم می

 ی دوم: نکته
و بودن و یا عدم ارتکاب خالف  به معنی معصوم ی صحابه قول به عدالت سیره

اشتباه آنان نیست، بلکه آنان نیز مانند سایر مردم دارای طبیعت بشری و نقص 
قسم به آن  :فرماید اند و ھمچنانکه در صحیح مسلم روایت شده است پیامبر می بشری

کردید خداوند جماعتی به  که جانم در دست اوست اگر شما [ای صحابه] گناه نمی
ستغفار نموده و خداوند گناه آنان را آورد تا مرتکب گناه شده و ا جای شما می

 ٢ببخشاید.
 :ی و رسول خدا در تبیین آیه

ِينَ ٱ﴿ �َِر  �َّ ثۡمِ ٱَ�َۡتنُِبوَن َكَ�ٰٓ   .]۳۲[النجم:  ﴾٣٢للََّممَۚ ٱإِ�َّ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱوَ  ۡ�ِ
بر آنان) رنج و ( خدایا اگر ببخشایی ھمه را ببخشای و بنده شمایند( :فرماید می

ایم مورد تصدیق قرار  و واقعیت ھم آنچه ما در مورد صحابه گفته ٣عذاب نازل نکن
دھد، گناه از آنان صادر شده است و عدالت آنان را دچار لطمه ننوده است ھر آنکه  می

شرعی  –از صحابه به گناھی مرتکب شده است به دنبال آن توبه نموده و با اجرای حد 
نه مرتکب عمل زنا گردید و رسول گناه خویش را پاک نموده است، به عنوان نمو –

گردید و  خداوند حد شرعی بر او اجرایی نمود و مثًال مردی مرتکب نوشیدن شراب می
چنین محزومیه سرقت نمود  گردید و ھم بارھا از جانب پیامبر حد شرعی بر او اجرا می

گاه ساخت و ھمه و حاطب بن ابی بلتعه قریش را از ورود پیروزمندانه ی این  ای پیامبر آ
ی به سوی  ای مرتکب گناه شده بودند] و با استغفار و انابه ھا [که به گونه صحابه

خداوند توبه نمودند، و یا با اجرای حد شرعی خود را پاک نمودند کمااینکه از پیامبر 

___________________________ 

 .۴۱۸ص تأويل اآلمات،  – ۱۳/۳۴۰بحاراالنوار،  )١
 .۲۷۵۹مسلم، حدیث شماره  )٢
 ).۲۷۴۹مسلم، حدیث شماره ( )٣
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رعی] ش[ھر آنکه مرتکب زنا، دزدی، قتل ناحق گردد، و مورد عقاب  :روایت شده است
 ١شرعی کفاره [گناه] اوست.قرار گیرد عقاب و حد 

اند به عنوان انتقاد  پس بدگویی از صحابه با سوءاستفاده از گناھانی که مرتکب شده
 بلکه به عنوان نقض عدالت آنان ظلم آشکار و بلکه جنایت است!

ی  ھمه بودن منظور از عادل  :فرماید ) می۲۴-۲۳ص ( اجوبه العراقيهدر  /آلوسی
گناھی از آنان صادر نشده است که اثبات آن ھمچون  صحابه به این معنی نیست که

آنچه الزم است به آن  :گوید گذشتن از ھفت خوان [رستم] است، [آلوسی در ادامه] می
اشاره شود، اینکه آن دسته از اصحاب که مرتکب گناه شده و سپس حّد شرعی بر آنان 

ی دیگر تغلیب داد که  بهاجرا شده است بسیار اندکند و نباید آن اندک را بر ھزارھا صحا
خداوند آنان را بر جاده و راه مستقیم ثابت نمود و از گناھان کبیره و بسیاری از 
گناھان صغیره مصون نگه داشته است و تاریخ [خود] بزرگترین شاھد این مسأله 

 باشد. می

ی  به آنچه ما درباره »بحاراالنوار«در  -ی اثناعشری  از بزرگان شیعه -و مجلسی 
نماید به اینکه ھرگاه عدالت با  لت صحابه بیان کردیم تأکید نموده و تصریح میعدا

ارتکاب گناه کبیره زایل شود. بعد از اجرای حد شرعی بر صاحب کبیره یا توبه عدالت 
 شود. گردد. و شھادت وی پذیرفته می بر می

و گردد  پس با این توضیح چرا بدگوئی نسبت به عدالت صحابه ھمواره مطرح می
ی آنان را  گردند، و حال خداوند توبه  صحابه پناه به خدا ھمچون افراد فاسق معرفی می

 پذیرفته است.

___________________________ 
 ).۱۷۰۹مسلم، حدیث شماره ( )١



 
 

 

 محّمد حسین فضل الله و مفهوم عدالت

اند،  مرتکب شدهھر کسی به برخی روایات حاوی اشتباه صحابی یا گناھی که 
شود و  تمّسک جوید [در واقع] خود را فریب داده است زیرا ھر عادلی مرتکب گناه می

 در غیر اینصورت معصوم است!
و این بعد از فرض اینکه صحابی از روی عمد و شناخت مرتکب گناه شده است 

برخی وگرنه برخی به دلیل عدم ابالغ تحریم و یا بر مبنای تصور و تأویل خود مرتکب 
چز  :گویم پوشی است] و به ھمین خاطر می اند [که قابل اغماض و چشم گناھان شده
ی مؤمنین نیست. زیرا  گیری صحابه یا عامه القلب و کسی در پی اشکال افراد مریض

تنبع و جستجوی اشتباھات واشکاالت ایمانداران از اخالق ایمانداران رستگویی به دور 
بدی انجام نداده است و تمام کارھای او [بدون است، پس چه کسی ھرگز [عمل] 

 باشد! استثناء] نیک می
گیری برخی  الله در مورد سخت الله العظمی محّمد حسین فضل یکی از مقلدین آیت

برخی چنین تصور ( :از اھل سنت در مورد عدالت امام جماعت را گله نمود و گفت
اخت آن سخت و مشکل کنند که عدالت از جمله اموری است که ادراک و شن می
کنند که نزدیک به عصمت است و  باشد و چه بسا صفاتی در امام جماعت دنبال می می

چگونه از عدالت امام اطمینان حاصل نمائیم و ذکر خیر مردم از او کافی است ... 
عدالت [به ( :گوید دھندگان عادل نیستند؟ فضل الله در [پاسخ] می عالوه بر این اطالع

 :ی نیست، چون به مفاد آیهی] عصمت معن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ٱ �َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن  �َّ ۡيَ�ٰنِ ٱإَِذا َمسَّ ونَ  لشَّ ۡبِ�ُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا  ﴾٢٠١تََذكَّ
  .]۲۰۱[األعراف: 

کند.  شود سپس به خود آمد، و از آن توبه می مؤمن عادل [متقی] دچار گناه می
گردد؟ از روی رفتار ظاھری  چگونه ثابت و معلوم میاما [سؤال نمودید] که عدالت 

[نیک] فرد در جامعه که مردم از اخالق فردی و اجتماعی و رعایت مسائل دین فرد 
چنین با معروفیت و شھرت مفید علم یا اطمینان و باخبر فرد ثقه  راضی باشند، ھم
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میت و ارزشی گردد، اما خبر سلبی و ایجابی فرد فاسق در عدالت اھ عدالت ثابت می
 ١ندارد.

گویند و آنان قائل به عصمت صحابه  و اھل سنت نیز در مورد صحابه چنین می
ی  نمایند پس چرا مسأله آنان مؤمن و گناه نموده و توبه می :گویند نیستند بلکه می

 تر از حجم طبیعی آن بزرگ گردیده است؟ عدالت صحابه بزرگ
اند. این  نیک دریافت ننموده برخی از متعصبین اھل سنت مفھوم عدالت را

را انکار نماید، که برخی از متعصبین [اھل سنت]  تواند آن حقیقتی است که کسی نمی
ی اثناعشری با طعن و دشنام و ارتداد و نفرین صحابه و شیخین  چون در سخن شیعه

اند و در مقابل ھم عبارات مجملی از علمای اھل  ) مواجه شدهب( ابوبکر و عمر
اند، به ظاھر آن عبارات چنگ زده بدون  عدالت کلی صحابی شاھد نمودهسنت در 

اینکه مفھوم و منظور از آن را دریافت نمایند، متأسفانه این متعصبین ھم در تخریب 
اند و آنان نیز [ھمچون شیعه] در عدالت  [مفھوم واقعی] عدالت صحابه سھیم شده

فھم صحیح مفھوم عدالت تأمل  اند که اگر در ی پیامبر خود تردید نموده صحابه
 شدند. ای نمی نمودند دچار چنین شبھه می

تک آنان از عدالت  ی صحابه به منظور عدم خروج تک پس قول به عدالت کلی سیره
 نیست.

و اھل  :گوید می )2/436ار ملعانی تنقيح األنظار كضيخ األف( امیر صنعانی در کتاب
اند، اما در تفاسیر و  مطلق بیان کرده حدیث گرچه قول به عدالت صحابه را به طور

اند و به خاطر ندرت  شرح حال افراد صحابه صفت عادل و غیر عادل را استثناء نموده
اند و نادر را ھمچون معدوم به شمار  ذکر ننمودهآن را  غیرعادل در حالت اجمال

 اند. اند و در کتب شناخت صحابه آن استثناھا را تبیین نموده آورده

ی  ائمه :گوید  می »اجابه السائل رشح بقيه اآلمل«موسوم به  اصول الفقه)( ابو در کت
اند که این  اند و تبیین نموده ی صحابه را عادل دانسته ھمهمطلق  رحدیث اگرچه به طو
ی [از صحابه] مانند ولید بن عقبه و دیگران جماعت باشد و یافته می اطالق عام تخصیص

را بیان نموده  آن –ایم  ما بر آن شرحی افزوده –ح که سیدمحمد [ھم] درتنقی –را 
استثناء و اخراج نموده است، اما ادله بر عدالت صحابه بسیار فراوان ھا  آن از –است 

___________________________ 

 جلد دوم. ۱۷۴املسائل الفقيهة ص  )١
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ایم و بدان آنچه ما  است که ما در [توضیح] آیات و احادیثی [در این زمینه] ذکر کرده
دھیم اینکه اصل بر عدالت صحابه است مگر آنکه ارتکاب به  [در این زمینه] ترجیح می

شد اندکند، و  اینکه از شعر زید بن علی استنباط میفسق آشکار شده باشد و آنان کما 
و » العواصم«امامان اھل بیت نیز چنین باوری دارند ھمچنانکه سید محّمد در 

 ١باشند. دارای چنین دیدگاه می ر کرده است محدثین ھمذک» التنقیح«
گردد، مثًال  گویم [نگارنده] با [ذکر] مثال صورت [مسأله] نمایان و معلوم می می

به این معنی نیست که اگر » باشند ی مردم سودان پاک می ھمه« :چنانچه شما بگوئید
خورد کردید این قاعده شما در [طول] زندگی خود با یک نفر سودانی شرور یا ناپاک بر

باشد و  ای دارای استثناھایی می در مورد ھمه سودانیان نقض شده است، و ھر قاعده
 ایراد و پذیرفتنی است. ورزان این مسأله بی جز از نظر افراط

اند) اگر مثًال به ھر  ھمه مردم الجزایر بخشنده( :و مثال دیگر چنانچه کسی بگوید
رخورد نمود که از این قاعده خارج شده بودند به معنی دلیل با دو یا سه نفر بخیل ب

این نیست که قاعده مذکور در مورد تمام مردم الجزایر منتفی است، [بلکه اصل قاعده 
 .]اند با حکم خود باقی است ولی چند نفر از آن قاعده استثناء شده
نمایند که خروج یک نفر  و شکل متعصبین اھل سنت ھم اینکه آنان تصور می

گذارد، برای مفھوم عدالت از  حابه از قاعده عدالت بر عدالت [تمام صحابه] تأثیر میص
را پذیرفته و  ورزند و نص شرعی وارد نموده وچه بسا آن روی جھل و نادانی تعصب می

دادن پیامبر نسبت  نمایند علیرغم تھدید و وعده را تعطیل می لیکن معنا و محتوای آن
 سازند! را از عدالت خارج نمی آن صحابی آنبودن  به اھل جھنم و عذاب

دھند و متوجه  کنند که کار نیکی انجام می با این عمل خود چنین تصور میھا  این و
 اند. نیستند که چه جرمی نسبت به اصحاب رسول خدا مرتکب شده

فھمی در برابر حقایق آشکار، بدگویان نسبت به صحابه راه و  به علت تعصب و کج
 اند. یافته –و انتساب عمل فاسقین به نیکوکاران  –گریزی برای سوءاستفاده 

اند، نسبت به  اھل سنت و جماعت [در] وسط دو طرف افراط و تفریط قرار گرفته

دارند، ولیکن  بدگوئی را روا نمی ][امهات املؤمننيصحابه پیامبر و مادران مؤمنین 
 نمایند. اند نیز اعتراف می صحبتی [با پیامبر] را رعایت نکرده ی افرادی که حق ھم درباره

___________________________ 
 .۱۳۱-۱/۱۳۰) اجابة السائل، ١
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ی [تاریخی و واقعی] اشاره  و [برای توضیح بیشتر مفھوم عدالت] به مثال زنده
روایت نموده است، مردم به نام کرکره که  سکنیم بخاری از عبدالله بن عمرو می

مسئول نگھداری کاالھای [جنگی و مالی] پیامبر بود بمرد پیامبر فرمود او در آتش 
[جھنم] است، پس برفتند تا او را ببینند او را در مصیبت و تنگنا دیدند حافظ ابن حجر 

یت خود عذاب یعنی بر معص» فرماید در او در آتش است اینکه پیامبر می( :گوید می
گویم  شود یا منظور این است اگر خداوند او را نبخشاید در آتش است می داده می

[نویسنده] سخن حافظ [ابن حجر] زیبا و درست است، ومادر بحث خود از عدالت 
گاه است، چه بسا  ی [عدالت] آخرت صحبت نمی درباره کنیم، چون خداوند به آخرت آ

د باشد اما نزد خداوند مغفور و مورد غفران قرار انسان در دنیا مستحق عقاب یا ح
 گرفته باشد و بخشش و شکنجه او در دست [قدرت] خداوند است.

و سخن پیامبر [در حدیث مذکور] ھمچنانکه ابن حجر گفته است، احتمال دارد 
اینکه کرکره اھل جھنم باشد و به خاطر سزای کردارش به عذاب دچار گردد و احتمال 

وند او را نبخشاید مستحق عذاب باشد. و ھر احتمال [ممکن] چیزی از دارد اگر خدا
 ی عدالت مربوط به دنیاست نه آخرت. دھد و سخن ما درباره مسأله را تغییر نمی

پس روا نیست که انسان با استناد به سخن ابن حجر نص [روایت] را تعطیل نماید و 
جھنم گردیده باشد به کسی را بر مبنای نص [صریح] پیامبر مستحق دخول آتش 

تواند جسارت نماید کسی را که پیامبر  بودن وی حکم نماید، پس چه کسی می عادل
قبل از مرگش گواھی دخول آتش وی را تأیید نموده باشد او را به عنوان عادل به شمار 

 آورد!
اند، گروھی برای ذات عدالت [صحابه] بدون  اما متعصبین [در این رابطه] دو گروه

ی  نمایند، و [امثال] کرکره را با وعده به] نص وارده تعصب و جانبداری می[توجه 
آورند، و گروھی دیگر ھم از آرزو و ھوی  دخولش در آتش [ھم] عادل به شمار می

آورند. اما  نموده تمام صحابه را کرکره [غیر عادل] به شمار می خویش جانبداری 
رزش ھر صحابه را در جای خود صاحبان انصاف بدون ھیچ گونه افراط و تفریط ا

باشد به دلیل فسق ظاھری از  ای از صحابه می گویند کرکره نمونه کنند. و می رعایت می
به آن خبر داده است استحقاق  ج است لذا به آنچه پیامبر عدالت سیره خارج شده 

 یافته است.
  :مردی که خودکشی کرد



 ٤٣٧  محمد حسین فضل الله و مفهوم عدالت

مردی را که با تیر ( :تنقل کرده اس سمسلم در صحیح خود از جابر بن سمره
 ١خودکشی کرده بود نزد پیامبر آوردند بر وی نماز [مّیت] اقامه ننمود.

انتحار از گناھان کبیره است، و این مرد بر این گناه کبیره مرده است و به ھمین 
بودن  علت پیامبر بر او نماز به جای نیاورده است، و ما گرچه بر بھشتی و یا جھنمی

نمائیم زیرا این مسأله مربوط به علم خداوند است، چه بسا  نمیوی قطعّیت و جزم 
نمائیم که او  خداوند او را ببخشاید یا او را مورد عذاب قرار دھد ولی قطعیت و جزم می

اند لیکن این  ی پیامبر مجموعًا عادل بر غیر عدالت از دنیا برفته است، و صحابه
به علت ارتکاب ھیچ گونه عملی از  ھا آن تک بودن ھمه به معنی این نیست تک عادل

 اند.  مسیر عدالت خارج نشده
اند به خاطر برخی افراد بدون توجه به  روی نموده ی اثنا عشری زیاده و شیعه

نمایند عدالت مجموع صحابه را  نصوص قرآن و سنت که مجموع صحابه را ستایش می
شدن از  نت ھم خارجاند و از طرف دیگر متعصبین از اھل س مورد نکوھش قرار داده

اند، و برای دفاع از  این ستایش را با وجود فسق ظاھر و دلیل شرعی ھم اجازه نداده
اسائه  –صحبتی پیامبر  اند که در ھم ی عدالت به تأویل عمل صحابیانی پرداخته قاعده

اند اما در کالمشان عدالت وجود  گروه از عدالت گفتهھردو  اند، و صحبتی داشته ھم
باشد. و ما بر  لکه سخنشان افراط و تفریط است که مورد رضایت خداوند نمیندارد ب

ظن داشته است از کسی که انسان صالح را به  این باوریم آنکه نسبت به بدکردار حسن
 دھد بھتر است و این دو با ھم تفاوت دارند. تھمت و سوءظن مورد اتھام قرار می

 [نهفته ] است؟سوی طرح موضوع عدالت  چه چیزی در آن
نمایند  ی اثناعشری موضوع عدالت صحابه را مطرح می چون علمای شیعه

منظورشان اعرابیانی نیست که مسلمان شده و گذر زمان او را اغفال نموده یا 
ای مانند غامدیه نیست که مرتکب زنا شده و سپس با درخواست اجرای حد بر  هیصحاب

ردد، و با پاکی از گناھان از دنیا برود و خداوند خود به آن اعتراف نمود تا از آن پاک گ
بلتعه نیست که راز ورود پیامبر به  اطب بن ابیحچنین منظورشان  و ھم ٢او را ببخشاید

خانواده خود در آنجا فاش ساخت و به امید اینکه او در میان  برترس  علتمکه را به 

___________________________ 
 ).۹۷۸صحیح مسلم، کتاب جنائز، حدیث شماره ( )١
 ).۳۰۰۷مسلم، کتاب حدود، بخاری، کتاب جھاد و سیر، حدیث شماره (  صحیح )٢



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٣٨

نمایند، و پیامبر بعد از  داری اش نگه قریش ھم محبوبیتی داشته باشد تا از خانواده
 سرزنش او را عفو نمود و عمر بن خطاب را از تعرض و حمله به وی منع نمود.

ولیکن ھدف شیعه از طرح عدالت صحابه، [نکوھش] بزرگان صحابه از قبیل ابوبکر، 
خواھند  عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عائشه و سایرین است، و با شکستن دیوار عدالت می

به این بزرگان را فراھم نمایند، و با شکستن دیوار و جواز طعن در یکی مقدمه ی ضربه 
الخصوص  ترین صحابه ھم اسائه ادب نمایند، و علی توانند به برجسته از صحابیان می

اگر این نکوھش و دشنام تحت نام اعتدال یا بررسی علمی باشد [مسأله مقداری آسانتر 
 .]است

کتب دو فرقه از آن درشگفتم اینکه علمای آنچه من در طول خواندن و مطالعه 
بزرگتر از حجم طبیعی آن آن را  نمایند، و شیعه قول به عدالت صحابه را انکار می

کنند که اصل در [ھر فرد] مسلمان  نمایند، و در حالیکه فراموش می بزرگنمائی می
ز جانب آیند بلکه ا عدالت است، و صحابه فقط اھل اسالم و ایمان تنھا به شمار نمی

 اند. خداوند تزکیه و مزّکی گردیده
ای  شود در مقابل نکته اگر کسی اّدعا نماید که یک دلیل بر عدالت صحابه یافت نمی

ماند و ھر کس  عاجز می –که اصل در عمل مسلمان عدالت است  :-که ما ذکر کردیم 
بیان را آن  بایست دلیل اثبات عدالت ھر فرد مسلمانی را مورد نکوھش قرار دھد می

نمایند؟! شیخ و بزرگ  نماید. پس بر چه مبنایی درخواست اثبات عدالت صحابه می

اصل در مسلمان عدالت است و فسق بر او  :گوید می» اخلالف«شیعه طوسی در کتاب 
ھر مسلمانی بدیھی و آشکار  ، و این نزد١عارضی است، [اثبات آن] نیازمند دلیل است

 نیست.است ونیازمند استدالل 

___________________________ 

 ).۱۰ی شماره ( ، مسألهاخلالف، باب آداب القضاءکتاب  )١



 
 

 

عدالت صحابه محال است و عدالت مراجع تقلید بدون شک و تردید 
 است!!

 :فرماید خداوند در قرآن کریم می

ِينَ ٱ ١َوۡ�ٞل ّلِۡلُمَطّفِفِ�َ ﴿ ْ ٱإَِذا  �َّ و  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  �َّاِس ٱَ�َ  ۡ�َتالُوا
َ
�َذا َ�لُوُهۡم أ

ونَ  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ ۡبُعوثُونَ  ٣وَّ �َُّهم مَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
َ� َ�ُظنُّ أ

َ
 �َّاُس ٱيَۡوَم َ�ُقوُم  ٥ِ�َۡوٍ� َعِظي�ٖ  ٤�

  .]۶-۱[المطففین:  ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلَِرّبِ 
ھر نوع ارزیابی ی خرید و فروش نیست بلکه شامل  که [تھدید] فقط برای پیمانه

 انسان و مردمی است.
بین تمام حرکات  دھند با ذره چون اصحاب پیامبر را ارزیابی و موردمحاسبه قرار می

دھند واما چون نوبت  و سکنات و مسائل بسیار ریزشان مورد دقت و مشاھده قرار می
که از  –ی دیگری  رسد با پیمانه ی علمای شیعه و مراجع تقلید می به ارزیابی و مقایسه
ی پیامبر دارای آن امور  شود که اگر صحابه ارزیابی می –پوشی نماید  امور فراوانی چشم
ند اما چنین اموری [ناپسند] کرد می بودند، دنیا را در موردشان زیررو ناپسند مراجع می

 سازد! شان وارد نمی ی علمای شیعه، ھیچگونه اثری بر عدالت درباره
رپوشیدن وجدان است، عالوه بر آن ما از دوستان این ھمان بحران انصاف و س

ی دوستان و پدر  کنیم بلکه سخن ما درباره ای و ھمکارھای خود بحث نمی مدرسه
 است. ج ھمسران محمد رسول خدا

نمایند که برای  شگفت اینکه علمای شیعه و متفکرین آنان از اھل سنت انتقاد می
اند و ھمه  را تزکیه نمودهھا  آن و رسول او نمایند که خداوند می کسانی عدالت را اثبات

تازند که قول به  اند و سخت بر اھل سنت می چیزخود را در راه دین اسالم فدا کرده
عدالت صحابه تقدیسی است که آنان شایسته آن نیستند، اما ھنگامیکه بحث مراجع 

ی گشته و ی عدالت معمول کند و واژه گردد میزان و معیار تغییر می تقلید مطرح می
 مستحق سرزنش و درنگ و تأمل نیست.
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کنم، [خیر] این حقیقتی  می  [خواننده عزیز] چنین تصور نکنید که من مبالغه
احساس و آن را  آشکاری است که ھر انسان با انصافی که با دلیل و برھان قانع گردد

 یابد. درمی
علمای شیعه  ھای پرسم چگونه یک فرد شیعی با انصاف نکوھش ھمواره از خود می

دھد  کند و با جدیت قضیه را مورد مناقشه و بحث قرار می را در مورد صحابه تکرار می
نماید خوانده و  ی مرجع تقلیدی که از آن تقلید می و چه بسا روزانه مسائلی را در رساله

را با ھمان معیار و میزانی که صحابه را با آن ارزیای  نماید یا چرا آن در آن تأمل نمی
 نماید. وده ارزیابی نمینم

در  –پیشوای سابق حوزه نجف و ملقب به استاد استادان  –[به عنوان مثال] خوئی 
  :گوید اند می رساله علمیه خود به مقلدان و مراجع تقلیدانی که نزد وی تلمذ نموده

ی  عدالت معتبر در مورد مرجع تقلید، عبارت است از استقامت بر جاده -۲۹مسأله 
س، و عدم انحراف و تمایل به راست و چپ، به اینکه با ترک واجب و انجام شریعت مقد

عملی حرام مرتکب معصیت نگردد، و در این زمینه تفاوتی میان گناه صغیره و کبیره 
 نیست.

] ۱۷-۱/۱۶ منهاج الصاحلنيی عملی خود [به نام  الله سیستانی در رساله و آیت
و آیت الله محّمد صادق روحانی در  :گوید نظیر سخن [خوئی] را به مقلدین خویش می

ی  عدالت معتبر درباره :گوید با این عبارت می ]1/12[منهاج الصاحلني رساله علمیه 
مرجع تقلید عبارت است از استقامت بر شریعت اسالم وعدم تمایل و انحراف از آن و 

بت میان اینکه با انجام حرام و ترک عمل واجبی مرتکب معصیت نگردد، و در این با
 گناه صغیره و کبیره تفاوتی نیست.

پس تزکیه خدا و رسول اکرم برای صحابه نیازمند مناقشه و جدال و گفتگو و 
آمیز از  تحقیق است اما تزکیه مراجع تقلید و تصریح بر عدالت آنان با این صورت مبالغه

 ھر نفر شیعی نیازمند مناقشه و انتقاد نیست!!!
زنند و بر آن  گرائ و تحقیق علمی حرف می نصاف و واقعشگفت برای آنانی که از ا

ریزند؟! با چه سندی و توجیھی عدالت را [با آن شروطی که برای  اشک [تمساح] می
دھند؟! به نظرم توجه و نگاھی دقیق در  اند] به مراجع تقلید نسبت می عدالت قائل

ا معلوم سازد آنچه ھای داخلی میان مراجع تقلید و مقلدین آنان کافی باشد ت کشمکش
و اجتنابشان از گناھان  –ی عدالت و نزاھت مراجع تقلید  امروز شیعه اثنا عشری درباره
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به آن  –صغیره چه برسد به گناھان کبیره ماننده ظلم و دروغ و جنایت و گمراھی 
 اند [چه اندازه] امری [بسیار] واقعی است!! قائل

با  -ع راحلشان محمدحسین شیرازی ای را به ظلم بر مرج مقلدین شیرازی خامنه
دفن او بر اش و ری بیش از بیست سال بر او و تعدی بر جنازه اجبا تتحمیل اقام

متھم  –خالف وصیت وی و ستم بر زایرین بارگاه وی که با زمین یکسان است شده 
نمایند و تا حدی برخی از آنان القابی مانند، طاغوت، یا ابوبکر، عمر، و یزید به قصد  می

ای  نمایند، و در مقابل مقلدین خامنه ای] اطالق می نوعی [دشنام و تحقیر] بر او [خامنه
ھم مرجعّیت شیرازی را به انحراف و افراط و فتنه و تشکیک در استحقاق مرجعیت 

ای نزد غالب شیعیان قائل به  دھند و با این وجود خامنه تھام قرار میشیرازی مورد ا
والیت فقیه [طرفدار حکومت ایران] عادل بلکه او ولی أمر مسلمین است، و از دیدگاه 

ھا برترین مرجع مذھب شیعه است، ھمچنانکه در اطالعیه وفات وی از طرف  شیرازی
ود. او برترین مرجع تقلید شیعیان به ی آنان وارد شده ب نمایندگان شیرازی و نشریه

 آید. شمار می
الله  اما مقلدین تبریزی و وحید خراسانی و دیگران مرجع [تقلید] محّمدحسین فضل

آورند، و در مقابل برخی از  کننده و تقلید از او را ناکافی به شمار می را گمراه و گمراه
طلب و  و را به تکفیری و فرصتالله تبریزی و خراسانی و طرفداران آنان ا مقلدان فضل

 دانند! طرف مرجع خود عادل میھردو  نمایند و ھمواره افراطی متھم می
الله جنتی [رئیس شورای نگھبان]، سیستانی [مرجع تقلید] را به نوکر و  اما آیت

مزدور انگلیس توصیف نموده است و مقتدی صدر فرزند محمد محمدصادق صدر 
 ساکت در برابر حق توصیف نموده است. سیستانی را به عنوان مرجعیت

ای تحت عنوان [سیستانی در میزان] نگاشته است  متفکر شیعی زھیر اسدی مقاله
که در آن به حقایق مھمی اشاره کرده است از جمله [الغای جھاد توسط سیستانی که 

ای که در اصل متعلق به استادش ابوالقاسم خوئی است به  ی علمیه ی رساله در مقدمه
کر آن پرداخته است، که نقش سیستانی در آن رساله تنقیح برخی احکام است که او ذ

ی اسالم است در  ی برجسته ی جھاد که قله با استادش تفاوت نظر دارد، و مسأله
 شود! ی وی حذف می رساله

شنیدیم که آنان محمد محمدصادق » صدری«و در مقابل از برخی مخالفین جریان 
ند، و کرد می ث] متھمعو مزدور نظام صدام حسین [حزب ب صدر مرجع را به نوکر
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ی حساب با نوکری است که نقش آن به پایان  مشکلی که ھم برای وی پیش آمد تسویه
رسیده است! و مرجع محمدباقر صدر ھم از نقد در عدالتش نجات نیافته است، و یکی 

احلق ( ی کتاب دمهدر مق ١کورانی ی قم به نام علی ی علمیه از استادان بزرگ حوزه

 فکر او التقاطی و بیانگر مسیر واقعی اھل بیت نیست. :گوید ی او می دربارهاملبني) 
و اما شیخیه ھمواره کشمکش تلخ تاریخی را با سایر مراجع ادامه داده و پایان 

 دھند. نمی
خواننده گرامی آنچه در مورد عدالت مراجع برای شما ذکر کردم تمام مطالب 

دالت مزعوم مراجع نیست بلکه مشتی از خروار است که قلم و زبان از موجود خاص ع
 نماید. گفتن آن خودداری می

بسته به  خواھند شما بدون تحقیق و چشم باشند که می این ھمان مراجعی می
شان باور نموده و به استدالل اینکه نائب امام حجت عادل ھستند در مسیرشان  عدالت

 گام نھید.
شوید که در مورد مراجع  زده می ھا] شگفت عیان [علماء و عامه آنھمانا شما از شی
ستایند با این وجود به اختالفات  را تا حد تقدیس میھا  آن ورزند و  مبالغه و افراط می

گاه –انجامد  که گاھی به تکفیر و تفسیق می – حاد اند، در  موجود میان برخی مراجع آ
حالیکه آنان با تمام گستاخی تیرھای [تھمت و افترای] خود را به طرف صحابه نشانه 

شان در فھم نصوص و تالش در پی انحراف آن  پروایی گیرند، و حتی گاھی ھم از بی می
برای  شود، که زده می گیری از صحابه بدون ترس از خداوند انسان شگفت برای خرده

 گوئیم الزم است اھل انصاف تحقیق نمایند. شدن آنچه ما می نمایان

 اشکال قدیمی است
شان بدگوئی  عدالت  نمایند و درباره در عدالت صحابه تشکیک میکه کسانی 

کنند در عدالت و اعتبار مشایخ و بزرگان اجازه [اجتھاد و فتوی] خود چار تردید و  می
طالحًا به کسی گویند که اجازه روایت از کتب مشھور اص :گردند [شیخ اجازه شک نمی

 .]دھد و جوامع الحدیث می
___________________________ 

او عضو سابق حزب الدعوة است که محمدباقر صدر تأسیس نموده است، و بعد از اینکه مخالفت  )١
صدر برای تشیع واقعی معلوم گردید شاگرد او [کورانی] بر علیه حزب شوریده و افراد آنرا مورد 

 دھد. نکوھش قرار می
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پیشوایان علمای جرح و تعدیل شیعه و پیروان آنان بر اعتماد بر مشایخ اجازات و 
 اند. عدم نیاز به وجود نص بر ثقه و اعتبارشان تصریح نموده

ب است دانسته شود و آنچه واج( :گوید می ۱۷۹ص  الرواشيح السامويه( و داماد در
وارکانند کارشان  مشایخی که ھمچون ستون و روا نیست فراموش شود اینکه شیخ

ای  کننده و یا تأیید از جانب تأییدکننده تر است از اینکه نیازمند تزکیه و تزکیه آشکار
 باشند؟!

تزکیه [پاک اعالم ھا  آن که قرآن ج ولیکن [شگفت اینکه] اصحاب رسول الله
سنت نبوی نیز آنان را تبرئه نموده است و ھر آنچه داشتند تقدیم اسالم نموده] و 

تزکیه و تبرئه نماید تا اینکه شیعه اثناعشری از آنان آنان را  کردند نیازمندند تا کسی
 راضی گردند!

 [اجلوهره العزيزه يفکتاب  و شیخ علی محمد بن محمد بن دلدار علی ھندی در

گین باد  –خ اجازه مشای :گوید می :رشح الوجيزه] نیازمند جرح و  –بارگاھشان عطرآ
تعدیل و تبیین نیستند، آنان نائبان ائمه و به طور قطع و یقین أمنای امنای خدا بر این 

 باشند. امت [اسالمی] می
ی  و ائمه ج شأن اعتقاد به پیامبر بلکه تأیید بزرگانشان از ضروریات دین و ھم

ی  آن بزرگواران باد، که در پی اعتالی کلمه معصومین است، و روح و جانم فدای
ھای شریعت را تحمل  توحید تالش و جھد خود را مبذول داشتند و ھمواره سختی

نمایند به نیابت از بزرگان معصوم خود و بلکه از جد و سرور مرسلین و از خداوند  می
و خدای  گیرند تا اینکه راه خود را طی نموده سرپرستی ایتام شیعه را به عھده می

 ١خویش را مالقات نمایند.
باشند  ی اثناعشری، مشایخ اجازه می [که وصفشان گذشت] از نظر شیعهھا  این پس

 باشند. و نیازمند جرح و تعدیل نیستند زیرا آنان نائبان ائمه می
تائید آنان جزو ضروریات دین است زیرا آنان با گذشت و تحمل خویش مشاکل 

اما اصحاب رسول خداوند قرآن و سنت را برای ما [مسلمانان] اند!  دینی را تحمل نموده
ھای  شدن اند و به وسیله تالش و مجاھده و قربانی اند و فتوحات انجام داده نقل کرده

___________________________ 

 .۴۳۴-۲/۴۳۳، دراية احلديثيف  رسائل )١
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اند تأیید آنان در اصطالح شاگردان مشایخ  گروه وارد دین اسالم شده آنان مردم گروه
 اجازه [با وصفی که گذشت] تخریب دین است.

آورد] عش رجبا تری  المثل مشھور عرب را به یاد می ن اینگونه مسائل ضرب[شنید
 بیند. ھای زیادتری می عجبًا، ھر کسی بیشتر زندگی کند شگفتی

 مرتدین و از دین برگشتان به خاطر چه چیزی؟
اخراج فردی از اسالم و توصیفی به مرتد و از دین برگشته به علت شرکت و 

بلکه [در صورت وقوع واقعی آن] حکمی شرعی و  کفرورزی معروف و عادی است
 تصریح به آن الزم است.

گان به خاطر تسلیم  هبه مرتد و از دین برگشت ج لیکن توصیف اصحاب محمد
 آوری است! و یا ائمه این امر شگفت طالب ابیخالفت به غیر علی ابن 

 است؟! ی توحید و ارکان ایمان شده پایه ھای حکومت ھم از کی تا اکنون کرسی
جای علی به ابوبکر تسلیم نمایند چه چیزی  سپس اگر صحابه خالفت را به 

 گردد؟ نصیبشان می
گردد]؟ حال آنان به خاطر خدا و رسول دارائی و  [آیا] اموال و دارائی [نصیبشان می

رحلة ( المثل بود ھای خود را در مّکه به جایی گذاشتند و تجارت قریش ضرب خانواده

و بزرگان قریش آمادگی داشتند تا کسانی را برای مقابله و نابودساختن  )الشتاء والصيف
دعوت پیامبر بخرند با این وجود صحابه فقر و شکنجه و غربت در راه این دین را تحمل 

 کردند، پس امروزه چه چیزی تغییر کرده است؟!
آوردند؟  [و یا آیا با تسلیم خالفت به ابوبکر] جایگاه و مکانت اجتماعی به دست می

در خالفت ابوبکر چه چیزی دگرگون و تغییر کرد تا اینکه مردم دین خود را فروخته و 
در مقابل آن مکانت اجتماعی در جامعه به دست آورد که تقوی را میزان ومعیار برتری 

ی مسلمین خود در زمان حیات پیامبر و بعد از مرگ او  داند! و جامعه و پستی فرد می
ومی و سلمان فارسی را عزت بخشید، و برای قبایل عرِب مرتد بالل حبش و صھیب ر

ھا را به طرف آنان محکم  شناخت، بلکه نیزه نسب و جایگاه اجتماعی [به رسمیت] نمی
 و نشانه گرفت و چون کفر و ارتداد خود را آشکار ساخته حد ارتداد بر وی اجرا کرد.

ر خود بر ھر کسی که آو و ھمین قریش با تمام کّر و فّر و امکانات سرسام
خواست وارد اسالم شود به مقابله برخاست، و نتوانست موضع صحابه را متزلزل  می
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سازد بلکه ایمان و ثباتشان افزون گردید، پس چه چیزی تغییر کرد تا [شورای] سفیقه 
 ھای مقاومت را تغییر دھد؟! ساعده با تعداد محدودی بتواند تمام آن اسطوره بنی

ای پیدا کرد تا درون انسان  کنده توان جواب قانع طرح غیرمنطقی نمیدر مقابل این 
 با آن قانع و آرام شود.

گویند:  علمای شیعه اثناعشری بسیار محبت علی نسبت به انصار را ذکر نموده و می
تعداد انصاریان در لشکر علی در جنگ صفین فراوان بوده است، پس چرا خالفت را به 

یابند تا با آن درون خود را  اند جواب نمی را به ابوبکر سپرده آناند و او تسلیم ننموده
 قانع سازند.

تر است و این جماعت  ی ما آینده نگرتر و درست دیدگاه انصار و مھاجرین از ھمه
 شوند. میان خالفت و پیوند خویشاوندی علی با پیامبر تفاوت قائل می

ه انصار را به خاطر ھمکاری با ی جنگ صفین ھموار بینیم که شیعه درباره و لذا می
ھا یاران [شورای] سقیفه را به  دھند اما آنان در ھمان کتاب علی مورد ستایش قرار می

 نمایند! مرتد و از دین برگشته توصیف می
سنجند  انگیزی است که اصحاب رسول الله را با آن می چه میزان و معیار شگفت

اند و اگر در جایی دیگر  بھترین مردمای ھمراه علی باشند  اگر با مردم در مسأله
ی علی  موضعشان با علی ھماھنگ نباشد و یا به عبارت دیگر در غیر جھت و خواسته

 اند!. باشد [البته براساس نظریه شیعه] اھل رده و نفاق
چنانچه بگویند دلیل حکم ما بر ارتداد صحابه به علت انکار نص بر [امامت] علی بن 

گویند که حدیث  شود؟ آیا شیعه نمی ب این منتقدین گفته میاست، در جوا طالب ابی
 اند؟! اند پس کجا انکار نموده روایت کردهآن را  غدیر متواتر است و صدھا صحابه

من کنت مواله فعلی مواله) ( :گویم رسول خدا به علی فرمود و چون با زبان خود می
معنی و مفھوم [نص] را انکار  :ام؟! اگر بگویند پس کجا من چنین نص را انکار کرده

چه کسی گفته است که تفسیری که شما از روایت [مذکور]  :شود اند، گفته می کرده
باشید  تر از صحابه رسول خدا می اید حق و درست است؟ آیا شما عاقلتر و فھیم نموده

 اند؟! شنیدهآن را  ھایشان بوده و با گوش  که در ان لحظه [ایراد حدیث] زنده
گاھترید و چیزی از این [روایت] دریافت و  یا آیا اینکه شما از آنان به زبان عربی آ

 اند؟! نمائیدکه صحابه پیامبر دریافت و تعقل ننموده تعقل می
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کسی در بحث ما پیرامون حدیث غدیر تأمل نماید به اطمینان خواھد یافت که 
ند و خود در آن زن صحابه پیامبر از کسانی که پیرامون این گونه احادیث چانه می

اند.  لمس نکرده و حتی معانی الفاظ را درک ننمودهآن را  ھا نبوده و مدلول صحنه
گاھتر و دارای فھم و دریافت بیشتری بوده  اند. نسبت به نصوص آ

 ها؟ مرتد چه کسی است آیا صحابه رسول الله یا آن
ی میزان و تالش زیادی نیست تا اینکه کجبه اندیش [عزیز] نیاز  ی نیک خواننده

را با آن  -پذیر نیست  که باطل -ی پیامبر بلکه کتاب خداوند  معیاری که صحابه
  :شود درک نمائید. ما در [این زمینه] با دو گروه مواجھیم سنجیده می

گروھی با ادعای وقوع تحریف و تبدیل در قرآن کتاب خداوند را مورد نکوھش قرار 

یکی از اصول » كاملستدر«مؤلف کتاب  –رسی دھند، که در رأس این گروه نوری طب می
 قرار گرفته است و کتابی ھم تحت عنوان -ی اثناعشری  ی حدیث شیعه ھشتگانه

ی تحریف قرآن  که در آن درباره تاب رب االرباب)كاثبات حتريف يف  اخلطاب فصل(
است  گویی اختالف در آن شامل بر اختالف معنی و تناقض :گوید نگاشته است، و می

پردازد و نیز اختالف نظم  مثًال گاھی به نفی چیزی پرداخته و بار دیگر به اثبات آن می
[معلوم  ١مانند فصاحت برخی فقرات بالغ بر حد اعجاز است و سخافت قسمت دیگر آن.

اخبار چندان فراوانند که قابل شمارش نیستند و از  :گوید و عدنان بحرانی می .]است
اند و بعد از شیوع قول به تحریف و تغییر [قرآن] میان فریقین  مودهحد تواتر ھم تجاوز ن

ی چندانی ندارد و این تحریف نزد صحابه و تابعین بلکه اجماع مذھب بر  ذکر آن فائده
 ٢آنست و از ضروریات مذھبشان است و به آن اخبارشان استوار گردیده است.

خبر صحیح است، و ( :گوید و مجلسی در معرض شرح حدیث ھشام بن سالم می
اند و  پوشیده نیست که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح در نقص و تغییر قرآن صریح

 مستقیماً ھا  آن ی باشند و طرح ھمه می متواتراملعنیبه نظر من اخبار در این باب 

___________________________ 
 .۳۱۱الخطاب، ص  ) فصل١
 .۱۲۶مشارق الشموس الدریة، ص  )٢



 ٤٤٧  است و عدالت مراجع تقلید بدون شک ... عدالت صحابه محال

باشند، بلکه ظن من بر این است اخبار در این باب کمتر  موجب رفع اعتماد از اخبار می
 ١نمایند؟! تر از اخبار امامت نیست پس چگونه امامت با آن اثبات می یتاھم و بی

داللت صریح بر آنچه ما انتخاب نموده و وضوح آنچه ما ( :گوید و یوسف بحرانی می
ھا  آن ی ایم در این اخبار پوشیده نیست، و اگر این اخبار با وجود فراوانی و گستره گفته

مام اخبار شریعت را مورد نقد و طعن قرار داد، توان ت مورد انتقاد قرار گیرند، می
اند و طرق راویان و ناقلین ھم یکی است و به جانم  چنین مخفی نماند اصول یکی ھم

سوگند قول به عدم تغییر و تبدیل از حسن ظن به ائمه جور خارج نیست و این یعنی 
زرگترین ضربه دین آنان در امانت بزرگتر خیانت نکرده ؟؟ با اینکه در امانت دیگر که ب

 ٢است دچار خیانت شدند.
این گروه با آشکاری تمام قرآن را مورد طعن قرار داده و به وقوع تحریف در آن 

 اند. قائل
را  ی اثناعشری آن که شیعه -ھا  آن صحابه رسول خدا) خطای( و گروه دیگر

 اند. اینکه خالفت را به جای علی به ابوبکر سپرده -بخشند  نمی
کنند علمای شیعه برای آنان عذر  که در کتاب خداوند طعن و بدگویی می گروه اول

اند  اند و اجتھاد نموده آورده و بدترین چیزی که در موردشان بگویند اینکه اشتباه کرده
دانستم چه وقت  اند و ما در این باره با آنان موافق نیستیم؟ و کاش می و تأویل نموده

ف آن مناط اجتھاد گردید؟! و چه نوع اجتھادی در مسأله حفظ کتاب خداوند یا تحری
در قرآن آیات سخیف  :گوید ی قرآن می سخن این مجرم معنی دارد که درباره

 ارزش] وجود دارند! سوگند به خداوند این بال و مصیبت بزرگی است. [بی
لین به تحریف عذر تراشیده و از آنان تبرئه ئلیکن علمای شیعه امروزی برای قا

 جویند. نمی
) ۳۴عدم تحریف قرآن ص ( در کتاب –از بزرگان شیعه معاصر  –مثًال علی میالنی 

اثبات يف  فصل اخلطاب«ی کتاب  به عنوان دفاع از میرزا نوری طبرسی مجرم نگارنده

میرزا نوری از بزرگان محدثین، و ما به وی احترام  :گوید می :»األرباب تاب ربكحتريف 

___________________________ 

 .۱۲/۵۲۵مرآة العقول،  )١

 .۲۹۸، ص اجلنفية، حمدث پوسف البحرانیالدرر  )٢
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نھیم، و او از علمایان بزرگ ماست، و کمترین ھدف اعتداء بر وی را نداریم و درست  می
 نیست و [بلکه] حرام است زیرا او محدث بزرگی از علمای ماست!!

ز ذکر نظریاتی پیرامون قرآن) بعد ا( الله العظمی علی فانی اصفھانی در کتاب و آیت
و جمود بر اخبار و عدم دقت در  :گوید قائلین به تحریف و پاسخ بر شبھات آنان می

اسانید قائلین به تحریف [قرآن] را در شبھه تحریف واقع نموده است، و گرنه قول به 
ھای خیالی  ی نباشد مانند قصهستحریف خرافه نیست، چون خرافه آنست که دارای اسا

 ١یث ساختگی دروغ.شده و احاد و تصورات درست
نگاه کنید چگونه با عبارت نرم و مالطفت درباره قائلین به تحریف [قرآن] سخن 

گویند و برایشان عذرتراشی نموده بلکه آنان را مورد ستایش و توصیف به [اھل]  می
 نمایند! عجب و رعی!!! ورعشان می

اظ کفر و در حالیکه [ھمین] علمای شیعه کمترین حرج و فشار را در اطالق الف
 نمایند! ] احساس نمیج ارتداد را بر [اصحاب محمد

اگر سؤال شود: گناه این صحابه پیامبر چیست؟ آیا غیر خداوند را پرستش 
اند؟ ھیچ کدام از این  اند؟ آیا در کتاب خداوند طعنه و در مورد آن بدگوئی کرده نموده

الفت را به جای علی بن خ .]اند مسائل نیست بلکه [گویند] جرم بزرگتری [مرتکب شده
 اند. به ابوبکر [اتقی و ثانی اثنین] داده ابیطالب

آیا قرآن صحابه را به ارتداد و کفر[شان] بشارت داده است؟ چه بسا آسان باشد 
ورق زند وبه خواست خود آن را  اینکه شخص در مقابل خود قرآن قرار داده و صفحات

ی خود و بدون کمترین فھم باسیاقی که برخی آیات را انتخاب نموده و با میل و ھوا
یا أسفی علی یوسف) حکایت از ( ی قرآن ذکر کرده است به تفسیر آن بپردازد، مثًال آیه

قول یعقوب را چنین تفسیر نماید که یعقوب بر [فراق] پسرش یوسف گریه نکرده است، 
بر وی  ای که دیروز مرده بود گریه کرد و مردم قبیله ھم بلکه او بر پسر ھمسایه

 گریستند.

ۚ  ۡ�َِم�َ ٱوَ  ۡ�َِغاَل ٱوَ  ۡ�َۡيَل ٱوَ ﴿ی  و آیه َكُبوَها َوزِ�َنٗة  .]۸[النحل:  ﴾٨لَِ�ۡ
نماید به اینکه این حیوانات [مذکور در آیه] کنایه از قبائل و  می تفسیررا 
 :ی اند کمااینکه عیاشی در آیه ھایی است که [با پیامبر] نزاع داشته خانواده

___________________________ 
 .۱۳۱پیرامون قرآن، ص  ) نظریاتی١
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َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
 ۡلَفۡحَشآءِ ٱَوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ�يَتآيِٕ ذِي  ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

� ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱوَ    .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠ۡ�َۡ�ِ
فحشاء، منکر و بغی را به والیت ابوبکر، ُعمر و عثمان تفسیر ( گانه کلمات سه

 نماید! می
 :ی کفر، فسوق و عصیان) در آیه( ی گانهیا کلینی درباره کلمات سه 

َه إَِ�ُۡ�ُم ﴿  .]۷[الحجرات:  ﴾٧ۡلعِۡصَيانَۚ ٱوَ  ۡلُفُسوَق ٱوَ  ۡلُ�ۡفرَ ٱَوَ�رَّ
 باشد. گوید. که منظور از این کلمات ابوبکر، عمر و عثمان می می

ھا در این گونه موارد فراوان است، و بازی با کتاب خداوند تا زمان وجود  و نمونه
 ه تعصبات در درون مردم پابرجاست.اینگون

پردازم که از اھمیت به سزائی برخوردار است، آن اینکه  لیکن به مسأله و دیگر می
تفسیر قرآن دارای اصول و قواعد خاص خود است که از آن طریق قرآن تفسیر 

گردد وگرنه قرآن برای ھمگان و ھر حزب و گروه و مذھبی به عنوان بازیچه قرار  می
 .!!گیرد می

ای از قرآن  و بر ھمین مبنا الزم است ھر مفسر [قرآن] قبل از شروع به تفسیر آیه
نسبت به سبب نزول و نسخ آن احاطه و إشراف داشته باشد! و با زبان عربی و فھم 

گاھی کامل داشته باشد.  سیاق آیات و ھدف و رابطه آیات با ھم آ
آن  گرفت بلکه صحابه به کار نمیچنانچه فرد بدگویی این گونه بدگویی را در مورد 

ی  با به کارگیری این روش تفسیر متکی بر آرزو نه اصول علمی تفسیر ھمچون نحوهرا 
توانست  نیز می کرد می تفسیر قمی، عیاشی، کلینی و دیگران بر شخص پیامبر مطرح

ی [غیرمنطقی و مزعوم] را برای خود استنتاج نماید ھمچنانکه  چنین نتیجه
را مورد خطاب  ج و دشمنان [اسالم] معموًال در مورد آیاتی که پیامبر مستشرقین و

 کنند!. دھند چنین می قرار می
ی رسول خدا و اسلوب  ولدزیھر و امثال وی از مستشرقین را دربارهگسخنان 

 ھای مانند آیه –برخوردشان با نصوص که حاوی توبیخ خداوند به پیامبر است 

ُ ٱَ�َفا ﴿ َّ�  
َ
  .]۴۳[التوبة:  ﴾٤٣ذِنَت لَُهمۡ َعنَك لَِم أ

 و 



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٥٠

َها ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َما ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ  �َّ

َ
ُ ٱلََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ َ�ُفوٞر  �َّ

 .]۱[التحریم:  ﴾١رَِّحيمٞ 
ی آیاتی که صحابه را به علت عدم شتاب  با استنباط و سوءاستفاده تیجانی درباره

جھاد و یا اشتباھی و کوتاھی که از آن صادر شده است، مقایسه کنید [که با در 
ھا] با دو صورت برای یک عمل واحد [مواجه خواھی شد] و الزم است  ی آن مقایسه

 نیک در آن بنگرید.

 ی اختالطی و تفسیر به رأی در تفسیر نصوص شرعی  ی زنده دو نمونه -
ی بدون تحقیق و بررسی نظر  مورد مسأله از انصاف به دور است اینکه انسان در

دھد و [آنرا به عنوان حقیقت جلوه دھد] زیرا حقائق با تحقیق و بررسی شناخته 
گردند، لذا با خود  گری معلوم نمی شوند و با عاطفه و احساس و مکاشفه صوفی می

ه آن ام مھمترین آنچه شیعه اثناعشری بر ارتداد و از دین برگشتن صحابه ب پیمان بسته
ام به  استدالل نموده [نیک] مطالعه کنم سپس حقیقتی را که از آن اقتباس نموده

 ی تحریر درآورم. رشته
] سوره آل عمران شیعه اثناعشری [در ۱۴۴-۱۴۳ی [ [تفسیر به رأی] آیه  -۱

 :کنند ھای مذکور استدالل می مورد ارتداد صحابه] به آیه

نُتۡم تَنُظُرونَ  لَۡمۡوَت ٱَولََقۡد ُكنُتۡم َ�َمنَّۡوَن ﴿
َ
ۡ�ُتُموهُ َوأ

َ
ن تَۡلَقۡوهُ َ�َقۡد َر�

َ
َوَما  ١٤٣ِمن َ�ۡبِل أ

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  ۚ ٱُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  َ ٱَوَمن يَنَقلِۡب َ�َ ُ ٱاۗ َوَسَيۡجِزي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ [آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ

۱۴۳-۱۴۴[.  
که این آیه در داللت بر ارتداد صحابه بعد از پیامبر  ١و تیجانی ادعا نموده است

ای اندکی بر  داند و عده باشند و تعداد از دین برگشتگان صحابه را فراوان می صریح می
ی و سابقین وی استنباط از این آیه را بر حادثه سقیفه با دین ثابت ماندند. و تیجان

ی این  خواھم درباره اند!! و من می انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه تطبیق و حمل نموده
 اّدعا نکاتی مطرح نمایم.

___________________________ 
 ، با ترجمه فارسی آنگاه ھدایت شدم.۱۱۴اھتدیت، ص  ) تم١
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ی اثناعشری تصریح  کتب تفسیر اھل سنت و نیز تاریخی و برخی کتاھای شیعه -۲
غزوه احد) نازل شده است، پس چه ( اقعه معیناند بر اینکه این آیه در و نموده

ساعد و به کشمکش میان سنی و شیعه اثناعشری  را به سقیفه بنی چیزی آن
 کشاند؟!

شیعی) در ( مثل اینکه تیجانی و نویسندگان شیعه معاصر، تفسیر محمدجواد مغتیه
گ احد این آیه به واقعه معین که ھمان جن :گوید  اند که می نخوانده» تفسیر کاشف«

 ١نماید. باشد اشاره می
ی اول از  سبب نزول آیه( :گوید نمونه) می( الله ناصر مکارم شیرازی در تفسیر و آیت

ی ُاُحد است، و آن ھمان  این دو آیه [آل عمران] ناظر به حادثه دیگری از حوادث معرکه
ند شد پرستان بل نعره و فریادی است که ناگھانی در اثنای جنگ میان مسلمانان و بت

 ٢کشته شده است. ج که محمد
است لذا آیات قرآن  و جنگ احد دارای موقعیت و شرایط و ظروف خاص خود بوده 

ی آل عمران ھماھنگ و براساس آن شرایط و ظروف نازل شده است و به  در سوره
کارگیری آن در وقایع دیگر ھمچون حادثه سقیفه یا جنگ جمل خالی از غربت و آرزو 

ی امامت و سقیفه و جنگ جمل استداللی  استدالل به این آیات بر قضیهنیست، و 
 بوالھوسی است و بوئی از تحقیق علمی نبرده است.

این آیه حاوی بزرگترین دالئل بر عظمت ایمان ابوبکر و حکمت و فداکاری وی  -۳
بھترین  ج در دفاع از دین است، و موضع ثابت او در روز وفات رسول خدا

مت است، در آن روز [وفات] چون مسلمانان به علت از شاھد بر این عظ
دادن رسول خدا دچار ضعف و سرگردانی شدند او به ایراد خطبه پرداخت  دست

 فرماید: خداوند می :و به مردم گفت

ّيُِتونَ ﴿   .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
 :فرماید و [خداوند] می

___________________________ 
 .۲/۱۶۹) الکاشف، ١
 .۲/۷۱۷یر نمونه، تفس )٢



 آنگاه که حقیقت را یافتم    ٤٥٢

ٌد إِ�َّ رَُسو﴿ ۚ ٱٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ُ ٱاۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ل�َّ

  .]۱۴۴[آل عمران: 
نماید ھمانا خداوند زنده است و  پس ھر کس خداوند را عبادت می :و گفت

 .)پرستد ھمانا محمد مرده است میرد، و ھر کس محمد را می نمی
گیری قاطع او در برابر کسانی که مرتد و از دین برگشتند و ایمان را [با  و موضع

اسود مسیر] کفر عوض کردند و از مسیلمه [کذاب] و سجاح و طلیحه بن خویلد و 
نماز  :گیری او در مقابل آنانی که گفتند پیروی کردند و موضعھا  آن عنسی و امثال

حذف و ساقط دھیم و شعائر اسالم را با میل خود  نمائیم ولی زکات نمی اقامه می
نمودند بارزترین مثال و شاھد بر عظمت ابوبکر [صدیق] و صحابه و تمایل و حرصشان 

 بر دین است.

نماید که این حقیقت را مورد تأکید  روایتی نقل می األمالی)( و طوسی در کتاب
  :دھد قرار می

اشعث بن قیس و مردمی از عرب  :از ابراھیم [روایت شده است] که او گفته است
پردازیم،  خوائیم و زکات نمی نماز می :در زمان وفات پیامبر از دین برگشتند و گفتند

ای را که پیامبر گره زده است باز  ابوبکر از آنان ممانعت به عمل آورد و گفت من گره
نخواھم کرد، و آنچه را که پیامبر از شما گرفته است [زکات] کاھش نخواھم داد و با 

د یک عقال کنم و اگر از آنچه پیامبر از شما گرفته است حتی در ح شما مبارزه می
[پیشانی بند عرب] از پرداخت زکات خودداری کنید با شما مبارزه خواھم نمود و [در 

 :ی ادامه] آیه

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ  .١]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤لرُُّسُل
اس ابن طاووس گفته است عب( :گوید مجلسی بر این روایت شرحی داده است و می

 ج که بعد از مرگ پیامبر( بن عبدالرحیم مروزی در کتاب تاریخ خود ذکر کرده است
تمیم و  بنی :گوید اسالم جز اھل مدینه و مکه و طائف سایر مردم مرتد شدند سپس می

ی ربیعه  رباب مرتد شدند و بر [تبعیت] مالک بن نویره یربوعی اجتماع نمودند و ھمه
لشکر و سپاه بودند، لشکری در یمامه با مسیلمه کذاب، و  دارای سهھا  آن مرتد شدند و

___________________________ 
 اآلمالی، طوسی. )١
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 شیبان و عامه بکر بن وایل بودند، و لشکری لشکری با شیبان، که در میانشان بنی
ھم) با حطیم عبدی بودند و مردم یمن نیز مرتد شدند، و اشعث بن قیس در اھل (

 ١د.جز علقمه بن عالئه) مرتد شدن( عامر مأرب با اسود عنسی، و بنی
ھایی از  به علت مرگ پیامبر و به خاطر مصیبتی که برای مردم پیش آمد گروه( 

مردم مرتد شدند، جماعتی کامًال از دین مرتد شدند و قومی ھم از برخی مسائل دین 
کنیم، و قومی ھم از پاکی و  خوانیم و زکات پرداخت نمی د و گفتند نماز میمرتد شدن

مرتد شدند و ھمراه ایمان به محمد به پیامبران  اختصاص دینی که محمد آورده بود
دروغین مانند مسیلمه کذاب و طلیحه اسدی و غیره ھم باور داشتند و اصحاب محمد 

بعد از فتح مکه) که خداوند در موردشان ( از قبیل مھاجرین و انصار و آزادشدگان
 :فرماید می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمن�ُ  �َّ ِ�  ۦۡم َعن دِينِهِ َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

 .]۵۴[المائدة:  ﴾٥٤ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
 به مبارزه و جھاد با آنان پرداختند.

اند و در آینده  به آن عمل نموده آن نازل نشده است مگر اینکه صحابهدر قر ای و آیه
بر دین  باشد و نیرکشای  دیگران ھم به آن عمل خواھند کرد، و ھر آنکه از زمره

 -دوستشان دارد با از دین برگشتگان  حيبهم اهللا)( قدم مانده باشد آنانی که خداوند ثابت
ن قوم مجرم اند مانند ھما رھا نمودهآن را  که قسمتی از دین را پذیرفته و قسمت دیگر

 ٢پردازند. به مبارزه و جھاد می -که بر مسلمانان شوریدند 
پردازند و  توان کرد با کسانی که به دفاع از اصناف اھل ارتداد می ولیکن چه می

اتفاقشان بر منع زکات به معنی ارتدادشان نیست  :گویند عمل آنان را تأویل نموده و می
و صحابیانی را که اسالم را یاری داده و بر دین در حالیکه بدون نگرانی و ھراس ابوبکر 

ی اینکه  دھند به بھانه ثابت ماندند مورد آماج تیرھای تھمت به نفاق و ارتداد قرار می
 اند! خالفت را به علی نسپرده

الزکاه] از عظمت فریضه ی زکات که بارھا در قرآن  این عذرتراشان [و موافقین مانع
با وضوح  –گاه نیستند، بلکه آنان از احادیث اھل بیت که در کنار نماز ذکر شده است آ

___________________________ 

 .۲۸/۱۲، بحاراالنوار )١

 .۲۸/۲۲۷، ۱۴/۲۲۷، جمموع الفتاوی )٢
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کامل تبیین نموده است که آنچه ابوبکر در برابر مانعین زکات انجام داده است عین 
خبرند. کلینی در  بی –صواب [و درست] است و عمل او بیانگر دریافت و زکاوت اوست 

ھر کسی به  :از امام جعفر صادق نقل کرده است که امام صادق گفته است »افیكال«
مقدار کمتر از یک گرم از زکات خودداری نماید، مؤمن و مسلمان نیست، و او شامل 

 ی: آیه

ۖ  ٩٩رِۡجُعونِ ٱَرّبِ ﴿ ۚ إِ�ََّها َ�َِمٌة ُهَو قَآ�ِلَُها ٓ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ
َ
ٓ أ َوِمن َلَعّ�ِ
  .]۱۰۰-۹۹[المؤمنون:  ﴾١٠٠َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ 

 ١.]شود و در روایتی [نماز او پذیرفته نمیشود]  می [محسوب 
خداوند زکات را با  :و باز ھم از امام محمد باقر روایت شده است که او گفته است

 :نماز ذکر کرده است، و فرموده است

�ِيُمواْ ﴿
َ
َلٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ  .]۴۳[البقرة:  ﴾٤٣لزَّ

 ٢پس ھر کسی نماز اقامه نماید و حال زکات نپردازد نماز به جایی نیاورده است.
پس این روایات آشکار و نیز عملکرد علی و ایستادگی او در کنار ابوبکر صدیق در آن 

موسوی و سایر علمای الدین  محنت و مشکالت با مقایسه با ادعاھای تیجانی و شرف
نمایند و در تالشند تا  ی مانعین زکات حّرافی می که ھمواره پیرامون قضیه –شیعه 

ساحت مانعین زکات را تبرئه نموده و در مقابل ابوبکر [که خداوند او را اتقی نام نھاده و 
از فاصله  –نمایند  باشد] و صحابه ارتداد و باطل متھم می به مفاد قرآن اتقی اکرم می

زمین تا آسمان است! ابوبکر ... آن مردی که تمام ھّم و غم وی اسالم بود، که این شھر 

ْ ٱ﴿:ی در تفسیر آیه متشابه القرآن)( آشوب در کتاب ذکر  .]۷۷[الحج:  ﴾٧٧�وَ  ۡرَكُعوا
ی شکر بعد از نماز [ھم]  ی مواضع عام است و شامل سجده نماید که این در ھمه می
آوردند سجده کرد و چون  ج شود، و چون سر [بریده ی] ابوجھل را نزد پیامبر می

ذوثدیه را یافتند علی سجده [شکر] کرد و چون [خبر] فتح یمامه و کشتن مسیلمه به 
نمود. کسی که به خاطر پیروزی اسالم و نابودی  ]٣ابوبکر [صدیق] رسید سجده [شکر

___________________________ 
 ).۱۴کافی، حدیث شماره ( )١
 ).۲۳حدیث شماره ( – ۳/۵۰۶ھمان منبع،  )٢
 .۲/۱۷۳، متشابه القرآن )٣
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مّدعی [دروغین] نبوت [از فرط شادی] برای خداوند سجده نماید، با این وجود به 
ارتداد و از دین برگشتگی متھم گردد!... و در شخصیت و دین و در ھمه چیز مورد 

 اتھام قرار گیرد!
ر بیرق آن با مسیلمه و اما شعار دینی و ایمانی که صحابه رسول خدا که در زی

از امام علی  ۱۱/۱۱۳درمستدرک الوسائل  –نوری طبرسی  –طرفداران او جنگیدند 
 –در روز  ج شعار اصحاب رسول الله :که او فرموده است :نماید بن حسین نقل می

بود چه شعاری ... و سالم بر عظمت این  »١البقره ةيا اصحاب سور«[جنگ با] مسیلمه 
 .]مردان [پاکباز

ی [عزیز] ... این عبارات و نصوص که برای شما ذکر کردم که مجموعًا  خواننده
ھای این رادمردان و در رأس آنان ابوبکر صدیق در راه نصرت دین  بیانگر فداکاری

اند ھمان  را به رشته تحریر درآورده شیعه آنھای  کتاب است، حقیقتی است که
و نفرین و تھمت نفاق و [خلفای  ھایی که [صفحات دیگرشان] مملو از لعن کتاب

جوربودن] به ھمین رادمردان است. و انسان از این مّدعیان پیروی ائمه اھل بیت در 
ی ائمه [اھل  ه شگفت است، که اینان و اخالق کجا و این گونه روایات و اخالق رفیع

 بیت] کجا؟
) با ستایش ابوبکر طالب ابیمحمد بن علی بن حسین بن علی بن ( امام ابوجعفر
ی سالمت درون و محبت نسبت به مؤمنین صادق است  ترین نمونه صدیق برجسته

از بزرگان علمای  –بود، ھمچنانکه أربلی  که او را به عنوان صدیق [راستگو] نام می

از عروه بن عبدالله نقل  »معرفة األئمةيف  ةشف الغمك«در کتاب  –ی اثناعشری  شیعه
در مورد آراستن و تزیین شمشیر از ابوجعفر محمدبن  :گفته استکند او [عروه]  می

شمشیرش را تزیین کرده  ساشکالی ندارد، ابوبکر صدیق :علی سؤال کردم، گفت
آری، صّدیق  :گوئی صّدیق؟! از جایی برخاست و رو به قبله کرد و گفت بود، گفتم: می

رت سخن او را آری صدیق، و ھر کس به وی صدیق نگوید خداوند در دنیا و آخ
 ٢.»تصدیق ننماید

___________________________ 
 ای یاران سوره بقره، که در سوره بقره در مورد شما سخن گفته شده است. م. )١
 .۲/۳۶۰، شف الغمهك )٢
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رحمت خداوند بر ابوجعفر و سخنان او که در صفحات [کتب] گذشتگان حک 
آن  نمایند [بلکه جاری نمیآن را  اند [متأسفانه] زبانھای [مدعیان پیروان او] امروزه شده

 .]کنند / م جو پنھان می دل و حقیقت تحریف و تأویل و یا از مردم پاکرا 
را مورد طعن و نکوھش قرار دھند حجتشان در   خواھند صحابه کسانی که می  -۴

ی قرآن بر بیعت مردم با ابوبکر در خالفت غیرمنطقی است تالش  تطبیق آیه
ی نکوھش صحابه  ی مربوط به جنگ احد را به عنوان آیه نمایند تا آیه می

 وابوبکر به کار برند.
ی  ی احد که آن آیات درباره از غزوهخواھم در چارچوب سخن  به ھمین سبب می

  :آن نازل شده است و حوادث مربوط به آن توضیحاتی بیان نمایم
 –که عامل اصلی آن ترک پست و موضع تیراندازان بود  –بعد از شکست مسلمانان 
 کشته شده است. ج شایعه شده بود که رسول خدا

گروھی  :وه تقسیم شدندو مردم به علت این صدمه ناگھانی و ناخوشایند به سه گر
از قبیل ابوبکر، علی، انس بن نضر، طلحه بن عبیدالله، سعد بن ابی وقاص، و ابودجانه، 

ی که به آنان محّول شده بود  زبیر بن بن عوام و مردانی از مھاجرین و انصار. آن وظیفه
 پیوسته انجام دادند.

شد در  اب میی جنگ به طرف رسول خدا پرت و چون تیرھا در جھتی از معرکه
دانستند چه  شایعه شد و [مردم] ھم نمی ج ھای دیگر [معرکه] مسأله کشتن او جھت
آمده است، و پنج نفر از انصار به عنوان  ای برای پیامبر و ھمراھان او پیش  مسأله

به پاخاستند که ھمگی کشته شدند و آخرینشان  ج دفاع و پشتیبانی از رسول خدا
زیاد یا عماره بن زیاد بود که او تا اینکه جراحت او را ناتوان کرد جنگید، سپس 

فرمود او را  ج گروھی از مسلمانان برگشتند مشرکین را از وی راندند، و پیامبر
وی نھاد، و نزدیک بیاورید، او را نزدیکش آوردند، پای خود را ھمچون بالشت زیر سر 

اش بر روی پای رسول خدا بود، و ابودجانه خود را سپر پیامبر  بمرد در حالیکه گونه
رفت و او خود را بر روی پیامبر خم کرده بود  کرده بود و تیر در پشت وی فرو می

[مبادا به پیامبر اصابت نماید] تا اینکه تیرھای فرورفته فراوان شدند، و سعد بن 
پیامبر را دیدم به من تیر  :گوید ز پیامبر تیر انداخت، سعد میوقاص به دفاع ا ابی
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پدر و مادرم فدایت شوند پرتاب کن، و ھمواره به من تیر  :گفت رساند و می می
 ١فرمود پرتاب کن. رساند و می می

شده از  اما طلحه بن عبیدالله برای بزرگواری او ھمین کافی است با دست فلج
طلحه را دیدم با دست فلج و از  :گوید می  :سحازم ن ابی، قیس بکرد می پیامبر دفاع

 ٢.)کرد می کار افتاده در روز احد از پیامبر حمایت
چون روز احد فرا رسید و مردم فرار  :گوید می سو از حدیث جابر بن عبدالله

با دوازده نفر از انصاریان که در میانشان طلحه نیز بود در  ج کردند، رسول خدا
عرکه] بودند، مشرکین به آنان دست یافتند، پیامبر نگاھی به [دوستانش] ای [از م گوشه

شما  :من، رسول خدا فرمود :جنگد؟ طلحه گفت چه کسی با آنان می :انداخت و فرمود
شما، بجنگید تا اینکه کشته  :من ای رسول خدا، فرمود :نه، مردی از انصاریان گفت

چه کسی حاضر به  :یکی] دید، فرمودشد، سپس پیامبر نگاه کرد مشرکین را [در نزد
 :نه، مردی[دیگر] از انصار گفت :مبارزه است؟ طلحه گفت من [حاضرم] پیامبر فرمود

فرمود و یکی از  من [حاضرم] و مبارزه کرد تا اینکه شھید شد، ھمواره پیامبر می
شد، تا اینکه پیامبر با  تا کشته می کرد می انصاریان ھمچون افراد قبل از خود مبارزه

 :جنگد؟ طلحه گفت چه کسی با قوم [مشرک] می :فرمود ج طلحه بماند، رسول خدا
جنگم] طلحه ھمچون یازده نفر [دیگر] بجنگید تا اینکه انگشتان وی قطع  من [می

گفتی بسم الله در انظار مردم فرشتگان  اگر می :آه رسول خدا فرمود :گردید، و گفت
 ٣ند سپس خود مشرکین را برگرداند.کرد می را بلند شما

و چون صعود از صخره برای پیامبر دشوار بود طلحه نشست تا پیامبر [از روی او] بر 
روایت شده است که گفت، روز احد پیامبر دو زره جنگی  سباالی صخره رود، از زبیر

لحه زیر [پای] او پوشیده بود، به طرف صخره برخاست و نتوانست [بر آن صعود کند] ط
[بھشت] برای  :فرمود شنیدم می ج از پیامبر :گوید بنشست تا بر صخره رود، زبیر می

 ٤طلحه قطعی شده است.
___________________________ 

 .۲/۶۶تاریخ طبری،  )١
 ).۴۰۶۳روایت از بخاری، کتاب مغازی، حدیث شماره ( )٢
 ).۲۱۵۱حدیث شماره ( –نسائی، کتاب جھاد  )٣
) با ۱۴۱۷حدیث شماره ( ۱/۱۶۵)، احمد در المسند، ۱۶۹۲ترمذی، کتاب جھاد، حدیث شماره ( )٤

 سند حسن.
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در آن برھه خداوند آرامش را در دل مؤمنین نازل نمود و رعب و وحشت در قلوب 
سرم را بلند کردم دیدم ( :گوید می سی انصاری منافقین به جای گذاشت، ابوطلحه

، و خداوند چه زیبا [در ١اند ی آنان [صحابه] زیر سپر خود با آرامش دراز کشیده ھمه
 :فرماید موردشان] می

نَزَل َعلَۡيُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد ﴿
َ
َعاٗسا ۡلَغمِّ ٱُ�مَّ أ َمَنٗة �ُّ

َ
  .]۱۵۴[آل عمران:  ﴾١٥٤أ

و گروه  :گوید و [ابوطلحه انصاری] درباره گروه دیگر که آرامش آنان را فرانگرفته می
 ٢ای نداشتند. دیگر منافقان جز رعب و ترس و خذالن بھره

نُفُسُهمۡ�ِ ﴿
َ
ۡتُهۡم أ َهمَّ

َ
 .]۱۵۴[آل عمران:  ﴾١٥٤َوَطآ�َِفةٞ قَۡد أ

معتب بن  :یعنی منافقین( :گوید می ام القرآن)كاجلامع ألح( قرطبی در تفسیر در
 رفتند و خواب آرامش قشیر و یاران او به قصد طمع غنیمت و ترساندن مؤمنین بیرون

 گفتند. ھا می فرا نگرفت و بر حضور خود تأسف خورده و سخنآنان را 
و زبیر بن عوام از جمله کسانی است که از جانب خداوند آرامش و فضیلت نصیبش 

دیدم  ج چون ترس بر ما شدت گرفت خود را با رسول الله( :گوید می سگشت، زبیر
خداوند بر ما خواب [آرامش] فرستاد ھمه ما آرمیدیم، و سوگند به خداوند من سخن 

شدیم)  بود اینجا کشته نمی اگر کار در دست خودمان می( گفت! معتب بن قشیر که می
و خداوند در این راستا  ٣بینم و در خاطرم جای گرفت شنیدم گویا اینکه خواب می می
 :فرماید می

﴿ َ ۡمرِ ٱۡو َ�َن َ�َا ِمَن َ�ُقولُوَن ل
َ
�ۡ  ۗ ا قُتِۡلَنا َ�ُٰهَنا ءٞ مَّ   .]۱۵۴[آل عمران:  ﴾١٥٤َ�ۡ

جنگیده است  در تاریخ به ثبت رسیده است که او در احد می ساما عمر بن خطاب
و چون دایره بر مسلمانان تنگ گردید و کشتن پیامبر اسالم شایع شد، عمر بن 

 [زنده] دیدند میدان جنگ را رھا نکرد.را  تا اینکه مردم پیامبر سخطاب
اولین کسی که  :نماید که گفته است طبری با ذکر اسناد از ابن اسحاق روایت می

بعد از شکست و شایعه کشتن پیامبر را شناخت [و او را دید] کعب بن مالک برادر 

___________________________ 
 صحیح بر شرط مسلم. ۳۰۰۷ترمذی، حدیث شماره  )١
 ) با سند صحیح.۱/۳۰۰ترمذی، حدیث شماره ( )٢
 .4/94، جامع البيان »املغازی«تخریج از ابن اسحاق در  )٣
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 درخشیدند، با بلندترین صدایم فریاد زدم سلمه بود، گفت چشمان او را دیدم می بنی
ام نمود تا ساکت  پیامبر اشاره ج ای جماعت مسلمان: بشارت باد این رسول خداست

، و ابیطالبباشم چون مسلمانان پیامبر را دیدند او را بلند کردند و ھمراه او علی بن 
حافه، عمر بن خطاب، طلحه بن عبیدالله، زبیر بن عوام، حارث بن قابوبکر بن ابی 

 را به طرف دّره بردند.و االصمه و جماعتی از مسلمانان 
ما ھمراه پیامبر و آن چند نفر از اصحاب او بودیم گروھی  :گوید [کعب بن مالک] می

خدایا سزاوار نیست که آنان از ما باالتر و  :از قریش از کوه باال رفتند، و پیامبر فرمود
تر باشند، عمر بن خطاب و جماعت ھمراه او از مھاجرین با آنان به جنگ  چیره

ای در کوه برخاست  آوردند پیامبر به طرف صخره  از کوه پائینآنان را  داختند تا اینکهپر
تا بر آن باال رود و چون پیامبر دو ذره جنگی پوشیده بود و نتوانست [از صخره باال 

 رود] و طلحه بن عبیدالله زیر بال وی را بگرفت تا اینکه بر باالی صخره رفت.
شت باالی کوه رفت با بلندترین صدا فریاد زد، از سپس ابوسفیان در ھنگام برگ

اید، پس باال بیائید، جنگ رقابت است، روزی به جای روز بدر  نعمت برخوردار شده
پرستی] را  یعنی دین خود [بت( [امروز شکست بدر را جبران کنید] ُھبل را باال ببر،

 .)آشکار سازید
خداوند برتر و بزرگتر است،  :واو را پاسخ دھید و بگ :به عمر فرمود ج رسول خدا

ھای شما در جھنم چون  اند و کشته چیزی ھمسان خدا نیست، کشتگان مادر بھشت
ای عمر به طرف من بیائید، پیامبر  :عمر ابوسفیان را پاسخ گفت؛ ابوسفیان به او گفت

ترا به  :به او فرمود نزدش برو ببین چه کار دارد؟ نزدش رفت، ابوسفیان به او گفت
اکنون  ھم ج ایم؟ عمر گفت خیر قسم به خدا، و او ای عمر، آیا محمد را کشته :خدا

 ١شنود، گفت شما نزد من از ابن قمئه راستگوتر و نیکوکارترید. سخن شما را می
آیا در میان قوم محمد ھست؟  :گفت –سه بار  –ابوسفیان ( :و در روایت بخاری

گویند، سپس سه بار گرفت آیا در میان قوم را نھی نمود اینکه او را پاسخ ھا  آن پیامبر
آیا در میان قوم پسر خطاب ھست، سپس نزد  :قحافه ھست؟ سپس سه بار گفت ابی

___________________________ 

َحٖد وَ  نَ ۥ۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َوَ� تَۡلوُ ﴿ :از طبری در تفسیر آیه ) روایت١
َ
ٰٓ أ يَۡدُعوُ�ۡم ِ�ٓ  لرَُّسوُل ٱَ�َ

ۡخَرٮُٰ�مۡ 
ُ
 »فقه السريه«ی آل عمران، آلبانی روایت را در تحقیق کتاب  از سوره .]١٥٣[آل عمران:  ﴾أ

 ).۲۵۸حدیث شماره ( –غزالی تصحیح نموده است 
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اند، عمر نتوانست خود را کنترل نماید،  کشته شدهھا  این دوستانش برگشت، و  گفت
و اند،  ھایی که نام بردی ھمه زنده قسم به خدا دروغ گفتی ای دشمن خدا! آن :گفت

امروز به [تالفی] روز بدر، و  :کند مانده است، ابوسفیان گفت آنچه که تو را ناراحت می
اند  یابی که مثله شده شدگان کسانی می جنگ رقابت و مبارزه است، شما در میان کشته

اید، سپس شروع  ام و شما نسبت به من بدی نکرده که من دستور [چنین کاری] نداده
چرا او را پاسخ  :فرمود ج ھبل، اغل ھبل) کرد پیامبراعل ( نمود به رجزخوانی

بگوئید خداوند برتر و بزرگتر  :دھی؟ گفتند ای رسول خدا، چه بگوئیم؟ فرمود نمی
چرا وی  :فرمود ج است، گفت ما دارای [بت] عزی ھستیم و شما عزی ندارید، پیامبر

خداوند مولی و  :دبگوئی :ای رسول خدا چه بگوئیم؟ فرمود :دھی؟ گفتند را پاسخ نمی
 ١.)سرپرست ماست و شما مولی ندارید

ی کوه فریاد  ابوسفیان در دامنه( [امام] احمد [نیز] با سندحسن روایت نموده است
کجاست ابن أبی کبشیبه؟ کجاست  .»أعجل ھبل) ھبل را بلند و رفعت بخشید( زد می

ای رسول خدا آیا او را پاسخ بگویم؟  :عمر گفت –ابن أبی قحافه؟ کجاست پسر خطاب 

ای  :ابوسفیان گفت »اجلو اهللا اعلی« :ُاعل ھبل) عمر گفت( :آری چون گفت :فرمود
قحافه؟ کجاست پسر خطاب؟  کبسته؟ کجاست پسر ابی پسر خطاب، کجاست پسر ابی

 :این رسول خداست و این ابوبکر است و من ھم عمر ھستم، ابوسفیان گفت :عمر گفت
وز به [تالفی] روز بدر روزگار در گردش است، جنگ رقابت است، عمر گفت و یک ر

 ٢.)جھنم( ھای شما در آتش اند و کشته  ھای ما در بھشت ھمسان نیستند کشته
این ھمان عمری است که ارتداد از دین برگشتن در روز احد را به وی نسبت 

م بن عبدالرحمن بن رافع خواند که از روایت قاس دھند. اما امانت علمی مرا فرامی می
انس بن نضر عموی  :غفلت نکنیم، و [آنرا نیز بیان کنیم] که در آن روایت آمده است

أنس مالک نزد عمر بن خطاب و طلحه بن عبیدالله با مردانی از مھاجرین و انصار رفت، 
و حال آنان شمشیرھایی که در دست داشته بودند زمین گذاشته بودند، گفت چه چیز 

بعد از او زندگی  :نشانده است؟ گفتند محمد رسول خدا کشته شده است، گفت شما را

___________________________ 
 ).۳۰۳۹بخاری، کتاب جھاد، حدیث شماره ( )١
 ).۲۶۰۹مسند احمد، حدیث ( )٢
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، ١آید؟ برخیزید، بزرگوارانه بر آنچه رسول خدا بر آن جان داه است بمیرید به چه کار می
لیکن در این لحظات این صحابیان متوقف شدند [در واقع خشکیدند / م] نه به این 

 دست نیابند، تا با آن دین خدایی را یاری نمایند. معنی که در این غزوه به مواضع بزرگ
ی شایعه قرار  گردد که گروھی از صحابه تحت تأثیر صدمه از این روایت نمایان می

د افسرده شده و با ایمان به رسول خدا و حسرت بر نکن گرفته و ندانسته که چه کار می
سلول  عبدالله بن ابی مرگ ناگھانی او از جنگ دست کشیدند و ولیکن مرتد نشدند و به

یا به لشکر کفار نپیوستند، و ھمانا تحت تأثیر مصیبت بزرگ [فقدان پیامبر] قرار گرفته 
بودند، شاید عمر بن خطاب و برخی صحابه به ھنگام شنیدن خبر مرگ پیامبر از جنگ 
دست کشیده باشند، سپس چون انس بن نضر آنان را تحریک نموده امید پیوستن به 

ی امید نشاند برخاستند و جنگ را  ھای جاویدان در دلشان بارقه در بھشترسول خدا 
 ٢از سرگرفته و گروھی ھم مانند سابقین خود بر ایمان باقی ماندند ولیکن از جنگ

 عثمان بن عفان، عقبه بن عثمان، سعد بن عثمان :نشینی نمودند که عبارتند از عقب
طای این صحابیان عفو و بخشش نمود، و دو نفر از انصار) و دیگران، و خداوند از خ(

 :فرماید شان می قرآن کریم درباره

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َُّهمُ ٱإِ�ََّما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡواْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا
ُ ٱَولََقۡد َ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ   .]۱۵۵[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

اند  خداوند تبیین نموده است که تمام کسانی که روز احد [از جنگ] فرار کرده
تر بودند  بخشیده است، و کسانی که [از نظر موقعیت دینی و سابقه] از عثمان پائین

 شامل این بخشش شدند، پس چه برسد به عثمان که فراوان به اسالم خدمت کرد؟
خاری روایت کرده است که مردی حج بیت الله را ادا نمود قومی را نشسته دید ب

پیشوا[ی  :اند گفت قریشھا  این :اند؟ گفتند اند چه کسانی این قوم که نشسته :گفت
پرسم آیا  آنان] کیست؟ گفتند ابن عمر [است] نزدش آمد و گفت چیزی از شما می

دانی عثمان بن عفان روز احد فرار  آیا می گوئید؟ شما را به حرمت این بیت، برایم می
آری گفت آیا  :دانی در جنگ بدر حضور نداشت؟ گفت آیا می :آری گفت :کرد؟ گفت

بیا تا  :آری، الله اکبر، ابن عمر گفت :دانی در بیعه الرضوان وجود نداشت؟ گفت می

___________________________ 
 .۲/۶۶تاریخ طبری،  )١
 .۲/۶۹تاریخ طبری،  )٢
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گاه سازم؛ اما فرار شما را از آنچه از من جویا شده احد خداوند از  وی در روز ای برایت آ
آن عفو نموده است، و اما عدم حضورش در بدر دختر پیامبر ھمسر وی بود و او مریض 

باشی که در بدر حضور داشته  شما دارای پاداش کسی می( بود، و پیامبر به وی فرمود
الرضوان، اگر کسی در مکه از عثمان بن عفان نزد  است، و اما حضور نیافتنش در بیعه

فرستاد، و پیامبر [عثمان را به مکه فرستاد، و  بود او را به جای او می می پیامبر عزیزتر
 الرضوان بعد از رفتن عثمان به مّکه انجام گرفت و پیامبر با دست راستش گفت بیعه

این دست عثمان است، و با دست راستش بر دست دیگر زد و گفت این برای (
 ١عثمان.

ن روایتی نیافتم بتوان به آن قانع شد و اما گروه دیگر که مرتد شدند در موردشا
شان روایت شده است که در حد استدالل نیستند،  روایات بسیار ضعیفی درباره

گردد شاید برخی از آنان فریب عبدالله بن ابی  ھمچنانکه از مجموع روایات معلوم می
عمر، اند چرا کسانی که حق و باطل را با ھم مخلوط نموده و ابوبکر،  بن سلول خورده

عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و غالب یاران رسول خدا را اھل ارتداد قرار 
 دھند؟! دھند این حقایق را مورد توجه قرار نمی می

نمایند  و [متأسفانه] آنان از آیه تنھا بر ارتداد صحابه در جنگ احد استدالل نمی
ابوبکر را به عنوان خلیفه در انتخابشان  ج بلکه بر ارتدادشان بعد از مرگ رسول خد

کنند این چه [نوع] انصافی است؟ و چه درونی به این جنایت  مسلمین نیز استدالل می
 شود؟ راضی و خشنود می

 حدیث طردشدن از حوض –ب 
ی اثناعشری بر ارتداد و برگشت صحابه به آن  شاید بتوان گفت بارزترین آنچه شیعه

شد که با چند لفظ و عبارت از طریق اھل نمایند حدیث طرد از حوض با استدالل می
 سنت و شیعه روایت شده است.

مردمی از  :از پیامبر روایت نموده است که فرموده است سبخاری از انس بن مالک
را ھا  آن شوند تا اینکه اصحاب برای واردشدن بر حوض [کوثر] بر من وارد می

باشند [چرا  ا] اصحاب من میھ گویم [این شوند می زده می شناسم در برابرم خجالت می
دانی که بعد از شما چه چیزی بدعتی به  نمی :گویند می .]اند / م به این روز افتاده

___________________________ 
 .)۴۰۶۶) بخاری، کتاب مغازی، حدیث شماره (١
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ھر کس از  :روایت شده که پیامبر فرمود سحازم از سھل بن سعد ) از ابی١وجود آوردند
بر ھای  از آن بنوشد ھرگز تشنه نشود، گروهھرکه  من عبور نماید از آب حوض بنوشد و

ھا  آن نیز مرا بشناسند، سپس میان من وھا  آن من وارد شوند، من آنان را شناخته و
نعمان بن أبی عیاش [این روایت را] از من  :ابوحازم گفته است .)فاصله ایجاد شود

دھم  گواھی می :ای؟ گفتم آری گفت طور [ھم] از سھل شنیده آیا ھمین :شنید و گفت
گویم از  پس می( :افزود دم این [عبارت] را به آن میبر ابوسعیدخدری که از او شنی

دانید بعد از شما چه کاری انجام دادند،  شود شما نمی باشند، گفته می [یاران] من می
 ٢گویم وای بر کسی که بعد از من تغییر [بدعت] نموده باشد. می

باشم  است که پیامبر فرمود: من بر حوض می شدهنقل  باز اسماء بنت ابوبکر
شوند، و  گردد و مردمانی در مقابلم مؤاخذه می بنگرم چه کسی از شما بر من وارد می تا

دانی  شود آیا می ھا] از [اصحاب] من و از امت من ھستند؟ گفته می بگویم خدایا [این
ملیکه  گشتند، ابن ابی اند؟ سوگند به خدا ھمواره از دین برمی بعد از شما چه کار کرده

بریم از اینکه از دین برگردیم و یا مورد آزمایش قرار  تو پناه میگفت خدایا ما به  می
در مورد مردانی از اصحاب که بر ایمان بودند چشم  ج ، و مرد از رسول خدا٣گیریم

فروبست [چیزی نگفت] و خداوند آنانی را در قلبشان مرض [نفاق] بود آزمایش نمود و 
ی کذاب و طلیحه بن خویلد و اسود عنسی و  از اسالم مرتد شدند و دنبال مسلیمه

 سجاح افتاد.

قومی از اسالم ( :یدگو می الفرق)و املقاالت( مورخ شیعی سعد قمی در کتاب
حنیفه به نبوت مسلیمه [کذاب] که در زمان پیامبر ادعای نبوت کرده  برگشتند و بنی

بود فراخواندند، ابوبکر لشکریانی با سرگردگی خالد بن ولید بن مغیره مخزومی بر 
سرشان فرستاد و با آنان جنگید و کسانی کشته شدند و برخی ھم نزد ابوبکر برگشته و 

 ٤ه نام گرفتند.به اھل رّد 

___________________________ 
 ).۶۵۸۳بخاری، کتاب الرفاق، باب فی الحوض، حدیث شماره ( )١
 ).۶۵۸۳ھمان منبع، حدیث شماره ( )٢
 ).۶۵۹۳بخاری، حدیث شماره ( )٣
 . ۴، ص الفرقو املقاالت )٤
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امام علی در مورد خودداری خود در آغاز امر از بیعت ابوبکر سپس بیعت و 
[از بیعت] خودداری کردم تا  :گوید ھمکاری با او و صحابه در مبارزه با مرتدین می

خوانند ترسیدم  فرامی ج اینکه دیدم کسانی از اسالم برگشتند و به نابودی دین محمد
را یاری ننمایم، اینکه شکاف و ویرانی ببینم که مصیبت آن  اگر اسالم و مسلمانان

 ١.)دادن خالفت باشد که متاع چند روزی بیش نیست بزرگترتر از دست
در این وقت نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در آن حوادث بپا  :گوید و می

کر آن را تولّیت خاستم تا اینکه باطل فنا و نابود گردید، و دین خدا برتری یافت و ابوب
روی امور را به پیش برد، با دلسوزی و اندرزگویی  نمود، آسان نمود و با استحکام و میانه

او را ھمراھی نمودم و با تالش و جھاد در آنچه از خداوند اطاعت نمود از وی اطاعت و 
 ٢.)پیروی نمودم

یقت و به ھمین سبب محمد کاشف آل الغطاء با ناچاری و پریشانی به این حق
و چون [علی] دید که دو ( :گوید ی [بیعت] امام علی می نماید و درباره اعتراف می

ی توحید و تجھیز  نھایت تالش خود را در نشر کلمه –ی اول و دوم  خلیفه –خلیفه 
لشکریان و توسعه فتوحات به کار گرفتند، و چیزی را به خود اختصاص ندادند و 

 ٣.)استبداد به کار نگرفتند بیعت و سازش نمود
نماید به آن کسانی که در زمان  گویم [نگارنده] حدیث حوض آشکارا اشاره می می

اند و ایمان را با کفر  اند و از آن برگشته اند بر ایمان بوده شتهوجود دا ج مرگ رسول الله
اند، و بر  اند خداوند لشکر ایمان را که در برابر مؤمنین متواضع و فروتن تبدیل نموده

اند بر آنان چیره نموده است، و پیامبر از دنیا برفت این مّرتدین  کافرین سخت و محکم
او از حوض   ی خداوند برخورد نمایند و به وسیله چه کسانی بودند بمردند تا با رسول

ای که مرگ به  خداوند توبه بنده را تا لحظه( طرد شوند و کسانی را به ایمان برگرداند
 .)پذیرد غرغره نرسیده باشد می

ی اثناعشری از برانگیختن [و استناد به] این حدیث در برابر  اما ھدف علمای شیعه
 مردم ساده چیست؟

___________________________ 
 .۶۲) نھج البالغة، ص ١
 .۳۰۷-۲/۳۰۵الغارات، ثقفی  )٢
 .۱۲۴-۱۲۳، ص اصوهلاو اصل الشيعة )٣
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ی اثناعشری در پی آن  [گرامی] شاید متوجه شده باشی که علمای شیعهی  خواننده
ابوبکر، عمر، عثمان، عائشه، حفصه، زبیر، ( ی رسول الله ھستند که بزرگان صحابه

طلحه و دیگران) را مورد نکوھش قرار دھند و حدیث [مذکور] به نسبت آنان [شیعه] 
ی کسانی  ا این صحابیان را از زمرهدھد به آنان ت شکار با ارزشی است، زیرا امکان می

اند پس [و به این سادگی]  ایجاد بدعت نموده ج قرار دھند که بعد از رسول الله
 گردند. مستحق خواری و خسران قیامت می

آوری  اند تا به جمع و به ھمین علت علمای شیعه دوازده امامی تالش فراوانی نموده
به عنوان بدعت از جانب این صحابیان را  مسائلی بپردازند [که به زعم خود] آن

خبر از ماھّیت کتاب و سنت مسّلم / م] در مورد  دانند و برای اقناعمردم [ساده و بی می
اند، اما چنانچه  [فراوانی] تألیف کردهھای  کتاب نمایند ی صحابه اّدعا می آنچه درباره

دارند ھمچون این فردی متعصب از گروه اباضی و یا ناصبی که کینه امام علی در دل 
متعصبان به عنوان انتقام ھمان برخوردی با امام علی نماید که این متعصبان با صحابه 

صاحب است و کسی چنین گمان  دھند چه کار خواھند کرد؟ ظلم و بھتان بی انجام می
شود، و تیرھای که با آن  شود و بر دیگران واقع نمی نکند که ظلم بر مردمانی واقع می

گردد. حدیث عام  دھند عاقبت به قوم دیگر و خودشان برمی د ھدف قرار میصحابه مور
است و عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابوذر و سلمان فارسی از کسانی که شیعه [اثنا 

نمایند بلکه امام علی را نیز شامل  نمایند استثناء نمی عشری] آنان را تجلیل می
 گردد! می

ای از ھر صحابی داشت باشد  درون نفرت و کینه[پس با این وجود] ھر آنکه در 
گان به شمار  هی از دین برگشت تواند او را از زمره  براساس معیار و میزان کج خود می

 آورد!
گوید بخوان تا ببینی که  توز می [خواننده عزیز] با دقت و انصاف آنچه ناصبی کینه
بااینکه قبل از ھر چیز سن سازد!  چگونه دیدگاه شیعه با دست خویش خود را نابود می

جویم، امام  از خداوند تبرئه می ÷در بدگویی تصریحی یا ضمنی نسبت به امام علی
علی امام ھدایت است عالوه بر قرابت و خویشاوندی باپیامبر او وامثال وی در درون ما 
دارای جایگاه و ارزش سزاواری است، و از بدگوئی نسبت به او و ھر صحابی دیگر راضی 

 خشنود نیستیم.و 
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ی اثناعشری برای ابوبکر،  خواھم تا ھمراه من ظلم شیعه لیکن خواننده گرامی می
عمر، عثمان و سایر صحابه را درک نمائید، و تحقیق نمائی که چگونه ممکن است این 

را مورد  ÷برگردد، ھمچنانکه ناصبی علی طالب ابیظلم [شیعه به صحابه] به علی بن 
گذاری  ی بدعت من در علی نمونه :گوید دھد ناصبی می ھدف عداوت خویش قرار می

 به ھمین سبب از او متنفر شدم و از وی تبّری نمودم. :بعد از رسول خدا را دیدم
امامت که بزرگترین ارکان دین است و روایات شیعی فراوانی در منزلت آن وارد شده 

ھا بر وی سرازیر شد او فاطمه را تنھا  ه شد و مصبتاست! و روزیکه فاطمه زھرا زد
گذاشت [و از وی دفاع نکرد] و در برابر قضیه فدک غصب شده اقدامی نکرد و دختر 

علی، ( پیامبر را یاری نکرد! مردان را در کتاب خداوند تحکیم کرد، و ھر کسی مانند
شد کافر است. و ابوموسی اشعری، معاویه و عمر بن عاص) در تحکیم شرکت نموده با

ی حدیث [مذکور] آشکار است که پیامبر خدا در نص حدیث فرموده  حجت من درباره
فأقول، یا رب منی و من امتی) که این به طور قطع داللت دارد، بر اینکه منظور ( است

اید که  است! زیرا شما [شیعیان] از پیامبر روایت نموده طالب ابیاز حدیث علی ابن 

و این خود قرینه و دلیل  انا منی علی)و علی منی( :طالب فرموده است ی علی بن درباره
نمایم که  است که روایت مربوط به علی است و دلیل دیگر که من به آن استدالل می

منظور از حدیث مذکور علی است اینکه پیامبر در مورد برگشتگان بعد از خود 
را تأیید نماید و بر ظلمشان  آیند، ھر کس آنان امیرانی بعد از من می :فرماید می

 ١.)گردد شان نماید از من نیست و من از او نیستم، و با من وارد حوض نمی یاری
[براساس این روایت شیعه] ظالمانی از قبیل ابوبکر، عمر  – ابیطالبو حال علی ابن 

شیعه از اول تا آخر به آن ھای  کتاب و عثمان را یاری نموده است، و او ھمچنانکه
 در حدیث [مذکور] با گفتن ج دھد مشاور و وزیرشان بوده است، و پیامبر می شھادت

آوردن منزلت و جایگاه وعده داده است، زیرا  او را به پائین لسُت منه)و فلیس م�(
ھا و  دانسته که بعد از او دچار تسلیم ظالمان و حب دنیا و بخشش رسول خدا نمی

 گردد. امتیازات می
باشم،  من فالن پسر فالنی می :گوئید مت] نزدم آئید، میو روایت چون [در قیا

رفتاری و مسیر قھقرایی و  ام ولیکن شما بعد از من کج گویم نسب [شما] را شناخته می

___________________________ 
 را صحیح دانسته است. ) آلبانی آن۶۱۴حدیث ( –کتاب الزکاة  – ) ترمذی١
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 طالب ابینماید که منظور از روایت علی بن  برگشت از دین را پیمودید، کامًال داللت می
 است و غیر او نیست!!

من فالن پسر فالن ( مده است، به او نگفته استپس آن کسی که نزد پیامبر آ
باشم زیرا پیامبر او را شناخته است، و در حدیث صراحتًا به شناخت وی اشاره کرده  می

است ولیکن آن مرد خواسته است با اشاره به نسبت خود و خویشاوندی با پیامبر تا 

أما النسب ( را با به گمان او) برایش شفاعت نماید و پیامبر ھم او( اینکه رسول خدا
یعنی نسب و خویشاوندی جای خود را دارد که با بدعتی که بعد از من به  فقد عرفته)

وجود آورید ربطی ندارد و چون من دخترم را به جایی گذاشتم مورد ضرب و کشتن 
[و بر اثر این ضربات سقط جنین نمود] و شما [ای علی گرچه شیر خدا  ١قرار گرفت

برای او کاری انجام ندادید، و با این وجود ھم به یاری [قاتلین / م] بودید از ترس / م] 
 پرداختید.

برید که خویشاوندیم به قومم  گمان می :گوید صدر حدیث که می :گوید و ناصبی می
رساند، سوگند به خدا رحم و قرابت من در دنیا و آخرت برقرار است، و  سودی نمی

اند و  ی اصحاب ِشمال ضه شوند و در زمرهچون روز قیامت فرارسد گروھی به من عر
شناسم ولی شما بعد از  گویم اما نسبتان را می باشیم می فالن پسر فالن می گویند ما می

 گذاری کردید و مرتد گردیدید. من بدعت
و در روایت [شیخ] مفید و طوسی [در امالی ھر دو] از ابوسعید خدری نقل 

چه حال [نامطلوبی] دارند  :گفت بر منبر شنیدم می ج اند که از پیامبر خدا نموده
در روز قیامت سودی ندارد، آری، سوگند به  ج که خویشاوندی پیامبر :گویند آنانکه می

خدا خویشاوندی من در دنیا و آخرت ادامه دارد، و من ای مردم پیش از شما بر حوض 
من فالنی پسر فالنی  گوئی، ای رسول خدا شوم، و چون شما بیائید، می کوثر وارد می

رفتاری  شناسم، ولیکن شما بعد از من کج و من بگویم، نسب شما را می –باشم  می
 ٢اید. نمودید واز دین برگشته

___________________________ 

به شھادت تبدیل شده که اگر  ج ی بنت محمد ی مرگ و وفات فاطمه مدت چند سالی است مسأله )١
 به تقویم اوایل انقالب ایران مراجعه شود در روز وفات فاطمه(س) شھادت مطرح نبوده است. / م

، حدیث شماره ۹۴) و أمالی، طوسی، ص ۱۱، حدیث شماره (۳۲۸-۳۲۷اآلمالی شیخ مفید، ص  )٢
)۱۴۴.( 
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نماید که قرابت و خویشاوندی با رسول خدا بدعت و تبدیل  و مردم چنین تصور می
ی تثبیت نموده نمایند، و پیامبر در این روایت شیع دین مصطفی را برای او شفاعت می

گذاری  است، که قرابت و خویشاوندی مفید است ولیکن نسبت به کسی که بدعت
 رساند. ای نمی نموده و مرتد شده است فایده

است، اینکه در کتب  ابیطالبنماید که منظور از روایت علی بن  آنچه تأکید می
ت با نام ی اثناعشری احادیث فراوانی وارد شده است که مردم در روز قیام شیعه

شوند، لیکن مردی که پیامبر از وی خبر داده است او کسی  مادرانشان فراخوانده می
و رسول گرامی با تمام صراحت خبر داده است که این مرد  ج است از خویشان پیامبر

ام و ناصبی سخن خود  فالن بن فالنه«ام و نگفته است » فالن بن فالن«من  :گوید می
دفاع نمائید و به حدیث عمار، سلمان  ÷اگر بخواھی از علی :دھد را چنین ادامه می

اند  از جمله کسانیھا  این گویم که یا مقداد استشھاد نمائید در ھمان ابتدا به شما می
شود، پس  که ھمراه علی از دین برگشتند و حدیث [مذکور] ھم آنان را شامل می

برای اثبات ارتداد آنان، و رضایت و دفاع و قبول امامت علی از جانب آنان کافی است 
کنید!  پس احادیث وارده در فضیلت علی، عمار، فالن و فالن را چه کار می :اگر بگوئید

فضائل ابوبکر، عمر، فالن و فالن، نزد شما مورد قبول قرار  :در جواب خواھم گفت
 اند و در آن فضایل شک نمودید و در مورد علی بن نگرفتند بلکه گفتید آنان مرتد شده

طالب نیز چنین است، و تفاوتی ندارد! این خالصه سخن ناصبی درباره امام علی بن 
طالب و نزدیکان اوست. اما من درونھای زنده و بیدار را مورد خطاب قرار داده و 

  :گویم می
ھای  کشاند، [به علت استدالل دیدگاه شیعی این چنین خود را به نابودی می

اند / م] و  خود در تنگنا قرار گرفته ج رسول الله نامنطقی در اثبات ارتداد اصحاب
القلب که او نیز مانند شیعیان  توانای پاسخگوئی به این ناصبی کینه توز [و مریض

از آن طرف دیگر بام افتاده است / م]  ÷ی پیامبر از جمله علی نسبت به صحابه
واقفند و ابعاد حوادث  ج ی رسول الله ندارند، اما أھل سنت که به فضائل و حق صحابه

ھر دوی شما برای  :گویند اند به ناصبی و شیعی می را درک نموده فتنه و عوامل آن
ند کرد می آفرین بافید، و آنانی که بعد از رسول اکرم ایجاد بدعت نمود، و حادثه خود می

ھا  آن گروھی بودند که از اسالم مرتد شدند و ابوبکر و علی وصحابه با مبارزه با
داختند و کسانی که در آن جریان بر مسیر کفر بودند به مرگ نایل شدند تا در روز پر
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اصحاب من، أصحاب من) و فرشتگان ھم  :قیامت از حوض رانده شوند و پیامبر بفرماید
دانید که بعد از شما چه حوادثی [از قبیل ارتداد و عدم  شما نمی( :در جواب وی بگویند

 ن و جنگ با صحابه / م] به وجود آوردند.پیروی از شوری و امام مسلمی
[رعایت] انصاف چه قدر زیبا [اما متأسفانه] اندک است، و چه زیباست که انسان 

نماید، ولیکن با تعصب و متعصبین  نماید درک  مفاھیم بزرگی که این حدیث بیان می
 توان کرد. چه می

 برخورد با صحابه از طریق اشتباهاتشان
شود ولیکن فورًا به خود آمده و موضع  ر اشتباه و لغزش میانسان صالح گاھی دچا

گیرد، وخداوند علیرغم لغزش وی او را به عنوان اھل صالح شناخته و نزد  ای می تازه
ای  خداوند دارای مقامی است، و اشتباه و خطای انسانی به شرف و جایگاه او لطمه

 سازد. وارد نمی
ده با این دیدگاه نگریسته شود که منافق ش آیا ممکن است که به این جماعت تزکیه

اند و کوچک و بزرگ آنان جز اندکی که از انگشت  و در پی مصلحت شخصی خود بوده
کند ھمگی مرتد و کافرند؟! تمام این [احکام ظالمانه] به علت  دستان تجاوز نمی

 ی آن وجود ندارد. امامتی است که نص صریحی درباره
در برابراین جھاد بزرگ و اسالمی که گسترش  پاداش این جماعت مؤمن مجاھد

اند اینکه نزاھت و عقیده آنان و ھمه چیزشان مورد  ھا رسانده به ما و امتآن را  داده و

برخی مردم  :اند و پیشینیان گفته االحسان اال االحسان]و [هل جزاءنکوھش قرار گیرد 
در دیگران جز نشینند و این عادت کسانی است که  ھمچون مگس جز بر زخم نمی

خواھند در مورد کسانی که از  بینند تا آنان را مورد اتھام قرار دھند، نمی اشتباه نمی
ی تفاوت این  نظر آنان منفور باشند و جز بدی و زشتی را ببینند، و دوری و فاصله

که با نگاه تیره و انتقاد به صالحین بلکه به مردمی که در خدمت  –ھا  بدبینی
با تعالیم اسالم و اخالق  –نگرند  پیامبرتربیت یافته  از مدرسه وی تخریج شده است می

 آن بر کسی پوشیده نیست.
تربیت اسالمی به ما یاد داده است که مسلمان پاک درون و سرشت است و نیز پاک 

آوری و جستجوی خطاء و اشتباھات مردم به دور است  او از جمعزبان و رفتار است، و 
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مسلمان  :فرموده ج بخشند، و رسول خدا زیرا اخالقی دینی او را از این حد رفعت می
 دھنده نیست. زن و دشنام کننده و طعنه نفرین

  :فرماید و یکی از دانشمندان عارف چه زیبا شاگرد خویش را نصیحت کرده و می
 شوی. کنی ارزیابی می ان و معیاری که ارزیابی میبا ھمان میز

بایست ابتدا خود و محبوبان خود با  ھر آنکه مردم را با معیاری ارزیابی نماید می
کند ارزیابی نماید تا معلوم  می ھمان معیاری که برای ارزیابی دیگران از آن استفاده

 نماید. احساس نمی نماید و خود شود که چه اندازه به دشمن خود ظلم و تجاوز می
دھی قرضی داده شوی با ھمان معیاری که  ھمچنانکه قرض :اند و صاحب خرد گفته

گین اگر در قتل مردم به کار رود  پیمانه و ارزیابی کنی ارزیابی شوی، و تیر زھرآ
 نیز از پای درآورد.آن را  صاحب

تک و ھر کس با دوستان خداوند دشمنی نماید خداوند با وی اعالم جنگ و ھ
 حرمت و رسوایی نموده است.

که از پیامبر دفاع و او را  - ج تراشی صحابه رسول خدایند آنانی که در پی اشکال
یاری دادند و به عنوان ھجرت در راه دین خانواده و دارائی خود را در مّکه به جایی 

ه الزم است بدانند که چ -گذاشتند و تمام زندگی را با برادران خویش تقسیم نمودند 
شوند، چنانچه دقت نمایند پی خواھند  جرم سنگینی در حق اسالم و خود مرتکب می

نمایند ھمان تیرھایی است که  بود که تیرھایی که نیکوکاران را با آن مجروح می
نمایند و چنانچه  کنند آن زخمی می محبوبان و کسانی که آنان ادعای محبتشان را می

ن مبارزه کرد نفرت علی را در دل داشته باشد و با آنا ÷فردی از خوارج که امام علی
او را از شناخت واقعی علی نابینا کرده باشد و بخواھد با ھمان دیدگاه شیعه که به 

کنند به علی بنگرد و قلم را به دست گیرد و به نوشتن  ابوبکر و عمر و عثمان نگاه می
اشتباه و گناه یا سخنان ی این امام بزرگوار بپردازد به نوشتن  سیره و زندگی نادیده

ی این مرد بزرگ را برای  خواھم صورت کامًال متفاوتی را از جلوه کند، می ناروا اقدام می
 شما آشکار سازم.

دادن ابوبکر، عمر، عثمان و سایر  ی اثناعشری در نشان با ھمان روش که شیعه
برند یک فرد ناصبی ھم  به کار می –گذار و تغییردھنده سنت  صحابه با جلوه بدعت

دھد. و ما بر این یقینیم که کوچکتر از آنیم که  علی را با ھمان صورت جلوه می
را ارزیابی نمائیم، آن مرد بزرگی که ایمان در قلب و جسم و زندگی وی  ÷علی
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مجسم بود، ولی امیدوارم خواننده با انصاف اھدافی که من در طرح این دیدگاه دارم 
 د.دریاب

 ÷ی علی دیدگاه ناصبی درباره

پرداخته و  می  فرض بر این است که فردی ناصبی تنھا به بررسی کتب شیعه
نماید  آوری نماید و بر مبنای فھم خود ھر آنچه مطالعه می جمعھا  آن ھا را در لغزش
  :آورد عبارت است از چه به دست مین بندی کند آ عنوان

 امام علی و دین -۱
نماید  ھا بر آن درنگ می ی لغزش که این ناصبی پلید جستجوکننده از جمله اموری

از ابوسعید خدری روایت کرده  ۱۸/۲۱۷حدیثی است که حّر عاملی در وسائل الشیعه 
وام) به خداوند ( از کفر و دین :فرمود می ج است او گفته است شنیدم از رسول خدا

 آری. :شمارید فرمود ردیف می کفر ھمبرم، گفته شد ای رسول خدا آیا َدین را با  پناه می
کند که حر عاملی از علی بن طاووس با اسناد از ابوجعفر  و روایت شیعی ذکر می

علی از دنیا برفت و حال ھشتصد ھزار درھم  :روایت نموده است که فرموده است
پانصد ھزار درم بفروخت و قرض علی را ادا آن را  باغی داشت ÷بدھکار بود وحسن

 کرد.
داند در  بدھکاری را با کفر ھمسان می ج نگاه کنید که رسول خدا :گوید بی میناص

رود، معموًال شیعه نیز [مانند ناصبی] با ابوبکر و عمر  حالیکه علی با بدھکاری از دنیا می
رود که نصوص را دریابند و  کنند و از آنان انتظار نمی و سایر صحابه چنین برخورد می

بند و در مورد صحابه حسن ظن داشته و آنان را انسانی بدانند از ثبوت آن اطمینان یا
 گردند. که گاھی دچار اشتباه ھم می

ای  را چارهھا  آن ماند پاسخ می و اما شیعی اثناعشری در مقابل این ناصبی پلید بی
نیست مگر اینکه آن روایات را تکذیب نموده و یا ناصبی را مورد دشنام و نفرین قرار 

روش واحدی را [با دو ھردو  انای نقد استدالل او را ندارند، و [در واقع]دھد زیرا تو
دھد و نصوصی  را مورد نکوھش قرار می ÷اند یکی علی نتیجه متفاوت] اتخاذ نموده

برد و دیگری ھم ابوبکر و عمر و سایر صحابه را مورد  را در غیر مواضع آن به کار می
برد. و چنانچه  سرزنش و انتقاد قرار داده ونصوص را در مواضع نامناسب آن به کار می

ی وی  بارهشیعه به وی بگویند امام علی دارای فضایل فراوانی است و شما چگونه در
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 :گوید ناصبی به وی می :کنید گوئید و معانی نامناسبی بر نصوص تحمیل می چنین می
ایرادی ندارد زیرا شما فضایل ابوبکر، عمر و سایر صحابه را به آسانی نادیده گرفتید، 

گرفتن فضایل علی نیز بدون اشکال است، و علی از نظر من [البته  وکار من [در نادیده
ام] جزو کسانی است که بعد از وفات  از روایات برای خود دریافت نموده با برداشتی که

پیامبر در دین اسالم ایجاد بدعت نموده و آیا معیار شما برای ارزشیابی مخالفین با 
 معیار و میزان ارزشیابی خودتان تفاوت دارد؟ 

 اھانت به اسم خداوند -۲
بدالله بن جعفر حمیری در ھا ع کند به آنچه پیشوای قمی و ناصبی استدالل می

بر  :گوید ) از ابوجعفر از پدرش روایت کرده است که می۱۵۴قرب االسناد، ص ( کتاب

نقش بسته بود، و با دست چپ خود با  »العزة هللا مجيعاً « -عبارت  –روی انگشتر پدرم 

نقش بسته بود و با دست  »هللا كاملل«عبارت  ÷نمود، و بر انگشتر علی آن استنجا می
ببین که امام  :گوید نمود و [ناصبی] می خود که انگشتری در آن بود استنجا میچپ 

نماید، و با دستی که  صورت به اسم خدایی توھین می چگونه به این ÷شما علی

نماید، و این عمل به معنی کفر بعد از  نقش بسته است استنجاء می »هللا كاملل«عبارت 
 ایمان است.

قرب ( ندارند جز اینکه روایت مذکور در کتابی اثناعشری پاسخی  اما شیعه
االسناد) را تکذیب نموده و یا اینکه ناصبی را مورد دشنام و نفرین قرار دھند [که 

ھا و  چنین کتاب دھند زیرا با تکذیب روایات غیرمنطقی این معموًال کار دوم را انجام می
 .]شوند  / م ی اعتبار [ساختگی] ساقط می از درجهھا  آن مؤلفین

شما تمام روایاتی که ما و اھل سنت ابوبکر، عمر،  :گوید و ناصبی [باز] در پاسخ می
پذیری پس چرا [تنھا] روایاتی  دھد می عثمان و سایر صحابه را مورد نکوھش قرار می

اند؟ و روایات نکوھش ما و  دھند ضعیف و دروغ که علی را مورد نکوھش قرار می
 ن جز ھوی و آرزو چیز دیگر ھست؟اند، آیا ای دیگران ھمیشه صحیح

گروه [شیعه و ناصبی] ھردو  نماید، و اگر و ھوی و آرزو با صاحبان خود چنین می
ند اینگونه یاران پاک کرد می انصاف و تقوی را در بررسی روایات به طور الزم رعایت

 دادند. پیامبر را مورد انتقاد قرار نمی
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 ای که او را مھمانی کرده بود! با صحابه ÷اتھام [شیعه] به خیانت علی -۳
ی بزرگ شیعی یوسف بحرانی در کشکول  نماید، به آنچه عالمه ناصبی استدالل می

 نعمت الله جزائری در کتاب -محدث بزرگ  -سید ( که :ذکر نموده است ۳/۷۶

احقاق الحق) ( آنچه میان مردم مشھور است و صاحب کتاب :گفته است زهرالربيع)(
ی با زنان) این است که  به قول امروزی صیغه( سبب تحریم متعه ھم ذکر کرده است،

ی خود خواباند، و چون صبح  شبی عمر بن خطاب علی را مھمانی کرد و او را در خانه
گفتید ھر کس در شھر [آبادانی] باشد سزاوار  ای علی آیا شما نمی :شد به علی گفت

از خواھرت سؤال  :فرمود ÷نیست که شب را مجّرد [بدون ھمسر] سپری نماید! علی
بپرس، و علی [پناه به خدا / م] در آن شب با خواھر عمر تمتع نموده بود ببینید 

ای رسیده است ... که چگونه برای انتقام از عمر بن  انحطاط و پستی به چه درجه
نمایند [آیا اگر  [پدر زن عمر / م] را با استمتاع از خواھر وی متھم می –خطاب علی 

و شاگردان وی چه  ج ھا را مطالعه نمایند در مورد محمد غیر مسلمانان اینگونه کتاب
پاکی حق ندارد از اینگونه پیروان بیزاری  قضاوتی خواھند نمود آیا ھر انسان وجدان

 جوید؟]
دھم] آیا از دین و  اخالق است که شما فردی را در  شما را به خداوند [سوگند می

 ات مھمانی نمائید و با این صورت به محارم شما تعّدی نماید؟! آیا به نظر شما خانه
نمایند، چیزی از اخالق و  می ابیطالبکه ادعای شیعه و پیروی از امام علی بن ھا  این

 دانند؟! را می ÷دین و ارزش امام علی





 
 

 

 خالصه

ھا، زیدی، اھل سنت، معتزله  روایات مذکور روایات شیعی اثناعشری است که ناصبی
ھا امام  ھا در آن دخالتی ندارند بلکه روایات شیعی ِصرف است و اگر ناصبی و سایر گروه

ی اثناعشری باشد  بایست تاوان آن برعھده روایات مورد انتقاد قرار دھند میرا با این 
ای مانند  اندیشی سبب شده است تا فرقه اند / م] و این کج [که به دست آنان بھانه داده

 ج خوارج با اینگونه روایات امام علی را با آن ھمه فداکاری و اطاعت از خدا و رسول
 نمایند!! حدی که شب و روز او را نفرین می اند تا مورد نکوھش قرار داده

اندیشی دیگر که ھمواره  اندیشی در واقع کامًال شبیه است به ھمان کج این کج
که خود را راه در اعتالی دین فدا کردند نگاه  ج ی رسول شیعه با آن به صحابه

اشد ای از صحابیان پیامبر ب کنند، و کتابی شیعی نیست که خالی از نکوھش صحابه می
صحبتی خویش برگزیده بود کارشان فقط به  و گویا آن جماعتی که پیامبر برای ھم

 دنبال دنیا و مصالح مربوط به آن بوده است.
 شمارند! ھای اصحاب پیامبر را برمی شگفت از این گونه افراد که لغزش

در کنند و  اند، چرا از سوءعاقبت و نتیجه بد آن فکر نمی آیا در گناھشان فکر کرده
ھا مورد سرزنش قرار  ] را به بدترین تھمتج ھای [امت محمد حالیکه برترین

 دھند؟! می

 پایان
در پایان قلم از نگارش ایستاده و دو اتم به پایان رسید و حقیقت کامًال برایم ھویدا 
گردید، چون پرده را از جلو چشمانم برداشتم و خود را ملزم نمودم که حقیقت را با 

 را مشاھده نمودم. دلیل بیابم آن
شود بلکه با  شناخته نمی شورآنرا زمانی دیدم که یاد گرفتم که حقیقت با عاطفه و 

 شود. دلیل و برھان شناخته می
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نماید،  را زمانی شناختم که عقیده شیعه را با آنچه قرآن و سنت نبوی مطرح می آن
که مرا ھرگز  ج خدا[حق] زمانی مشاھده نمودم که فھمیدم رسو آن را  تطبیق نمودم.

 نخواھد بخشید که درباره ھمسران و آل بیت و اصحاب او بدگوئی نمایم.
زمانی حق را دریافتم که فھمیدم که غلو و افراط در مورد صالحین درد و مشکل 

ھای گذشته بوده است که آنان را از راه مستقیم و توحید خارج ساخته است، پس  امت
ھای است که  واقعیتھا  این صاف و آزاداندیش شیعی،ای [برادر و خواھر / م] با ان

آن  نمایم که در آن تفکر نمائی و ھا را به لرزه خواھد انداخت از شما درخواست می کوه
 با معیار عقل و منطق ارزشیابی نمائید.را 

طلب سخنانم را بررسی کن، [و امیدوارم با  بیندیش، و ھمچون فرد حقیقت  نیک
 :ی هخواندن و تأمل در آی

َضلُّونَا ﴿
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ ٱَوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ َر�ََّنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ ِمَن  ٦٧لسَّ

  .]۶۸-۶۷[األحزاب:  ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ  ۡلَعَذابِ ٱ
ی آنان  ننمائی، و در زمرهتعصب را کنار گذاشته و با تعصب با این مطالب برخود 

 :فرماید شان می ری که قرآن دربارهقرار نگی

ْ ٱ﴿ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ  .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١�َّ

] علمای مذھبی خود را َحَکم بر دین  شان سخن گفته خداوند دربارهکه زیرا آنان [
کم ننمودند و اقوال و قانون علمای خویش را به عنوان حکم نمودند و دین را برآنان ح

و داور بر ُحکم خدا و رسول او قرار دادند، این سخنان دلسوزانه و اندرزگوئی است در 
 اندک است. یعصر و زمانی که دلسوز و اندرزگو

 و آخر دعوانا ان احلمدهللا رب العاملني
 محمد خضر

  ھ ۱۴۲۳رمضان  – ۱۹
 م ۲۴/۱۱/۲۰۰۲
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