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 ��م اهللا ا����ن ا����م

ي سعد بن عبداهللا الحمید مقدمه  

پیامبری که  حمد و ستایش تنها الیق و سزاوار خداوند است و بس، و درود و سالم بر 

 شود. و اما بعد... بعد از او پیامبر دیگری مبعوث نمی

پسندد و  را برای مسلمانان نمی هرگز آن  مواردی است که خداوند  تفرقه و اختالف از جمله

 فرماید:  دهد، چنانکه می بدان رضایت نمی

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َتلَُفوا ْوَ�ٰٓ  ُتۚ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا
ُ
 لَُهمۡ  �َِك َوأ

 .]۱۰۵عمران:  [آل ﴾١٠٥ َعِظيمٞ  َعَذاٌب 

دند یاز منکر) پراکنده شدند و اختالف ورز یامر به معروف و نهک د که (با ترینشو یو مانند کسان «

 .»است یشان را عذاب بزرگید، و ایروشن (پروردگارشان) به آنان رس یها از آن که نشانه (آن هم) پس
ای که در اسالم رخ داد آن اختالف و  ترین اختالف و تفرقه آنچه معلوم و روشن است بزرگ

ین به»  عثمان بن عفان«راشد  هکه بعد از شهادت خلیف بودای  تفرقه
ّ

  و سپس بعد از واقعه صف

 مردم بر اثر آن به سه گروه تقسیم و متفرق شدند:   وست کهوقوع پی

 اهل سنت که بیشترین مردم بودند )١

  اهل تشیع )٢
 خوارج. )٣

آید و در حد توان خود برای رفع  هر کسی که دلسوز دین باشد از اختالف متنفر و از آن بدش می

با   اختالف این است کهآورد. از موارد برطرف ساختن  تالش و تکاپو روی می  کن کردن به و ریشه

ی دالیل و  های مخالف سنت و ارائه رهنمود گروه  آرامی و اظهار دلسوزی و نصیحت به

 پردازد. های آنها می و نقد شبهه  گرایانه های حق روشنگری
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 فرماید: چنانکه خداوند سبحان می

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
﴾ َسنُ أ

 .]۱۲۵[النحل: 

 همردمان را با سخنان استوار و بجا اندرزهای نیکو زیبا به راه پروردگارت فراخوان و با ایشان به شیو«

 .»هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن
قرار و الزم و ضروری است اینگونه روش را حتی با اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری) مدنظر 

 فرماید: داد؛ چنانکه خداوند می

ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
ِينَ ٱ إِ�َّ  َسنُ أ َّ�  ْ  .]۴۶[العنکبوت:  ﴾ُهمۡ مِنۡ  َظلَُموا

تر و به قبول  تر و آرام کوتر (و نرمیکه ن یان) جز به روشیحیان و مسیهودیبا  یعنیبا اهل کتاب («

 . »شان که ستم کنندیاز ا یتر) باشد، بحث و گفتگو مکن، مگر با کسان کینزد

گر هرچه دارای معلومات بیشتری باشد و موضوع را با روش نیکوتر ادا نماید، به  شخص دعوت

 گیرد.  یاری خداوند متعال بیشتر مورد منفعت قرار می

گاه می های مخالف اهل سنت  ز افراد گروهسازم که با بعضی ا در اینجا آن دسته از برادران خود را آ

باشند،  پردازند در حالیکه از معلومات و دانش کافی و وافی نیز برخوردار نمی  و مناقشه می  مناظره  به

رسد بیشتر از منافع  دست از مناظره و مناقشه بردارند؛ زیرا مضرات اینگونه مناظرات که به طرفین می

ق است و توانسته دالیل سنی را رد نماید، و گاهی کسی پندارد که بر ح آن است. شخص مخالف می

شود. چنانکه  که معلومات کافی ندارد به سبب آثار این گونه مناظرات دچار حیرت و سرگردانی می

گاه می سازم که هنگام مناظره با مخالف خود اخالص نیت را داشته باشند، زیرا هدف  برادران خود را آ

و دشمنی نیست، بلکه هدف ما نصیحت و هدایت طرف است. جویی و دشنام  ما تعصب و عیب

مَّ هُ اللَّ «گفت:  آلود کرده بودند، اما او می بیاییم داستان آن پیامبر را به یاد بیاوریم که قومش او را خون

م ال يعلمونمي فاغفر لقو  .»خداوندا! این قوم مرا بیامرز، زیرا آنها نادانند«. »إهنّ

های قومش به حدی  سختی  خودمان درود و سالم خداوند بر او باد کهو همچنین داستان پیامبر 

راهی   آید که خود نمی  به» قرن الثعالب«شود و  او را تحت تأثیر قرار داده بودند که از مکه خارج می

ها را  اگر بخواهی این کوه  کند که ها به او خطاب می است؛ در این هنگام مالئکه مأمور کوه  کجا شده

فرمایند: خیر امیدوارم که خداوند از نسل اینها کسانی را خلق  می زنم. پیامبر آنها بهم میبر سر 

 کند که خداوند را عبادت کنند و برای او شریکی قرار ندهند.
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» اإلمامة والنص«تحت عنوان » فیصل نور«این تالش و کوششی که برادر بزرگوار جناب 

های مخالف  ترین گروه است که برای نصحیت سرسخت هایی دارد، یکی از آن همه تالش تقدیم می

اهل سنت یعنی (شیعه) ارائه داده شده است و ممکن است هر طالب العلمی از اهل سنت که در 

امامت که  مبحث ی زمینه زیرا این کتاب در ؛از آن استفاده کند ،پردازد میان اهل تشیع به دعوت می

و ای قوی و مبتنی بر دالیل  پشتوانه ،باشد شیعه می میان اهل سنت و یاختالف ی مهمترین مسأله

 محکم است.براهین 

 چه نصی بر امامت علی آمده است؟

ی  اگر امامت حضرت علی از این همه اهمیت برخوردار است که باالتر از نماز، زکات و بقیه

  نصی برای امامت ایشان قرار داده  باشد؛ آیا خداوند قوانین اسالم که در قرآن ذکر شده است، می

 است؟

 بر این امامت داللت دارد؟  آیا روایت صحیحی از پیامبر

 اند؟ از این امامت اطالع داشته  و آیا صحابه

الی این کتاب یک بررسی علمی و در عین حال موثق و مورد اطمینان  ی محترم در البه خواننده

ل مالحظه خواهد کرد. یاست، در ارتباط با این مسا های شیعیان برگرفته شده که از خود کتاب

 طوری که به لطف الهی برای خواننده سودمند واقع خواهد شد.

نماییم که در مقابل این کار بهترین پاداش را به برادرمان جناب  از خداوند متعال مسألت می

مت اسالم به آنها نیازمند بدهد و او را در این راستا یاری نماید تا در این مسائلی که ا» فیصل نور«

ی بیشتری برساند. درود و سالم خداوند بر پیامبر ما  است با ارائه اقدامات دیگری، به ما فایده

 باد.  حضرت محمد

یس در دانشگاه ملک سعود  نوشته سعد بن عبدالله الحمّید عضو هیئت تدر

 ه ٩/١/١٤٢٤





 

 

 

 

 

 

 

 تمجید کتاب به قلم شیخ عثمان الخمیس (حفظه اهللا) 

حمد و ستایش تنها سزاوار آن پروردگار است که پیامبرش را همراه با هدایت و دین راستین روانه 

رود و سالم ها پیروز گرداند، هر چند که کافران نپسندند؛ و د ی آئین کرده است تا این آئین را بر همه

ىِت  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ «که فرموده:   اش محمدبن عبدالله بر پیامبر امین، دوست برگزیده مَّ
ُ
 أ

َقِّ  ىلَعَ  َظاِهِر�نَ 
ْ
ُهمْ  الَ  احل ىِتَ  َحىتَّ  َخَذلَُهمْ  َمنْ  يرَُضُّ

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ همواره گروهی از « .»َكَذلَِك  َوُهمْ  ا�َّ

آنها آسیبی برساند و آنها را خوار و ذلیل کند تا   تواند به هستند، و کسی نمی امت من بر حق چیره و غالب

 .»رسد و آنان بر همان حالت هستند فرمان خدا (روز قیامت) فرا می  روزی که
های خود، پیروز و چیره هستند  این گروه با بکارگیری شمشیر، زبان، دلیل، برهان، بیانات و روشنگری

های جنگ در راه خدا  سلمانان اهل سنت و جماعت با مال و جان خود در میدانو پیوسته گروهی از م

های  شدگان از راه راستین با دالیل محکم و روشنگری  کنند و همچنین با دشمنان دین و منحرف پیکار می

 و اساس نشان دادن رأی و نظرات آنها در تالش هستند.  پایه و کوبیدن باطل و بی  حقجویانه

» فیصل نور«ی برادر بزرگوارم جناب  نوشته »امامت در پرتو نصوص«الی کتاب  آنچه که در البه

  مطالعه نمودم، مرا بسیار خوشحال کرد و آن را کتابی با ارزش و پرمنفعت یافتم، زیرا دریافتم که

جویی از عبارات روان و گفتار مالیم و دالیل محکم آن  ای نیکو و بهره مؤلف آن تالش کرده با شیوه

ی آن مناقشه و مناظره وجود  مامت) که خیلی وقت است دربارهای (ا ی مسأله را عرضه کند و درباره

ی اثنی عشری خواه از کتاب باشند یا سنت یا اقوال ائمه اثنی عشر  های شیعه دارد، دالیلی را از کتاب

 آورده و بر آنها رّد داده است.

و اقوال  الله علیهم أجمعین) از کتاب و سنت ی جایگاه صحابه (رضوان سپس به دنبال آن درباره

پژوهی  این کتابی با ارزش است که هیچ دانش  توان گفت که ی اثنی عشر پرداخته است. لذا می ائمه

 باشد. نیاز نمی بلکه هیچ دانشمندی از آن بی
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های برادر بزرگوارمان (جناب فیصل نور) را  نمایم که تالش مسألت می  در پایان از خداوند

ماید و همچنین امیدوارم که هرگز از تألیف و کتابت خسته مبارک گرداند و اجر او را مضاعف ن

 نشود.

از طریق تألیفات وی به دیگران منفعت برساند و او را برای آنچه که   به امید اینکه خداوند

مورد رضایت خویش است، توفیق بخشد، آخرین دعای ما این است که بگویم حمد و ستایش تنها 

 الیق پروردگار عالمیان است.
 

 ی: عثمان بن محمد الخمیس شتهنو 



 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

جوئیم و از او  کنیم، از او مدد می حمد و ستایش تنها مخصوص خداوند است، او را ستایش می

بریم؛ آن کس که  پناه می   طلبیم و از شر درونمان و کردارهای بدمان به خداوند آمرزش می

ای برای او نیست، و کسی که خداوند او را گمراه کند  کننده ت بخشد دیگر گمراهخداوند او را هدای

دهیم که هیچ معبود به حقی جز الله وجود  ای برای او وجود ندارد، گواهی می کننده دیگر هدایت

 بنده و فرستاده او است.  دهم که محمد ندارد، او شریک و انباز ندارد و گواهی می

ی کرام و تابعین او تا روز قیامت باد،  بر او و آل پاک و طاهر و صحابه  درود و سالم خداوند

 خود را بر آنها بفرست.  خداوندا! سالم فراوان

 و بعد:

است و بدترین   ترین گفتار کتاب خدا است و بهترین راهنمایی، راهنمودهای محمد راست

ت و هر بدعتی گمراهی ای بدعت اس کارها، کارهای ساختگی در دین است و هر کار ساخته

 ای در آتش جهنم است. باشد و هر گمراهی می

 و بعد: 

رخ داد، همان اختالف آنها   شاید اولین اختالفی که در میان مسلمانان پس از فوت پیامبر

فوت نکرده است،   بردند پیامبر بعضی از مسلمانان گمان می  بود، آنجا که  ی فوت پیامبر درباره

این گمان را   به آسمان برده شده است. تا اینکه ابوبکر صدیق  بلکه همانند عیسی مسیح

 برطرف کرد و فرمود: 

ًدا َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ « ًدا فَإِنَّ  ُ�َمَّ َ  َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َوَمنْ  َماَت  قَدْ  ُ�َمَّ َ  فَإِنَّ  ا�َّ  الَ  ىَحٌّ  ا�َّ
پرستد  محمد وفات یافت و هر کس خداوند را می  پرستید پس بداند که محمد را میهر کس « .»َ�ُموُت 

 . »خدا حی و زنده است و هرگز نخواهد ُمرد  بداند که
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 سپس این آیه را بر آنها تالوت کرد:

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا َّ� 
ٰ ٱ  .]۱۴۴عمران:  [آل ﴾١٤٤ِكرِ�نَ ل�َّ

ُحد کشته یاند؛ آ بوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریمحّمد جز پ «
ُ
ا اگر او (در جنگ ا

د یگرد ید و به عقب برمیزن یا چرخ میا کشته شود، آیرد ی) بمیوقت یگریا مثل هر انسان دیشد،  یم

د)؟! و هرکس به عقب یکن یبازگشت م یپرست د و به کفر و بتیساز ی(و با مرگ او اسالم را رها م

بلکه به رساند، ( یبه خدا نم یانین زیند) هرگز کوچکتریمان را رها کرده و کفر را برگزیبازگردد (و ا

 .»زند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد یخود ضرر م
 و این آیه را هم تالوت کرد:

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  . ]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ

 .»ز خواهند مردین آنان نیقی) بی گمان تو خواهی مرد و به !امبری(ای پ«
اختالف پیدا کردند؛ مهاجرین   پیامبری مکان به خاک سپاردن  سپس مسلمانان درباره

خواستند آن را در مدینه که خانه هجرت و  خواستند آن را به محل تولدش باز گردانند و انصار می می

یاورانش بود، به خاک بسپارند و باز اختالف پیدا کردند که آیا جسد مبارک را در قبرستان بقیع به 

المقدس مکان معراج و  عتقد بودند که آن را باید به بیتاش و بعضی م خاک بسپارند یا در وسط خانه

 ی پیامبران منتقل کنند. مقبره

 سپس این همه رأی و نظر به آنچه از ابوبکر صدیق روایت شد، برطرف گردید که فرمود: 

ُ  َ�بََض  َما« ى الَْموِْضعِ  ىِف  إِالَّ  نَِبيًّا ا�َّ ِ
َّ

نْ  ُ�ِبُّ  اذل
َ
قبض روح هیچ یک  خداوند« .»ِ�يهِ  يُْدَ�نَ  أ

 .»از پیامبران را نکرده است، مگر در جایی که دوست داشته در آنجا دفن شود
 اند که فرموده:  روایت کرده  طالب یا آنچه که اهل تشیع از علی بن ابی

خداوند روح پیامبرش را قبض نکرده مگر در « .»أطهر بقاع األرضيف إن اهللا مل يقبض نبيّه إال «

 .»آید که در آن مکانی دفن شود که قبض روح شده است های روی زمین، پس الزم می مکانترین  پاک

وإنی دافنهُ  ،إنّ اهللا مل يقبض نبياً فی مكانٍ إالّ ارتضاهُ لرمسه فيه«در روایتی آمده است که: 

تی قبض فيها يف بوده خداوند در هیچ مکانی قبض روح پیامبری نکرده، مگر اینکه راضی « .»حجرتهِ الّ

 .»کنم که آن مکان قبر آن پیامبر شود و من او را در اطاقی که در آنجا قبض روح شده است دفن می
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 .١مسلمانان نیز به این دفن راضی شدند

ی مسأله امامت و خالفت اختالف پیدا  مسلمانان درباره  پس از دفن جسد مبارک پیامبر

ای انتخاب  میان خود خلیفهو خواستند در بنی ساعده جمع شدندی  کردند؛ گروه انصار در سقیفه

ها امیری انتخاب  گری برگزیدند و گفتند: در میان ما یعنی انصاری کنند و بعضی دیگر راه میانجی

ها رئیس خود یعنی  یم و در میان شما یعنی مهاجرین امیر دیگری انتخاب کنید؛ انصاریکن می

را   فرموده پیامبر  هنگامی که ابوبکر صدیقسعدبن عباده را برای این امر کاندید کردند، اما 

ةُ «فرموده است:   برای آنها نقل کرد و به آنها خبر داد که پیامبر ئِمَّ
َ
امام « .»قَُر�ٍْش  ِمنْ  األ

ی بنی ساعده  ی انصار از درخواست خود برگشتند و در سقیفه همه. »مسلمانان باید قریشی نسب باشد

بیعت دادند و سپس عموم مسلمانان در مسجد به   صدیقهر کسی که حاضر بود به ابوبکر 

از دادن بیعت تأخیر کردند،   طالب بن ابی بیعت دادند و گروهی از جمله علی  ابوبکر صدیق

 همه
ً
 ی مسلمانان دست بیعت را به طرف او دراز کردند. اما بعدا

مداً فأنقذ به من إن اهللا سبحانه بعث حم«فرمایند:  می  طالب بن ابی در این باره علی

الضاللة ونعش به من اهللكة ومجع به بعد الفرقة ثم قبضه اهللا إليه وقد أدّی ما عليه 

ال يف ، ثم استخلف أبوبكر عمر  فاستخلف الناس أبابكر األمة  فأحسنا السرية وعدّ

 كوأحق باألمر فغفرنا ذل  وقد وجدنا عليهام أن توليا األمر دوننا ونحن آل رسول اهللا

ی او کسانی را از گمراهی  را مبعوث کرد و به واسطه  به درستی خداوند سبحان محمد«. »هلام

ی او به  های مختلف و متفرق را به واسطه نجات داد و کسانی را از هالکت و نابودی رهانید و گروه

نجام داده ی خود را ا او را به سوی خود فرا خواند در حالیکه وظیفه  هم پیوند داد، سپس خداوند

را به عنوان خلیفه انتخاب کردند، سپس   بود و مسؤولیت خود را ادا نموده بود و مردم ابوبکر

را خلیفه خود قرار داد، این دو از راه و روش نیکو برخوردار بودند و  ب ابوبکر، عمر فاروق

که چرا آنها متولی ما در دل خود نگران بودیم   عدالت را در میان امت برقرار کردند، گفتنی است که

تر به این امریم، ولیکن ما از  هستیم و ما شایسته  این امر باشند در حالیکه ما آل و بیت رسول الله

 .»پوشی کردیم و آن را به آنها واگذار نمودیم آن چشم

                                           
: تهذیب األحکام) ١/٢٤٠: (مناقبـال، ٥٣٦، ٥٣٤، ٥٢٩، ٥٢٥، ٢٢/٥١٨: البحار)، ١٤٤: (إعالم الوری -١

ی دفن  درباره  صحابه پیامبر) و در آن آمده است که آل بیت و ١/١٩: (کشف الغمة) ٣٠٤: (األثر کفایة)، ٦/٢(

 پیامبر اختالف داشتند.
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ين ـثم إن ال«فرمایند:  می  و در جای دیگری حضرت علی مسلمني من بعده استخلفوا أمريَ

َني ا السنة، فتوىل أبو بكر تلك األمور وسدد وقارب واقتصد،  منهم صاحلِ وَ دُ أحييا السرية ومل يعْ

دو امیر   سپس مسلمانان بعد از پیامبر« .»وتوىل عمر األمر فكان مريضّ السرية ميمون النقيبة

ت و را زنده نگه داشتند و از سن  صالح را در میان خود خلیفه قرار دادند که آنها راه و روش پیامبر

امور مسلمانان را بدست گرفت و راه صواب را پیمود   راه و روش وی تجاوز ننمودند، پس ابوبکر

امر مسلمین را بدست گرفت و به درستی شخص نیکوسرشت و بزرگ و   روی کرد و عمر و میانه

 .»پسندیده بود
کید می  علی کرد و آن  بر مشروعیت این خالفت و بیعت که استوار با رأی و نظر شورا بود، تأ

دانست و در زمان خالفت خود هنگامی که کارها بر او آشفته و مختل شده  را مورد رضایت خدا می

کرد نه به استناد  بودند، به استناد خالفت خلفای پیش از خودش مشروعیت خالفتش را ثابت می

 ای دروغین که بعضی از منتسبین آن حضرت مدعی هستند.ه نصوص

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر «نویسد:  می  های خود به معاویه در یکی از نامه

فإنام  ،وعمر وعثامن عىل ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار، وال للغائب أن يرد

ىل رجل وسموه إماماً كان ذلك هللا رضاً، فإن الشور للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا ع

خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري 

به درستی کسانی که به « .١»سبيل املؤمنني، وواله اهللا ما توىل، ويصليه جهنم وساءت مصرياً 

اند، هیچ فرد حاضری حق  من هم بیعت کرده داده بودند با  آن بیعتی به ابوبکر، عمر و عثمان

ندارد کس دیگری را انتخاب کند و هیچ غائبی حق ندارد آن را رد کند. مجلس شورا حق مهاجرین و 

انصار است و بر هر کسی اتفاق کردند و آن را امام قرار دادند، پس او امام بر حق و مورد رضایت 

و انصار باشد و آن را مورد طعن قرار دهد و به  است، و اگر کسی مخالف رأی مهاجرین  خداوند

گردانند و اگر سر باز زند با او  بدعت متهم کند، مهاجرین و انصار با نصیحت آن را بر حق برمی

را در پیش نگرفته است و خداوند او را به آنچه که در پیش گرفته   جنگند؛ زیرا او راه مسلمانان می

 .»و جهنم بد سرنوشتی استکند  سپارد و به جهنم داخل می می

                                           
 تخریج این روایات از منابع شیعه در باب سوم خواهد آمد. -١
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را به شیخین   های اولی هر چند علی رفت حتی نزد شیعه کار مسلمانان به این صورت پیش می

 .١گرفتند کردند و جایگاه آن را کم و نادیده نمی دادند، اما هیچ وقت فضیلت آنان را انکار نمی تفضیل می

  رخ داد. که  النورین شهادت عثمان ذی تا اینکه آن فتنه و آشوبی اتفاق افتاد که به دنبال آن

شروع شد و رو به ازدیاد و افزایش   ی تشیع به نسبت حضرت علی پس از آن انحرافات در عقیده

بودند و   گرفت؛ بعضی قائل به شایستگی امامت علی های گوناگونی را به خود  آورد و شیوه

  و تقدیم او بر عثمان  فضیلت علیرا قبول نداشتند، سپس کسانی قائل به   امامت معاویه
بر خلفاء پیشین شدند تا اینکه مسأله به درازا کشید   بودند؛ بعد کسان دیگری قائل به تقدیم علی

  و کسانی دیگر آمدند و گفتند: از طرف خدا و رسولش نص صریح بر خالفت و امامت علی

ی این پندار و  اند. سپس در نتیجه بوده و خلفای پیشین غاصب بوده  آمده است و حق با علی

، کفر دوستداران صحابه، قول به تحریف و  اقوال، صاحبان آنها را به اعتقاد مرتد بودن صحابه

دهد  و احادیث و آثاری که مخالف معتقد آنان باشد، کشانید و این نشان می  تأویل قرآن و رّد هر آیه

است و از حالت   گرفته  طور تدریجی بسیار از آنچه از ابتدا وجود داشته، فاصله  هکه این مسأله ب

روی و انحراف کشیده شده و مراحلی را پشت سر گذاشته است که  روی به غلو و زیاده اعتدال و میانه

 اند. نیاز فراوانی به تدبر و تأمل دارد تا مشخص شود چه کسانی و چه اسبابی در پشت پرده بوده

 کمک کردند.  وجود نص بر امامت علی  ند مسأله به تثبیت و ترسیخ اعتقاد اهل تشیع بهچ

: آن فضائل و مناقبی که  ی اخالق و فضائل علی از جمله کثرت و زیاد بودن روایات درباره

 صحابه در زمان فتنه و آشوبی که دامنگیر آن حضرت بودند، روایت کردند.

احادیث و روایاتی که  شیان بر علیه وی قیام کردند، صحابهدر آن زمانی که دشمنان و شور

ی اینگونه روایات حیله و مکر  ی فضائل آن حضرت آمده بود، روایت کردند تا به وسیله درباره

دشمنانش را باطل سازند، ولیکن در زمان خلفای پیشین وضعیت چنین نبود، زیرا هیچ سببی برای 

 شت.بیان فضائل اخالقی آنها وجود ندا

اما سوء فهم و برداشت از این روایات، اهل تشیع را وا داشت تا اینکه صدها حدیث را در تأیید 

 در البالی کتاب ذکر می مذهب و اعتقادات خود وضع نمایند و به علت
ً
کنیم، بسیاری  هایی که بعدا

روایات را با هزاران  اهل تشیع این  اند، که منابع مسلمانان نفوذ کرده و منتشر شده  از این روایات به

روایت دیگر قاتی کردند. و با گذشت زمان جزء ضروریات مذهب اهل تشیع شدند. این روایات در 

                                           
 )».٢٢: (فرق الشیعة) ٣٧: (هویة التشیعاند برای مثال مراجعه شود به  اهل تشیع به این اقرار نموده -١
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دست   منابعی که خود در اختیار دارند وجود دارد و آنها را به دور از دسترس سایر مسلمین دست به

 نیز نهفته است. نمایند و در خود آن روایات هسته نابودی بسیاری از معتقداتشان می

زمینه را برای آنها فراهم آورده تا  -یعنی نبودن دسترسی به منابع اصلی اهل تشیع-و این حقیقت 

چنین دالیلی در   که گمان این  اند، متقاعد سازند، به مخالفانشان را به آنچه که خود بدان باور یافته

لت وجود آن روایات در ع  که شود، بدون این های مخالفانشان نیز یافت می ضمن کتاب

در اذهان پیروانشان چه برسد به سایر   این خود باعث ایجاد شبهه  هایشان را بیان دارند که نوشته

 است.  گونه شناختی ندارند، فراهم نموده مسلمانان که از اینگونه حقایق هیچ

است، رّدی های خود که مخالف اهل تشیع  از کتاب  علماء اهل سنت و جماعت تنها با استفاده

 بزرگ بر اهل تشیع نوشته
ً
تألیف  »منهاج السنة«ترین کتاب که در رّد اهل تشیع نوشته شده  اند، مثال

 است. /اإلسالم ابن تیمیه  شیخ

توان با آن روایات بر علیه آنان نوشت،  شاید از وجود روایاتی که در منابع آنها وجود دارد و می

 خالی است.

معتبرترین کتاب اهل تشیع که در اثبات عقاید آنان نوشته شده که  حتی از آوردن یک روایت از

ها  شود که اینگونه کتاب عبارت است از کتاب (الکافی) تألیف کلینی خالی است، از اینجا روشن می

آن   اند. لذا در طول تاریخ اهل تشیع خود را ملزم به چقدر دور از دسترس علمای اهل سنت بوده

 گوید:  می  اند که ی علمی استدالل ورزیده این قاعده  و به  و امثال ایشان ندانسته  های ابن تیمیه پاسخ

 .»مذاهب ال تُؤخذ إال من كتبها، وجيب إلزام اخلصوم بام ألزموا أنفسهم بهـإن ال«
های آنها گرفته شود و باید دشمن را به آنچه که خود بدان ملتزم و  الی کتاب مذاهب باید از البه«

 .»معتقداند، شکست داد
» وصنص ت در پرتوامام«ما این کتاب مختصر را بر طبق عالقه و رغبت اهل تشیع تحت عنوان 

ایم و به  شود در آن به هیچ گونه مسائل عقلی نپرداخته ایم و چنانچه از عنوان کتاب معلوم می نوشته

 ایم. هحمد خداوند به یک روایت از روایات مخالفان اهل تشیع استناد نکرد

 نویسیم. ابواب چهارگانه کتاب را خیلی کوتاه و مختصر می

امامت و جایگاه آن و سپس نصوصی که داللت بر   ی اعتقاد اهل تشیع راجع به باب اول درباره

این معتقد دارند و بیان اینکه این نصوص و روایات داللت بر عدم اثبات امامت دارند نه اثبات آن، 

ا در این باب به صحت و ضعف و قبول و رّد این روایات طبق معیارهای است. همان  تعلق گرفته

 ایم. طرفین (اهل تسنن و تشیع) نپرداخته
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گونه دلیلی بر  در قرآن هیچ  که  و بیان داشته  ی امامت در قرآن پرداخته توضیح عقیده  باب دوم به

 است.  چالش کشانده  ا نیز بهگیری اهل تشیع در مقابل این حقیقت ر این معتقد وجود ندارد و موضع

ی روایاتی که اهل تشیع برای  باشد، درباره این کتاب می  ترین باب سپس در باب سوم که مهم

کنیم و در این باب تمام روایاتی را که از طریق  کنند، بحث می اثبات امامت علی به آنها استدالل می

پردازیم تا ببینیم آیا  ا به بحث و بررسی میی آنه کنیم و درباره ایم، ذکر می اهل تشیع بدست آورده

 رسند یا خیر؟ این روایات به ثبوت می

الحدیث اهل  های علم رجال  و آن هم فقط طبق معیارهای علم حدیث و جرح و تعدیل در کتاب

 کنیم. ی این گونه استدالالت بحث می تشیع و سپس درباره

لیهم أجمعین) و بیان فضائل و جایگاه صحابه الله ع صحابه (رضوان هو ابواب این کتاب را دربار

 رسانیم. گیری اهل تشیع در برابر این دالیل به پایان می در قرآن و سنت و اقوال ائمه شیعه و موضع

 سودمند است، هدایت فرماید.  سوی آنچه  ما را به  و از خداوند متعال خواهانیم که
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 باب اول
 ي امامت وجود دارد؟ آیا نصی درباره

همانا اهل تشیع معتقد هستند که امامت نیز همچون نبوت است و بدون وجود نصی از طرف 

پذیر نیست و امامت همچون  ، برای هیچ کسی امکان توسط رسولش ابالغ گشته  که  خداوند

وردگار است و جائز نیست که هیچ عصر و زمانی خالی از امامی واجب نبوت لطفی از جانب پر

گاه انسان حق انتخاب و تعیین امام  از طرف خداوند منصوب شده است و هیچ  باشد که  االطاعه

 ندارد و حتی خود امام حق ندارد کسی را به عنوان امام پس از خود تعیین کند.

اند؛ برخی از این روایات را به  را بر زبان ائمه وضع کردهها روایت  در این باره ده  گفتنی است که

کنید که امر امامت بدست ماست و به  آیا گمان می@اند که فرموده:  نسبت داده / امام محمد باقر

دهیم؟ خیر سوگند به خداوند به درستی امامت عهد و پیمانی است از  هر کسی که بخواهیم می

 .!شود برای اشخاصی معین تا اینکه به صاحب اصلی آن منتهی می  جانب رسول الله
به درستی «دهند که گفته است:  نسبت می / و در روایت دیگری آمده که به امام جعفر صادق

برای فردی معین، مشخص شده است و امام   از طرف خداوند  امامت عهد و پیمانی است که

 .١»بگیردحق ندارد آن را از کسی که بعد از اوست، 

بر امامان بعد از خود نص نهاده   ی اثنی عشر ـ دوازده امامی ـ بر این باورند که رسول الله شیعه

                                           
: اإلسناد قرب) ١٢٨: (الدین کمال) ١/٢٧٨: (الکافی) ١٣٩، ٧٥، ٧١، ٧٠، ٢٣/٨٧: (البحار) ٤٧٢: (البصائر -١

) برای بیشتر از این اگر خواستی ٥٦٩، ١/٨٥: (إثبات الهداة) ٣٥: (غیبة النعمانی) ٤٧٠: (بصائر الدرجات) ١٥٤(

 إن االمامة ال تکون إال) باب: ٢٣/٦٦( البحار) روایت آورده است، ١٤) و بعد از آن که (٤٧٠: (البصائرنگاه کن: 

، که در إن اإلمامة عهد من الله معهود من واحد إلی واحد) روایت آمده است الکافی: باب: ٢٥، که در آن (نصبال

 ) روایت آمده است.٤، که در آن (اإلمامة عهد من الله) باب إن ١٦٥: (اإلمامة والتبصرة) روایت آمده است: ٤آن (
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 شوند و نه زیاد که عبارتند از: است و آنها را تعیین و نام برده است که آنان دوازده امام هستند نه کم می

سال  ٢٣ین) است، متولد ـ یا امیرالمؤمن الـمرتضیکه ملقب به (  طالب ابن ابی علی -١

 هجری. ٤٠قبل از هجرت و متوفی سال 

 هجری. ٥٠هجری ـ متوفی  ٢حسن بن علی ملقب به (الّزکی ـ المجتبی) متولد  -٢

 هجری. ٦١هجری ـ متوفی  ٣ملقب به (سیدالشهداء) متولد   حسین بن علی -٣

 هجری. ٩٥هجری ـ متوفی  ٣٨العابدین ـ السجاد) متولد  ملقب به (زین  علی بن حسین -٤

 هجری. ١١٤هجری ـ متوفی  ٥٧ـ ابو جعفر) متولد   هیملقب به (الباقر ـ کن  محمدبن علی -٥

 ١٤٨هجری ـ متوفی  ٨٣ـ أبوعبدالله) متولد   هیملقب به (الصادق ـ کن  جعفربن محمد -٦

 هجری.

ـ أبوالحسن ـ أبوالحسن األول ـ أبوالحسن   هیاظم ـ کنملقب به (الک  موسی بن جعفر -٧

 هجری. ١٨٣هجری ـ متوفی  ١٢٨الماضی ـ أبو إبراهیم) متولد 

 ٢٠٣ـ متوفی  ١٤٨ـ أبوالحسن الثانی) متولد   هیملقب به (الرضا ـ کن  علی بن موسی -٨

 هجری.

هجری ـ متوفی  ١٩٥ـ أبوجعفر الثانی) متولد   هیملقب به (الجواد ـ کن  علی بن محمد -٩

 هجری. ٢٢٠

 هجری. ٢٥٤هجری ـ متوفی  ٢١٢ملقب به (الهادی ـ العسکری) متولد   محمدبن علی -١٠

هجری ـ متوفی  ٢٣٢ـ أبومحمد) متولد   هیملقب به (العسکری ـ کن  حسن بن علی -١١

 هجری. ٢٦٠

 . ٢٥٦) الغائب الـمنتظرـ مهدی ـ احلجة ـ القائم ـالمحمد بن حسن ملقب به ( -١٢

 گانه ي امامان دوازده هایی از روایات اهل تشیع درباره نمونه
اند و آنها را به خدا و رسول و صحابه و امامان  در این مورد صدها بلکه هزارها روایت را وضع کرده

 !ای جابرگوید:  اند، از جمله روایتی از امام باقر که به جابربن عبدالله انصاری می خود نسبت داده

ای، و آنچه مادرم  دهید  دختر رسول خدا ل  هاز لوحی که در دست مادرم فاطم به من خبر ده،

  ات رسول خدایرم که در حیگ به تو خبر داد که در آن لوح نوشته بود. جابر گفت: خدا را شاهد می

دم یت گفتم، و در دو دست او لوح سبزی دیتهن س نینزد مادرت فاطمه رفتم، و او را به والدت حس
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دم، به او گفتم: پدر و ید دیه رنگ خورشیدی، شبیکردم از زمرد است، و در آن نوشته سف که گمان

ن لوحی است که خدا به یست؟ پس فرمود: این لوح چیت، ای دختر رسول خدا، ایمادرم به فدا

اء از یه کرده است، در آن اسم پدرم و اسم شوهرم، و اسم دو پسرم و اسم اوصیرسول خود هد

 ل مادرت فاطمه و پدرم آن را به من عطا فرموده که من را به آن بشارت بدهد. فرزندانم هست،
ا آن نسخه یآ !پدرم فرمود: ای جابر .ای از آن نوشتم آن لوح را به من داد، و من آن را خواندم، و نسخه

ای از پوست  فهیکنی؟ گفت: آری. پس پدرم با او به منزل جابر رفت، پس صح را بر من عرضه می

تو در نوشته خود نظر کن تا من بر تو بخوانم. جابر در نسخه خود  !رون آورد، فرمود: ای جابریب قیرق

رم که یگ نظر کرد و پدرم آن را قرائت کرد، حرفی با حرفی مخالف نبود. جابر گفت: خدا را شاهد می

 دم:ین نوشته دین چنیدر لوح ا

غمبر او، نور او یم برای محمد پیز حکین کتابی است از خداوند عزیا بسم اهللا الرمحن الرحيم

 !ن نازل کرده است، ای محمدین آن را از نزد رب العالمیل او، که روح االمیر او، حجاب او و دلیسف

م کن اسمای من را، و شکر کن نعمت های من را، و انکار مکن آالی من را (الطاف باطنی من یتعظ

ت. شکننده جباران، دولت رساننده به مظلومان، سیی نیرا) همانا منم خداوندی که به جز من خدا

ر فضل من یست، هر کس به غیی نیجزا دهنده روز جزا، همانا منم خداوندی که به جز من خدا

ان را به آن عذاب نکرده یر عدل من بترسد او را عذابی کنم که احدی از جهانیا از غیدوار باشد، یام

 .باشم، پس من را عبادت کن و بر من توکل کن

در ادامه پس از معرفی عظمت و جبروت و کبریای خود و امر و سفارش رسول گرامی اسالم به 

 کند:شکر و حمد و توکل، جانشینان و اوصیای رسول خدا را اینگونه توصیف می

ی یش وصیامش کامل شود و مدتش منقضی گردد، مگر آن که برایغمبری نفرستادم که ایهمانا پ

ا، و گرامی داشتم یت دادم وصی تو را بر اوصیا و فضلیلت دادم تو را بر انبیضقرار دادم، و همانا من ف

پدرش  امامت ن، پس حسن را بعد از تمام شدن مدتیتو را به دو شبلت و دو سبطت، حسن و حس

و  ١دار وحی خود قرار دادم، و او را اکرام کردم به شهادت ن را خزانهیمعدن علم خود قرار دادم، و حس

دی است، و درجه او از تمام شهدا باالتر یختم کردم برای او به سعادت، پس او افضل از هر شه

له عترت او ثواب یاست، کلمه تامه خود را با او، و حجت بالغه خودم را نزد او قرار دادم، به وس

                                           
شهادت و اکرام و خوشبختی بوده است و این تعارض دارد   این روایت دلیل است بر اینکه کشته شدن حسین -١

 شود. ها بر پا می که در ایام عاشورا در حسینیه  با شعارهای غم و اندوه و حسرت بر شهادت حسین
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پسر او ای گذشته من، و ینت اولین و زید العابدیکنم، اول آنان علی است، س دهم و عقاب می می

علم من، و معدن حکمت من است، به زودی  -شکافنده-ه جد محمود او، محمد است که باقر یشب

، (سخن او را نپذیرد) ب کنند، کسی که بر او رد کندیو رک شوند کسانی که در جعفر ش میک هال

مقام جعفر را گرامی قطعا است که از من این حق کالم مثل کسی است که بر من رد کرده است، 

گردانم، بعد از او موسی است، که در  اوران و دوستانش مسرور مییروان و یپرباره دارم، و او را د می

شود، و حجت من  ن که رشته فرض من منقطع نمییر شود، برای ایفراگیک زمان او فتنه کور تار

انکار  کی از آنان رایراب می شوند، کسی که یای من با جام سرشار سیگردد، همانا اول مخفی نمی

ر دهد بر من افترا بسته است، و ییای از کتاب من تغ هیکند نعمت من را انکار کرده است، و کسی که آ

ب من، و مختار من، وای بر افترا بندان و انکار یهنگامی که منقضی شده مدت موسی بنده من و حب

نبوت را بر دوش او ن یاور من و کسی که بارهای سنگی، ولی من، )س (امام رضا کنندگان در علی

کشد، و  ت مستکبری مییمی گذارم، و او را به شدت و قوت در انجام آنها امتحان می کنم، او را عفر

ن خلق من دفن می شود، حق است قول از من، یدر شهری که آن را بنده صالح بنا کرده، پهلوی بدتر

رث علم او، پس او معدن علم من، فه او بعد از او، و وایاو را مسرور می کنم به محمد پسر او، و خل

ای به او مگر آن که بهشت را  آورد بنده مان نمییوموضع سر من و حجت من بر خلق من است، ا

تش که همه آنان سزاوار آتش یدهم، و شفاعتش را نسبت به هفتاد تن از اهل ب گاه او قرار مییجا

اور من، و شاهد در خلق یمن و  رم، و ختم می کنم به سعادت برای پسرش علی، ولییپذ باشند می

نه دار علمم، حسن را، یآورم دعوت کننده به راهم، و خزرون میین بر وحی من، از او بیمن، و ام

 .١ن استیکنم آن را به پسر او، محمد، که رحمة للعالم وکامل می

اند که گفته: هنگامی که مرا در شب معراج به آسمان بردند خداوند  روایت کرده  از رسول الله

گاهی یافتم در میان آنها تو را انتخاب کردم و  به من وحی کرد و گفت: ای محمد! من بر اهل زمین آ

های خود بیرون آوردم من محمود یعنی  تو را به پیغمبری مبعوث کردم و برای تو نامی را از نام

گاهی پیدا  شده) هستم و تو محمد یعنی (ستایش (ستایش شده) هستی، و بار دیگر بر اهل زمین آ

کردم و در میان آنها علی را انتخاب نمودم و او را وصی و خلیفه و همسر دخترت و پدر نوادگانت 

                                           
 غیبة) ٣٧١: (إعالم الوری) ٤١: (االحتجاج) ١٠١: ( غیبة الطوسی) ١/٤٨: (عیون أخبار الرضا) ١/٥٢٧: (يالکاف -١

:  أمالی الطوسی) ٢٩٠: (الدین کمال) ١/٢٩٧: (المناقب) ٢١٠: (االختصاص) ٢٦٢: (اإلرشاد) ٢٩: (النعمانی

 إرشاد) ١٣٣: (منتخب األثر) ٢٠٢، ٣٦/١٩٥: (البحار) ٦٥١، ٥٥٨ ٤٧٠، ٤٥٩، ١/٤٥٤: (إتبات الهداة) ١٨٢(

 ).١٨: (األخبار ) جامع٢٩٠: (القلوب
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ها) و  های خود بیرون آوردم من علی األعلی (یعنی برترین برترین قرار دادم، و نامی را برای او از نام

او علی است و فاطمه و حسن و حسین را از نور دوتایی شما قرار دادم؛ سپس والیت و دوستی شما را به 

 دهم. مالئکه عرضه نمودم هر کدام از مالئکه والیت شما را قبول کند او را جزء مقربین خود قرار می

  سوی من برگردد در حالی کهپوسیده شود، سپس به   ای در عبادت من مانند مشکه ای محمد! اگر بنده

 دهم. ی عرشم قرار نمی والیت آنها را انکار کند در بهشت خود او را جای نخواهم داد، و او را در زیر سایه

آیا دوست داری که آنها را ببینی؟ گفت: بلی ای پروردگار!. خداوند فرمود: سرت را  ای محمد!

در باالی سرم قرار گرفته بودند. فاطمه، حسن، بلند کن. سرم را بلند کردم ناگهان دیدم نورهایی 

بن موسی، محمدبن  بن جعفر، علی بن حسین، محمدبن حسین، جعفربن محمد، موسی حسین، علی

ای  درخشنده هبن محمد، حسن بن علی و محمدبن حسن در وسط آنها همچون ستار علی، علی

ت: اینها امامان هستند و آن کسی که بود. گفتم: ای پروردگار! اینها چه کسانی هستند؟ گف  ایستاده

 . ١کند ایستاده کسی است که به نابودی ظالمان و منکرین و کافران، دل شیعیان تو را خوشحال می

به من وحی   فرمود: شبی که مرا به معراج بردند، خداوند  و در روایتی دیگر آمده که پیامبر

ای؟  اند بپرس که به چه چیزی مبعوث شده شده کرد که ای محمد! از پیامبرانی که قبل از تو مبعوث

اید؟ گفتند: به نبوت تو و والیت و دوستی علی بن  گفتم: ای پیامبران! به چه چیزی مبعوث شده

طالب و امامانی از فرزندان شما. سپس خداوند به من وحی کرد که به طرف راست عرش نگاه  ابی

بن حسین، محمدبن علی، جعفربن  ن، علیعلی، حسن، حسی  کنم. نگاه کردم ناگهان دیدم که

بن موسی، محمدبن علی، علی بن محمد، حسن بن علی و مهدی در  بن جعفر، علی محمد، موسی

 .٢خوانند میان نور نماز می

 ی: از جابربن عبدالله انصاری روایت شده است، گفت: هنگامی که خداوند آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 .]۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

با  یغمبر (خدا محّمد مصطفیاز قرآن) و از پ یروید! از خدا (با پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا«

د ینمائ ید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداریبه سّنت او) اطاعت کنک تمّس 

گرا بوده و مجر(مادام 
ّ

 .»عت اسالم باشند)یاحکام شر یکه دادگر و حق

                                           
: البحار) ٥٧٩، ٥٤٩، ١/٤٧٦: (إثببات الهداة) ١٠٣: (غیبة الطوسی) ٢٤٠: (الدین کمال) ١/٦١: (األخبار عیون -١

 ).١١٩، ١١٠، ١٠٤: (منتخب األثر) ٤٥: (غیبة النعمانی) ٢٤٥، ٢٦٢، ٢٨٠، ٣٦/٢١٦(

) ٢٧/٢٠٠) (٢٦/٣٠١) (١٨/٢٩٧) (١٥/٢٤٧: (البحار) ١١٢: (منتخب األثر) ١/٦٥٢: (إثبات الهداة -٢

)٢٦٢) (٣٦/٢١٦.( 
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األمر چه کسانی هستند که  ایم آن أولی را نازل کرد، گفتم: ای رسول خدا! خدا و رسولش را شناخته

خداوند اطاعت آنها را در کنار اطاعت تو ذکر کرده است؟ فرمود: ای جابر! آنها جانشینان من هستند و 

طالب سپس حسن سپس حسین بعد از او  سلمانان هستند که اولین آنها علی بن ابیبعد از من امام م

علی بن حسین سپس محمدبن علی که در تورات به باقر شناخته شده است. ای جابر! تو به او خواهی 

رسید و هرگاه به او رسیدی از طرف من به او سالم برسان؛ سپس جعفربن محمد ـ سپس موسی بن 

ن موسی سپس محمدبن علی، بعد علی بن محمد، سپس حسن بن علی سپس ب جعفر، سپس علی

 .١کند ی من حجت خداوند بر روی زمینش فرزند حسن بن علی ظهور می نام و هم کنیه هم

فرمود: هر کسی که دوست دارد که   روایت شده، گفت: پیامبر به علی  از امام رضا

ز او رویگردان نشود باید والیت و دوستی علی را قبول خداوند را مالقات کند خداوند او را بپذیرد و ا

کند، و هر کسی که دوست دارد خداوند را مالقات کند در حالی که خدا از او راضی باشد، باید 

والیت و دوستی فرزندت (حسن) را قبول کند و هر کسی که دوست داشته باشد خدا را مالقات کند 

یت و دوستی فرزندت (حسین) را قبول نماید، و کسی که هیچ غم و اندوهی بر او نباشد، باید وال

گناهان او را بخشیده باشد، باید والیت و   دوست داشته باشد که خداوند را در حالی مالقات کند که

دوستی علی بن حسین ملقب به سجاد را بپذیرد، و کسی که دوست دارد خداوند را در حالی 

وشن شوند، باید والیت و دوستی محمدبن علی ملقب به به مالقات او چشمانش ر  مالقات کند که

ی اعمالش در  باقر را بپذیرد، و کسی دوست داشته باشد که خداوند را مالقات کند در حالیکه نامه

دست راستش باشد، باید والیت و دوستی جعفربن محمد ملقب به صادق را قبول نماید، و کسی که 

خداوند را مالقات کند باید والیت و دوستی موسی کاظم دوست داشته باشد که در حالت پاکیزگی 

را بپذیرد، و کسی که دوست داشته باشد که در حالت خوشحال و خنده خداوند را مالقات کند، 

الرضا را بپذیرد، و کسی که دوست داشته باشد که خداوند را  بن موسی باید والیت و دوستی علی

های او به حسنات و نیکی تبدیل شده باشد،  ته باشد و بدیمالقات کند در حالیکه درجات او باال رف

باید والیت و دوستی محمد ملقب به جواد را بپذیرد، و هر کسی که دوست داشته باشد که خداوند 

را مالقات کند و جزء رستگاران باشد، باید والیت و دوستی علی ملقب به هادی را قبول کند، و هر 

القات کند و جزء کسانی باشد که از عذاب و عقاب خداوند در کسی که دوست دارد خداوند را م

امان باشد، باید والیت و دوستی حسن عسکری را قبول کند، و کسی که دوست دارد که خداوند را 

                                           
) ٣٦/٢٥٠) (٢٣/٢٨٩: (البحار) ١٠١: (األثر منتخب) ٦٦٥) (١/٥٠١: (الهداة إثبات) ٢٤١: (الدین کمال -١

 ).١/٤٩٩: (نورالثقلین) ١/٢٨٢: (مناقبـال
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مالقات کند در حالیکه ایمانش را تکمیل و اسالمش نیکو باشد، باید والیت و دوستی صاحب زمان 

 .١مهدی موعود را بپذیرد

د را از یای مردم، هر کس خورشفرمود:   گفت: پیامبر  روایت شده که  ن فارسیاز سلما

د به دامن دو ستاره ی ید به دامن ماه چنگ بزند، و هر کس ماه را از دست داد، بایدست داد، با

کی قطب شمال که به عنوان راهنما یبه هم واقع در نزدیک ار نزدین (نام دو ستاره ی معروف بسیفرقد

 هقطبی را گم کردید به بقی ه، و هرگاه ستاررند.) چنگ بزندیابی مورد استفاده قرار می گیو جهت 

فرمود: من خورشید هستم و   ی آن سؤال کردم. پیامبر ستارگان درخشان متوسل شوید، و درباره

ند علی ماه است و هرگاه من را از دست دادی بعد از من به او دست بگیرید، اما ستارگان قطبی عبارت

از حسن و حسین، هرگاه ما را گم کردید دست به آنها بگیرید، و اما ستارگان درخشنده نه تا امام 

باشند. گفتم:  کنند و به اندازه عدد نوادگان یعقوب و یاوران عیسی می بعد از من ظهور می  هستند که

طالب و دو  علی بن ابی شان ترین ای پیامبر خدا! آنها را برای من نام ببر. گفت: اولین آنها و بزرگ

ی علم  العابدین محمدبن علی شکافنده العابدین و بعد از زین فرزندش هستند و بعد از آنها زین

بن عمران آن کسی که در زمین  نام موسی پیامبران و صادق جعفربن محمد و فرزندش کاظم هم

 .٢مهدی موعودشود و دو تا راستگویان علی و حسن و  غربت به نام فرزندش محمد کشته می

فرمود: ای حسین، تو امام و   روایت کرده است که پیامبر  آن هم از پیامبر  از أبی هریره

) تا از فرزندان تو امامان نیکوکار هستند... تا اینکه فرمود: ٩فرزند امام و پدر امامان هستی نه (

نام  آید هم ه دنیا میپیامبر دست را روی دوش حسین گذاشت و گفت: از پشت حسین مرد مبارکی ب

ترین انسان به من است، او  نام من و شبیه آید هم جدش علی است و از پشت علی فرزندی به دنیا می

شود، در  آورد که به آن جعفر گفته می شکافد و خداوند از پشت او کلمه حق را بیرون می علم را می

د، مرا رد کرده و قبول ننموده است و گفتار و کردارش صادق است و هر کسی او را رد کند و قبول نکن

هم نام موسی بن عمران و از پشت موسی   آورد که خداوند از پشت جعفر فرزند پاکی را بیرون می

آید که آن را رضا خوانند و جای علم و معدن بردباری است، و از پشت علی  فرزندش علی بیرون می

ترین مردمان است و از نظر صورت  الق پاکاز نظر اخ  آید که فرزندش محمد ستایش شده بیرون می

دامن و  پاک  شود که و ظاهر زیباترین مردمان است، و از پشت محمد فرزندش علی خارج می

                                           
) ٣٦/٢٩٦) (٢٧/١٠٨: (البحار) ١٢٠: (األثر منتخب) ١/٥٢٤: (الهداة إثبات) ١٧٥: (الفضائل) ٣٨: (الروضة -١

 ).١٠٠: (األثر منتخب) ٣٦/٢٨٩: (البحار) ١/٥٧٦( اثبات الهداة) ٦: (األثر کفایة

 ).١٠٠( األثر تخب) من٣٦/٢٨٩: (البحار) ١/٥٧٦: (الهداة إثبات، ٠٦: کفایة األثر -٢
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فردی ناطق و گویا و پدر   شود که راستگو است و از پشت او حسن مبارک، متقی و پاک خارج می

 .١آید حجت خدا و از پشت حسن قائم آل و بیت ما بیرون می

فرمود: جبرئیل به من خبر داده که   روایت کرده که پیامبر  روایت و او از پیامبر ل از عایشه

کند از آنها انتقام  ی امام که از آل بیت قیام می به واسطه  رسانند و خداوند امتم حسین را به قتل می

ن نفر از اوالد حسین است کند؟ گفت: نهمی گیرد. گفت: آن امام کیست که از میان ما آل بیت قیام می می

کند و او را نزد  و گفت: به این صورت پروردگارم به من خبر داده که از نسل حسین فرزندی را خلق می

آورد و در نزد خود او را محمد  خود علی نامگذاری کرده است، سپس از نسل علی فرزندش را بیرون می

در نزد خود او را حسن نام نهاده است   آورد که ینام نهاده است. سپس از نسل محمد فرزندش را به دنیا م

 .٢آورد ی حق و زبان راستگو و مظهر حق و حجت خدا بر مردم را به دنیا می و از نسل حسن کلمه

  روایت شده که فرمود: جبرئیل به من خبر داد و گفت: هنگامی که خداوند  از رسول الله

ردگارا! به نظر من این نامی که بر روی عرش ثبت نام محمد را بر روی عرش ثبت نمود، گفتم: پرو

ای بزرگوارترین مخلوق تو است، خداوند در میان آسمان و زمین دوازده امام را به من نشان داد  کرده

که شبح و جسد بدون روح بودند. جبرئیل گفت: پروردگارا! به حق آنها در نزد تو سوگند به من بگو 

طالب است، و این نور حسن و  فرمود: این نور علی بن ابی که آنها چه کسانی هستند؟ خداوند

بن حسین است، و آن نور محمدبن علی است، و آن نور جعفربن  است، و آن نور علی  حسین

بن موسی است، و آن نور محمدبن علی  بن جعفر است، و آن نور علی محمد است، و آن نور موسی

است، و آن نور علی بن محمد است، و آن نور حسن بن علی است، و این نور حجت که در 

 .٣ند، استک آخرالزمان ظهور پیدا می

فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند به سوی عرش  از امیرالمؤمنین روایت شده گفت: پیامبر

، محمد را به علی تأیید و به ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا« نگاه کردم که در آن نوشته شده بود

ن نورها چه کسانی سپس دوازده نور را دیدم و گفتم: پروردگارا! ای» ی علی یاری نمودم واسطه

ای محمد! این انوار امامانی است از نوادگان تو. علی گفت: ای رسول الله!   هستند؟ ندا داده شدم که

های من  ی من بعد از من هستی. قرض کنی؟ فرمود: بله، تو امام و خلیفه آیا آنها را به من معرفی نمی

                                           
 ).٣٦/٣١٣)، البحار: (١/٥٨١)، إثبات الهداة: (١١ة األثر: (یکفا -١

 .)١٠٦: (األثر منتخب) ٢٦/٣٤٨: (البحار) ١/٥٩٦: (إثبات الهداة) ٢٥: (کفایة األثر -٢

 ).١١٣: (األثر منتخب) ٣٦/٣٤١: (البحار) ١/٥٩٢: (إثبات الهداة) ٢٢: (کفایة األثر -٣
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فرزندت حسن و حسین و بعد از حسین  کنی، پس از تو دو های من وفا می کنی، به وعده را ادا می

العابدین، و بعد از علی فرزند او محمد که او را باقر خوانند، و پس از محمد  فرزندش علی زین

فرزند او جعفر که او را صادق گویند، و پس از جعفر فرزند او موسی که او را کاظم خوانند، و بعد از 

از علی فرزند او که او را زکی خوانند، و بعد از محمد  موسی فرزند او علی که او را رضا نامند، و بعد

پسر او علی که او را نقی گویند، و بعد از علی پسر او حسن که او را امین گویند، و امام قائم که از 

 .١نمایند ، ظهور میترین مردمان به من است نام من و شبیه نوادگان حسین است و او هم

ال إله «به معراج بردند، دیدم که بر روی عرش نوشته شده بود:  و در روایتی آمده: هنگامی که مرا

محمد را به علی تأیید و یاری کردم و دوازده نام را دیدم که به نور نوشته » اهللا  إال اهللا حممد رسول

ام و پس از آنان نه تا اسم بودند سه بار نوشته  طالب و دو نوه بن ابی شده بودند که در میان آنها علی

موسی و های جعفر و  ود علی علی علی و دوبار نوشته شده بود محمد محمد و همچنین نامشده ب

درخشید. گفتم: پروردگارا! این نام چه کسانی است؟  میان آنها میحسن و امام زمان و حجت در

 به دوستداران آنها پاداش  پروردگارم مرا ندا داد: ای محمد! اینها اوصیاء و از نوادگان تو هستند که

 .٢کنم دارند، مؤاخذه می دهم و کسانی را که آنها را دوست نمی می

و از باقر روایت شده گفت: خداوند هنگامی که ابراهیم را خلق کرد چشمان او را روشن کرد و 

در کنار عرش نوری را دید. ابراهیم پرسید: پروردگارا! این نور چیست؟ به او گفته شد: این نور علی 

ابراهیم در کنار او سه تا نور را دید. ابراهیم گفت: پروردگارا! من این نورها است و  طالب بن ابی

و حسین است. گفت: پروردگارا! من نه نور  چیستند؟ گفت: این نور فاطمه و دو فرزندش حسن

اند. گفته شد: ای ابراهیم! آنها امامانی از فرزندان علی و  بینم که به دور آنها حلقه زده دیگر را می

 هستند. ابراهیم گفت: پروردگارا! به حق این پنج نفر سوگند اینان چه کسانی هستند؟ فاطمه

گفته شد: ای ابراهیم! آنها علی بن حسین و فرزند او محمد و فرزند او جعفر و فرزند او موسی و 

 .٣پسر او علی و پسر او محمد و پسر او علی و فرزند او حسن که امام زمان فرزند اوست

                                           
 ).٣٦/٣٥٥: (البحار) ١٢١: (األثر منتخب) ١/٥٩٨: ( إثبات الهداة) ٢٨: (کفایة األثر -١

: البحار)، ٦٠١( ٥٩٨، ٥٩٥، ٥٩٠، ٥٨٨، ٥٨٦، ٥٨٤، ١/٥٨٠: (الهداة إثبات)، ١٨، ١٤، ١٠: (األثر کفایة -٢

 ).١٢٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤: (األثر منتخب) ١/٢١٠: (مناقبـال)، ٣٩٠، ٣٣٢، ٣٢٥، ٣٢١، ٣٦/٣١٠(

، ٣٦/١٥١: (البحار) ٥٢٣، ١/٦٤٦: (إثبات الهداة) ١٦٦: (الفضائل) ٣٣: (الروضة)، ٢/٤٩٦: (اآلیات تأویل -٣

 ).٤/١٨٧ك: (مستدرـال) ٤/٢٠: (البرهان) ١٣٨، ١١٦: (األثر منتخب) ٨٥/٨٠) (٢١٣
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فرمود: شبی که مرا به معراج بردند قصرهایی   پیامبر  روایت شده که  منیناز امیرالمؤ

آن قصرها را توصیف کرد تا اینکه فرمود: جبرئیل به من گفت: خداوند این قصرها را   دیدم. پیامبر

ی تو پس از تو بر امتت است که اکثریت به  برای شیعیان برادرت علی خلق کرده است و او خلیفه

آنها است و از همه بیشترند، و همچنین برای شیعیان فرزندش حسن است و بعد از او برای شیعیان 

باشد و پس از او برای شیعیان علی بن حسین و پس از او برای شیعیان فرزندش محمدبن  یحسین م

بن جعفر، و  علی و پس از او برای شیعیان فرزندش جعفربن محمد و بعد از او برای شیعیان موسی

پس از او برای شیعیان علی بن موسی و پس از او برای شیعیان فرزندش محمدبن علی و پس از او 

یعیان فرزندش علی بن محمد و پس از او برای شیعیان فرزندش حسن بن علی و بعد از او برای ش

های  برای شیعیان فرزندش محمد مهدی خلق کرده است. ای محمد! اینها پس از تو امامان و پرچم

 .١های تاریکی هستند هدایت و چراغ

 ی: یهی آ درباره  روایت شده که پیامبر  باز هم از امیرالمؤمنین علی

ُ ٱ﴿ َ�ٰ ٱ نُورُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 . ]۳۵[النور: ﴾ ِض �ۡ�

) تو هستی (مصباح مصباح) حسن و حسین ةوالـمشكا) نام من است (النورفرموده: ای علی! (

يوقد من ) علی بن حسین است (کأنها کوکب دری) محمدبن علی است. (الزجاجةهستند (

) محمدبن رشقية ال) علی بن موسی، (نةزيتوجعفر، () موسی بن مباركة) جعفربن محمد، (شجرة

 .٢) قائم و مهدی استيضيئ) حسن بن علی و (يكاد زيتها) علی بن محمد، (وال غربيةعلی، (

 دانستم اگر معنی آیه همین است پس به چه زبان و لغتی معنی قرآن را باید فهمید! ای کاش! می

 وت کن.خواننده محترم! خودت بر این گونه روایات قضا 

در آن شبی که فوت کرد،    روایت شده است که رسول الله  و باز هم از علی امیرالمؤمنین

نوشت)  فرمود (و علی می ت خود را امال مییاور و حضرت وصیای ابا الحسن کاغذ و دواتی بفرمود: 

دوازده نفر مهدی است شان ینجا که فرمود: ای علی پس از من دوازده نفر امام و بعد از اید به ایتا رس

د ید شایگو »ايقاظ اهلجعة«خ حّر عاملی در کتاب یش  کهث مجمل است ین جمله از حدی(معنای ا

در ن نفر از دوازده امام هستی، خدای تعالی تو را یا علی اولینجا علماء باشند)؛ و تو یمراد از مهدی در ا

                                           
 ).١/٦٥٥: (إثبات الهداة -١

 )١/٦٦٨: (الهداة إثبات -٢
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ن نامها یده و ایاعظم، و مأمون مهدی نامق اکبر، و فاروق ین، صدیر المؤمنیآسمان علی مرتضی، و ام

ز وصی بر یشان هستی، و نیست، ای علی تو وصّی من بر خاندانم زنده و مرده ایسته نیر تو شایبرای غ

را تو یک دار کند و هر یامت مرا دیرا که تو به همسری من باقی گذاری فردای قیک زنانم هستی، هر 

د، و تو پس از یز او را در صحرای محشر نخواهم دید و من نینخواهد دزارم و مرا یطالق دادی من از وی ب

د (خالفت را) به فرزندم حسن واگذار کن، که ین من بر امتم هستی، هر گاه مرگت رسیفه و جانشیمن خل

شان است) چون ین خویوندکننده بیار پیکوکار، و وصول، به معنی بسیاو بّر وصول است (بّر به معنی ن

د ین رسیحس  د مقتول بسپارد، چون هنگام شهادتین زکّی شهید آن را به فرزندم حسید بایاو وفاتش رس

فنات علّی (ثفنه به معنای پید العابدید به فرزندش سیبا
ّ
بندد و آن  ای است که سر زانو می نهین ذی الث

فنات  اش می ادی که از کثرت سجده در اعضای سجدهینه زیحضرت را به واسطه پ
ّ
بست ذی الث

د به فرزندش محمد باقر العلم بسپارد، و چون مرگ او یگفتند) بسپارد، چون هنگام وفات او رسد با می

د به فرزندش جعفر صادق واگذار کند و چون مرگ او فرا رسد، به فرزندش موسی بن جعفر یرسد با

و فرا رسد به د بسپارد؛ و چون مرگ اید بسپارد، و چون وفات او فرا رسد به فرزندش علی، بایکاظم با

د بسپارد؛ و ید واگذارد، و چون هنگام وفات او شود به فرزندش علی ناصح بایفرزندش محمد تقی با

د به فرزندش ید واگذارد، و چون وفات او برسد بایچون مرگ او در رسد به فرزندش حسن فاضل با

 .١استن دوازده امام یهم الّسالم بسپارد، پس این) آل محمد علیمحمد نگهبان (آئ

ی این روایات را ندارد و  ی اینگونه روایات بسیار زیاد است این کتاب گنجایش ذکر همه نمونه

آنچه که ذکر کردیم، کافی است برای کسانی که صاحبان خرد و عقل باشند و هر کسی که بخواهد 

 .٢اند، مراجعه کند بیشتر از این بداند باید به منابع و مراجعی که در آنها ذکر شده

                                           
 ).٣٦/٢٦٠: (البحار) ١/٥٤٩: (إثبات الهداة) ١٠٤: (غیبة الطوسی -١

 نگاه کن  -٢
ً
، که النصوص العامة علی إمامة األئمة) باب: ٦٧٥-١/٤٣٥: (إثبات الهداةبرای آگاهی بیشتر مثال

) باب: ٢٢٥-٣٦/١٩٢( بحاراألنوارهای آنها آورده است،  ) روایت را در تعیین امامان با ذکر تعداد و نام٩٢٧(

)، باب: نصوص ٣٧٣-٣٦/٢٢٦) روایت آمده است و همچنین مجلد (٢٢: که در آن (نصوص الله علی األئمة

 () که در آن ٤١٤-٣٧٣های ( است که آن روایات را در صفحه رسول الله
ً
 ) روایت ذکر کرده است.٥٥تقریبا

بیشتر کتاب  اإلمام الثانی عشر منتخب األثر فیهمه کتاب و نگاه  النصوص علی األثنی عشر کفایة األثر فینگاه: 

)، ۲/۴۹۶) (۲۰۵، ۱/۱۳۵: (اآلیات تأویل)، ۱۴۰-۹۷: (فیما یدل علی األئمة األثنی عشربه خصوص باب: 

)، کمال این: ۵۱، ۱۱۴: (مالی الصدوق)، ۵/۶۳۰) (۵۹۷، ۴/۲۳۹) (۳/۱۱۹) (۵۳۵، ۲/۱۹۲: (نورالثقلین

)، ۹۹، ۹۶، ۹۵، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰: (غیبة الطوسی) ۲۹۶، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۰، ۲۸۸، ۲۵۶، ۲۴۱، ۴۰(

 )، و غیر اینها.۵۳۲، ۱/۵۲۵: (يالکاف)، ۵۳، ۴۹، ۴۶، ۴۴، ۴۲: (غیبة النعمانی
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 ایگاه امامت و ائمه نزد اهل تشیعج
شیعه معتقد هستند که ایمان به والیت و دوستی ائمه اصلی از اصول دین است و بدون اعتقاد به آن، 

ی ارکان اسالم است و بر زبان  شود و جایگاه امامت همانند منزلت و جایگاه بقیه ایمان کامل نمی

والیت،  -١اند: اسالم بر پنج پایه بنا شده است:  اند که گفته و ائمه روایاتی را وضع کرده  پیامبر

 حج. -٥ی رمضان  روزه -٤زکات،  -٣نماز،  -٢

و در روایت دیگری آمده که: اسالم بنا شده بر گواهی به ال إله إال الله و أن محمدا رسول الله، بر 

 .١طالب رمضان، حج خانه خدا و والیت علی بن ابی ی ماه پا داشتن نماز، دادن زکات، روزه

  برند که خداوند ترین ارکان اسالم است و گمان می بلکه معتقد هستند که والیت از بزرگ

امامت را بیشتر از هر چیزی به پیامبرش سفارش کرده است: از امام صادق روایت شده که گفته: 

ی فرائض  بیشتر از همه  ر بار که رفته خداوندصد و بیست بار به معراج رفته است، ه  پیامبر

 .٢به والیت علی و ائمه به او سفارش کرده است

زکات،  -٢نماز  -١گذاری شده است:  جعفر گفته: اسالم بر پنج چیز پایه  از زراره روایت شده که

تر است؟ گفت: والیت  والیت. زراره گفته است: کدام یک از اینها بزرگ -٥حج  -٤روزه  -٣

 .٣تر است، زیرا والیت کلید آنها است بزرگ

ی آنها  به جز امامت در همه  بنابراین، هیچ جای تعجب نیست که اهل تشیع روایاتی را وضع کنند که

اند که گفته: اسالم بر پنج پایه بنا شده است:  رخصت را جائز بدانند، مانند روایتی که از باقر روایت کرده

                                           
)، ٥١٠، ٢٧٩، ٢٢١: (أمالی الصدوق) ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢/١٨: (يالکافمراجعه کن به این روایات و غیر آنها در:  -١

) ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٦، ١٣: (المحاسن) ٦٣٥، ٥٤٥، ٥٢٩، ٩١، ١/٩٠: (إثبات الهداه)، ١٥: ( ثواب األعمال

: بشارت المصطفی)، ٢/١١٧: (یاشیتفسیر الع)، ٩٤: (الشرایع علل)، ٣٥٦: ( الکشی رجال)، ٣٨: (کفایة األثر

) ١٠/٣٩٣: (البحار)، ٣٥٤: (الدین کمال) ١٢٧: (األثر منتخب)، ٢٢٦: (الروضة)، ٤/١٥١: (التهذیب)، ١٣٠(

)٣٧٧، ٣٧٦، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٦٨/٣١٧) (٤٠/٤٧) (٣٦/٤١٢) (٢٧/١٠٣) (١٠٥، ١٠٠، ٢٣/٦٩ ،

، ١٨، ١٥، ١/١٣( الوسائل) ٢٠٩: (الی المفیدأم) ٢٥٧، ١٥، ٩٦/٥) (٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٠، ٣٧٩

من الیحضره ) ٦٦٦، ٥٣٠: (أمالی الطوسی) ٧٣، ١/٧١: (الوسائل كمستدر) ١٠/٣٩٥( ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢١، ٢٠

 ).٥/٥٩٨) (٤/٥٦٥) (٥٩٠، ١/٥٠٣: (نورالثقلین)، ١٣١، ١/١٠١: (الفقیه

: تأویل اآلیات)، ٦٦٦، ١/٥٣٨: (الهداةإثبات )، ٢٣: (البصائر)، ٦٠١: (الخصال)، ١٤٩: (الشریع علل -٢

 ).٢/٣٩٤: (البرهان)، ٣/٩٨: (نورالثقلین)، ٢٣/٦٩) (١٨/٣٨٧: (البحار)، ١/٢٧٥(

: إثبات الهداة)، ٨٢/٢٣٤) (٦٨/٣٣٢: (البحار)، ١/١٩١: (العیاشی)، ٢٨٦: (محاسنـال)، ٢/١٨: (يالکاف -٣

 ).١/١٣: (الوسائل)، ١/٩١(
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والیت ما اهل بیت، در چهار  -٥روزه ماه رمضان  -٤حج خانه خدا  -٣ دادن زکات -٢اقامت نماز  -١

هنگام   برند که خداوند . و گمان می١رکن نخست رخصت هست، اما در والیت رخصت وجود ندارد

اند، مانند گفتار آنها: به  بعثت پیامبران از آنها به والیت عهد گرفته و در این باره روایاتی را وضع کرده

فرمود: ای علی! خداوند هر پیامبری را که فرستاده باشد او را به   به علی  رسول اللهدرستی که 

خواسته باشد یا نه. و در روایت دیگری آمده: خداوند هیچ پیامبری را   والیت تو دعوت کرده خواه

 باشد.ایمان داشته   و به امامت علی  به نبوت محمد  نفرستاده مگر اینکه از او پیمان گرفته که

گاه  و در روایتی آمده: از صادق روایت شده: والیت ما والیت خداوند است و خداوند هیچ

 پیامبری را مبعوث نکرده مگر با آن والیت باشد.

های تمام پیامبران نوشته شده است و خداوند  و از رضا روایت شده: که والیت علی در کتاب 

اش علی درود و سالم خداوند  و وصی  ه نبوت محمدایمان ب  هیچ پیامبری را نفرستاده مگر اینکه

 .٢است  بر آنان باد، را از آنان خواسته

اند که  اند و به امام صادق این قول را نسبت داده و والیت را مدار قبولی اعمال بندگان قرار داده

نمازهای  هپرسد دربار هرگاه در قیامت بنده در مقابل خداوند قرار گیرد، اولین چیزی که از او می

ی فرض و حج فرض و والیت ما اهل بیت است. اگر بنده به والیت ما  فرض، زکات فرض، روزه

شود و  اقرار نمود و سپس ادامه داشت تا هنگام مرگ. از آن مرد نماز و روزه و زکات و حج پذیرفته می

 .٣پذیرد اگر به والیت ما اقرار نکرد، خداوند هیچگونه عملی را از او نمی

نازل شد و گفت: ای محمد!   هم از امام رضا روایت شده است که گفته: جبرئیل بر پیامبرباز 

های هفتگانه را و آنچه که در میان آنها قرار دارد خلق  فرماید: آسمان کند و می خداوند به تو سالم می

از رکن و  تر ام و هیچ مکانی را بزرگ زمین و آنچه بر روی آن است خلق کرده هام و هفت طبق کرده

ها و زمین خلق کردم در کنار رکن و مقام به  ام، اگر عبدی در آن هنگام که آسمان مقام خلق نکرده

پرستش من مشغول شود و مرا بخواند و سپس با من مالقات کند و والیت علی را قبول نداشته باشد 

                                           
 ).٢/٢٢: (الکافی)، باز هم نگاه کن ١/٢٣: (الوسائل)، ٣٣٢، ٦٨/٣٧٦: (البحار)، ٢٨: (الخصال -١

: البحار) روایات ٩) (٧٢)، البصائر: (٣٤٣، ١٨: (االختصاصنگاه کن به این روایات در االختصاص و غیر آن:  -٢

، ١١٦، ١/٧٩اآلیات: ( )، تأویل١٥٥، ٣٦/١٥٤) (٢٧/١٣٦) (٢٩٧، ٢٦٢/٢٨٠) (٣٥٢، ٢٤/٣٣٠) (١١/٦٠(

)، ٢/١٢: (إثبات الهداة)، ١٤٨، ٤/١٤٧) (١/٢٩٤: (البرهان)، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٦٢، ٢/١٠٨) (٣٩٢، ١٥٥

 ).٦٨١: (أمالی الطوسی)، ١/٤٣٧: (يالکاف

 ).٢٧٠( األخبار عیون) ١٩، ٨٣/١٠) (٥٤/٣٩٠) (٢٧/١٦٧) (٢٤/٥١: (البحار)، ١٥٤أمالی صدوق: ( -٣
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 او را به سقر وارد خواهم کرد.

ها را داشته باشد،  ز قیامت اعمال نیک همچون کوهو در روایتی آمده: اگر هر کس از شما در رو

 برد. همراه نداشته باشد، خداوند او را به دوزخ می  را به  اما والیت علی

ها فاصله رکن و مقام است، اگر کسی به  ترین مقام العابدین آمده: بزرگ و در روایتی از زین

روز روزه باشد و در آن مقام قرار گیرد، عمر کند که نهصد و پنجاه سال بود، او در  ÷ ی نوح اندازه

گونه نفعی  باشد، هیچ  والیت ما اهل بیت ایمان نداشته  به  سپس خداوند را مالقات کند در حالی که

 رسد. به او نمی

ای هزار سال خداوند را عبادت  روایت نموده که گفت: اگر بنده  طالب بن ابی و از جد خود علی

ای هزار سال خداوند را  رد تا به والیت ما اهل بیت اعتراف نکند و اگر بندهپذی کند خداوند آن را نمی

پذیرد تا والیت ما اهل  عبادت کند و اعمال هفتاد و دو پیغمبر را همراه داشته باشد، خداوند از او نمی

 کند. بیت را نشناسد و بدان اعتراف نکند وگرنه خداوند او را بر روی صورت به جهنم داخل می

روایتی آمده: به خدا سوگند اگر تا اینکه گردنش قطع شود، سجده کند خداوند بدون والیت در 

داری کند و در روز  پذیرد. و در روایت دیگر آمده: به خدا سوگند اگر مردی شب زنده ما از او نمی

ند روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه بدهد و تمام عمرش حج کند تنها به والیت یک ولی اعتراف نک

. و به پیامبر خدا نسبت ١او بر خداوند هیچ حقی ندارد که به او پاداش دهد و از اهل ایمان هم نیست

. و به امام ٢کنند از اسالم خارج هستند را ترک می  اند که گفته: کسانی که والیت علی داده

 .٣پرست است کند همانند بت را انکار می  اند که گفته: کسی که والیت علی صادق نسبت داده

                                           
، ٢٩٠، ٢٦٠، ١٩٠: (أمالی الصدوق)، ٢/١٨) (٤٣٦، ١/٣٧٢: (يالکافنگاه کن این روایات و غیر آنها از باب:  -١

) ٢٦/٣٤٩) (١١٣، ١١١، ٢٥) (٢٩٤، ٢٨٦، ٢٣/٢٢١) (١٣/٣٣٩) (١٧٦، ٧/١٦٠) (٢/٣٠: (البحار)، ٣٩٦

)٣٧/٦٢) (٣١٥، ٣١٤، ٣٠٢، ٢٦٢، ٢٤٥، ٢٢٣، ٣٦/٢١٦) (١٩٢، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٨، ٢٧/١٦٧ (

أمالی )، ٩٩/٢٢٩) (٧٨/٢٢٥) (٧٣/١٢١) (٧٢/١٣٣() ٦٨/٣٣٣) (٤٧/٣٥٧) (٤٦/١٧٩) (٤٢/١٤٣(

)، ٢٨٦، ٢٢٤، ٩١، ٩٠: (المحاسن)، ١٩٧، ١٨٩: (ثواب األعمال)، ٤٢٢، ٢٥٣، ١٣١، ٧٢/١٠٤: (الطوسی

: العیاشی)، ٤٢: (أمالی المفید)، ٥٣٤، ٤/٣٥٣) (٢٦١، ٢/٢٢٥: (نورالثقلین)، ١٦/٧٦) (١/١٢٣: (الوسائل

)، ١٤٦( الدین کمال)، ١٦١، ٣/٤٠) (٣٩٦، ١/٢٧٩: (البرهان)، ١١٩، ١١٧، ١٠٥: (األثر منتخب)، ١/٢٨٦(

 تأویل)، ٢٢٦: (الروضة)، ٤٩: (الفوائد کنز جامع)، ٢٤٨: (الکشی)، ٩٥: (غیبت الطوسی)، ٣٤( األخبار عیون

 ).٧٠: (غیبة النعمانی)، ٢/١٧٨) (١/١٣٧: (إثبات الهداة)، ٢/٥٢٢) (٣١٥، ١٠٦، ١/٩٨( اآلیات

 )٧٢/١٣٤) (٣٩/٣٠٢) (٢٧/٢٣٨: (البحار)، ٨٩: (محاسنـال -٢

 ).٥٤/٣٩٠) (٢٧/١٨١) (٢٤/١٢٣: (البحار)، ١٠٥: (البصائر -٣
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به خاطر این است که شیخ مفید اجماع شیعیان امامی را نقل کرده که هر کسی امامت یکی از ائمه را 

انکار کند و فرض بودن اطاعت از آنان را انکار نماید، کافر و گمراه و مستحق ابدی بودن در جهنم 

هایی را به این مسأله تخصیص  آنجا که بعضی از مؤلفین باب. در این مورد روایات بسیار است تا ١است

 باب: اعمال بدون والیت پذیرفته نمی داده
ً
 .٣ها . و باب: کافر بودن مخالفین و ناصبی٢شوند اند، مثال

اند مگر اینکه سهمی از این عقیده را  اهل تشیع هیچ چیزی را از آسمان و زمین فراموش نکرده

 اند. برای آن قرار داده

شاید نقل کردن موارد مورد نیاز از این روایات ـ که مشتی از خروار است ـ خود توضیحی باشد که 

کنند که از روی جریان آب و روی طبقات  نیاز بیشتر به توضیح نداشته باشد. اهل تشیع روایت می

 .٤»مننيمؤـال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی أمريال«ها نوشته شده است:  ی کوه زمین و قله

 .٥»ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی وصيه«ی زمین نوشته شده:  های هفت طبقه و روی کوه

ال إله إال اهللا حممد «ی او است، و بر روی ماه و خورشید نوشته شده:  وصی و خلیفه  یعنی علی

 .٦»مؤمننيـرسول اهللا علی أمريال

 .٧»ی زمین است علی نور هفت طبقه«شده: و در روایتی آمده: که از یک روی خورشید نوشته 

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا «سایه افکنده بود، نوشته شده بود:   و بر روی ابری که بر پیامبر

 .»که سرور وصیان است، تأیید نمودم  محمد را به علی«یعنی:  .٨»أيدته بعلی سيدالوصيني

اهللا  ال إله إال اهللا حممد رسول«و از ترنجی که جبرئیل از بهشت آورده بود، نوشته شده بود: 

 .١»مؤمننيـعلی أمريال

                                           
 ).٢٣/٣٩٠) (٨/٣٦٦: (البحار -١

 ) که در آن باب هفتاد و یک روایت آورده است.٢٠٢-٢٧/١٦٦: (البحار -٢

 ).١٥٦-٧٢/١٣١: (البحار -٣

 ).٢/١١٧: (ت الهداةإثبا)، ٢٧/١: (البحار)، ٨٣: (األحتجاج -٤

 ).٧٠: (منتخب األثر)، ١/٥٩٣: (إثبات الهداة)، ٣٦/٣٤٢: (البحار)، ٢٣: (األثر کفایة -٥

بینید عبارت از آن نوشته است. باز نگاه ک ن  ) و در آن آمده: آن سیاهی که از روی ماه می٣٨: (االحتجاج -٦

 ).٣/١٤٣: (لیننورالثق)، ٢/١١٧: (إثبات الهداة)، ٥٨/١٥٦) (٣٧/١: (البحار

 ).٢٧/١: (البحار)، ٣٢: (إیضاح دفائن النواصب -٧

 ).٢/١٥١: (إثبات الهداة -٨
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ال «و بر روی سر آهویی که عبدالمطلب در هنگام کندن چاه زمزم آن را دید، نوشته شده بود: 

 .٢»اهللا إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی ولی

المقدس  ی بیت را به معراج بردند، دید بر روی سخره  هنگامی که رسول اللهکنند که  گمان می

او را به « یعنی: .٣»هاهللا أيدته بوزيره ونرصته بوزير  ال إله إال اهللا حممد رسول«نوشته شده بود: 

از جبرئیل سؤال کرد: وزیر من چه کسی است؟   پیامبر. »ی وزیرش تأیید و یاری کردم وسیله

 .٤طالب گفت: علی بن ابی

ال إله إال «ها نوشته شده بود:  ها عروج کردیم، دیدیم در کنار آسمان و هنگامی که ما به آسمان

 .»مؤمننيـاهللا علی أمري ال  اهللا حممد رسول

ال إله إال اهللا حممد رسول «نوشته شده: ها  در روایتی آمده که بر روی هر دری از درهای آسمان

  .٥»مؤمننيـطالب أمريال بن أبی اهللا علی

مؤمنني ـال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی أمريال«بر روی هر ستونی از آسمان نوشته شده: 

 تأیید نمودم.  را به علی  یعنی: محمد .٦»أيدته به

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا «بینیم نوشته شده:  به گمان اهل تشیع پیش از وارد شدن به بهشت می

است و در روایتی آمده که نوشته شده   برادر رسول الله  یعنی: علی .٧»علی أخو رسول اهللا

واحلسنی صفوة اهللا علی اهللا فاطمه أمة اهللا، احلسن   اهللا علی ولی ال إله إال اهللا حممد حبيب«است: 

ی خداست و  بنده ل ولی خداست، فاطمه  محمد حبیب خداست، علی«. »مبغضهم لعنة اهللا

                                                                                                           
 ).٢/١٨٢: (إثبات الهداة -١

 ).١٥/١٦٥: (البحار)، ٢/١٦: (الهداة إثبات)، ٤/٢٢٠: (يالکاف -٢

) ٤٣/٩٩) (٤٠/٣٦) (٢٧/٢) (٤٠٨، ١٨/٣٨٩: (البحار)، ٢٠٧: (الخصال)، ٦٥٥: (أمالی الطوسی -٣

 ).٥/١٥٦) (٣/١٢٢: (نورالثقلین)، ٢/٢٤: ( إثبات الهداة)، ٤/٣٧٤: (الیحضره الفقیه من)، ٧٧/٦٢(

 ).٢/١١٧: (إثبات الهداة)، ٨٤/١١٢) (٢٧/١: (البحار)، ٨٢: (االحتجاج -٤

 ).٢٧/١٢) (١٨/٣٠٤: (البحار)، ١٤٢: (مختصرـال -٥

 ).٦٣/٢١٦) (٣٩/١٦٦: (البحار)، ٢/١٠٧: (إثبات الهداة)، ٣٢٢: (محاسنـال -٦

 ).٣٨/٣٣٠) (٩، ٢٧/٢) (٨/١٣١: (البحار)، ١٢١، ١٢٠: (العمرة)، ٧٠)، أمالی الصدوق: (٦٣٨: (الخصال -٧
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 .١»برگزیدگان خدا هستند، نفرین خدا بر آن کسانی که آنها را دوست ندارند بحسن و حسین

و  .٢»علی ولی اهللا«در روایت دیگری آمده که بر روی درهای هشتگانه بهشت نوشته شده است 

اما داخل بهشت به هر سوی نگاه کنیم  .٣»طالب ولی اهللا علی بن أبی«در روایت دیگری نیز آمده: 

 .٤»اهللا طالب ولی علی بن أبی«های بهشت نوشته شده:  نام علی نوشته شده است و بر روی برگ

علی ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا «های جبرئیل نوشته شده است  و بر روی یکی از بال

 .٥»مؤمننيـامريال

 .٦»ال إله إال اهللا علی وصی«در روایتی آمده: 

 .٧»مؤمننيـال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی أمريال«و بر روی پیشانی اسرافیل نوشته شده: 

 . و در پشت دیگری نوشته شده:٨»األكرب علی صديق«و در پشت یکی از مالئکه نوشته شده: 

 .٩»هعلی وصي«

المنتهی نوشته شده است: من الله هستم و هیچ معبودی به جز من وجود ندارد،  ةو در سدر

ی من در میان مخلوقاتم است، او را به وزیرش تأیید نمودم و او را به وزیرش یاری  برگزیده  محمد

از جبرئیل سؤال کرد: وزیر من چه کسی است؟   اند که: رسول الله دادم. اهل تشیع روایت کرده

 .١٠طالب بن أبی جبرئیل گفت: علی

                                           
: البحار)، ١٤٩: (الفوائد کنزل)، ٢٢٧: (أمالی الطوسی)، ٣٦: (ایضاح دفائن النواصب)، ٣٢٤: (الخصال -١

)٤٣/٣٠٣) (٩٨، ٣٧/٩٥) (٢٢٨، ٤، ٢٧/٣() ٨/١٩١.( 

 ).٧/٢٦٦: (المستدرک)، ٢/٤٧: (إثبات الهداة)، ٢٧/١١) (٨/١٤٤: (البحار -٢

 ).٣٧/٣٣٩: (البحار -٣

 ).٢٧/٨: (البحار)، ١٢٥: (الروضة -٤

 ).٢/١١٧: (إثبات الهداة)، ٨٤/١١٢) (٢٧/١: (البحار)، ٨٣: (االحتجاج -٥

 ).٢٧/٩: (رالبحا)، ١/٢٩٧: (الغمة کشف -٦

 ).٢/١١٧: (إثبات الهداة)، ٨٤/١١٢) (٢٧/١: (البحار)، ٨٣: (االحتجاج -٧

 ).٢٤/٣٨) (٢٧/١١: (البحار)، ١٢٥: (مختصرـال -٨

 ).٤٧٥: (الصدوق أمالی) ١/٤٦١: (الکافی -٩

)، ٢٧/٦٢) (٤٣/٩٩) (٤٠/٣٦) (٢٧/٣) (٣٨٩، ١٨/٤٠٨: (البحار)، ٢٠٧: (الحصال)، ٥١: (الطوسی أمالی -١٠

 ).٣/١٢٣: (نورالثقلین)، ٤/٣٧٤: (من الیحضره الفقیه) ٢/٢٤: (الهداة إثبات
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ال «های نور نوشته شده:  ای از پرده بینیم که بر هر پرده شویم، می هنگامی که به عرش نزدیک می

ها  های این پرده و بر روی حاشیه .١»مؤمننيـطالب أمريال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی بن أبی

هیچ معبود به حقی وجود «یعنی:  .٢»ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی وصيه«ه شده: نوشت

 . »ندارد به جز الله و محمد فرستاده خداوند است و علی وصی و جانشین او است

 .٣ها هفتاد هزار است اند که در آن روایات آمده است که تعداد این پرده ها روایاتی را آورده شیعه

» لوح الـمحفوظ«ی  . اما درباره٤اند ها را نود هزار ذکر کرده دیگر تعداد این پرده و در روایاتی

و در  .٥»مؤمننيـال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی أمري«گویند: که بر روی آن نوشته شده:  می

 اما خود عرش هیچ .٦»ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا علی وصيه«های عرش نوشته شده:  کناره

بر روی آنجا نوشته شده است و   طالب بن ابی جای خالی از آن گذاشته نشده مگر اینکه نام علی

  های عرش نوشته شده: من الله و پروردگارم و هیچ معبودی به جز من وجود ندارد، محمد بر پایه

 .٧ی وزیرش تأیید و یاری نمودم دوست من است و او را به وسیله

و در روایت دیگری  .٨»مؤمننيـإله إال اهللا حممد رسول اهللا علی أمريالال «و در روایتی آمده: 

 .٩»علی وصی اوست«آمده: 

ال إله إال اهللا حممد «و در دیگری:  .١٠»مؤمننيـطالب أمريال بن أبی علی«و در روایت دیگری: 

تأیید و یاری دادم و در روایت دیگری   او را به علی .١»رسول اهللا أيدته بعلی و نرصته بعلی

                                           
 ).٢٧/١٢) (١٨/٣٠٤: (البحار)، ١٤٢: (مختصرـال -١

 ).١/٥٩٣: (إثبات الهداة)، ٣٦/٣٤١: (البحار)، ٢٣: (األثر کفایة -٢

 ).١/٤٠١: (القمی تفسیر)، ٧٦/٣١) (٥٨/٤٤) (٤٠/١٩) (١٨/٣٩٨) (٨/٢٥١: (البحار)، ١٥٧: (الیقین -٣

 ).٥٨/٤٢) (١٨/٣٢٧: (البحار)، ١/٤٠١: (القمی تفسیر -٤

 ).٢/١١٧: (الهداة إثبات)، ٨٤/١١٢) (٢٧/١: (البحار)، ٨٣: (االحتجاج -٥

 ).١/٥٩٣: (الهداة اثبات)، ٣٦/٣٤٢: (البحار)، ٢٣: (األثر کفایة -٦

من )، ٢/٢٤: (الهداة إثبات)، ٢٧/٣( )٤٠٨، ١٨/٣٨٩: (البحار)، ٢٠٧: (الخصال)، ٥١: (الطوسی أمالی -٧

 ).٤/٣٧٤: (الفقیه الیحضره

 ).١٣٠، ٢/١١٧: ( الهداة اثبات)، ١٤٢: (المختصر)، ٨٤/١١٢) (١٨/٣٠٤) (٢٧/١) (١١/١٨١: (البحار)، ٨٣: (االحتجاج -٨

 ).١/٥٩٣( :اثبات الهداة)، ٢٣)، کفایة األثر: (٣٦/٣٤٢) (٢٧/٥) (١٦/٣٦٥: (البحار)، ٢/٤١٤: (تفسیرالقمی -٩

 ).١٧٠: (األخبار عیون)، ٤٢: (األخبار معانی)، ١/٦١٤: ( الهداة اثبات)، ٣٢: (البصائر)، ٧، ٢٧/٦) (١١/١٦٥: (البحار -١٠



 41 ي امامت وجود دارد؟ باب اول: آیا نصی درباره

 

راست عرش نوشته شده: من الله و  ههای عرش ـ در روایتی ـ بر پای آمده: بر روی یکی از پایه

ی  برگزیده پروردگارم و هیچ معبودی بجز من وجود ندارد و عدن به دست من خلق شده، محمد 

 .٢ادممن در میان مخلوقاتم است، او را به علی تأیید و یاری د

. و در دورادور عرش نوشته شده: ٣های عرش سیصدو شصت هزار است گویند: تعداد پایه شیعه می

. و بر روی عرش نوشته شده: من الله هستم هیچ معبودی به جز من وجود ٤»مؤمننيـعلی أمريال«

 . ٥تأیید نمودمی من است و او را به علی  ندارد، من تنها هستم و هیچ شریکی ندارم. محمد بنده و فرستاده

ی  . و بر روی پرده٦در روایتی دیگر آمده: محمد بهترین پیامبران و علی سرور وصیین است

بنده و  باشد، محمد عرش نوشته شده: من الله هستم و هیچ معبودی به جز من موجود نمی

فراوان .... این روایات بسیار ٧ی وزیرش تأیید و یاری کردم ی من است و او را به وسیله فرستاده

 .٨هستند که این کتاب گنجایش آنها را ندارد

اند، بلکه برای مسأله امامت به بعد دیگر  بعضی دیگر از اهل تشیع به این روایات اکتفا نکرده

اند و گمان  قائل هستند که از این روایات فراتر رفته است، زیرا خلق ائمه را پیش از خلق آدم قرار داده

عبدالله  هزار سال پیش از خلق آدم بوده است، از داودبن کثیر، آن هم از أبیآنها دو   کنند که خلق می

بن مهران را صدا زد و از او خواست که سبدی خرما بیاورد،  هعبدالله سماع روایت شده که ابی

سبدی آورد که در آن خرما بود، یک دانه خرما را برداشت و آن را میل کرد و هسته خرما را از دهان 

                                                                                                           
، ٣٤٨، ٣٦/٣١٠: (البحار)، ٣٩٠، ٣٥٧، ٣٣٢، ٣٢٥، ٣٢١، ٣٢، ٢٨، ٢٥، ١٩، ١٦، ١٤، ١٠: (األثر کفایة -١

 ).١٢١، ١١٤: (األثر منتخب)، ٥٩٨، ١/٥٩٥: (الهداة إثبات)، ٣٥٥

 ).١١، ٢٧/٣( البحار)، ١٣٩( مختصرـال)، ١٧٩: (الصدوق أمالی -٢

 ).٥٨/٣٣: (البحار -٣

)، ٣٧/٣٠٢) (١٢، ٨، ٢٧/٧: (البحار)، ١٣٩( مختصرـال)، ٥٨، ٥٥، ٣٧: (الیقین فی إمرة المؤمنین -٤

 ).١/٢٢٤: (الکافی)، ٢/١٩٣: (الهداة إثبات

 ).٤٠/٥٧) (٣٦/٣٤٨) (١٠، ٢٧/٢: (البحار)، ٢٥: (األثر کفایة)، ١٣٠: (الصدوق أمالی -٥

 ).٢٦/٢٥٦: (البحار)، ٢/١٤٩: (اثبات الهداة)، ٩١: (االختصاص -٦

 ).٢٧/١٨: (البحار)، ٢٠٧: (الخصال -٧

 )،٥٨، ٤٠/٥٧) (٢٦/٣٤٤) (١٧/٣٠٧) (١٦/٣٦٥) (١١/١١٤: (البحاربرای آگاهی بیشتر اگر خواستی نگاه کن:  -٨

: يالکاف)، ٨٧٥، ٨٧٤، ٢/٨٣٤: (تأویل اآلیات)، ١٦٨، ١٥٦: (مدینة المعاجز)، ٤٠٣، ٢/٢١٤: (إرشاد القلوب

)، ٢/١٥١: ( الهداة إثبات)، ١٥٦: (تفسیرالعسکری)، ٥٥٥، ٥/٧٦) (٣/٢٢٥: (نورالثقلین)، ١/٤٦١(

 ).٧٩: (الصدوق أمالی
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د و آن را در زمین کاشت، هسته شکافته شد و رویید و آثار میوه هم در آن ظاهر گردید و بیرون آور

ای که هنوز نرسیده بود دراز کرد و آن را پاره کرد و در آن پوستی نازک  خوشه داد؛ دستش را به خوشه

اندم که در و سفید بیرون آورد و آن را پاره کرد و به سوی من پرت کرد و گفت آن را بخوان، آن را خو

بود و سطر دوم نوشته شده  »ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا«آن دو سطر وجود داشت: سطر اول 

ها نزد خداوند در کتابش، در روزی که آسمان و زمین را خلق کرده است، دوازده تا  بود: تعداد ماه

بن  لمؤمنین علیهای حرام هستند، این است دین باارزش و امیرا است که چهار تا از آنها ماه

بن حسین، محمدبن علی، جعفربن محمد، موسی  بن علی، علی بن علی، حسین طالب، حسن ابی

بن محمد، حسن بن علی، و خلف حجت (مهدی).  بن موسی، محمدبن علی، علی بن جعفر، علی

دانید از کی تا به حال این نوشته شده است؟ گفتم: خدا و رسولش و  سپس گفت: ای داود! آیا می

جعفر روایت شده است:  . از ابی١دانید. گفت: دو هزار سال پیش از اینکه آدم خلق شود شما می

ی چهارده هزار سال و  به فاصله  خداوند از نوری که آن را گرامی داشته چهارده نور را خلق کرده که

 . ٢نوادگانشو حسین، و نه تا از  آن نورها عبارت هستند از ارواح ما: محمد، علی، فاطمه، حسن

و از صادق روایت شده است که: ما در گرداگرد عرش شبح نور بودیم و پانزده هزار سال پیش از 

 .٣گفتیم خلق آدم، تسبیح می

  ای وارد شد که گفته: یک بار پیامبر نشسته بود، ناگهان مالئکه  از کاظم روایت شده است که

  ت من جبرئیل، تاکنون تو را به صورت ندیدهفرمود: دوس  دارای بیست و چهار صورت بود. پیامبر

خداوند مرا فرستاده تا نور را به ازدواج نور   بودم؟ مالئکه گفت: جبرئیل نیستم، من محمود هستم که

گفت: چه کسی از چه کسی؟ گفت: فاطمه را از علی. گفت: هنگامی که   دربیاورم. پیامبر

از   . پیامبر»حممد رسول اهللا علی وصيه« مالئکه برگشت، در میان دوش او نوشته شده بود:

مالئکه پرسید: از کی تا به حال این میان دو تا دوش تو نوشته شده است؟ گفت: بیست و دو هزار 

                                           
)، ١/٣٠٧: (مناقبـال)، ٣٨/٤٦) (٣٦/٤٠٠) (٢٤/٢٤٣: (البحار)، ٢/١٢٣: (البرهان)، ٥٦: (النعمانی غیبة -١

 ).٣٠: (األثر منتخب)، ١٤٤، ٣/٣٠٧: (الهداة اثبات)، ١/٢٠٤: (اآلیات تأویل

 إثبات)، ٣٨/١٤٧) (١٥، ٢٥/٤) (١٥/٢٣: (البحار)، ٤٤: (العمرة)، ٢٢٩: (المختصر)، ٣١٥: (الدین کمال -٢

 ).١/٥١٧: (الهداة

 ).٥٧/١٦٨) (٣٥/٣١) (٢٥/٢) (١٥/٦: (بحارال)، ١١٥: (الطوسی أمالی -٣
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 .١سال پیش از آنکه آدم خلق شود و در روایتی آمده: بیست و چهار هزار سال پیش از خلق آدم

را به آسمان بردند در هیچ دری از درهای گفت: در آن شبی که م  روایت شده که  از پیامبر

بهشت گذر نکردم مگر اینکه بر روی آن نوشته شده بود: هفتاد هزار سال پیش از آنکه آدم را خلق 

 .٢است طالب أمیرالمؤمنین بن أبی علیکنم، 

اند و بر آنها سخت گران آمده که خلق  و گروه دیگر از اهل تشیع به این همه روایات قانع نشده

اند: چهارصد هزار یا چهارصد و  هر گونه مخلوق دیگری بر خلق ائمه سبقت گرفته باشد، لذا گفته

  را خلق کرده و از نور محمد  بیست و چهار هزار سال پیش از خلق مخلوقات خداوند نور محمد

 ائمه را خلق کرده است.

دو میلیون سال   باز هم در اینجا ارقام این روایات رو به افزایش است و با هم متفاوتند تا اینکه به

اند که گفته: خداوند ما را (یعنی  قبل از خلق آدم رسیده است که اهل تشیع از صادق روایت کرده

گفتیم و مالئکه همراه  از خلق مخلوقات خلق نموده است، ما تسبیح می ائمه) دو میلیون سال پیش

 مخلوق  . چطور؟ آیا مالئکه موجود بوده٣گفتند تسبیح گفتن ما تسبیح می
ً
اند یا اینکه مالئکه اصال

ی این مسأله و مسائلی که گذشت  نیستند؟ (بسی جای تأمل است: مترجم) در واقع روایات درباره

اند، طوری که محال است شمارش و گنجانیدن آنها در این کتاب  ع را پر کردههای اهل تشی کتاب

مختصر، اما دسترسی ما به عدد دو میلیون هزار سال به این معنی نیست که این آخرین عددی است 

در این باره آمده است، اما آخرین عددی است که ما در منابع ناچیز و کمی که در اختیار داشتیم به 

 تیم چه رسد به اینکه ما تمام این روایات را آورده باشیم!.آن دست یاف

اند:  اند، گفته سپس اهل تشیع تمام بالها را بر سر ما آورده، طوری که ائمه را علت خلق آدم دانسته

خداوند به آدم گفت: به عزت و جاللم سوگند، اگر به خاطر دو بنده از بندگانم نبود که در آخرالزمان 

کردم، آدم گفت: به منزلت و جایگاه آنان نزد تو سوگند، نام آنان  کنم تو را خلق نمی آنها را خلق می

چیست؟ خداوند فرمود: ای آدم به سوی عرش نگاه کن، ناگهان دو سطر از نور را دید که در سطر اول 

                                           
، ٢/٣٧: (الهداة إثبات)، ٣/٣٤٩( :مناقبـال)، ٥٩٢: (الصدوق أمالی)، ٦٤٠: (الخصال)، ١٠٤( :األخبار معانی -١

: البحار)، ١/٤٦٠: (الکافی)، که در آن عدد دویست و بیست هزار سال آمده، ٢٢: (دالئل اإلمامة)، ١٨٣، ١٤

ها و  ای که محمود نام داشت و تعداد سال گرامی توجه به زیاد بودن صورت مالئکهی  )، خواننده٤٢/١١١(

 اختالف نوشتن در مورد روایات گذشته را فراموش نکنید.

 ).٣٧/٣٣٩: (البحار -٢

 ).٢٥/١: (البحار -٣
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ت به جز هیچ معبود به حقی نیس« »ال إله إال اهللا حممد نبی الرمحة وعلی مفتاح اجلنة«نوشته شده بود: 

و در سطر دوم نوشته شده بود: به خود سوگند یاد  »الله و محمد پیامبر رحمت است و علی کلید بهشت

 . ١گیرند رحم کنم و عذاب دهم کسی که با آنان دشمنی کند ام که به کسی آنها را دوست می کرده

اند که  کر کردهدر اینجا باز از خلق آدم به خلق تمام مخلوقات تجاوز کرده است. در روایتی ذ

آوردم. در روایت دیگری آمده:  بودند مخلوقاتم را به وجود نمی خداوند به آدم گفت: اگر آن دو نمی

آوردم. در  کردم و بهشت و جهنم و آسمان و زمین را به وجود نمی بودند تو را خلق نمی اگر آن دو نمی

و بهشت و جهنم و آسمان و زمین را به کردم  بودند تو را خلق نمی روایت دیگری آمده: اگر آن دو نمی

کرد و در  بودند خداوند افالک را خلق نمی آوردم. در روایت دیگری آمده: اگر آن دو نمی وجود نمی

کردم.  بودند شما دوتایی را خلق نمی روایت دیگری آمده: خداوند به آدم و حوا گفت: اگر آن دو نمی

کردم بهشت و جهنم و عرش و کرسی و  د تو را خلق نمیبودن و در روایت دیگری آمده: اگر آنان نمی

 .٢آوردم آسمان و زمین و مالئکه جن و انسان را به وجود نمی

بودیم خداوند زمین و آسمان و بهشت و  اند که گفته: اگر ما نمی العابدین نسبت داده و به زین

تلخ و آب و گیاه و درخت جهنم و ماه و خورشید و بر و بحر و کوه و صحرا و خشک و تر و شیرین و 

 آورد. را به وجود نمی

... و سایر ٣توان بشر را با ما مقایسه کرد اختراع نموده و نمیخداوند ما را از نور ذات مقدسش 

 . ٤روایات

به امیرالمؤمنین موجود بوده در حالیکه هنوز آدم در  طالب ابن ابی اند: نامگذاری علی گفته

اند: بلکه  اند و گفته از در اینجا برخی از آنان به این رضایت نداده. ب٥میان روح و جسد بوده است

. و ٦ای ندا داد: علی امیرالمؤمنین است هنوز که خداوند آسمان و زمین را خلق نکرده بود ندا دهنده

                                           
 ).١٠٠، ٢٧/٦) (١١/١١٤: (البحار -١

) ٢٧/٥) (٢٦/٢٧٣) (٢٨، ١٥/١٢) (١١/١٧٣) (٣٢٥، ٦/٣٢١) (١/١٠٣: (البحار)، ١٠٠، ٧٢: (اآلثار معانی -٢

 ).٢/١٢: (نورالثقلین)، ٣٠: (الیقین)، ١٧٠: (األخبار الرضا عیون)، ٢/٣٨) (١/٤٨٤: (إثبات الهداة)، ٥٧/١٩٩(

 ).٢٦/١٢: (البحار -٣

 ).١٥/٥) (١١/١٧٥: (البحاربرای آگاهی بیشتر مراجعه کن به  -٤

) ١٥/١٧: (البحار)، ٢/٥٠: (البرهان)، ١/٥٤٨: (المناقب)، ١٣٦، ٨١، ٥٥، ٥٠: (الیقین)، ١/٩٣: (الحق کشف -٥

)٤٠/٧٧) (٣٣٣، ٣٣٢، ٣١١، ٣٧/٣٠٦، (٢٧٨)، ٢٦/٢٦٨) (١٦/١٧٨.( 

 ).٣٧/٢٩٥) (١٦/٢٩٥: (البحار)، ٤٨٣: (أمالی الصدوق)، ١/٤٤١: (يالکاف -٦
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ی منزلت و  یابیم که ابعاد جایگاه امامت نزد شیعه بر نصوص وارده از زبان پیامبر درباره همچنین می

 خواهی دید ـ یا بر اینکه امامت لطفی است از جانب   علی جایگاه
ً
و امامت او ـ چنانچه بعدا

اند. بلکه امامت را  خداوند و نصی است از طرف او به رسول ابالغ شده، تنها به این اکتفا نکرده

 اند. ترین ارکان اسالم قرار داده رکنی از ارکان اسالم و افضل

امامت پیمان گرفته است و مدار قبول اعمال   ان از آنان نسبت بههنگام بعثت پیامبر  و خداوند

 اند بر اینکه منکر امامت کافر و برای ابد در جهنم است. و اجماع آورده  بندگان را بر امامت قرار داده

به هر حال، پیش از اینکه مطلب را شروع کنیم در اینجا ـ با عجله ـ مسائل دیگری را بیان 

سازند به اضافه آنچه که گذشت، و به اضافه آنچه  ه امامت را نزد شیعه روشن میکنیم که جایگا می

 الی این کتاب از نصوص دیگری که ذکر خواهیم کرد. که در البه

اند  ی جایگاه امامت و ائمه قرار داده هایی درباره های خود باب گوییم: اهل تشیع در کتاب پس می

 کند، طوری که نیاز به بیان محتوای آنها را نداریم. یان میها محتوای آنها را ب که عناوین آن باب

باب: (وجوب شناخت امام و مردم بر ترک والیت معذور نیستند و هر کسی بمیرد و امام خود را 

 .١نشناسد یا در او شک کند، مرگ او مرگ جاهلی و کفر و نفاق است)

 .٢کرده است)ی آنها را انکار  باب: (هر کس انکار یکی از ائمه کند، همه

میان مرگ و خدا هستند و اینکه  هباب: (مردم بدون آنها هدایت پیدا نخواهند کرد و آنان وسیل

 .٣شود مگر کسی که آنان را بشناسد) داخل بهشت نمی

 .٤شود و آنان گواهان بر مردم هستند) ها بر آنها عرضه می باب: (اعمال انسان

سالم به ائمه و والیت آنها و تأویل کفار، مشرکین، باب: (تأویل مؤمنین و ایمان و مسلمین و ا

 .٥کفر، شرک، جبت، طاغوت، الت و عزی و اصنام به دشمنان آنها)

باب: (اینکه ائمه نیکوکاران و متقیان و سابقین و نزدیکان خداوند هستند و شیعیان آنان اصحاب 

 .١دست راست و دشمنان آنان فاجران و اشرار و اصحاب دست چپ هستند)

                                           
 ) و در آن چهل روایت آمده است.٩٥-٢٢/٧٦: (البحار -١

 ) و در آن شش روایت آمده است.٩٨-٢٣/٩٥: (البحار -٢

 ) و در آن یازده روایت آمده است.١٠٣٢-٩٩-٢٣: (البحار -٣

) و در آن پنجاه روایت ٤٣٤-٤٢٢: (البصائر) و در آن هفتاد و پنج روایت آمده است، ٣٥٣-٢٣/٣٣٣: (البحار -٤

 ) و در آن چهار روایت آمده است.١/٢١٩: (الکافیآمده. 

 ) و در آن صد روایت آمده است.٣٩٠-٢٣/٣٥٤: (البحار -٥
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 .٢های غریب در مورد آنها و دشمنانشان) های راه هستند و تأویل باب: (اینکه ائمه ستارگان و نشانه

های معلوم و حامالن عرش خداوند  گویان صاحبان مقام کنندگان و تسبیح باب: (اینکه ائمه صف

 .٣) (سفیران محترم و نیکوکار) هستندسفرة الكرام الربرةهستند) و آنان (

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿: هلؤلؤ و مرجان آنان هستند) (آیباب: (بحر و  را در  ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل

 .٤کنند، مترجم) رحمن به ائمه تفسیر می هسور

) چاه تعطیل شده (و قصر مشید) ساختمان و البئر الـمعطلة) آب گوارا (ماء معنيباب: (

اند و همچنین ابر و باران و سایه و میوه و سایر  نمودهاند را به ائمه تفسیر  محکم که در قرآن ذکر شده

 .٥اند منافع طاهر را به علم و برکات ائمه تفسیر کرده

ی فاتحه  های سوره ) (که یکی از نام٧به ائمه و نیز (سبع المثانی ٦باب: (تفسیر زنبور عسل

 اند. باشد، مترجم) به ائمه تفسیر کرده می

عدل، معروف، احسان، قسط و میزان است (اشاره به تفسیر شیعه  باب: (اینکه ائمه و والیت آنان

اند است، مترجم) و ترک والیت آنها و دشمنی با آنان کفر،  برای این کلمات که در قرآن ذکر شده

 .٨فسوق، عصیان، فحشاء، منکر و بغی است (اشاره به تفسیر این کلمات در قرآن است، مترجم)

 .٩روز و ماه در قرآن به ائمه) األيام والشهورباب: تفسیر (

اند عبارت از ائمه هستند  باب: (اینکه نماز و روزه و زکات و حج و سایر طاعات که در قرآن آمده

 .١٠اند، است) و دشمنان آنها عبارت از فواحش و معاصی که در قرآن ذکر شده

                                                                                                           
 ) و در آن بیست و پنج روایت آمده است.٩-٢٤/١: (البحار -١

 ) و در آن سی و دو روایت آمده است.٨٢-٢٤/٦٧: (البحار -٢

 ) و در آن یازده روایت آمده است.٩١-٢٤/٨٧: (البحار -٣

 ) و در آن هفت روایت آمده است.٩٩-٢٤/٩٧: (البحار -٤

 ) و در آن هفت روایت آمده است.١١٠-٢٤/١٠٠: (البحار -٥

 ) و در آن هفت روایت آمده است.١١٣-٢٤/١١٠: (البحار -٦

 ) و در آن ده روایت آمده است.١١٨-٢٤/١١٤: (البحار -٧

 ) که در آن چهارده روایت آمده است.١٩١-٢٤/١٨٧: (البحار -٨

 ده است.) و در آن چهار روایت نقل ش٢٤٣-٢٤/٢٣٨: (البحار -٩

 ) و در آن هفده روایت نقل شده است.٣٠٤-٢٤/٢٨٦: (البحار -١٠
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رسد و  آنها میهایی که در نزد خود دارند و مسایل به گوش  باب: (جهات علوم ائمه و آن کتاب

 .١شود) مسائل به قلب آنان دیکته می

شود و اگر آن طور نبود آنچه که در پیشینیان هست تمام  باب: (اینکه به علم آنان افزوده می

 .٢کند) شد و ارواح آنان در شب جمعه به آسمان عروج می می

ها  اینکه ملکوت آسمانباب: (اینکه علم آسمان و زمین و بهشت و جهنم از آنها پوشیده نیست و 

 .٣دانند) آید تا روز قیامت را می و زمین بر آنها عرضه شده و علم آنچه که گذشته و آنچه که می

شناسند و در نزد آنان کتابی وجود دارد که نام اهل  یمان ونفاق میقت ایها را به حق باب: (آنان انسان

 . ٤رسد) یان بدانها خبر میعیشه از کردار شیبهشت و شیعیانشان و دشمنان آنان در آن موجود است و هم

 .٥ کند) یوجود دارد که اعمال بندگان را (از آنجا) نگاه م یامام ستون یباب: (برا

باب: (احوال شیعیان و آنچه که نیازمند است از علم و معلومات از آنها پوشیده نیست و آن 

کنند. و اگر از خدا بخواهند  ر آن صبر میدانند و ب شود، می مصیبت و بالهایی که گریبانگیر آنان می

هاست  دهد و آنان آنچه که در دل ها را دفع کند، خداوند دعایشان را جواب می که این مصیبت

گاهی دارند و بر آنچه در شکم مادر است، اطالع دارند) می  .٧و ٦دانند و از بالها آ

                                           
) و در آن سیزده ٣١٨-٣١٦: (البصائر) و در آن صدو چهل و نه روایت نقل شده است، ٦٦-٢٦/١٨: (البحار -١

 روایت آمده است.

هفت روایت نقل  ) و در آن١٣٢-١٣٠: (البصائر) و در آن سی و هفت روایت آمده است، ٩٧-٢٦/٨٦: (البحار -٢

 ) و در آن چهار روایت نقل شده است.١/٢٥٤: (يالکافشده است، 

 ) و در آن شانزده روایت آمده است.١٠٦-١٠٣: (البصائر) و در آن چهارده روایت آمده است، ١٠٨-٢٦/١٠٥البحار: ( -٣

در آن یازده روایت ) و ١٠٨-١٠٦: (البصائر) و در آن بیست و دو روایت آمده است، ١١٧-٢٦/١٠٩: (البحار -٤

 ) و در آن شش روایت آمده است.١٢٨-١٢٧آمده است (

 ) ودر آن هفت روایت وجود دارد. ۴۳۷-۴۳۵: (البصائر) وو در آن شانزده روایت است، ۱۳۶-۲۶/۱۳۲: (البحار -٥

روایت ) و در آن هفت ٤٣٧-٤٣٥: (البصائر) و در آن شانزده روایت نقل شده است، ١٣٦-٢٦/١٣٢: (البحار -٦

 نقل شده است.

) و در آن هفده ١٢٧-١٢٢: (البصائر) و در آن چهل و سه روایت نقل شده است، ١٥٤-٢٦/١٣٧: (البحار -٧

 روایت نقل شده است.
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رمانروایانی که به فرمانروایی ی اینکه نزد ائمه کتابی موجود است نام تمام ف باب: (درباره

 .١باشد) رسند، در آن موجود می می

ی اینکه علم تمام مالئکه و انبیاء را دارند و آنچه که به پیامبران عطا شده به آنان نیز  باب: (درباره

 .٢عطا شده است و هر امامی، تمام علوم امام قبلی را دارد)

ها،  مبران را در پیش دارند و با وجود اختالف زبانهای تمام پیا ی اینکه ائمه کتاب باب: (درباره

 .٣کنند) خوانند و تالوت می آنها را می

 .٤ها را بلد هستند) ی اینکه ائمه تمام لغات و زبان باب: (درباره

 .٥تر هستند) ی اینکه ائمه از پیامبران عالم باب: (درباره

و پیمان والیت از پیامبران و مالئکه باب: (فضیلت ائمه بر انبیاء و تمام مخلوقات و گرفتن عهد 

 .٦اند) العزم شده به خاطر محبت آنان اولی  العزم که ی خلق و پیامبران اولی و بقیه

 .٧باب: (اینکه دعای انبیاء به توسل و طلب شفاعت به ائمه مستجاب شده است)

روند و ائمه  می کنند و روی فرش آنها هم راه ی اینکه مالئکه ائمه را مالقات می باب: (درباره

 .٨بینند) را می  مالئکه

                                           
) و در آن هفت روایت نقل ١٧٠-١٦٨: (البصائر) و در آن هفت روایت نقل شده است، ١٥٦-٢٦/١٥٥: (البحار -١

 شده است.

) و در آن چهل و دو ١٢٠-١٠٩: (البصائر) و در آن شصت و سه روایت نقل شده است، ١٧٩-٢٦/١٥٩: (البحار -٢

 روایت نقل شده است.

) و در آن پانزده ١٣٩-١٣٥: (البصائر) و در آن بیست و هفت روایت نقل شده است، ١٨٩-٢٦/١٨٠: (البحار -٣

 روایت نقل شده است.

) و در آن بیست و پنج ٣٤١-٣٣٣: (البصائرده است، ) و در آن هفت روایت نقل ش١٩٣-٢٦/١٩٨: (البحار -٤

 روایت نقل شده است.

) و در آن یازده روایت ٢٣١-٢٢٧: (البصائر) و در آن سیزده روایت نقل شده است، ٢٠٠-٢٦/١٩٤: (البحار -٥

 نقل شده است.

 ) و در آن هشتاد و هشت روایت نقل شده است.٣١٩-٢٦/٢٦٧: (البحار -٦

 ) و در آن شانزده روایت نقل شده است.٣٣٤-٢٦/٣١٩(: البحار -٧

) و در آن ٩٥-٩٠( الدرجات بصائر) و در آ ن بیست و شش روایت نقل شده است، ٣٦٠-٢٦/٣٥١: (البحار -٨

 ) و در آن یازده روایت نقل شده است.٢٣٤-٢٣١بیست و دو روایت نقل شده است (
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ی مسائل  شوند و درباره کنند و برای آنان ظاهر می ی اینکه جن به ائمه خدمت می باب: (درباره

 .١کنند) دینی از آنها سؤال می

ی آن عجائب و غرائب از آنها  ی اینکه ائمه اسم اعظم را در اختیار دارند و به واسطه باب: (درباره

 .٢ود)ش ظاهر می

ها هستند و قادر به شفا بخشیدن به کور  ی اینکه ائمه قادر به زنده کردن مرده باب: (درباره

 .٣مادرزاد و مریض ابرص (پیس) و تمام معجزات انبیاء هستند)

 .٤ی اینکه ابرها برای آنان مسخر و اسباب برای آنان آسان است) باب: (درباره

 .٥ها و مخلوقات حجت هستند) سانی اینکه ائمه بر تمام ان باب: (درباره

ی اینکه حب ائمه در همه جا منفعت دارد و آنان هنگام مرگ غیره حاضر می شوند  باب: (درباره

 .٦شود) ی والیت آنها سؤال می و در قبر درباره

 .٧دانند) ی اینکه ائمه منطق پرندگان و بهائم را می باب: (درباره

 .٨میرند و مرگ آنان با اختیار خودشان است) چه وقتی میدانند  ی اینکه ائمه می باب: (درباره

زند و  شوند و عجائب و غرایب از آنها سر می ی اینکه ائمه پس از مرگ ظاهر می باب: (درباره

 .٩شوند) آید و مردگان چه از دوستان و یا دشمنان برای آنها ظاهر می ارواح پیامبران نزد آنها می

کنندگان مردم هستند و بازگشت مردم به سوی آنها است و  اعتی اینکه ائمه شف باب: (درباره

 .١شود) ی حب و والیت آنها سؤال می محاسبه مردم بر آنها است و در روز قیامت درباره

                                           
) و در آن پانزده ١٠٣-٩٥: (الدرجات بصائرشده است،  ) و در آن شانزده روایت نقل٢٤-٢٧/١٣: (البحار -١

 روایت نقل شده است.

) و در آن سی و هفت روایت ٢١٩-٢٠٨: (البصائر) و در آن ده روایت نقل شده است، ٢٨-٢٧/٢٥: (البحار -٢

 نقل شده است.

 سیزده روایت نقل شده است.) و در آن ٢٧٤-٢٦٩: (البصائر) و در آن چهار روایت آمده است، ٣١-٢٧/٢٩: (البحار -٣

 ) که در آن پنج روایت نقل شده است.٤٠-٢٧/٣٢: (البحار -٤

 ) و در آن ده روایت نقل شده است.٤٧-٢٧/٤١: (البحار -٥

 ) و در آن بیست و دو روایت نقل شده است.١٦٥-٢٧/١٥٧: (البحار -٦

) که در آن چهل ٣٥٤-٣٤١: ( صائرالب) و در آن بیست و شش روایت نقل شده است، ٢٧٩-٢٧/٢٦١: (البحار -٧

 سه روایت نقل شده است.و 

) و در آن چهارده روایت ٤٨٤-٤٨٠: (البصائر) و در آن شش روایت نقل شده است، ٢٨٧-٢٧/٢٨٥: (البحار -٨

 ) که در آن هشت روایت نقل شده است.١/٢٥٨: (الکافینقل شده است. 

 شده است. ) و در آن سیزده روایت نقل٣٠٨-٢٧/٣٠٢: (البحار -٩
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های پیامبران مانند عصای موسی و  ی آنچه که در نزد ائمه است مانند سالح و نشانه باب: (درباره

 .٢های آل موسی و پیراهن آدم) هانگشتر سلیمان و تشت و تابوت و لوح

هایی که در دل دارد پیش  کند و حرف ی علم ائمه در مورد آنچه که انسان پنهان می باب: (درباره

 .٣از اینکه آنها را به زبان بیاورد)

 .٤کنند از افعال و اسرارشان) ی اینکه ائمه شیعیان خود را باخبر می باب: (درباره

ی دخول  آید و پیش از اینکه اجازه دانند چه کسی به دم در آنها می میی اینکه  باب: (درباره

 .٥دانند از کجا قرار گرفته است) بگیرند، می

شوند،  دانند و نیز سبب آنچه را که دچار می ی اینکه ائمه اجل شیعیان خود را می باب: (درباره

 .٦دانند) می

درجاتی که شیعه، امامت را به آن به این صورت چهره واضح از جایگاه امامت نزد شیعه و 

ما از ذکر بسیاری از روایات خودداری نمودیم به   اند، برای تو حاصل شد، هرچند که رسانیده

ی نیاوردن حتی یک روایت از روایات ابوابی که عناوین آنها را کمی پیش ذکر کردیم با وجود  اضافه

ه است، زیرا عناوین آن ابواب ما را از آوردن ها روایات را در بر گرفت اینکه هر یک از آن ابواب ده

 نیاز ساخت. محتوای آنها بی

دانید، رسیده  روی و غلو که می به این همه زیاده» امامت در پرتو نصوص«به تحقیق مسأله 

 رسد. های آنها به آن نمی روی در تقدیس اشخاصشان و ویژگی گونه زیاده است، که هیچ

  طالب بن ابی زمان صدور نص بر امامت علینص و امکان نهان ماندن آن، و 
هنگامی که این را دانستی که خداوند عز و جل نص بر خالفت علی و امامان پس از او را نهاده 

                                                                                                           
 ) و در آن پانزده روایت نقل شده است.٣١٧-٢٧/٣١١: (البحار -١

 ) و در آن پنجاه و هشت روایت نقل شده است.١٩٠-١٧٤: (البصائر -٢

 ) و در آن بیست و هفت روایت نقل شده است.٢٤٢-٢٣٥: (البصائر -٣

 ) و در آن بیست و سه روایت نقل شده است.٢٥٣-٢٤٢: (البصائر -٤

 ) و در آن سه روایت نقل شده است.٢٥٨-٢٥٧: (البصائر -٥

ها در این زمینه خیلی بیشتر هستند و ما  ) و در آن شانزده روایت نقل شده است در حقیقت باب٢٦٦-٢٦٢: (البصائر -٦

نابعی که در این ایم بخواهد باید به م کنیم و هر کسی بیشتر از این که ما آورده ایم کفایت می به آنچه که در این مورد آورده

 بحاراألنوار مجلد ( باره ابواب را ذکر کرده
ً
همه کتاب و  بصائرالدرجات) و ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣اند، مراجعه کند. مثال

 اصول کافی مجلد اول و غیر اینها.
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آن را ابالغ کرده و فرض بودن اطاعت از ائمه را ـ چنانچه که گذشت ـ اظهار   است و رسول الله

یاران آنها و اهل آن زمان مخفی و پوشیده باشد،  و ائمه و  داشته، محال است این نص بر پیامبر

ای را اظهار بدارد و بر کسانی که پس از او  در زمان خود مسأله  چنانکه محال است که پیامبر

 آیند، مخفی بماند و برای فهمیدن آن نیاز به تحقیق و دید کنجکاوانه و استدالل داشته باشیم. می

کنی آن را در ذهن  است در حالیکه کتاب ما را مطالعه میچینی مختصری که الزم  به این مقدمه

 کنیم. ای و نباید آن را فراموش کنی، شروع به مطلب می ای که آن را مطالعه نموده داشته باشی و مقدمه

ی آنچه که بر تو گذشت هیچ جای تعجب نیست که اهل تشیع به هنگام  بدون شک پس از همه

روایاتی را وضع کنند که با این عقیده هماهنگ   طالب بیبن ا و یا علی  والدت رسول الله

را   ی تولد پیامبر اند که فاطمه بنت اسد نزد ابوطالب آمد تا مژده باشند؛ از همین رو روایت کرده

آوری به این تفاوت  به او بدهد. ابوطالب گفت: صبر کن بعد از سی سال تو همانند او را به دنیا می

 .١باشد ی تولد پیامبر تا تولد علی سی سال می شد و فاصلهبا که او پیامبر نمی

 آوری. شوی و وصی و وزیر او را به دنیا می در روایتی دیگر آمده: تو حامله می

 باشد. آوری که وصی او می ای را به دنیا می و در روایتی: اما تو در آینده پسربچه

 .٢آورید یر او را به دنیا میو در روایت دیگری: او پیامبر است و تو پس از سی سال وز

شود و نامش  گویند: مثرم بن دعیب راهب به او خبر داده که در آینده وصی محمد متولد می و می

 .٣علی خواهد بود

متولد شد نخستین کاری که در هنگام تولدش   اند: هنگامی که علی بن ابی طالب و گفته

دهم که به جز الله هیچ معبود  گفت: گواهی می که می انجام داد بر روی زمین سجده کرد، در حالی

دهم که علی وصی محمد رسول الله  به حقی وجود ندارد و محمد فرستاده اوست و گواهی می

رساند و من  ی من وصیه را به اتمام می نبوت را ختم کرده و به وسیله  است. خداوند به محمد

 .٤امیرالمؤمنین هستم

                                           
 ).٢/١٣() ١/١٥٣: (الهداة إثبات) ٣٨/٤٧) (٧٧، ٣٥/٦) (١٥/٢٦٣( :البحار)، ١/٤٥٢: (الکافی)، ٤٠٣ر: (األخبا معانی -١

)، ٢/٢٠: (الهداة إثبات)، ٨٤، ٣٥/٦) (١٧/٣٦٤) (٢٩٧، ٢٩٥، ٢٧٣، ١٥/١٣٧)، (٨/٣٠٢) (١/٤٥٤: (الکافی -٢

 ).١٨٦، ١١: ( الخرائج

 ).٢/٤٦٥: (الهداة إثبات)، ١٧: (األخبار جامع)، ٥٩: (الفضائل)، ٦٨: (روضة الواعظین)، ١٠١، ٣٥/١١: (البحار -٣

 ).٤٩٠، ٢/٤٨٣: (الهداة إثبات)، ٣٥/١٤: (البحار)، ١٧: (األخبار جامع)، ٥٧: (الفضائل)، ٧٠الواعظین: ( روضة -٤
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بود (به گمان اهل تشیع) جبرئیل پایین آمد تا به رسول الله بگوید: ای   و هنگام تولد علی

گوید: اکنون موقع ظهور نبوت تو است و هنگام بلند  کند و می حبیب خداوند! خداوند به تو سالم می

ات تأیید نمودم و او کسی است که  لت تو است و تو را به برادر و خلیفهشدن درجات تو و اعالن رسا

 .١طالب است بن ابی ی او بلند کردم و او علی به واسطه او پشتوانه تو را محکم کردم و نام تو را به وسیله

دهند تا اینکه روایتی  سپس اهل تشیع با آوردن روایاتی که با این موضوع مناسبت دارند، ادامه می

 را پس از تولدش بیان کنند.  و علی  را وضع کنند که اولین مالقات پیامبر

متولد شد به سجده رفت، سپس   بن ابی طالب به این روایت توجه کن: هنگامی که علی

و   سرش را بلند کرد و اذان و اقامه گفت و به وحدانیت خداوند گواهی داد، و به رسالت محمد

گواهی داد، سپس به سوی پیامبر اشاره کرد و گفت: بخوانم ای رسول خالفت و والیت خودش نیز 

فرمود: بلی، پس شروع به خواندن صحف آدم نمود. صحف آدم را طوری تالوت   الله!؟ پیامبر

تر  از او به آن صحف عالم  کرد که علی اگر حضرت شیث در آنجا حضور داشت اقرار می  کرد که

و تورات و انجیل را تالوت کرد، و سپس آیه  ÷ و صحف ابراهیم ÷ است، سپس مصحف نوح

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ   را تالوت کرد. پیامبر »به راستی مؤمنان رستگار شدند« .]١[المؤمنون:  ﴾١ِمُنونَ ُمؤۡ ل

را به آن شیوه که شایسته انبیاء و   فرمود: بلی رستگار شدند، زیرا تو امام آنها هستی، سپس پیامبر

به او فرمود: به دوران نوزادیت بر گرد و   اوصیاء است، مخاطب قرار داد و ساکت شد. پیامبر

خواست ـ  می  از مادر علی  . در این دوران کودکی، رسول الله٢دار کوتاه بیا و دست نگه

بیشتر   رختخوابش قرار دهد و پیامبراش را در نزدیکی  برند ـ که گهواره چنانکه شیعه گمان می

گفت: این برادر و  کرد و می اش حمل می گرفت و او را به روی سینه را به عهده می  تربیت علی

 .٣ولی و یاور و برگزیده و پشتوانه و وصی و همسر دختر و امین من بر وصیت و بر جانشین من است

هنوز   داده است در حالیکه محمددر این مورد خوب دقت کنید... این مسأله چطور رخ 

 مبعوث شد.   ها بر این موضوع گذشت تا اینکه پیامبر مبعوث نشده است! و سال

را از اوایل دعوتش فرا خواند و گفت: چنانکه شیعه از امام  ل و خدیجه  علی  پیامبر

پس مسلمان  کند، کنند: جبرئیل نزد من است و شما را به بیعت اسالم دعوت می صادق روایت می

                                           
 ).٧٢: (الواعظین روضة)، ١٧: (الروضة)، ٣٥/٢١: ( البحار)، ١٩٧، ٢/١٩٦: (الهداة إثبات -١

 ).٢/٤٦٥: (الهداة إثبات -٢

 ).٩: (مصطفیـبشائرال)، ٦: (الیقین کشف)، ٣٥/٩: (البحار -٣
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فرمود: ای خدیجه! این علی موالی تو   رسد به اینکه پیامبر شوید تا سالمت بمانید... تا می

گفت: راست فرمودی ای  ل است، و پس از من موالی مسلمانان و امام آنها است، خدیجه

را نیز به به این گیرم و تو  رسول الله! به تحقیق به آنچه که فرمودی به او بیعت دادم، خدا را به گواه می

گاه باشد بیعت گواه می  .١گیرم، بس است که خدا گواه و آ

ی آنها روایاتی  را به دور از این عقیده بگذارند، لذا درباره  اند پدر و مادر پیامبر شیعه نخواسته

به قبرستان بقیع رفت و   طالب بن ابی همراه علی  گویند: یک شب پیامبر اند و می را وضع کرده

پدرش را از قبرش بیرون کشید، از او سؤال کرد: ای پدر! ولی تو چه کسی است؟ پدرش پرسید: ای 

  علی) است. پدرش گواهی داد که علی  به  فرمود: ولی این (اشاره  فرزندم! ولی کدام است؟ پیامبر

بود، روی قبر   پدرش انجام داده ولی اوست، سپس به سوی قبر مادرش رفت و آنچه را که روی قبر

 .٢مادرش نیز انجام داد

نادان بوده است و به   دهد که واضع این روایت به مکان قبر پدر و مادر رسول الله نشان می

 است.  خودش آنان را در بقیع قرار داده گمان

گرنه ایم خسته کنیم و خواهیم خواننده را با این روشی که در پیش گرفته در هر صورت نمی

ی این روایاتی که ذکر کردیم و روایاتی که از آوردن آنها خودداری  کشد. همه موضوع به درازا می

اند. پس این روایات با آنچه که در اول این  ی تشیع وضع شده کردیم فقط به خاطر خدمت به عقیده

ارند و باب گذشت، هماهنگ و منسجم هستند و به اعتبار اعتقاد اهل تشیع با آن هماهنگی د

ی مردم یا از اکثر  توان خالف آن را فرض نمود، مانند جهل به نص و یا مخفی بودن نص از بقیه نمی

و یا چه برسد به کسی که واجب است پس از او امر والیت را   مردم چه برسد به صاحب رسالت

 ای که از طرف خدا و رسولش بر آنها نص وارد شده است. در دست بگیرد از ائمه

واجب باشد بدان ملزم باشیم، زیرا بعد از این   طور کلی با این دیدگاه متفاوت است که  اقعیت بهاما و

امکان   باشد که سروسامان می و بی  بسیار آشفته  روایات و گزارشهای آنها در این زمینه  خواهید دانست که

 فرماید: زیرا خداوندگار می نیز باشد،  گونه بندی آنها محال و دور از توان بشری است؛ باید این جمع

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا  .]۸۲[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�

 .»کردند یدا میپ یرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانیغ یو اگر از سو«

                                           
 ).٤: (الطرف)، ٦٨/٣٩٢) (١٨/٢٣٢: (البحار -١

 ١/٢٦٨)، إثبات الهداة: (١٥/١٠٩)، البحار: (٥٥األخبار: ( ی)، معان٧٠ع: (یعلل الشرا -٢
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 دارندکه با مسأله نص تعارض   روایاتی از طریق شیعه از پیامبر
ی:  الدار) یا حدیث ابتدای دعوت است، هنگامی آیه اولین این روایات حدیث (مشهور به یوم

نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
و مخالفت ک خود را (از شریک شاوندان نزدیخو « .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 .»ن)فرا خوا ید و دادگریتوح یبا فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سو
طائفه بنی عبدالمطلب را دعوت کرد که در آن روز چهل   نازل شد، روایت شده که رسول الله

و ابولهب وجود   ، عباس : ابوطالب، حمزه مرد بودند که در میان آنها عمویان پیامبر

  خوراکی را برای آنها ترتیب داده بود. پس از آنکه خوردند و نوشیدند پیامبر  داشتند؛ پیامبر

ام. خداوند به من  فرمود: ای بنی عبدالمطلب! به درستی من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده

دستور داده که شما را به آن دعوت کنم، هر کسی دعوت من را بپذیرد و از من دفاع کند برادر، 

لی ی قوم خودداری کردند به جز علی. ع شود؟ همه ی پس از من می وصی، وزیر، وارث و خلیفه

را گرفت و فرمود: این برادر، وزیر،   گردن حضرت علی فرمود: من ای رسول الله! رسول الله

 ی پس از من است. سخنان او را بشنوید و از او فرمانبرداری کنید. وصی، وارث و خلیفه

 قبل از آن نه وصی و نه وزیر او بوده است.  رساند که علی این روایت می

کنیم. هدف ما از آوردن این  د و متن این داستان مناقشه و مباحثه میی سن در جای خود درباره

روایات در اینجا آن موضوعی نیست که ما درصدد ذکر آن هستیم، اما بدون شک در اینجا چیزی به 

  خورد و آن عبارت است از اینکه: راستی چطور مسأله نص بر امامت علی از رسول الله ذهن تو می

ی آن کسانی که در جلسه حضور داشتند، مخفی و پوشیده ماند بعد از آن  هو از هم  و از علی

موضوع را   همه روایاتی که گذشت، حتی کسی را نیافتیم که آن را درک کند. ال اقل چرا علی

به بنی   رود به عرضه کردن آن از طرف پیامبر دانست که احتمال می مخفی نگه داشت آنگاه که می

از بین برود و به کس دیگری برسد یا اینکه پدر علی چرا موضوع را پنهان کرد عبدالمطلب، امامتش 

 را ببیند در حالیکه متولد شده است؟   که مدت سی سال منتظر بود که وصی محمد

پاید که روایت  های گذشته را باطل اعالم کنیم، دیری نمی اگر باتوجه به این روایت، روایت

دعوت رسول   زمانی است که  همین سان... و آن روایت متعلق به  و بهکند  دیگری نیز آن را ساقط می

نمود، به  داشت و آنها را دعوت می خود را بر قبائل عرضه می   جنبه عمومی گرفت، پیامبر   الله

دهیم به شرطی که پس از تو ما متولی این امر شویم.  نزد بنی کالب آمد و گفتند: به تو بیعت می

سپارد یا به کس دیگری،  : امر از آن خداوند است، اگر خدا بخواهد آن را به شما میفرمود  پیامبر
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زنیم و سپس کس  پس آنها رفتند و به او بیعت ندادند. گفتند: شمشیرهای خود را به دفاع از تو نمی

 .١دیگری را بر ما حاکم قرار بدهی

است و در هر جایی که بخواهد را واداشت تا بگوید این امر از آن خدا   پس چه چیزی پیامبر

 ذکر کردیم؟ آیا بر او واجب و الزم نبود که بگوید و  قرار می
ً
دهد، با وجود این همه روایات که قبال

بیان کند این موضوع چند ماه پیش در میان خویشاوندانش در حالی که گردن پسرعمویش را گرفته 

س از من است، پس سخنان او را بشنوید و از ی پ این برادر، وزیر، وصی، وارث و خلیفه  بود و گفته

او اطاعت کنید، به پایان رسیده؟ به اضافه آنکه این مسأله دو میلیون سال قبل از خلق موجودات به 

 اتمام رسیده است؟

تکرار شده است و آن در   های متمادی از شخص پیامبر به تحقیق همان قول پس از سال

دهم هجری در میان نمایندگان بنی عامر بن صعصعه بود و به هنگامی که عامربن طفیل در سال 

رسد آنچه  فرمود: به تو می  رسد اگر مسلمان شوم؟ پیامبر گفت: چه چیزی به من می  پیامبر

رسد و بر تو هست آنچه که بر مسلمانان هست. گفت: پس از خودت کار را به من  به مسلمانان می

من نیست این امر از آن خدا است و در هر جایی که بخواهد  فرمود: به دست  سپاری؟ پیامبر می

 .٢دهد قرار می

کند تا اواخر روزهای مکی و  ادامه پیدا می  ی مخفی بودن نص بر پیامبر و همچنین... سلسله

به خاطر پرهیز از تکرار از   . گفتنی است که٣شب معراج است  آن نیز متعلق به  قبل از هجرت که

 در جای خود برخی از  روایات گذشته در این مورد خودداری کرده آوردن بسیاری از
ً
ایم، زیرا ما بعدا

 این روایات را خواهیم آورد.

المقدس  فرمود: در شب معراج هنگامی که من به بیت  گوید: پیامبر روایت اهل تشیع می

رسول اهللا أيدته  ال إله إال اهللا حممد«المقدس دیدم، نوشته شده بود:  ی بیت رسیدم بر روی صخره

                                           
 ).١/٢٥٧: (المناقب)، ١/١٤٢: (الهداة إثبات)، ٢٣/٧٤: (البحار -١

 ).٢١/٣٧٢() ١٨/٧٥: (البحار)، ٢١: (األعظم الرسول وصی)، ١٤٢، ١/١٤١: (الهداة إثبات -٢

اند یک سال  اند: یک سال و دو ماه بوده بعضی دیگر گفته حادثه معراج هیجده ماه قبل از هجرت بود. برخی گفته -٣

 ).٣١٩، ١٨/٣٠٢: (البحارپیش از هجرت بوده و گفته شده شش ماه پیش بوده و غیر این اقوال نیز گفته شده: 
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گفتم: ای  .»او را با وزیرش تأیید نمودم و او را با وزیرش یاری کردم«یعنی:  »بوزيره ونرصته به

 .١طالب بن ابی جبرئیل! وزیر من چه کسی است؟ فرمود: علی

کنند که فرموده: من در حجر (حجر  روایت می  جالب اینجا است که اهل تشیع از پیامبر

ناگهان جبرئیل نزد من آمد و به آرامی مرا تکان   اسماعیل در کنار کعبه ـ مترجم) خوابیده بودم که

داد، سپس فرمود: خداوند ترا ببخشد (این جمله دعا است در قالب نوعی مالمت ـ مترجم). ای 

پروردگارت برو. براق را برای من آماده کرد و سوار شدم، محمد! بلند شو و به عنوان نماینده به سوی 

سپس آنچه را که در مسیرش دید بازگو کرد... تا اینکه فرمود: ناگهان بر مردی چهره نورانی و موی به 

طالب  بن ابی هم پیچیده برخورد کردم، سه بار به من گفت: ای محمد! ـ وصی را حفظ کن ـ که علی

المقدس رسیدم،  اوند. فرمود: هنگامی که از آن مرد جدا شدم و به بیتباشد و مقرب درگاه خد می

قیافه و دارای پوستی زیبا برخورد کردم، سه بار گفت: ای محمد! وصی  ناگهان به مرد زیباروی خوش

طالب و مقرب درگاه پروردگارش که امین بر حوض تو است و صاحب  بن ابی را حفظ کن. علی

در لحظات پایانی   که ی سرگذشت را نقل کرد تا این ت... سپس بقیهبهشت اس  شفاعت و ورود به

سفر، جبرئیل به او فرمود: آن دو نفری که در راه به آنان رسیدی و به تو گفتند: وصی را حفظ کن، 

 .٢بودند ÷ و آدم ÷ حضرت عیسی

آن وزیری   درک نکرد که  باز پیامبر إ یعنی با وجود این شش بار سفارش از طرف آن دو پیامبر

 بود.  باشد؟ فرض کن که مرد دیگری جز علی شود، چه کسی می که توسط او تأیید و یاری می

کنند که در آنها جبرئیل به  نقل می  باز هم جالب اینجاست دهها روایت را از زبان پیامبر

باشد که کمی پیش در  ترین آن روایات به تو آن گوید: علی وزیر اوست. شاید نزدیک می  پیامبر

مورد ابتدای دعوت ذکر کردیم، به هر حال بیاییم با اهل تشیع به آسمان برویم و ببینیم که در آنجا 

دهیم  به آسمان بلند شد، مالئکه گفتند: گواهی می  اند: هنگامی که رسول الله ... گفته چه گذشته

فرمود: او را جانشین خود   پیامبری خداوند هستی. وصی شما علی چه کار کرد؟  که تو فرستاده

ای. خداوند اطاعت از او  ای را جانشین کرده در میان امتم قرار دادم. مالئکه گفتند: چه خوب خلیفه

ی آسمان دنیا گفتند، در  را بر ما فرض کرده است. سپس به آسمان دوم بلند شد، آنچه را که مالئکه

با او مالقات کرد و بعد از سالم  ÷ م رسیدند، عیسیآنجا نیز تکرار شد. هنگامی که به آسمان هفت

                                           
 تخریج این روایت گذشت. -١

 ).٣٧/٣١٤) (١٨/٣٩٠: (البحار)، ٨٣: (الیقین کشف -٢
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ام.  فرمود: او را در میان امتم جانشین قرار داده  از او پرسید. پیامبر  علی  پرسی راجع به و احوال

ای و خداوند اطاعت از او را بر مالئکه  ای را جانشین قرار داده گفت: چه خوب خلیفه ÷ عیسی

رسید آنچه را که   رسید و یکی یکی به همه پیامبر ÷ وسیفرض نموده، و سپس به حضرت م

 .١فرمود، آنان نیز تکرار کردند ÷ حضرت عیسی

که بدنش از ُدّر سفید بود   در آسمان چهارم خروسی را دیده  برند که پیامبر اهل تشیع گمان می

داد هیچ اله و  و چشمانش یاقوت قرمز بودند و پاهایش از زبرجد سبز بودند. در حالیکه ندا می

طالب امیرالمؤمنین و  ی خداوند است و علی بن ابی معبودی بجز الله وجود ندارد و محمد فرستاده

ش برگزیدگان او هستند. ای غافالن! خدا را بیاد آورید و لعنت ولی اوست. فاطمه و دو فرزند

 .٢خداوند بر کسانی باد که آنان را دوست ندارند

به عنوان امام نماز خواند که تعدادشان صد و  ‡ برای پیامبران  و در همان آسمان، پیامبر

خدا! به چه چیزی فرستاده  بیست و چهار هزار پیامبر بودند. جبرئیل از آنان سؤال کرد که ای پیامبران

 اید؟ اید؟ و حاال چرا جمع شده شده

ایم که ای محمد! به پیامبری  ایم و جمع شده همگی با یک زبان و یک صدا گفتند: فرستاده شده

به آسمان هفتم رسید خداوند از او سؤال کرد:   تو و به امامت علی اقرار کنیم. و هنگامی که پیامبر

بن  داند. خدا فرمود: علی امتت را بدست بگیرد؟ فرمود: خداوند بهتر می پس از تو چه کسی امور

 .٣طالب امیرالمؤمنین و سرور مسلمانان ابی

که - ‡ خواهند که بگویند: صدای صد و بیست و چهار هزار پیامبر مثل اینکه اهل تشیع می

تأثیر  بی  امبرکردند، برای پی می  که اقرار به امامت علی -حق داری حجم آن را تصور کنی

پرسد: پس از خود چه کسی را برای امتت تعیین  ، لذا بعد از چند لحظه که خداوند از او می بوده

که خروسشان یادآوری بکند  داند؟ و شاید غفلتی بود مستحق این اید؟ بگوید: خداوند بهتر می کرده

 تا بگوید ای غافالن! خود را بیاد آورید. خوب دقت کنید!.

                                           
 ).١٣٩: (مختصرـال)، ١٨/٣٠٣: (البحار -١

 ).٣٧/٤٨)، البحار: (١٤١الیقین: ( -٢

، ١٨/٣٠٦: (البحار)، ٤٥: (النعمانی غیبة)، ٤٣: (الطرئف)، ١٠٣: (غیبة الطوسی)، ٤٤٣، ١/٤٤٢: (يالکاف -٣

 ).١٣٤، ١٥٣، ٢/١٢: (الهداة إثبات)، ٢٨٠، ٣٦/٢٦٢) (٤٠٣، ٣٨٣
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کند  مانیم تا ببینیم که از امام رضا و ایشان از پدرانش روایت می هفتم با اهل تشیع میدر آسمان 

فرموده: هنگامی که مرا به آسمان بلند کردند، ندا داده شدم ای محمد! گفتم:   که گفته پیامبر

تی و ی من هس ای محمد! تو بنده  ای. پس صدایم کردند که لبیک ای پروردگارا! تو منزه و بلندمرتبه

ی  من پروردگار تو هستم. تنها من را عبادت کن و بر من توکل کن و تو در میان بندگانم نور و فرستاده

من به سوی مردم هستی و تو حجت و برهان من بر مخلوقاتم هستی، برای تو و پیروان تو بهشت 

ام  واجب گردانیده ام و برای مخالفان تو جهنم را؛ کرامت خود را برای اوصیای تو خود را خلق نموده

ام. گفت: ای پروردگارا! اوصیای من چه  و برای شیعیان و پیروان تو ثواب خود را واجب گردانیده

 کسانی هستند؟

ام. لذا من  ندا داده شدم: ای محمد! اوصیای تو کسانی هستند که بر ساق عرشم نام آنها را نوشته

م، دوازده تا نور را دیدم و در هر نوری در هنگامی که پیش خداوند بودم به ساق عرش نگاه کرد

ابن  شد. اولین آنها علی می  سطری سبز رنگ را دیدم که نام یک وصی از اوصیایم بر روی آن مشاهده

ی امتم (مهدی) بود. گفتم ای پروردگارا! اینها اوصیای من  دهنده طالب و آخرین آنها هدایت ابی

. ١نها اولیاء، دوستان، برگزیدگان و حجت من هستندهستند؟ ندا داده شدم ای محمد! پس از تو ای

های آنها را خواند، باز هم فراموش کرد که اینان  نام  پندارند که پس از اینکه پیامبر اهل تشیع می

 اوصیاء او هستند، چنانکه پروردگارش به او خبر داد.

دگار! اینان چه کسانی از خداوند سؤال کرد: ای پرور در روایت دیگر اهل تشیع آمده که پیامبر

ای؟ صدا آمد که ای محمد! اینان امامان بعد از تو و  هستند که نام آنها را با نام من ذکر کرده

 .٢برگزیدگان نوادگان تو هستند

و در هنگامی که خداوند از او سؤال کرد: ای محمد! مأل اعلی برسر چه چیزی باهم منازعه 

دانم. خداوند فرمود: ای محمد! آیا در میان  چیزی نمیداشتند؟ گفت: پروردگارا! در این باره 

 ای؟ ها وزیر، برادر و وصی را پس از خودت قرار داده انسان

                                           
) ١٨/٣٤٥) (١١/١٣٩: (البحار)، ٢٥٤: (الدین کمال)، ١/٢٣٨: (أخبار الرضا  عیون)، ٥: (الشرایع علل -١

)، ٦١: (األثر منتخب)، ٥٨٥، ٥٨٤، ١/٤٨٢: (الهداة إثبات)، ٦٠/٣٠٣) (٥٧/٥٨) (٥٢/٣١٢) (٢٦/٣٣٥(

 ).٢/٨٧٨: (اآلیات تأویل

 ).٣٦/٣٢١: (البحار)، ١٤: (األثر کفایة -٢



 59 ي امامت وجود دارد؟ باب اول: آیا نصی درباره

 

گفت: پروردگارا! چه کسی را قرار دهم تو برایم انتخاب کن؟ خداوند به سوی او وحی کرد: علی 

 .١را اختیار کن. گفتم: الهی پسرعمویم؟... تا آخر روایت

 یابد؟ می  اینجا خاتمه  بهاما آیا کار 

کیدات و عهد و پیمان در راه بازگشت به زمین و در  به اهل تشیع نگاه کن ـ پس از این همه تأ

آید و غافالن (از جمله واضع این روایت) را از  آسمان چهارم آنجا که خروسشان به صدا درمی

چهارم فرود آمد، پروردگارش به آسمان   کنند هنگامی که پیامبر کندـ روایت می خواب بیدار می

او را ندا زد: ای محمد! گفت: لبیک ای پروردگار! خداوند فرمود: در میان امتت چه کسی را اختیار 

فرمود: ای پروردگار تو برای من انتخاب کن و تو   ای که پس از خودت خلیفه باشد؟ پیامبر نموده

 .٢برای تو اختیار کردمطالب را  اختیارکننده هستی. خداوند فرمود: علی بن ابی

به هر حال، تا اینکه از آسمان ماندنمان به طول نیانجامد به آن مختصری که ذکر کردیم بسنده 

 . ٣اند، بسیار فراوان هستند کنیم، روایاتی شبیه این روایات که در شب معراج آمده می

روایت پیشین را نقض هر یک از این روایات،   برخی از این روایات را در اول باب ذکر کردیم که

اندازد. تمام  ی اینکه تمام باب را از اعتبار می نماید به اضافه اعتبار ساقط می  کند و آن را از درجه می

 ذکر خواهیم کرد نیز همچنین هستند.
ً
 روایتی که بعدا

 به مکه که همواره با اهل تشیع هستیم و راجع به به زمین برمی
ً
روایاتشان در   گردیم و دقیقا

 رانیم. صوص قبل از هجرت بحث میخ

در شب هجرت فرمود: ای علی! آیا راضی هستید که   کنند که پیامبر اهل تشیع روایت می

ممکن است نادانان   جای من تو یافته شوید که  دشمنان در هنگام جستجوی من، مرا نیابند و به

فدای روحت شود و نفسم ترا بکشند؟ فرمود: بلی ای رسول خدا! راضی هستم که روحم  باعجله 

 .٤فدای نفس تو گردد

                                           
 ).٥٢/٢٧٦) (٥١/٦٩)، البحار: (١/٥٠٠الهداة: ( )، إثبات ٢٣٨الدین: ( کمال -١

، ١٨/٣٤١: البحار)، ٢٢: (الیقین کشف)، ٤/١٩٩: (البرهان)، ٢١٨: (الطوسی أمالی)، ٣٥٢: (الصدوق أمالی -٢

 ).٢/٧٠: (الهداة إثبات)، ٤٠/١٣) (٣٨/١٠٨) (٣٧/٢٩١) (٣٦/١٦٠) (٣٧١

 أمالی)، ٣٦٤، ٣٥٣: (الطوسی أمالی)، ٢٢: (الیقین کشف)، ٤٠/١٣: (البحار برای آگاهی بیشتر نگاه کن -٣

)، ١٥: (األثر کفایة)، ١/٥٤٨: (الهداة إثبات)، ٤/٤٧٠) (٣/٩٩: (نورالثقلین)، ٥٠٤، ٣٨٧، ٣٨٦: (الصدوق

 ).٣٦/٣٢٣: (البحار

 ).١٩/٨١( )، البحار:٤٦٦: (تفسیرالعسکری)، ٧٥: (المعاجز مدینة)، ٣/٥٩٦: (الهداة إثبات -٤
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  بدون شک وجه داللت در این روایت مخفی و پوشیده نیست، همین جا فرض کن علی

 ممکن نیست  کشته می
ً
 برخی از آنها را ذکر خواهیم کرد که اصال

ً
شد، و در روایات بسیاری که بعدا

پس از پیامبر امر خالفت را بدست خواهد   طالب بن ابی آنها را توجیه کنیم به این اعتبار که علی

کشته شود یا بمیرد، به نظر من   پیش از پیامبر  توانیم فرض کنیم که علی گرفت. چطور می

از   اگر پیامبر  این معنی که  موضوع روشن است و نیازی به توضیح و تعلیق بیشتری ندارد. (به

باید جان او را   جانشین و وصی بر حق او است، چگونه  علی  که  اطالع یافته  جانب خداوند

 عنوان سپر خود قرار بدهد ـ ویراستار).  در خطر بیاندازد و او را به

آنان   مخفی بوده، در حالی که  از پیامبر  و این بر آن داللت دارد که نص بر امامت علی

 نص نهاده است.  امامت علی در مکه و قبل از هجرت به مدینه بر  برند که پیامبر گمان می

فرمود: خداوند   اند که فرموده: پیامبر روایت کرده ب اما پس از هجرت از ابن عباس

دهد. گفتم: ای  تبارک و تعالی به من وحی کرده که در میان امتم برادر، وارث و وصی را برایم قرار می

 خداوند او چه کسی است؟

کسی است که دوستش دارم و او نیز مرا دوست  به من وحی کرد: ای محمد! او  خداوند

جنگد. و  کنند، می دارد و آن مجاهدی است در راه من با کسانی که عهد و پیمان من را نقض می می

جنگد. او ولی بر حق  شوند، می نیز با کسانی که در حکم من عادل نیستند و از دین من خارج می

 . ١طالب است بن ابی من، همسر دختر تو و پدر فرزندانت یعنی علی

گویم که پس از سال سوم هجری بوده به دلیل فرموده خداوند:  تاریخ این روایت نمی هدربار

ی آنچه که در این باب خواندید و  همه  همسر دخترت و پدر فرزندانت است. بدون شک ـ باتوجه به

که منظور علی بن  خورد ی ابتدای این روایت، فوری به ذهن تو می مطالعه نمودید ـ با مطالعه

 طالب است. ابی

بود، پوشیده و   چه عجب! آیا این موضوع امامت بر کسی که سبب نص بر امامت علی

است ـ   طالب بن ابی که او سبب نص بر علی  مخفی بود؟ (یعنی آیا مخفی ماند از پیامبر

کند تا اینکه خداوند اوصاف او را بیان کند و سپس  خواهد و درخواست می مترجم) بلکه توضیح می

 نام او را به او بگوید؟

                                           
 ).٢/٦٧: (الهداة إثبات)، ٣٨/١٠٧: (البحار)، ٣٢٧: (أمالی الصدوق -١
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  کند تا علی مدام از خداوند درخواست می  کنند که پیامبر سپس اهل تشیع برای ما روایت می

و نوادگانشان  بان حسن و حسینی پس از خودش قرار دهد و امامت را در می را وصی و خلیفه

 .١قرار دهد

وصی او   راجع به  ـ به گمان اهل تشیع ـ از پیامبر هنگامی که جابربن عبدالله انصاری 

دهد و  جوابی نمی  ماند و به جابر ده روز ساکت می  کند؟ پیامبر پس از خودش سؤال می

فرماید: ای  می ت. سپس پیامبرفرماید: منتظر وحی در آسمان اس کند و می خواهی می معذرت

گوید: ای پیامبر! پدر و مادرم  جابر! آیا به تو خبر ندهم از آنچه که از من سؤال کردی؟ جابر می

ای.  فدایت شوند به خدا قسم تو از جواب من ساکت ماندی که احساس کردم از من نگران شده

از تو نگران نشدم، ولی منتظر بودم که از آسمان به من وحی فرود آید.  !فرمود: ای جابر  پیامبر

طالب وصی و  گوید: علی بن ابی جبرئیل به سویم آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو می

 .٢خلیفه تو بر خانواده و امتت است

از   روایت شده: هنگامی که سلمان  این روایت از سلمان فارسی  شبیه  گفتنی است که

کند: وصی تو در میان امتت چه کسی است، زیرا هیچ پیامبری مبعوث نشده مگر  سؤال می  پیامبر

فرماید: هنوز برای من  می  اینکه در میان امتش برای او وصی قرار داده شده است؟ پیامبر

  مشخص نیست. هر اندازه که خداوند اراده داشت منتظر ماندم. سپس وارد مسجد شدم. پیامبر

دانید که  ی وصی من در میان امتم از من سؤال کردید. آیا می مرا صدا زد و فرمود: ای سلمان! درباره

بن نون همان جوان همراه،  در میان امتش چه کسی بود؟ گفتم: یوشع ÷ وصی حضرت موسی

دانی که چرا او را وصی قرار داد؟ پس من گفتم: خدا و رسولش بهتر  فرمود: آیا می  پیامبر

ترین امتش بود. وصی من  فرمود: او را وصی قرار داد، زیرا او پس از خودش عالم  دانند. پیامبر می

 .٣طالب است بن ابی ترین امتم پس از من علی و عالم

                                           
) ١/٢٧٩: (البرهان)، ٣/٨٤) (١٤١، ١٢٢، ٢/٩٤( :الهداة إثبات)، ٨/٣٠٩: (الکافی)، ٢٢٠( :أخبار الرضا  عیون -١

، ١٢٦، ١٠٠، ٢٦/٨٠) (١٤٥، ٢٣/٢٢١: (البحار)، ٣١٠، ٢٢٤، ١/١٠٦: (اآلیات تأویل)، ٣/٣٦) (٢/٢٠٩(

: کنزالکراجکی)، ٢٨: (الصدوق أمالی)، ٤٠/٦١) (٣٩/٢٩٠) (٣٢٩، ١٤٦، ١٤٣، ١٤٠، ١١٠، ٣٨/٩٢) (١٤٧

 ).٣/٢٧٦: (نورالثقلین)، ١/٥٥٠: (مناقبـال)، ١٤: (األسناد قرب)، ٢٠٨(

 ).٢/٩٦: (الهداة إثبات)، ٣٨/١١٤( :البحار )،٩٩: (المفید أمالی )،١٩٣( :الطوسی أمالی -٢

 ).٢/٥٠: (الهداة إثبات)، ٣٨/١٨: (البحار)، ٢١: (الصدوق أمالی -٣
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این روایات نیازی به تعلیقات ندارند، پس چگونه ممکن است که جابربن عبدالله و سلمان 

به -شود و از بدیهیات دین است  آن پذیرفته نمی ای که در دین جهل به فارسی نسبت به مسأله

گاه باشند -ی اهل تشیع عقیده سؤال کنند. به گمان اهل تشیع از او نیز   . تا اینکه از پیامبر١ناآ

ی  مخفی و پوشیده مانده باشد در حالیکه او کسی است که فرموده: مدار قبولی اعمال بسته به عقیده

 ذکر  بود، خداوند اکوان را خلق نمی باشد و اگر او نمی امامت او می
ً
کرد... تا آخر این روایاتی که قبال

مشخص نیست چند روز، یا چند ماه و   در خصوص آن منتظر نزول وحی ماند که  شدند. تا آنجا که

 است.  یا چند سال طول کشیده

ال «وید: گ باشد که می اما این قاعده از تو پوشیده نیست که جزء بدیهیات علم اصول فقه می

 .»باشد تأخیر بیان و توضیح در وقت نیاز جائز نمی« »جيوز تأخريالبيان عن وقت احلاجة

اند در روز خندق هنگامی که عمروبن ود برای مبارزه در میدان آماده شد و  اهل تشیع ذکر کرده

اش  عمرو نیزهکردند،  ای وجود دارد؟ مسلمانان خودداری می کننده طلبید و گفت: آیا مبارزه مبارز می

 مبارزه درآییم. پیامبر  فرو برد و گفت: ای محمد! بیا بیرون تا با هم به  ی پیامبر را روی خیمه

 شود و پس از خودم امامت برای او باشد؟ فرمود: چه کسی برای مبارزه با او بلند می

ی  عمامه  فرمود: ای علی! به من نزدیک شو. پیامبر  مردم از آن خودداری نمودند؛ پیامبر

  گذاری کرد. شمشیرش را به او داد و فرمود: به را به آن عمامه مبارکش را از سر پایین آورد و علی

و روایت شده هنگامی که  .»خداوندا! او را یاری کن« »اللهم أعنه«دنبال کارت برو. سپس فرمود: 

 عمرو را به قتل رسانید اشعاری را سرود، از جمله این شعر:

 عممنی عاممة قد قال إذ
 

 أنت الذی بعدی له اإلمامة 
 

به تحقیق هنگامی که عمامه را روی سرم گذاشت، گفت: تو هستی آن کسی که پس از «یعنی: 

 .٢»رسی من به امامت می

ی خندق در  بیا باهم به این روایت توجه کنیم، علیرغم اینکه حوادث این روایت در هنگام غزوه

اما هنوز بزرگترین ارکان دین نزد اهل تشیع روشن و واضح نیست، سال پنجم هجری رخ داده است، 

                                           
)، ١٥٩، ١٠٨، ١٠١، ٥٩، ٥١، ٥٠، ٤٩)، منتخب األثر: (٢٤٦ن: (یکمال الد ات دیگر را از ایشان، نگا:یروا -١

 .تیمذهب أهل الب

 ).٤١/٨٨: (البحار -٢
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گاه سازد که از   انتظار داشتم که به زودی به این امر رسیدگی کند و پیامبر  و من از علی را آ

 : ی ابتدای نزول آیه

نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
رسیده  ی تعیین امامت به پایان . مسأله]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 ذکر کردیم و روایاتی که در آنها آمده 
ً
است، اما این انتظار حاصل نشد، چه برسد به روایاتی که قبال

ای که دو میلیون سال پیش  ی امامت به اتمام رسیده است (مسأله که دو میلیون سال پیش مسأله

ود تا پس از خودم ش ی عمرو بلند می بفرماید: چه کسی به مبارزه  تعیین شد، چرا باید پیامبر

نِذرۡ ﴿ها پیش در هنگامی که آیه  خلیفه شود یا اینکه سال
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ی خالفت به پایان رسید،پس چرا در سال پنجم هجری پیامبر چنین  . نازل شد، مسأله]٢١٤

 بکند؟ ـ مترجم).  پیشنهادی را به علی

رسیدگی یکی از آنان به امر خالفت حیرت و تعجب من را و عدم   ساکت شدن صحابه

ها پیش به پایان  سال  افزایش داده است (چرا یکی از صحابه نفرمود مسأله خالفت به تعیین علی

 رسیده است؟).

 شاید من نزد اهل تشیع چیزی گیرم بیاید که این حیرت و تعجب را برطرف سازد.

گردیم (اگر نصی در این باره وجود دارد،  مرگ سابق برمیی بیم از مرگ الحق پیش از  به مسأله

که قرار است خلیفه باشد، پیش از فوت خودش کشته شود؟ ـ   ترسید علی می  چرا پیامبر

فرمود:   به مبارزه عمروبن ود رفت، پیامبر  خندق پس از آنکه علی همترجم) در همین غزو

ی بن عبدالمطلب را در روز احد از  ی بن حارث را در روز بدر از من گرفتی و حمزه خدایا! تو عبیده

 .١تو بهترین وارثان هستی  طالب است. خداوندا! تنهایم مگذار که بن ابی من گرفتی و این برادرم علی

ای به  همراه سریه  کنند که علی همین مسأله در جای دیگر تکرار شده است. شیعه روایت می

  روز نه از زمین خبری از او بود نه جبرئیل خبری به پیامبر  مدت سه روز خارج شد، در طی آن سه

ترسم این دو  آورد و فرمود: می  را پیش پیامبر ب ، حسن و حسینل رساند. فاطمه می

ای مردم! چه سرازیر شد و گریست. سپس فرمود:   پسربچه یتیم شوند، اشک از چشمان پیامبر

آورد تا به او مژدگانی بهشت دهم. پس مردم به علت آن همه  را برایم می  کسی خبری از علی

متفرق شدند. عامربن قتاده آمد و   دیدند، همگی به دنبال علی  اندوه و ناراحتی که از پیامبر

                                           
 ).١/٣٢٩: (اآلیات تأویل)، ٣/٧١: (البرهان)، ٢٩/٣٠) (٣٠٩، ٣٨/٣٠٠) (٢٠/٢١٥: (البحار -١
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در  ضعیتی که علیداد و جبرئیل نیز فرود آمد و در مورد آن و را به پیامبر  ی خبر علی مژده

 .١اطالع داد  آن قرار داشت، به پیامبر

تابی از اهل تشیع سؤال کند که  هر کسی حق دارد که در مورد این همه بیم و اضطراب و بی

مستدعی اعالن حالت اضطراری و پراکندگی مردم روی زمین شد و همچنین جبرئیل به خاطر ترس 

را در مقابل خود و در قید حیات   لی که مردم پیامبرشود، در حا از مرگ امیرالمؤمنین نازل می

وجود داشت، چگونه ممکن است احتمال مرگ کسی   ی خالفت علی دیدند. اگر نص درباره می

 شود؟  را فرض کنیم که قرار است خلیفه پیامبر

  از خداوند  شود که های کعبه گرفته، دیده می در حالیکه دست به پرده  در روز فتح مکه پیامبر

کند که کسی را به عنوان پشتیبان و یاور به او ببخشد (یعنی پیامبر آن همه روایاتی را  درخواست می

ی این باب ذکر کردم، فراموش کرده بود و حتی روایت قبلی را نیز فراموش کرده بود به  که در مقدمه

 شود). یعه حتی سزاوار عصبانیت جبرئیل میگمان ش

های  دست به پرده  را دیدم که  روایت شده گفت: در روز فتح مکه پیامبر ب از ابن عباس

گفت: خداوندا! در میان عموزادگانم کسی را برگزین تا مرا یاری دهد. جبرئیل  کعبه گرفته بود و می

ید: ای محمد! مگر خداوند تو را تأیید ننموده به گو آید و مانند کسی که عصبانی باشد، می فرود می

بن  شمشیری از شمشیرهای خودش که به روی دشمنان کشیده شده است؟ منظور به آن شمشیر علی

 .٢باشد طالب می ابی

 .است! کنید فتح مکه در چه وقتی رخ دادهتوجه 

  به امر خداوند به انتصاب علی  بینیم در حالیکه جبرئیل را در غدیر خم می  سپس پیامبر

ای که پس از خودش این امر را بدست  ی آن ولی درباره  ـ به گمان اهل تشیع ـ فرود آمده. پیامبر

اند: جبرئیل در روز غدیر خم فرود آمد و گفت: ای  گفته  که این  کند. نظر به گیرد، از جبرئیل سؤال می می

ه امتت والیت کسی را که اطاعت از او را فرض نموده و امر دهد که ب محمد! خداوند به تو دستور می

 فرماید: شود، اعالم کنی و این دستور را در کتابش تأکید نموده که می امتت پس از خودت به او سپرده می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
  .]۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

                                           
 ).٤١/٧٤: (البحار)، ٩٣: (الصدوق أمالی)، ٩٥: (الخصال -١

 ).٤١/٦١: (البحار)، ٢/٦٧: (مناقبـال -٢
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با  یغمبر (خدا محّمد مصطفیاز قرآن) و از پ یروید! از خدا (با پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا«

د ینمائ ید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداریبه سّنت او) اطاعت کنک تمّس 

گرا بوده و مجر
ّ

 .»عت اسالم باشند)یاحکام شر ی(مادام که دادگر و حق
پس از   من بگو که  فرمود: بلی سوگند به پروردگارم چنین کاری را خواهم کرد، اما به  پیامبر

خودم چه کسی ولی امر امت است؟ گفت: او کسی است که یک لحظه برای من شریک قرار نداده 

ت، او گاه به اشتباه سوگند را یاد نکرده اس گاه سر تعظیم را برای بت فرود نیاورده و هیچ است و هیچ

 .١باشد طالب امیرالمؤمنین می بن ابی علی

نزدیک شد، فرمود: خداوند روح هیچ   کنند هنگامی که اجل و مرگ پیامبر شیعه روایت می

پیامبری را قبض ننموده تا اینکه به او دستور داده که به خویشاوندان مؤمنش وصیت کند. و در لفظ 

دانش وصیت کرده و خداوند به من دستور فرموده که به بزرگترین فرد خان  دیگری آمده: تا اینکه

ات  وصیت کنم، گفتم: ای پروردگارا! به چه کسی وصیت کنم؟ فرمود: ای محمد! به عموزاده

ام و در  های گذشته ثبت نموده به درستی من نام او را در کتاب  طالب وصیت کن، که بن ابی علی

ام و عهد و پیمان انبیاء  بر آن از خالئق پیمان گرفتهام که او وصی تو است و  های گذشته نوشته کتاب

طالب از  بن ابی و فرستادگانم بر آن است؛ ای محمد! برای ربوبیت خودم و نبوت تو و والیت علی

 .٢ام آنها پیمان گرفته

های گذشته مقتضی آن است که به طریق  در کتاب  گویم: بدون شک ذکر امامت علی من می

ممکن   عدم اطالع پیامبر ،ر شده باشد و اگر امامت در قرآن ذکر شدهتر در قرآن ذک اولی

 باشد. نمی

 در جای خود  اعتبار می و اگر خالف آن ثابت شود اعتقاد به مسأله امامت از ریشه بی
ً
شود و بعدا

 .٣آن را بحث خواهیم کرد

                                           
 ).٣٧/٣٢٤: (البحار)، ١٣١: (الیقین کشف -١

: اآلیات تأویل)، ٢/٩٣: (الهداة إثبات)، ٢٨/١١١) (٢٦/٢٧٢) (١٥/١٨: (البحار)، ١٠٢: (الطوسی أمالی -٢

 ).٣٩: (بشارة المصطفی)، ٤/١٤٨: (البرهان)، ٢/٥٦٦(

 به باب امامت و قرآن در این کتاب مراجعه کنید. -٣



 امامت در پرتو نصوص      66

 

عهد   مامت علیکه اگر خداوند از خالئق برای ا و اما اشکال دیگری در این روایت: و آن این

هستند، بدون شک که رسول  ‡ ی خالئق پیامبران و فرستادگان خداوند و پیمان گرفته که از جمله

گاه باشد؟  باشد، چطور ممکن است پیامبر در رأس آنها می  الله  به این عهد و میثاق ناآ

دمت هنگام مرگش گریست، جبرئیل خ  کنند که رسول الله سپس شیعه برای ما روایت می

پس از خودم چه کسی امر امتم را   کنی؟ فرمود: به خاطر امتم که ایشان آمدند و گفتند: چرا گریه می

 .١ی تو در میان امتت هستم  فرماید: من خلیفه به عهده بگیرد؟ جبرئیل برگشت، سپس گفت: خداوند می

نخواسته این امت ای است که  چه خوب خلیفه  خداوندسبب این گریه چه بسیار خوب بود! 

بسیاری از اوقات بر امر   کنند پیامبر چنانکه روایات اهل تشیع ذکر می ؛بر ضاللت جمع شود

فرمود: والی و  کرد و می والی و سرپرست امتش را یادآوری می  امتش نگران بود. لذا پیامبر

جماعت مسلمانان  کنم؛ خدا را به یاد داشته باشد، به سرپرست امتم را پس از خودم یادآوری می

فرهیختگان توقیر و   ، نسبت به رحم کند، از بزرگ آنها تجلیل نماید، به ضعیف آنان رحم داشته

خرج دهد، نباید به آنها ضرر برساند تا آنها را خوار و ذلیل کند و آنها را فقیر نکند تا آنها را   احترام به

را نابود کند... تا آخر   و زورمند آنها ضعیفشان به کفر برگرداند و دِر خود را روی آنها نبندد تا قوی

بود که بر روی منبر فرمود، چنان که اهل تشیع آن را از   و این آخرین کالم پیامبر  کالم پیامبر

 .٢اند امام صادق ذکر کرده

ای در آنها وجود ندارد، زیرا امام  گونه فائده ها اگر رو به امام معصوم کنند هیچ این نصیحت

در میان همچنین جماعت و گروهی نیازی به توجیه و نصیحت ندارد و اما اگر این نصایح  معصوم

 خالفت را از امام معصوم غصب کند ـ به اعتقاد اهل تشیع ـ بی
ً
گی آن  فایده برای کسی باشد که بعدا

رغم آن روایات  بیشتر است، زیرا کسی که جرأت غصب خالفت را از امام معصوم داشته باشد علی

بودند، چطور یک و یا دو حدیث او را از چنین نکاتی   در راستای اثبات امامت آمده  نصوصی که و

 شود؟  باشد که به آن امید داشته ای در این نصایح موجود می باز خواهد داشت، پس چه فایده

بر خواننده زیرک و هوشیار مخفی و   های دیگری نیست که به این روایاتی که خالی از فایده

دو میلیون سال قبل از خلق مخلوقات تا هنگام فوت   راجع به  شیده باشد، تمام روایات ذکر شدهپو

 شوند. ی اعتبار ساقط می در سال یازدهم هجری همگی از درجه  پیامبر

                                           
 ).٣٩/٨٥: (البحار)، ٣/٢٦٨: (مناقبـال -١

 ).٤٨: (األسناد قرب)، ١٠٠/٣٢) (٢٧/٢٤٧) (٢٢/٤٩٥: (البحار)،١/٤٠٦: (يالکاف -٢
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رسانند ـ به گمان شیعه ـ  می  اطالعی و غیبت نص را از پیامبر به این اندازه از روایات که بی

چرا که ما در مقدمه کتاب بر خود الزم دانستیم که در هر موضوعی به ذکر چند ، ١کنیم بسنده می

مثال بسنده و اختصار را رعایت کنیم نه اینکه تمام روایات را ذکر کنیم و باز به خاطر ذکر روایات 

 الی این کتاب ذکر شده و به آنها خواهید رسید. دیگری که در البه

 که با مسأله نص در تعارض هستند  طالب بیبن ا از طریق شیعه از علیروایاتی 
که   طالب بن ابی و نص بود، اما در مورد علی  نچه که گذشت در مورد صاحب رسالت

 موضوع به او بستگی دارد، اینک بیان مختصری در مورد ایشان که در پیش روی دارید.

بود، ذکر کردیم و اکنون   ابتدای دعوت و پس از آن که متعلق به رسول الله  روایات مربوط به

 به شب هجرت می
ً
 ذکر خواهیم کرد به موضوع  به سال سیزدهم هجری و دقیقا

ً
رویم تا آنچه که بعدا

 اضافه کنیم.

شب را به   در شب هجرت در بستر خواب پیامبر  کنند: هنگامی که علی شیعه روایت می

ی خودم او را حمایت  بخوابم و به وسیله به من دستور داد که در بستر او  روز کرد، فرمود: پیامبر

 .٢کنم؛ به خاطر اطاعت از او، با خوشحالی به آن امر شتافتم تا اینکه به جای او کشته شوم

  ها به خواب رفته بودند، ابوطالب آمد در حالی که و در روایت دیگری آمده: هنگامی که چشم

خوابش بلند کرد و امیرالمؤمنین را در جای او  را از بستر  امیرالمؤمنین را به همراه داشت، پیامبر

 .٣شوم خواباند، امیر المؤمنین گفت: ای پدر! من کشته می

                                           
، ١٨/٩٧) (١٧/٣٠٩) (١٦/٣١٧) (١٤/٢٠٧: (البحار)، ٢٠٠، ١٠٤، ٢٩: (األثر منتخببرای آگای بیشتر نگاه کن:  -١

٢٢٥، ٤٤/١٩٨) (٤٠/١٨) (٣٨/١٥٧) (٣٧/٣٠٦) (١٥٩، ٣٦/١٥٨) (٢٤/١٨١) (٢٣/٢٧٢) (٢٠٥، ٣٧٠ ،(

: البرهان)، ١٥٨: (الیقین)، ٥٩٧، ٥٩٦، ٥٧٩، ٢/٥٧٨) (٢٧٦، ١/٢٧٣: (اآلیات تأویل)، ١٤٣، ١٠٧: (المختصر

مدینة )، ٨٨، ٥٠: (الیقین کشف)، ٤٩: (مصطفیـال بشارة)، ٢٩٣: (الخصال)، ٥١٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٧٤، ٤/١٧٢(

) ٢/٣٤٢: (نورالثقلین)، ١/٤٦٤)، الکافی: (٤٦٩، ٤٦٨: (البصائر)، ١٥٨: (تفسیرالعسکری)، ٧٣: (معاجزـال

 ).١٠٦: (أمالی الطوسی)، ٣٧٨: (الروضة)، ٢/١٩٦) (١/٥٢٥: (الهداة إثبات)، ٥/١٣(

)، ٤٦٠)، باز هم نگاه کن أمالی الطوسی: (٣٨/١٦٩: (البحار)، ٣٦٧: (الخصال)، ١٦٥( :االختصاص -٢

 ).١/٢٠٥: (نورالثقلین

: امالی الطوسی) در این موضوع به روایات دیگری نگاه کن : ٣٦/٤٦: ( البحار)، ٣٣: (مختارةـال الفصول -٣

 ).١٩/٥٥: ( البحار)، ٤٨١، ٤٦٠، ٤٥٩(
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شود با  کشته می  ای، اینکه فرض کنیم که علی بدون شک تو در اینجا وجه استدالل را فهمیده

به او برسد ـ به گمان شیعه ـ در تعارض است،   ی خداوند که قرار است امامت پس از پیامبر اراده

بود:ـ به گمان شیعه   زد) گفته مرگ خود را رقم می  علی (که  قبل از چند ماه به  چه برسد به یاداوری آنچه

ی عرش نگاه کردم، ناگهان دیدم نوشته شده بود:  ـ هنگامی که در شب معراج مرا به آسمان بردند به پایه

او را به علی تأیید نمودم و او را به علی یاری کردم و دوازده نور را   که »مد رسول اهللاال إله إال اهللا حم«

باشد؟ ندا داده شدم ای محمد! این نور امامانی از  دیدم، گفتم: ای پروردگارا! این نور چه کسانی می

فرمود:   یامبرکنی؟ پ گفت: ای رسول خدا! آیا نام آنها را برای من ذکر نمی  نوادگان تو است. علی

 .١ی ائمه را ذکر کرد ی پس از من هستی... سپس نام بقیه بلی، تو امام و خلیفه

را به یاد تو نخواهم آورد، چرا که تمام این   و سؤال قبل از آن پیامبر  اما سؤال حضرت علی

 باب در آن باره است. 

 کنند: روایت می مدینه و پس از هجرت، روایات ذیل را برای ما  اهل تشیع راجع به

در   الکلبی حيةصورت د  آمد، در حالیکه جبرئیل به  خدمت پیامبر  حضرت علی

الله وبرکاته ای  محةسالم کرد و جبرئیل فرمود: و علیک السالم ور  بود، علی  خدمت پیامبر

ها است به نام  اهل آسمان  ی خداوند که فرمود: ای علی! اینک مالئکه  امیرالمؤمنین! پیامبر

 امیرالمؤمنین بر تو سالم کردند پیش از آنکه اهل زمین بدین اسم بر تو سالم کنند.

بر تو سالم کرد. ای علی! پیش از اینکه وارد شوی   اینگونه  ای علی! جبرئیل به دستور خداوند

الله آن را خواهم  شاء وحی کرد که سالم تو را بر مردم فرض کنم و ان توسط جبرئیل به من  خداوند

 .٢است  بیعت مهاجرین و انصار با او بحث شده  کرد... تا آخر روایت و در این روایت راجع به

کید می  کند. این روایت بطالن آنچه را که بر تو گذشت، تأ

دهیم و همراه  م نزد شیعه ادامه میترین ارکان اسال مسیر خود را با نبودن نصی در مورد بزرگ

 دهیم. به مسیر خود ادامه می  طالب بن ابی صاحب امامت، علی

 ی شدید او به شهادت. یا عالقه  گردیم به مسأله فرض نمودن فوت علی برمی

                                           
 ).١٢١: (األثر منتخب)، ١/٥٩٨: (الهداة إثبات -١

 ).٢٨/٩١: (البحار)، ٤٥٤: (اإلقبال)، ١٣٧: (الیقین کشف -٢
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  در ضمن جواب مردی که در ایام خالفت از او در مورد فتنه سؤال کرد، فرمود: عرض رسول الله

کردم: آیا مگر در روز احد که جمعی شهید شده بودند و من از شهید نشدنم نگران بودم، خطاب به 

 .١من نفرمودی: مژده باد ای علی! شهادت از پشت سر تو است؟... تا آخر روایت

فرمود: پدر و مادرم فدایت شوند ای رسول الله! چطور من   علی  و در روایت دیگری آمده که

 .٢م شدم؟از شهادت محرو

  شریک است، هنگامی که  اش با پیامبر بینم در فراموشی را می  سپس در روز خندق علی

شود تا پس ازخودم امامت را به او بسپارم؟  فرمود: چه کسی برای مبارزه با عمرو بن ود بلند می

  ت کهتر ذکر شد. تعجب در اینجا اس در این مورد شعر سرود و توضیح آن پیش  علی  دیدیم که

 .٣نیز آن را فراموش کرد  بعد از چند روزی علی

دستور فرمود که در   به علی  ی وادی رمل یا ذات سالسل هنگامی که رسول الله در غزوه

وارد خانه شد و فرمود: چرا   گریست. در آن هنگام پیامبر ل آن شرکت کند، حضرت زهرا

 شود. حضرت علی شاءالله کشته نمی یر انترسی که شوهرت کشته شود؟ خ کنی؟ آیا می گریه می

 .٤فرمود: ای رسول خدا! علی را از بهشت باز مدار. سپس بیرون رفت

  کنند. هنگامی که حضرت علی را برای ما نقل می  به علی  سپس شیعه مژدگانی پیامبر

فرمود: ای علی! آیا به تو   در بقیع بودند، پیامبر  و عمویش عباس  همراه برادرش جعفر

فرمود: کمی پیش جبرئیل نزد من   فرمود: بلی ای رسول خدا. پیامبر  مژدگانی ندهم؟ علی

که پر از  کند بعد از آن کند و زمین را پر از عدل می آن کسی که در آخرالزمان قیام می  بود، او راجع به

فرمود: ای رسول   دان حسین است. علیاز نوادگان تو و از فرزن  ظلم شده، به من خبر داد که

 .٥خیری به ما نرسیده مگر اینکه از طرف تو به ما رسیده است  گاه از طرف خداوند خدا! هیچ

                                           
 ).٤/١١٠: (الصافی)، ٤/١٤٨: (نورالثقلین)، ٧٢/١٣٨) (٤١/٧) (٣٢/٢٤١: (البحار)، ٢٧٥: (البالغة نهج -١

 ).١١٢: (سعدالسعود)، ١/١٢٣: (اآلیات تأویل)، ٤٠/١١٤) (٣٦/٢٦: (البحار)، ١٥٩: (االختصاص -٢

) آورده: که ٢١/٨٠( البحارو این به اعتبار وقوع غزوه خندق در شوال سال پنجم هجری بوده و شیخ مفید در  -٣

غزوة ذات سالسل پس از غزوه بنی قریظه و پیش از غزوة بنی المصطق رخ داده است و غزوة بنی قریظة بالفاصله 

 پس از غزوة خندق رخ داده است.

 ).٦١: (اإلرشاد)، ٢١/٨١: (البحار)، ١١٦: (الوری عالمأ -٤

 ).٣/٥٤٢: (الهداة إثبات)، ٥١/٧٧: (البحار)، ١٦٥: (النعمانی غیبة -٥
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ی مؤته که  باشد. هنگام واقعه بدون شک تاریخ این روایت نزدیک به سال هشتم هجری می

  در آن شهید شد و به یقین این روایت پس از هجرت بوده به دلیل مسلمان شدن عباس  جعفر

ی خیبر و نامی از بقیع که در مدینه است در آن به میان  از حبشه در اثنای غزوه  و برگشت جعفر

گاهی پیامبر رغم آنچه که گذشت نشانه آمده است. علی و امیرالمؤمنین به ائمه در این   های عدم آ

 روایت آشکار است و این به روایت خود شیعه ثابت است.

فرمود: آنچه را به تو   خطاب به علی  کنند که رسول الله و در جای دیگر شیعه ذکر می

را فراموش  من آن  فرمود: ای رسول خدا! آیا بیم آن دارید که  کنم، بنویس. حضرت علی دیکته می

ام که  فرمود: از تو بیم فراموشی را ندارم، زیرا از خداوند متعال برای تو دعا کرده  نمایم؟ پیامبر

ی شما بسپارد و شما را در این خصوص از فراموشی دور نماید، اما برای شرکاء  حافظه  را به آن

فرمود: عرض کردم ای رسول خدا! شرکاء من چه کسانی هستند؟   خودت بنویس. حضرت علی

. فرمود: این اولین آنها است. ب بن علی نی از فرزندانت و اشاره فرمود به حسنفرمود: اماما

 .١فرمود و بعد فرمود: امامان از فرزندان ایشان هستند  سپس اشاره به حسین

شود که واضع این روایت معتقد بوده که دعای پیامبر که ذکر شد، مثمر ثمر نبوده و  اما معلوم می

گوید: ـ به گمان شیعه ـ گفتم:  فراموش کرده که می  بینیم که علی میپذیرفته نشده است. اینک 

فرمود: ای علی!   ای رسول خدا! به من خبر بده که تعداد ائمه پس از خودت چند تا است؟ پیامبر

 .٢دوازده تا هستند، اولین آنها تو هستی و آخرین آنها آن قائم است (یعنی مهدی است)

فرمود: به   خطاب به حضرت علی  و پس از آنکه پیامبر  و در جای دیگری چنین آمده

باشند، مستجاب کرده است،  درستی خداوند دعای من را در مورد تو و شرکاء تو که پس از تو می

فرمود:   فرمود: ای رسول خدا! شرکاء من پس از من چه کسانی هستند؟ پیامبر  حضرت علی

 اه نام خودش و نام من ذکر کرده است، فرمود:کسانی هستند که خداوند نام آنها را همر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 .]۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

                                           
: البصائر)، ٤٥٤: (أمالی الطوسی)، ٢٤١: (أمالی الصدوق)، ١/١٩: (الصافی )،٢٧٠، ١٩٩: (الدین کمال -١

: األثر منتخب)، ٩٢/٩٩) (٢٧٥، ٢٥٧، ٣٦/٢٣٢: (البحار)، ٥٦٦، ٥٤٣، ١/٤٩٥: (إثبات الهداة)، ١٦٧(

)٢٥.( 

: الهداة إثبات)، ٢١: (األثر کفایة)، ٣٨: (األخبار عیون)، ١٦٥، ١٦: (الدین کمال)، ٣٧٤، ٦٨: (الصدوق أمالی -٢

 ).٣٣٦، ٣٦/٢٣٢( :البحار)، ١/٥٣١(
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با  یغمبر (خدا محّمد مصطفیاز قرآن) و از پ یروید! از خدا (با پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا«

د ینمائ ید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداریبه سّنت او) اطاعت کنک تمّس 

گرا بوده و مجر
ّ

 .»عت اسالم باشند)یاحکام شر ی(مادام که دادگر و حق
گفتم: ای رسول الله! آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: اوصیاءی از طرف من هستند. گفتم: ای 

من ذکر خواهید کرد؟ در حالی که دست مبارکش را روی سر حسن رسول خدا! نام آنها را برای 

گذاشته بود، فرمود: این یکی پسرم. سپس دستش را روی سر حسین قرار داد و گفت: و این یکی 

 در حیات تو متولد می
ً
شود، سالم من را به او  پسرم. سپس فرزند ایشان که علی نام دارد که بعدا

 .١وازده امام راکند د برسان و سپس او تکمیل می

تکرار نموده و در روایات شیعه آمده   بارها این را بر علی  آید که پیامبر باز هم اینطور برمی

فرمود: تو امام و خلیفه من پس از من هستی و این دو فرزندت   به حضرت علی  که رسول الله

 .٢امام و سروران جوانان بهشت هستند

 .٣اوصیاء و دو فرزندت سروران جوانان بهشت هستند و در روایت دیگری آمده: تو سرور

 .٤ی زندگان امتم هستی و در روایت دیگر آمده: تو وصی بر مردگان اهل بیت من و خلیفه

کند.  هم سؤال می حضرت علی  کرد و پیوسته این موضوع را بیان می  پشت سر هم پیامبر

دهندگان از ما هستند یا از  خدا! آیا هدایت فرمود: ای رسول  به پیامبر  در روایتی آمده که علی

 .٥غیر ما؟

األمر چه کسانی هستند؟ فرمود: ای  سؤال کردم: أولی  و در روایت دیگری: از رسول الله

 .٦علی! تو اولین آنها هستی

 .٧گفت: ای رسول الله! ائمه پس از من چند تا هستند؟  و در روایت دیگری آمده: علی

                                           
) ٢٧٦، ٣٦/٢٥٧: (البحار)، ٦٤٣ ،٦٢١، ١/٥١٢: (الهداة إثبات)، ٥١: (النعمانی غیبة)، ١/٢٨٤: (الدین کمال -١

)٩٢/٩٩.( 

 ).٦٨: (األثر منتخب)، ٣٣٧، ٣٣٠، ٣٦/٣١٩: (البحار)، ٢١، ١٨، ١٣: (کفایة األثر -٢

 ).٣٦/٣٢٠: (البحار)، ١٤: (األثر کفایة -٣

 ).٣٦/٣٣٥: (البحار)، ٢٠: (األثر کفایة -٤

 ).٥١/٩٣) (٣٢/٢٤٣() ٢٣/٤٢: (البحار)، ١/٤٩٦: (الهداة إثبات)، ١٣٤: (الدین کمال -٥

 ).٢/٢٠٠: (الهداة إثبات -٦

 ).١/٥٩٠: (الهداة إثبات -٧
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. و ١فتم: ای رسول الله! راجع به تعداد ائمه پس از خودت به من خبر بدهو در روایت دیگری: گ

 روایت دیگری....

ام بیشتر از ده بار  شنیده  که فرموده: از رسول الله  رغم روایت شیعه از سلمان فارسی علی

فرموده: ای علی! تو و اوصیاء پس از تو اعراف میان بهشت و جهنم هستید، وارد بهشت   به علی

شود مگر کسی که شما  شود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را بشناسید و وارد جهنم نمی نمی

 .٢را انکار کند و شما او را انکار کنید

بیشتر از ده بار آن را از پیامبر   ماناین را ذکر کرد تا اینکه سل  دانم چند بار پیامبر نمی

 کنم. شنیده است. بسنده نمی

 . گردیم به مسأله فرض نمودن مرگ حضرت علی برمی

را امیر اسب   ی اهل طائف، علی در هنگام محاصره  کنند که رسول الله شیعه روایت می

ی  ن هنگام گروه فراوانی از قبیلهسوارانی قرار داد و به او دستور داد: هر بتی را که بیابد بشکند. در آ

ای وجود دارد؟  کننده خثعم به او برخورد کردند، در میان آنها مردی ظاهر شد و گفت: آیا مبارزه

گفت: آیا  بن ربیع همسر دختر پیامبر بلند شد و در این هنگام عاص  کسی بلند نشد، پس علی

 .٣گفت: خیر، اما اگر من کشته شوم تو امیر این مردم هستی  داری؟ علی از او دست بر نمی

  به علی  گفته: شنیدم که رسول الله ب بن علی کنند که حسن سپس اینک شیعه روایت می

فرمود: تو وارث علم من هستی، معدن حکمت و امام پس از من هستی، و در صورتی که تو شهید  می

باشد، و هرگاه حسین شهید شد  پسرت حسین میشدی پسرت حسن است، و اگر حسن شهید شد 

آیند، گفتم: ای رسول  باشد که به دنبال علی نه تا امام پاک از نوادگان حسین می فرزند ایشان علی می

خدا! نام آنها چیست؟ فرمود: علی، محمد، جعفر، موسی، علی، محمد، حسن و مهدی از نوادگان 

 .٤کند، چنان که پر از ظلم و جور شده است پر از عدل میحسین. خداوند متعال به واسطه او زمین را 

در سال یازدهم   در سال سوم هجری متولد شده است و فوت پیامبر  حضرت حسن

در هنگامی که این حدیث را شنیده و   هجری رخ داده است، خوب دقت کن عمر حضرت حسن

                                           
 ).٣٦/٢٣٢)، البحار: (٥٠٢: (األثر منتخب)، ٥٠٢: (الصدوق أمالی -١

 ).٣: (األعظم وصی الرسول)، ٨/٣٣٧: (البحار -٢

 ).١/٢١١: (مناقبـال)، ١٦٩، ٢١/١٦٣: (البحار)، ١٢٤: (أعالم الوری -٣

 ).١١٣: (األثر منتخب)، ١/٥٩٢: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣٤٠: (البحار)، ٢٢: (األثر  کفایة -٤
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 فهمیده است، چند سال بوده است؟

بینیم که عدم آگاهی  بوده است با وجود این می  اواخر حیات پیامبرگویم: این روایت در  من نمی

 کند. باشد، فرقی نمی ب کننده حسن بن علی امیرالمؤمنین هنوز ادامه دارد هر چند که اگر سؤال

به او فرموده: ای حسین! تو امام  اند، که رسول الله که ذکر کرده و همچنین روایت حسین

باشی، نه تا از فرزندانت امامان نیکوکار هستند و دست مبارکش را  ئمه میهستی و پسر امام و پدر ا

نام پدربزرگش بیرون  گذاشت و فرمود: از پشت حسین مرد مبارک و هم  روی شانه حسین

ها به  ترین انسان نام من و شبیه آورد که هم فرزندی را به دنیا می  آید، و خداوند از پشت علی می

آورد که به او جعفر  ی حق را به دنیا می شکافد، و خداوند از نوادگانش کلمه یمن است که علم را م

به او فرمود: آنان چه   برد ـ علی ی ائمه را نام می در قول و عمل صادق است ـ و بقیه  گویند که می

 . ١کسانی هستند؟ فرمود: ای علی! نام اوصیاء پس از تو هستند

  خدمت رسول الله ل در خانه ام سلمه  ضرت علیکه ح  و به گمان شیعه ـ روایت شده

 این آیه نازل شده بود:  رسید در حالی که

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 . ]۳۳[األحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 م«
ً
 پاغمبر) یت (پیرا از شما اهل ب یدیخواهد پل یخداوند قطعا

ً
 .»سازدک دور کند و شما را کامال

ی تو و دو فرزندت و ائمه و نوادگانت نازل شده است.  فرمود: ای علی! این آیه درباره  پیامبر

کنند؟ فرمود: تو ای علی! سپس دو  عنوان امام ظهور می  گفتم: ای رسول خدا! پس از تو چند نفر به

ائمه را ذکر کرد ـ فرمود:  هو بعد از حسین فرزندش علی ـ سپس بقی ب فرزندت حسن و حسین

ی  درباره  ی عرش نوشته شده بود، لذا از خداوند نام آنها را به این صورت دیدم که بر روی پایه

 .٢آنها سؤال کردم. فرمود: ای محمد! آنها امامان پس از تو هستند

  کردند آن دعای پیامبر را برای حضرت علیشان فراموش   شیعه به خاطر فوران شور و حماسه

 که فراموشکار نشود. 

                                           
 ).٢٦/٣١٤: (البحار)، ١/٥٨١: (الهداة إثبات)، ١١: (األثر کفایة -١

 ).٢٦/٣٣٦: (البحار)، ١١١: (األثر منتخب)، ١/٥٩٠: (الهداة إثبات، ٢: األثر کفایة -٢
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فرماید: ـ چنانکه شیعه از عماربن  می  مرگ خطاب به علی  در بستر  رسول الله  بینیم که می

دانم کدام یک از  . هر چند که نمی١کنند ـ ای علی! تو وصی و وارث من هستی روایت می  یاسر

 را فراموش کردند؟.  قضیه  و یا علی  پیامبر

  علی  که  دهند، آمده نسبت می  و در روایت دیگری که شیعه به خود حضرت علی

فرا رسید، من را صدا زد. پس وقتی خدمت ایشان   فرماید: هنگامی که مرگ رسول الله می

ی من بر  رسیدم، خطاب به من فرمود: ای علی! تو در حال حیات و پس از مرگم، وصی و خلیفه

 .٢ انواده و امتم هستیخ

گفت: ای علی! کاغذ و   فوت فرمود، پیامبر  و در روایت دیگری: در آن شبی که رسول الله

دوات را حاضر کن، وصیت خودش را به او دیکته کرد تا به این جا رسید. فرمود: ای علی! به درستی پس 

از من دوازده امام خواهند آمد تو ای علی، اولین آن دوازده امام هستی و تو خلیفه من پس از من بر امتم 

 .٣ی ائمه را ذکر کرد هیتسلیم کن سپس بق حسن  باشی، هرگاه مرگ تو فرا رسید آن را به فرزندم می

در حالی که برای حضرت علی دعا کرده بود، دیگر ترس فراموشی را   بدون شک رسول خدا

یادآوری کند. چنانچه نیازی به بیان آن   اش آن را به علی از او نداشت تا در لحظات پایانی زندگی

الدار) تا روز غدیر خم بر مسلمین  نبود، چرا که خداوند والیت او را از ابتدای دعوت و در روز (یوم

  ها سال قبل از خلق مخلوقات، والیت علی صدها و هزارها بلکه میلیون هفرض نموده بود، به اضاف
. ٤ما از ذکر آنها خودداری نمودیم  ها نص دیگری که بر ده  ها فرض نموده بود، اضافه را بر انسان

 نیست. ی حضرت امیرالمؤمنین این، شایسته  براستی که

 کند به فرضیت امامت را رد می نصوجود که  ب حسن بن علیاز  عهیش قیاز طر یاتیروا
اعتقاد   بینیم که (هر چند به ـ به اضافه آنچه که گذشت ـ او را در حالی می ب علیبن  حسن

بیعت  بسفیان بن ابی باشد) به معاویه امام منصوب و منصوص علیه از طرف خداوند می  شیعه

                                           
 ).٣٦/٣٢٨() ٢٢/٥٣٦: (البحار)، ١٧: (األثر کفایة -١

 ).٣٧/٣٢٦) (٢٢/٤٦٣: (البحار)، ١٣٧: (الیقین کشف)، ٦٥٢: (الخصال -٢

 ).٥٣/١٤٧) (٣٦/٢٦٠: (البحار)، ١/٥٤٩: (الهداة إثبات)، ١٠٤: (غیبتة الطوسی -٣

، ٥٢: (األثر منتخببه زعم شیعه:  طالب  بن ابی نگاه کن روایات دیگری در مورد غیبت و نبودن نص از علی -٤

 ).١٢: (األثر کفایة)، ٣٦/٣١٤: (البحار)، ١/٥٠٤: (نورالثقلین)، ٢٠٠
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جعفر  ای که امام است، اما نه از طرف خداوند و او هم ـ چنانکه شیعه از ابی . معاویه١دهد می

کید هر رعیتی را  داند که از خداوند نقل می را می  ی پیامبر فرموده کنند ـ روایت می کند: به تأ

دهم که در اسالم از امامی اطاعت کند که از طرف خداوند منصوب نشده باشد، هر چند  عذاب می

 . ٢رعیتی نیکوکار و باتقوا باشد  که

: منظور خداوند از آن این روایت شده» الطاغوت«ی خداوند  عبدالله در تفسیر فرموده و از ابی

است که آنان بر نور اسالم بودند، پس هنگامی که از هر امام ظالمی که از طرف خداوند منصوب 

نشده بود، پیروی کردند به اطاعت از آن امام از نور اسالم به ظلمت کفر منتقل شدند؛ پس 

در مقدمه ذکر کردیم، . و سایر روایاتی که ٣آنان را همراه کفار مستوجب آتش دانست خداوند

دانست که پدرش به معاویه  می  گمان حسن مانند: قبول نشدن اعمال بدون اعتقاد به امامت... بی

باشد و از کسانی هستید که شورا  فرمود: تو از کسانی هستی که خالفت برای آنها حالل نمی می

که معاویه امیر باشد و فرمود: من راضی نیستم  می  . و علی٤گیرد ی آنها تصمیم نمی درباره

 .٥دیگران نیز راضی نیستند که او خلیفه باشد

بودند، باز برای جنگیدن با او   تن داده  امارت معاویه  با وجود اینکه مردم به  و حضرت علی

در میان لشکرش سر و   اند که یک بار حضرت علی ورزید؛ اهل تشیع روایت کرده اصرار می

صداهایی را شنید، لذا فرمود: چه شده است؟ در جواب گفتند: معاویه هالک شده است، فرمود: 

امارت او قائل باشند،   این ملت به  خیر سوگند به کسی که نفس من در دست او است، تا وقتی که

                                           
 الفصول)، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧١: (الطوسی أمالی)، ٢/١٤٥: (الغمة کشف)، ٦٦، ٦١، ٤٤/٢٩) (١٠/١٤٣: (البحار -١

 ).٥/١٩٣: (نورالثقلین)، ٢٧٤: (المختاره

)، ٤٦: (الطوسی أمالی)، ٦٤: (عمانیغیبتة الن)، ٩٤: (المحاسن)، ١٩٨: (األعمال ثواب)، ٢٥٩: (االختصاص -٢

، ٢٧/١٩٣) (٢٦/٣٤٩) (٢٥/١١٠: (البحار)، ١/٢٦٥: (نورالثقلین)، ١/٢٤٤: (البرهان)، ١/١٥٩: (العیاشی

٦٨/١٤٢) (١٤٢، ١١٣، ٦٥/١٠٥) (٢٠١.( 

: الکافی) (٦٥: (غیبة النعمانی)، ٧٢/١٣٥) (١٠٥، ٦٨/١٠٤) (٦٧/٢٣) (٢٣/٣٢٣) (٨/٣٦٩: (البحار -٣

 ).١/١٣٨: (العیاشی )،١/٣٧٥(

 ).٢/٣٤٨: (مناقبـال)، ٣٣/٧٨) (٥٧٠، ٣٢/٣٦٧: (البحار -٤

 ).٣٢/٣٦٧: (البحار -٥
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میان خود و خدای   آنچهجنگید؟ فرمود: از  شود، مردم گفتند: پس چگونه با او می هرگز هالک نمی

 .١کنم گذرد، التماس عذر می متعال می

شد دیگری امر  طلبید، هر کسی کشته می یا اینکه الاقل حضرت حسن، معاویه را به مبارزه می

. دیگر خوف و ٢در روز صفین با معاویه چنین کرد  گرفت؛ چنانکه پدرش می  خالفت را به عهده

ـ  ٣ترین مردمان است چه برسد به اینکه ـ به گمان شیعه شجیع هراسی بر حسن نبود، مادامی که او

 ترسید؟ دانست که محفوظ و معصوم است، پس او از چه چیزی می او می

 .٤سفیان حرام است و پیش از این جد بزرگوارش فرموده بود: خالفت بر آل ابی

او   ش نسبت بههای خود را پر از لوم و سرزنش و عتاب یاران به همین خاطر اهل تشیع کتاب

شما به معاویه   گوید: بسیار در شگفتیم از اینکه بن صرد خزاعی به او می اند؛ اینک سلیمان کرده

باش بر در منازل  که چهل هزار نفر جنگجو از اهل کوفه که همگی آماده بیعت دادید در حالی

ین شیعیانت از اهل بصره کنند و همچن و پسران و پیروانشان نیز آنان را همراهی می  خودشان ایستاده

 .٥و حجاز را در دسترس دارید

گوید: ای  نامند، دیگری به او می را به خوارکننده مؤمنین می  هستند کسانی که حضرت حسن

گوید: روی مسلمانان را سیاه کردید و کس  کسی که روی مؤمنان را سیاه کردید و دیگری به او می

 ته: ای کسی که مؤمنان را خوار کردید.نام سفیان بن لیلی به او گف  دیگری به

 .٦ی روی مؤمنان! کننده و در روایتی: ای سیاه 

شدگان است، بلکه  گوید) نزد شیعه از ستایش می  چنین سخنانی را در حق حسن  سفیان (که

خدا  گوید: به است که به او می  . و اینک ابن حجربن عدی٧شود محسوب می  از یاوران حسن

 .١دیدیم مردیم و چنین روزی را نمی مردی و ما همراه تو می قسم دوست داشتم که در آن روز تو می

                                           
 ).٤١/٣٩٨: (البحار -١

 ).٥٨٤، ٥٠٤، ٣٢/٤٧٧: (البحار -٢

) ١٦٥، ٢٥/١١٦: (البحار)، ٢٤٠: (االحتجاج)، ١١٨: (العیون)، ٥٢٨: (الخصال)، ٢٥: (األخبار معانی -٣

)٦٤، ٩٣/٤٤) (٧٢/١٥٠() ٦٨/٣٩٠) (٤٨/٢٠١.( 

 ).٢٥: (ملهوفـال)، ٣٢٦، ٤٤/٣١٢) (٣٣/٢٤٩: (البحار -٤

 ).٥/١٩٣: (نورالثقلین)، ٥٧، ٤٤/٢٩: (البحار -٥

 ).٣٠٧( :)، التحف٤٦: (الوری أعالم)، ٧٨/٢٨٧) (٥٩، ٥٨، ٢٨، ٢٦، ٤٤/٢٣) (١٨/١٢٧: (البحار -٦

 ).٤٦: (الوری أعالم)، ١١٢: (الحاشیه)، ٤٤/٢٣: (البحار)، ٦١: (االختصاص -٧
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 .٢بینم فرمود: به خدا قسم معاویه را برای خودم از آنها بهتر می می   با وجود این همه حسن

  معاویهکنیم خواه به اعتبار بیعت او با  با شیعه مناقشه نمی  ی عصمت حضرت حسن درباره

 باشد. یا به اعتبار عدم فهم یارانش به اینکه او امام معصوم می

شود که مستوجب رو سیاه کردن یا خوار کردن  در هیچ یک از کارهای او اشکالی دیده نمی

گیری خاصی داریم که در جای خود آن را خواهید دید، اما  مسلمانان باشد؛ ما در این باره موضع

دهد خودش را از طرف خدا و رسولش  بیعت می  که به معاویهبدون شک او در هنگامی 

 داند. منصوص علیه نمی

در حالیکه مردم به او   پس از فوت امیرالمؤمنین علی  قسمتی از سخنان او به معاویه

طالب در هنگامی که  بن ابی بیعت کرده بودند، این است که فرمود: به درستی امیرالمؤمنین علی

این است که   . و نیز بعضی دیگر از کالم حسن٣این امر را به من واگذار کرد ،شدمرگ بر او نازل 

 در عقد صلح با معاویه نوشته است:

سفیان  با معاویه بن ابی طالب بن ابی بن علی ی مهربان. اینک حسن به نام خداوند بخشاینده

نماید. حسن بن علی با معاویه صلح کرد که والیت امر مسلمانان را به او بسپارد به شرطی  صلح می

و راه و روش خلفای راشدین عمل نماید و معاویه بن   که با کتاب خدا و سنت رسول الله

را به او بسپارد، بلکه پس  سفیان حق ندارد پس از خودش به هیچ کسی عهد و پیمان بدهد و امر ابی

 .٤از او در میان مسلمانان امر با مشورت است... تا آخر آنچه در عقد صلح آمده است

سپرده است سپس حسن به   بوده و آن را به معاویه  دانی که این امر مال حسن پس تو می

به   دهد تا با راه و روش خلفای راشدین عمل کند. خلفایی که نزد حسن معاویه دستور می

دانند خلفای غاصبین هستند و  می اند اما نزد کسانی که خود را شیعه حسن  راشدین معروف بوده

تی باشد تا آنچه را امر خالفت در میان مسلمانان مشور  کند تا پس از معاویه امر می  حسن

 ی اعتبار ساقط گرداند. در اول کتاب ذکر نمودیم از درجه

                                                                                                           
، ٤٤/١: (البحار)، نگاه کن روایات دیگری دربارة سرزنش یارانش از او، ٤٤/٥٧: (البحار)، ٥/١٩٣: (نورالثقلین -١

 ).٥٤٧، ٢/٥٤٦: (الهداة إثبات)، ٤٧: (الطالبیین مقاتل)، ٤/٣٦: (مناقبـال)، ٥١/١٣٢) (٥٩، ٥٨، ٥٦، ١٩

 ).٤٤/٢٠: (البحار)، ١٤٨: (االحتجاج -٢

 ).٦٠، ٤٤/٤٠: (البحار -٣

 ).٤٤/٦٥: (البحار)، ٢/١٤٥: (الغمة کشف -٤
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کید می  و گفتار خود حضرت حسن کند که سپردن امر خالفت به او به  در مورد خودش تأ

فرماید: این امر خالفت که با معاویه  باشد که به یاران خودش می نص از طرف خدا و رسولش نمی

تر است و یا  یم یا اینکه حق یک شخص است که او از من به آن شایستهدر مورد آن اختالف دار

 .١اینکه حق من است و من از حق خود گذشتم

و مخالفت بسیاري از یارانش با ایشان و برگشت گروهی از   با معاویه  بیعت حسن
 شیعه از اعتقاد به امامت

این بود که گروهی از یارانش از عقیده به امامت او برگشتند و داخل   گیری حسن ی موضع نتیجه

 .٢رأی و نظر بیشتر مردم شدند

ی فرض نمودن مرگ یا  دهند که مسأله قبل از هر چیزی خواهیم دید و یا شیعه به ما نشان می

فرماید: به خدا  در جنگ صفین می شود، اینک پدرش کشته شدن الحق همین جا نیز تکرار می

که در مسیر خود با بصیرت حرکت کنم به جز ترس از  کند از این سوگند هیچ چیزی من را منع نمی

  نسل رسول الله  اشاره فرمودـ که ب کشته شدن این دو ـ و بدست مبارکش به حسن و حسین

 .٣و نوادگانش قطع شود

ای برای  دثهفرماید: اگر حا در وصیتش مسأله فرض نمودن مرگ الحق تکرار شده است که می

حسن پیش آمد و حسین زنده بود، باید امر به حسین بن علی واگذار شود و در لفظ دیگری: کسی 

 .٤باشد بن علی می که به این امر قیام کند حسین

پسرانش   طالب بن ابی اند که علی ی وصیت، شیعه از امام باقر روایت کرده ی مسأله و درباره

که سنت یعقوب را در   د و به آنان فرمود: خواست خداوند بر آن بودهرا جمع کرد که دوازده پسر بودن

من قرار دهد، آنجا که یعقوب پسرانش را که دوازده پسر بودند جمع کرد و به آنان فرمود: من در 

به دستورات او گوش فرا دهید و از او فرمانبداری کنید، و   کنم که شما وصیت می  خصوص یوسف به

                                           
 ).٣/٤٦٨: (نورالثقلین)، ٤٤/٦٢: (البحار)، ٢/١٤١: (الغمة کشف -١

 ).٢٤: (الشیعة فرق -٢

) ١٠٦، ٤٢/٩٩) (٣٨/١٨٢) (٣٣/٣١٩: (البحار)، ٣٩٩: (البالغة نهج)، ١٨٠: (االختصاص)، ٣٨٠: (الخصال -٣

: در البالغة نهج)، ٤٥/٣٤٩) (٤٣/٢٣٤) (٥٦٢، ٣٢/٥٥٢: (البحارو در همانجا به روایات دیگری نگاه کن: 

 برخی از روزهای صفین به کالم او نگاه کن.

 ).٢/٥٤٤: (اةالهد إثبات)، ١٠٣/١٨٤) (٢٥٤، ٤٢/٧٢) (٤١/٤١: (البحار)، ٤٦٠: (البالغة نهج)، ٧/٤٩: (يالکاف -٤
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از آن دو فرمانبرداری کنید و   کنم که شما فرزندانم وصیت می  ن و حسین بهمن نیز در خصوص حس

دستوراتشان گوش فرا دهید. عبدالله پسرش به او گفت: بدون محمدبن علی (یعنی محمد   به

 .١به او فرمود: در حال حیاتم به من جرأت و جسارت نمودی؟  حنیفه)؟ حضرت علی

کند و مستوجب برانگیختن  غدیر خم به پدرش اعتراض می الدار و اینک پسر خلیفه و وزیر یوم

ها سال بر امامت آنها نص  پیش از میلیون  شود، غافل از آنکه خداوند غضب و عصبانیت او می

 گذرد. اند: صاحب خانه داناتر است به آنچه که در خانه می نهاده است، و در قدیم گفته

به امری   او به این دلیل از پدرش اعتراض نمود کهرو که  آوریم از این ممکن است برای او عذر 

ها پیش به پایان رسیده است (یعنی اینکه پدرش به امری وصیت نموده که  وصیت کرده که سال

جا نبوده، زیرا مادامی که امر به پایان رسیده است،  است، لذا اعتراض او بی  یافته  ها پیش خاتمه سال

  وصیت چه معنایی دارد؟ ـ مترجم) و
ً
دلیل به پایان رسیدن امر خالفت آن همه روایاتی است که قبال

آوریم  نیز عذر می ب ذکر شدند و برای آن یازده نفر دیگر و در رأس آنها سبطین حسن و حسین

ها سال پیش به اتمام رسیده است ـ مترجم)؛  ساکت ماندند (و نگفتند امر خالفت میلیون  که از این

گویند: حسین در مورد امامان  بینیم اهل تشیع می آوریم در حالیکه می چطور ما برای او عذر نمی

. آن حسینی که عبدالله به سبب او و برادرش از پدرش ٢پس از خودش از پدربزرگش سؤال کرد

 کند ـ مترجم). فه را جدا مییکند و محمد خل اعتراض نمود (که چرا به آنها وصیت می

گردد  وشن است و خوب فکر کن (تاریخ این روایت برمیبه هر حال تأخیر تاریخ این روایت ر

 ـ مترجم). ش و به پایان خالفت خلفای چهارگانه  به نزدیک شهادت حضرت علی

 آخرین انبیاء است  پیامبر  که امامت خود و این  از نص مربوط به  عدم آگاهی حسین
 ی:  کنند که بعد از نزول آیه تر است، شیعه روایت می عجایب  اینک کار حسین

﴿ ْ ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ﴾َعلِيمُ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

 .]۷۵[األنفال: 

آنان) در کتاب گر سزاوارترند (و حقوق ید یبرخ یبرا یشاوندند برخیگر خویکدیکه با  یکسان«

گاه از هر چیان شده است و حکم خدا بر آن رفته است و) بیخدا (ب  .»است یزیگمان خداوند آ

                                           
 ).٢/٤٥٧: (الهداة إثبات)، ٤٢/٨٧) (٤١/٢٩٦: (البحار -١

 ).٣٠: (األثر منتخب)، ٦٥١، ١/٥٩٢: (الهداة إثبات)، ٣٤١، ٣٦/٣٣٩: (البحار)، ٢٢، ٢١: (األثر کفایة -٢
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سؤال کردم، فرمود: به خدا سوگند به جز   تفسیر آن، از رسول الله هگفت: دربار  حسین

تر و  اولی شما مقصود دیگری ندارد، شما أولواألرحام هستید و هرگاه که من ُمردم پدرت علی به من

تر است، و هرگاه پدرت رفت برادرت حسن به او  مقام من از هر کس دیگری شایسته  یابی به به دست

تر هستی، گفتم: ای رسول خدا! چه کسی پس از  تر است، و اگر حسن نیز رفت تو به او اولی اولی

 تر است؟ من به مقام من اولی

 .١آید؟ و در روایتی آمده: چه کسی بعد از من می

و   در فکر فرو رفته  رفتم، دیدم که  کنند که فرمود: خدمت رسول الله باز شیعه از او روایت می

بینم؟ فرمود:  اندوهگین است، گفتم: ای رسول خدا! چه خبر است که تو را در حال فکر کردن می

گوید  و میرساند و به ت ای پسرم! جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا! خداوند به تو سالم می

ای، پس اسم اکبر و  ای و روزهای خودت را تکمیل کرده که: به درستی تو نبوتت را به پایان رسانیده

طالب قرار بده، و من زمین را ترک نخواهم کرد مگر  بن ابی میراث علم و آثار علم نبوت را نزد علی

شود و والیت و  شناخته می ی او فرامین من گذارم که به وسیله اینکه عالمی را بعد از خود جا می

 شود. ی او شناخته می دوستی من به واسطه

به درستی من از طریق غیب، علم نبوت را از نوادگان تو قطع نخواهم کرد همچنانکه از نوادگان 

اند، قطع نخواهم کرد. گفتم: ای رسول خدا! پس از شما چه  پیامبرانی که میان تو و پدرت آدم بوده

 .٢طالب که پس از من خلیفه و برادرم است بن ابی گیرد؟ فرمود: پدرت علی ست میکسی این امر را بد

برای همگان واضح است، لذا باید گفت که   تأخیر این روایت و نزدیکی آن به فوت پیامبر

ای است که از اول کتاب و  نص مخفی مانده است، چرا که این مسأله هچگونه تا هنگام فوتش مسأل

 الی روایات گذشته همراه تو بوده است. در البه

دهم که حیرت و تعجب خود را ابراز نمایم از سؤال حضرت  و اما این فرصت را از دست نمی

رفت؟ با که گفت: چه کسی پس از خودت این امر را بدست خواهد گ  از رسول الله  حسین

قول جبرئیل را که گفت: اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را نزد   وجود اینکه رسول الله

طالب قرار بده، ذکر کرد. مثل اینکه واضع این روایت خواسته که بگوید: حضرت حسین  بن ابی علی

                                           
 ).١١٣: (األثر منتخب)، ١/٥٩٣: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣٤٤: (البحار)، ٢٣: (کفایة األثر -١
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 ).٧٠: (األثر منتخب
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تر است به امامت  اولیگیرد  ندانسته که کسی اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت نزد او قرار می

گوید: ای رسول خدا! آیا پس از تو  که می  تر از این سؤال، سؤال او است از رسول خدا و عجیب

 .١پیامبر دیگری وجود دارد؟

ی او به طریق  اش به امام و خلیفه خاتم پیامبران است جهل و نادانی  کسی که نداند محمد

 اولی است.

صادر شده و او جزء امامان   ین گفتار از حضرت حسیناما اینکه شیعه به ما بگویند ا

 قابل توجیه  علیه از طرف خدا و رسولش می منصوص
ً
باشد به گمان شیعه این امری است که اصال

 نیست.

برای او فرستادند که از   ای است که شیعیان پدر و برادرش اما بدبختی بزرگتر این هزاران نامه

ندارند و   تا به او بیعت بدهند و آنان امام دیگری پس از حسنخواستند به عراق بیاید  او می

 .٢نخواهند داشت

با نص قطعی از طرف خدا و رسولش، بیعت با   دانستند که پس از حسن آیا شیعیان عراق نمی

 بر گردنشان است، خواه حسین به کوفه بیاید یا خیر؟  حسین

در حالی که به روایتی دوازده هزار نفر بودند یا بیشتر آیا نشنیده بودند یا یکی از آنها نشنیده بود، 

نص قطعی از طرف خدا و رسولش بر گردن آنها   به  . (که بیعت با حسین٣بنا به روایت دیگری؟

 واجب است ـ مترجم).

نص نهاده به پدر و   آیا اهل عراق که شیعیان پدر و برادرش بودند، نشنیده بودند که رسول الله

ش و به نه نفر دیگر از نوادگانش که پس از خودش خلیفه هستند و آنها را نام برده بود که برادر و خود

 .٤آنها امامان پس از او هستند؟

 و نص ل حضرت زهرا
نیز بهتر از خودشان نیست و نیز بهتر از شوهرش و پدرش ـ  ل گیری مادرشان موضع

گیری از روایات شیعه روشن  موضعکه این  الله و سالمه علیهم أجمعین ـ نیست، چنان صلوات

                                           
 ).٣٦/٢٧١: (البحار)، ٥٤: (األثر منتخب)، ١/٦٧٠: (الهداة إثبات)، ١/٣٠٠: (مناقبـال -١

 ).٤٨) (ج: ٣٣٤، ٤٤/٣٣٣: (البحاربه تفصیل این نامه نگاه کن در  -٢

 نامه رسیده است. ١٢٠٠٠به او نوشته بودند به / هایی که یاران حسین  تعداد نامه -٣

 ).١٠٢: ( األثر منتخببه اعتبار شیعه به نص  و نیز نگاه کن عدم علم حسین  -٤
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  و همچنین پسرش حسین  طالب بن ابی گیری ایشان از شوهرش علی شود، موضع می

در موقع خود تو   هنگامی که از کشته شدنش اطالع پیدا کرد برای هر عاقلی هویدا و روشن است که

گاه می  ربط نیست. ا بیآوریم که با موضوع م سازیم، ولی در اینجا روایتی می را به آن آ

 ،عیادت نمود بستر مرگ  را در هنگامی که پدرش ل اند که حضرت زهرا شیعه ذکر کرده

حضرت  :اند که آورده .گریست تا اینکه پدرش او را به وصی قرار دادن شوهرش مژده و دلداری داد

 ،در مریضی پدرش به عیادت او آمد، هنگامی که آن مریضی و ناراحتی پدرش را دید ل زهرا

. پدرش به او فرمود: ای فاطمه! کرامت و احترام خداوند را هایش پایین آمد گریست تا اشک از گونه

ترین و  ترین مسلمانان در اسالم و عالم قدم نسبت به خودت فراموش مکن، تو را به عقد پیش

انتخاب اهل زمین چشم دوخت و در میان اهل زمین من را   ترین آنها درآوردم، خداوند به باحوصله

اهل زمین چشم دوخت و شوهر تو را انتخاب نمود و   نمود و به پیغمبری فرستاد، و برای بار دوم به

 .١خوشحال شد و اظهار خوشحالی کرد ل آن را وصی قرار داد. حضرت فاطمه

چه چیزی باعث سرور و شادی و اظهار مژدگانی ایشان شد ـ در حالیکه در این موقعیت قرار 

ی که بر ناراحتی و مصیبت ازدست دادن پدرش غالب آمد؟ آیا پدرش مسأله داشت ـ خوشحال

ای را مطرح نموده که  مسأله  اطالع بوده؟ یا اینکه جدیدی مطرح کرده که ایشان نسبت به آن بی

های سال آن را فرض  اند قبولی تمام اعمال بستگی به آن دارد و خداوند قبل از سال ایشان دانسته

 است؟  مردم را بدان فرا خوانده  از ابتدای دعوت پیوسته  مبرنموده است و پیا

امر عجیب و غریبی ذکر کرده باشد تا باعث سرور و   بینیم که رسول الله بنابراین ما نمی

 شادمانی ایشان شود.

 و نص  صحابه
در مورد  دانم دانش کمی ی ائمه و یارانشان بکنیم، الزم می قبل از اینکه شروع به ذکر احوال بقیه

هایی  الله علیهم اجمعین ـ را ذکر نمایم، آن صحابه ی نص بر امیرالمؤمنین ـ رضوان صحابه و مسأله

ها و غزوات با او مشارکت  اند و در جنگ اند، با او نشسته بوده  که از ابتدای دعوت همراه پیامبر

ای  آنها ازدواج نموده، و هیچ مسألهاند، و دخترانش را به عقد ازدواج آنان درآورده، و با دختران  نموده

دینی که آنان را به خداوند نزدیک کند، باقی نگذاشته مگر اینکه در مورد آن به آنها خبر داده است، و 
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برای   هیچ امری که آنان را داخل دوزخ کند، نمانده مگر اینکه آنان را از آن باز داشته است تا آنجا که

شدن به توالت کدام پا را وارد کنند و با کدام پا خارج شوند، چه آنها بیان نموده در هنگام داخل 

به گمان شیعه علت   ترین ارکان که ترین ارکان اسالم و ایمان؛ و صرف نظر از بزرگ برسد به بزرگ

 باشد امامت می  فرض شدن سایر ارکان است که

اند،  بوده  پیامبرای به همین مهمی ممکن نیست بر کسانی که همچون سایه همراه  مسأله

محمد  ٢٨ی  که شیعه از امام باقر در مورد آیه ماند؟ در حالی مخفی بماند؛ چگونه پوشیده می

 فرماید: اند که می روایت کرده

﴿ ٰ �َُّهمُ  لَِك َ�
َ
ْ ٱ بِ� ٓ  �َّبَُعوا سۡ  َما

َ
َ ٱ َخَط أ َّ�  ْ ٰ رِۡض  َوَ�رُِهوا حۡ  ۥنَهُ َ�

َ
عۡ  بََط فَأ

َ
 .]۲۸[محمد:  ﴾٢٨ لَُهمۡ َ�ٰ أ

را بر سر  یروند که خدا یم یزیشان) بدان خاطر است که آنان بدنبال چین گونه (جان برگرفتن ایا «

 ید، و لذا خداوند کارهایآ یاو است بدشان م یکه موجب خوشنود یزیآورد، و از چ یخشم م

 .»گرداند یسود میشان را باطل و بیك) ای(ن

و روز ترویه  نخلةکه گفته از علی بدشان آمد در حالیکه خداوند در روز بدر و حنین و روز بطن 

در جحفه و خم از آن   و روز عرفه به والیت و دوستی او امر کرده بود، در حجی که رسول الله

 .١نازل شد  بازداشته شد، پانزده آیه در مورد والیت علی

 فرماید:  که می  ی مائده روایت شده سوره ١ی آیه ز هم از امام باقر در موردو با

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا  ٱب

  ].۱: ة[المائد ﴾ُعُقودِ لۡ

 .»دیمانها و قراردادها وفا کنیمؤمنان! به پ یا«
  برای علی عهد گرفته و در ده مورد برای علی از یارانش عهد و پیمان گرفته  گفته: رسول خدا

 ی: بود، سپس آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا  ٱب

 ]. ۱: ة[المائد ﴾ُعُقودِ لۡ

 . ٢اید نازل شد، یعنی: آن پیمانی که برای علی! بسته

که ذکر کردیم خواه دو روایت قبلی یا همه روایات  بدون شک اینکه بگوییم با وجود این همه روایاتی

 باب مذکور، باز نص از صحابه پوشیده و مخفی بوده است، این امری کامال منتفی و خیلی بعید است.
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ترین کسان  ـ رضی الله عنهن اجمعین ـ که نزدیک  اینک شیعه چیزی را از همسران رسول الله

کنند که بر مقصود مورد نظر یعنی غیبت نص  روایت میهستند،   و مالزمان همیشگی رسول الله

اند که جبرئیل به  نصی وجود داشته باشد. شیعه ذکر کرده  نماید و این در صورتی است که داللت می

گفت: ای محمد! به درستی سرانجاِم تو به پروردگار و بهشت او نزدیک شده است و   محمد

طالب را پس از خودت برای امتت منصوب کنید و از او عهد  بن ابی کند که علی خداوند به تو امر می

گیرد، و خداوند به تو دستور  بگیری. ایشان خلیفه و کسی است که سرپرستی امتت را بدست می

دهد که آنچه را به تو تعلیم نموده به او تعلیم نمایی، و تمام آنچه را که به تو حفظ نمود و نزد تو به  می

او امین و درستکار است. ای محمد! در میان بندگانم تو   پاری، به درستی کهامانت گذاشته به او بس

روزی علی را نزد   رو پیامبر را به پیامبری برگزیدم و علی را برای وصی تو انتخاب نمودم. از این

خود خواند و تمام آن روز و شب با او خلوت نمود و تمام آن علم و حکمتی که خداوند به او داده 

 ل د او به امانت گذاشت و آنچه را جبرئیل گفته بود به او معرفی کرد و آن روز نوبت عایشهبود نز
  فرمود: ای رسول خدا! خلوت تو با علی از ابتدای امروز به درازا کشید. پیامبر ل بود. عایشه

شوی  گردان می فرمود: چرا برای انجام کاری از من روی ل روی گرداند. عایشه ل از عایشه

 که شاید به صالح من باشد؟.

فرمود: به خدا قسم راست گفتی، زیرا این کاری است به صالح هر کسی که خداوند   پیامبر

او را به قبول نمودن و ایمان به آن خوشبخت نماید و خداوند به من دستور داده که تمام مردم را به آن 

ت کنم، و هنگامی که آن را در میان مردم ابالغ نمودم تو ای عایشه! آن را خواهی دانست. عایشه دعو

قدم باشم و آنچه را که  دهی تا به عمل نمودن به آن پیش ی آن به من خبر نمی فرمود: چرا حاال درباره

 به صالح است، بگیرم؟ 

 درباره  پیامبر
ً
شود  دار تا به من دستور داده می آن را نگهدهم و  ی آن به تو خبر می فرمود: بعدا

کند و  در میان تمام مردم ابالغ کنم و اگر آن را حفظ کنید، خداوند در دنیا و آخرت تو را حفظ می  که

شود... تا  این به خاطر پیشی گرفتن به سوی ایمان به خدا و رسولش برای تو فضیلت محسوب می

ه عمرم تمام شده است و به من دستور داده که علی را برای اینکه فرمود: خداوند به من خبر داده ک

مردم منصوب نمایم و او را در میان مردم امام و خلیفه قرار دهم، چنان که پیامبران پیش از من 

 . ١اند اوصیای خودشان را خلیفه قرار داده
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  تآنحضر  آخرین روزهای زندگی  آن، مربوط به  خواننده این روایت پی خواهد برد که

بینی، و در این روایت بطالن آنچه را که در  زدگی را در نص می باشد، با وجود آن، این همه برهم می

در هر روایت جدیدی برای تو واضح و   آید و این امری است که نصوص قبلی ذکر شده، گیرت می

 سازد. نیاز می گردد به طوری که مرا از نوشتن تعلیق بر آن بی روشن می

ای را به او داده و به او گفته:  نامه  اند: رسول الله نیز چنین است که گفته ل لمهس ام  مسأله

گیرند، هر کسی این نامه را از تو خواست،  می  بعد از من امر خالفت را بر عهده  از میان کسانی که

او را ذکر کرد که آنها نامه را از  ابوبکر و عمر و عثمان  ل سلمه آن را به او بده. سپس ام

گفت: هنگامی که به حضرت علی بیعت داده شد، از روی منبر  ل اند، سپس ام سلمه نخواسته

به تو داده است، برای من بیاور. ام   ای که رسول الله پایین آمد و به من گفت: ای ام سلمه! آن نامه

گوید: من  می لفرمود: بلی. ام سلمه  سلمه گفت: تو صاحب آن نامه هستی؟ حضرت علی

مه را به او دادم. گفته شد: در آن نامه چیزی وجود داشت. گفت: به جز برپایی قیامت همه چیز در نا

 .١آن نامه نوشته شده بود

ای به من داد و فرمود: این نامه را نگه  نامه  گفته: رسول الله ل و در روایتی آمده: ام سلمه

دار؛ هر گاه دیدی که امیرالمؤمنین روی منبر رفت و آمد این نامه را از تو خواست، آن را به او بده. 

فوت کرد، ابوبکر باالی منبر رفت و منتظر بودم که بیاید نامه را   پس هنگامی که رسول الله

بیاید از   ابوبکر فوت کرد، عمر باالی منبر رفت و منتظر بودم کهدرخواست کند، اما نیامد و هنگامی 

من نامه را درخواست کند. او هم نیامد و نامه را درخواست نکرد و هنگامی که عمر فوت کرد، 

عثمان باالی منبر رفت و منتظر ایشان بودم که نامه را درخواست کند، اما او هم درخواست نکرد... 

 .٣های دیگری و روایت ٢تا آخر روایت

او خدمت   به مدینه تا هنگام وفاتش به  که از ابتدای هجرت پیامبر  بن مالک و حال انس

 طور است. کرد، همین می

دختر ابوسفیان بود،  ل حبیبه ی ام در خانه  اند که گفته: پیامبر شیعه از او روایت کرده

آب وضو را درخواست کرد،   س پیامبرما کاری داریم. سپ  فرمود: ای ام حبیبه! تو برو بیرون که

                                           
 ).١٦٣: (البصائر)، ١٧٤: (اإلمامة و التبصره)، ٤٠/١٥٢: (البحار -١

 ).٢٦/٥٤)، البحار: (١٦٨البصائر: ( -٢

)، ٨: (الطرئف)، ١/٨٥: (الغمة کشف)، ٢٧١: (الطوسی أمالی)، ٢٢٩: (أمالی الصدوقباز هم نگاه کن:  -٣

 ).١٧: (الوصی إثبات)، ٣١٠، ٣٨/٣٠٥) (٢٢/٢٢٢: (البحار)، ١/٣٩٦: (المناقب
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شود، امیرالمؤمنین و سرور عرب و  وضو گرفت و سپس فرمود: اولین کسی که در این در وارد می

گفتم:  گفت: شروع کردم و می شدگان و بهترین مردمان در حق مردم است. انس بهترین وصیت

گفت: علی وارد شد و راه  نسشود، مردی از میان انصار باشد. ا خداوندا! آن کس که وارد می

روی مبارکش را مسح کرد و سپس به دست   نشست. پیامبر  رفت تا اینکه در کنار رسول الله

فرمود: تو   مبارکش روی علی را مسح نمود. علی فرمود: ای رسول خدا! چه خبر است؟ پیامبر

و صدای من را به مردم کنی  کنی و به جای من آن را ادا می پس از من رسالت من را ابالغ می

 .١کنید دانند تعلیم می رسانی و به مردم آنچه را از کتاب خدا نمی می

بلند شد و   پرسید: این چه کسی است؟ گفتم علی، پیامبر  و در روایتی آمده که رسول الله

مالید و عرق صورت علی را به  او را در آغوش گرفت. سپس عرق صورتش را به صورت علی می

فرمود: چه   تر نکرده بودی. پیامبر مالید. علی فرمود: کاری کردی که پیش صورت خودش می

ای من را کنی و صد دارد در حالیکه تو امانت دین را به جای من ادا می چیزی من را از این کار باز ب

 .٢کنی آنچه را که در آن اختالف دارند رسانی، و برای مردم پس از من بیان می به دیگران می

 باشد؟ می  کی این کار از روش رسول الله

الاقل این قصه اگر فرض کنیم که رخ داده است، باید در اواخر سال هفتم هجری یا پس از آن 

 احلجة به مدینه در ذی  سفیان رمله دختر ابی ل المؤمنین حبیبه بوده باشد، چرا که آمدن ام

بن حجش به حبشه هجرت کرده بود. عبدالله  همان سال بوده است. زیرا او همراه همسرش عبدالله

به سوی نجاشی فرستاد تا او را برایش   مرتد شد و به دین نصرانیت در آمد. سپس پیامبر

 خواستگاری کند... تا آخر قصه.

است، در حالی   طالب به امامت علی بن ابی  اطالعی انس بن مالک محل شاهد ما بی

باشد، زیرا از خدا خواست آن مرد که قرار است از  می  هفت سال است در خدمت رسول الله  که

 در وارد شود، مردی از انصار و خویشاوندانش باشد.

                                           
)، ١٦، ٤٠/١٥) (٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٧/٢٩٨: (البحار)، ٣٠: (اإلرشاد)، ١٤٠، ١٢٨، ٣٥، ٢٨، ١٢: (الیقین -١

 ).٣/٦١: (نورالثقلین)، ١/١٨١: (اآلیات تأویل

)، ٢/٢٦٢(: یاشی)، الع٤٠/١٥) (١٢٧، ٣٨/٢) (٣٧/٣٠٠،٣٠١: (البحار)، ١٦٤، ١٦١، ٩٣، ٩٢، ٣١: (نیقیال -٢

 ).٢٠: (الرسول األعظم یوص )،١/١٨٤: (اتیل اآلیتأو )،٢/٣٧٤: (البرهان

 ).۲۱/۴۳: (البحارل نگاه: یل به تفصیدر صورت تما -۲
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پس از من تبلیغ است که فرمود: تو رسالت من را   به علی  تر قول رسول الله عجایب

به   طالب بن ابی دهد تا آن هنگام علی کنی که این نشان می کنی و امانت دین را به جای من ادا می می

 اطالع بوده است. این مسأله جاهل و بی

خرج   نظر نمود و ابهام را به از ذکر نام امیر المومنین صرف  پیامبر  که تر این شگفتناک  از همه

دانست و از شخص مورد نظرش اطالع  نام او را می  های ذکر شده روایت  به  با توجه  داد، در حالی که

گاهی کافی را در دست داشتند، لذا شایسته از این در وارد   بگوید: نخستین کسی که  تر آن بود که و آ

قسمت اخیر   است که  از آن اطالع نداشته  که طالب است، یا این المومنین علی بن ابیشود، امیر می

  کسی است که  انس گفت: ای انس! او چه  خطاب به  که نماید، چنان آن روایت نیز بر آن داللت می

 ست.شود، امیر المومنین ا از این در وارد می  بود: نخستین کسی که  گفته  وارد شد؟ علی رغم اینکه

  به خانه پیامبر ب بن عباس عبدالله  پسر عموی پیامبر  کنند که اینک شیعه روایت می

قرار داشت و حسین بر روی ران مبارکش نشسته بود و آنان   رفت و دید که حسن روی شانه پیامبر

سی خداوندا! دوست بدار ک« »ا� وال من واالهما واعد من اعداهما«فرمود:  بوسید و می را می

 .»کند دارد و دشمنی کن با کسی که با آنان دشمنی می را که آنان را دوست می
بینم در حالی که موهای  او را می  فرمود: ای ابن عباس! برای من چنان است که  سپس پیامبر

شود و طلب یاری و کمک  خواند اما جواب داده نمی آلوده شده است و خداوند را می سفیدش خون

 کند؟ رسد. گفتم: ای رسول خدا! چه کسی این کار را می کمکی به او نمیکند اما  می

خواهم شفاعت من را نصیب آنها  می  از خداوند  های شرور و بد امتم که فرمود: انسان

نگرداند. سپس فرمود: ای ابن عباس! کسی که او را زیارت کند و حق او را بشناسد، خداوند متعال 

گاه باشید هر کسی او را زیارت کند به درستی مانند  ای او حساب میهزار بار حج و عمره را بر کند. آ

آن است که من را زیارت کرده باشد، و هرکسی من را زیارت کند، مانند این است که خدا را زیارت 

کرده باشد، و حق زائر بر خداوند آن است که به آتش جهنم او را عذاب ندهد و اجابت دعا در زیر 

است و شفا در خاک قبر او است و امامان از فرزندان او هستند گفتم: ای رسول خدا! ی ایشان  قبه

باشند؟ فرمود: به تعداد حواری عیسی و نوادگان موسی و نقباء و  پس از تو ائمه چند نفر می

اسرائیل. گفتم: ای رسول خدا! چند نفر بودند؟ فرمود دوازده نفر بودند و ائمه پس از  سرپرستان بنی

ام حسن و حسین  طالب است و پس از او دو نوه بن ابی باشند. اولین آنها علی یز دوازده نفر میمن ن

هستند. هرگاه زمان حسین سپری شد، فرزند او علی و سپس فرزند او محمد و هرگاه زمان محمد به 
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ی پایان رسید، فرزند ایشان جعفر و سپس فرزند او موسی و بعد فرزند او علی و هرگاه زمان عل

سپری شد فرزند او محمد و سپس فرزند او علی و بعد فرزند او حسن و سپس حجت و امام زمان 

  ام. پیامبر ها را تاکنون نشنیده گوید: گفتم: ای رسول خدا! این نام ب رسد. ابن عباس سر می

 .١به من فرمود: آنان امامان پس از من هستند

بل از هجرت بوده و در سال هشتم هجری هاشم سه سال ق ی بنی در دره ب تولد ابن عباس

  ب ی هجرتش انتقال یافت و این به این معنی است که ابن عباس پس از فتح مکه به خانه
ً
تقریبا

شود که این روایت در یکی از روزهای  بوده است. پس بدون شک فرض می  سی ماه همراه پیامبر

 های آخر اتفاق یافته است. این ماه

به مسأله امامت و ائمه را و تعجب او به این  ب اطالعی ابن عباس بی با وجود این ببینید

 است.  ها که تاکنون نشنیده است، ابن عباس کدام است، ابن عباس از نزدیکان رسول نام

  از پیامبر  بینیم به گمان شیعه که در مریضی فوت رسول الله را می ب بلکه ابن عباس

بریم اگر فوت تو اتفاق افتد این امر پس از تو به چه  کند که ای رسول خدا! به خدا پناه می سؤال می

شود. به درستی او  اشاره کرد و فرمود: به این واگذار می  به علی  شود؟ پیامبر کسی واگذار می

انند اطاعت از با حق است و حق با او است، سپس پس از او یازده امام هستند که اطاعت آنها هم

 .٣هستند باین روایت از ابن عباس  های شیعه پر از روایت شبیه به . کتاب٢من واجب است

که از سابقین اولین است، بلکه جزء اولین کسانی است که   شأن و مسأله عبدالله بن مسعود

ه و است که محال است چیزی از مسأله امامت از او پوشیدب  اند مانند ابن عباس مسلمان شده

 ندارد. ب بینیم در این مورد اختالف چندانی با ابن عباس مخفی باشد در حالیکه او را می

به عنوان مثال در این روایت بیاندیش که بدون شک این روایت بیست سال پس از مبعث رسول 

  کنند؛ ابن مسعود اشاره می  رخ داده است، زیرا عبارات آن به نزدیک شدن اجل رسول الله  الله

الوداع بازگشت به من گفت: ای ابن مسعود! اجل من  حجة از   گوید: هنگامی که رسول خدا

ماند؟ من نیز مردی پس از دیگری را برای او ذکر  نزدیک شده است، پس از من چه کسی برای تو می

                                           
 ).٩٩: (األثر منتخب)، ١/٥٧٢: (الهداة إثبات)، ٣٢١، ٢٦/٢٨٦: (البحار)، ١٤، ٣: (األثر کفایة -١

 ).٣٦/٣٠٠: (البحار)، ٣٦٥: (الوری إعالم)، ٣٦: (األثر منتخب -٢

 ).٢٨٨: (الدین کمال)، ٤٨: (األثر منتخب)، ٦٦٦، ٦٤٧، ١/٦٤٣: (الهداة إثباتاگر خواستی نگاه کن:  -٣



 89 ي امامت وجود دارد؟ باب اول: آیا نصی درباره

 

س ای ابن مسعود! پ کنند  خوان برای تو گریه گریست و سپس فرمود: زنان نوحه  کردم. پیامبر می

 . ١کنی ی مردم ذکر نمی طالب کجاست؟ چرا او را پیش از همه بن ابی علی

و در روایتی آمده: پیامبر به من گفت: ای ابن مسعود! مرگ من اعالم شده است. گفتم: ای رسول 

از من روی گرداند و   خدا! کسی را خلیفه قرار بده. فرمود: چه کسی؟ گفتم: ابوبکر را. پیامبر

ای برای خودت انتخاب کن.  ابن مسعود! مرگ من اعالم شده است. گفتم: خلیفهسپس فرمود: ای 

از من روی گرداند. فرمود: ای ابن مسعود!   فرمود: چه کسی را انتخاب کنم؟ گفتم عمر را. پیامبر

مرگ من اعالم شده است. گفتم: ای رسول خدا! کسی را خلیفه قرار بده. فرمود: چه کسی؟ گفتم: 

 .٢شوند د: اما اگر او را اطاعت کنند، همگی داخل بهشت میعلی را. فرمو

کنند که گوید: گفتم: ای رسول خدا! هرگاه تو فوت  روایت می  باز هم شیعه از ابن مسعود

شود. گفتم: ای  می  اش غسل داده کردی چه کسی تو را غسل کند؟ فرمود: هر پیامبری توسط وصی

 .٣طالب است بن ابی علیرسول خدا! وصی تو چه کسی است؟ فرمود: 

اینک صحابی دیگر که او جابربن عبدالله انصاری است به اضافه آنچه که در اول باب از او روایت 

از    اند. رسول الله کنیم که شیعه از او روایت کرده کردیم، در اینجا روایت دیگری را از او نقل می

ندهد که به جز من اله و معبود دیگری کند که خداوند فرموده: کسی که گواهی  خداوند روایت می

وجود ندارد، یا گواهی بدهد که محمد عبد و فرستاده من است، یا گواهی دهد که محمد عبد و 

خلیفه تو است، یا گواهی بدهد که   طالب بن ابی فرستاده او است اما گواهی ندهد که علی

ز فرزندان او و حجت و برهان من طالب خلیفه تو است، اما گواهی ندهد که امامان ا بن ابی علی

هستند به درستی او نعمت من را انکار کرده و بزرگواری من را کوچک جلوه داده و کافر به آیات و 

کنم و اگر از من درخواستی کند او را  های من شده است. اگر من را قصد کند او را منع می کتاب

نوم، و اگر من را دعا کند دعای او را مستجاب ش کنم، و اگر من را بخواند، ندای او را نمی محروم می

کنم، و این جزا و پاداش من است برای او، و  کنم، و اگر امید به من داشته باشد، او را مأیوس می نمی

 من برای بندگانم ظالم نیستم. 

                                           
 ).١/٦٥٨: (نورالثقلین)، ٢/١٤٠: (الهداة اثبات)، ٣٧/٣٤٥: (البحار)، ١/١٨٢: (تفسیرالقمی -١

) (و در روایتی: عثمان نیز ذکر شده است)، ٣/٦٣( :مناقبـال)، ٢٢، ٢١: (مفیدـال امالی)، ٣١٣: (الطوسی أمالی -٢

 ).١٠٢، ٢/٤١: (الهداة إاثبات)، ١٢٨، ٣٨/١١٧: (البحار

 ).٢/٤٠) (١/٢٧٠: (الهداة إثبات)، ٢٣/٢٨٠) (٢٢/٥١٢) (١٣/٣٦٧: (البحار)، ١٧: (الدین کمال -٣
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طالب چه  بن ابی به پا خواست و فرمود: ای رسول خدا ائمه از فرزندان علی جابربن عبدالله 

 .١تر است و آنچه را که نیاز داشتیم ذکر کردیم هستند؟ روایت از این طوالنی کسانی

گوید: یک روز ما چند نفر از یاران رسول الله در مسجد قبا نزد  می  و اینک ابوذر غفاری

آید  بودیم، ناگهان فرمود: ای گروه یارانم! به درستی هم اکنون از این در مردی نزد شما می  پیامبر

کردم  میرالمؤمنین و امام مسلمانان است. ابوذر گفت: یاران همگی نگاه کردند و من هم نگاه میکه او ا

. ٢بلند شد و فرمود: این پس از من امام شما است  وارد شد. پیامبر  طالب بن ابی ناگهان علی  که

بوده است و کند که پس از هجرت  ذکر نام مسجد قبا تاریخ وقوع این روایت را برای شما ثابت می

اند که گفته من یک  اند، حتی از او روایت کرده جزء اولین کسانی است که مسلمان شده  ابوذر

او گوش   اند و من چهارمین نفر بودم. اینک به چهارم اسالم بودم، سه نفر پیش از من مسلمان شده

کردم تا ببینم که  گاه میهایی بودم که به در ن گوید: (من جزو آن صحابه دهید که پس از سیزده سال می

 همراه صحابه ببیند که این امیرالمؤمنین چه کسی است.  شود) تا ابوذر چه کسی وارد می

نماز صبح را برای ما خواند و سپس رو به ما   گفته: پیامبر  روایت شده که  بن مالک از انس

شود و  با ما حشر می کرد و گفت: ای گروه اصحاب من! هر کس اهل بیت من را دوست داشته باشد

ی محکمی دست گرفته  هر کسی پس از خودم به اوصیای من دست بگیرد به درستی به دستگیره

است. ابوذر غفاری بلند شد و فرمود: ای رسول خدا! ائمه پس از تو چند نفر هستند؟ گفت: به 

ی من  از خانوادهاسرائیل. گفت: همه آنان از اهل بیت تو هستند؟ گفت: همگی  تعداد سرپرستان بنی

 .٣هستند، نه نفر آنان از نوادگان حسین هستند و مهدی نهمین آنها است

رفتم در   اند، گفت: نزد رسول الله روایت کرده  و در روایت دیگری که شیعه از انس

به  ای که در آن فوت کرد ـ روایت خیلی طوالنی است ـ که در آن آمده که ابوذر غفاری  مریضی

فت: ای رسول خدا! ائمه پس از تو چند نفر هستند؟ گفت: به اندازه سرپرستان رسول خدا گ

 .٤اسرائیل بنی

                                           
: االحتجاج)، ١٩: (األثر کفایة)، ٢١، ٢٠: (للکراجکی االستنصار)، ١٣٢، ٦٠: (الیقین)، ٢٤٦: (الدین کمال -١

 ).٢٧/١١٩) (٢٦٤، ٣٦/٢٥٢: (البحار)، ٤٢(

 ).٣٨/١٠٦: (البحار)، ٢/٦٧: (الهداة إثبات -٢

 ).٤٧: (األثر منتخب)، ١/٥٧٩: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣١٠: (البحار)، ١٠: (األثر  کفایة -٣

 ).٤٦: (األثر منتخب)، ٥٧٦، ١/٥٧٥: (الهداة إثبات)، ٣٦/٢٨٨: (البحار)، ٥: (کفایة األثر -٤
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زیرا ». سازد روز، گفتار شب را محو می«آورد که گفته:  المثل را به یاد ما می این روایت آن ضرب

مسأله نماز صبح را در روایت سابق اظهار  - مانند کسی که فراموشی بدو دست داده-شیعه 

اند، اما خواننده عزیز فراموش نکنی که این روایت آخر، در مرض آخر حیاتش اتفاق افتاده  داشته

 است تا بدانید که این مسأله تا چه اندازه به تأخیر افتاده است.

کنند که سلمان از رسول خدا سؤال کرد: ای رسول خدا! هر پیامبری وصی داشته  شیعه روایت می

ساکت ماند و جوابی به من نداد،   ست؟ سلمان گفت: پیامبراست، پس وصی تو چه کسی ا

 من را دید، صدایم زد و فرمود: ای سلمان! گفتم: لبیک و با شتاب به سوی او رفتم. 
ً
وقتی که بعدا

فرمود: یوشع ابن   بن نون. پیامبر دانی که وصی موسی چه کسی بود؟ گفتم: یوشع فرمود: آیا می

دهم که امروز علی  ترین آنها بود. سپس فرمود: و من گواهی می عالم نون بود، زیرا او بهترین و

 .١ترین اصحاب است، پس او وصی و ولی و وارث من است بهترین و عالم

و در روایتی آمده: ای رسول خدا! تو فرمودی هر کسی بمیرد و امام نداشته باشد مرگ او مرگی جاهلی 

 .٢فرمود: ای سلمان! از اوصیای من است  یامبراست. سلمان پرسید: این امام چه کسی است؟ پ

با وجود مهم   این حدیث را شنیده است و چگونه صحابه  دانم چگونه سلمان فارسی نمی

اند؟ سپس موضوع  اند و توسط آن امام را نشناخته بودن آن، این حدیث را در میان خود رد و بدل کرده

از سلمان سؤال کرد: ای سلمان! خداوند   اللهکنند که رسول  شود، شیعه روایت می برعکس می

هیچ پیامبری را نفرستاده مگر اینکه دوازده نقیب را برای او قرار داده است (یعنی سرپرست بر امت ـ 

  ام. پیامبر مترجم). سلمان گوید: گفتم: ای رسول خدا! آن را در دو کتاب تورات و انجیل خوانده

اید که نقیبان و سرپرستان امتم دوازده تا هستند و خداوند آنان را برای  فرمود: ای سلمان! آیا دانسته

 .٣دانند امامت امتم انتخاب نموده است؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر می

کید می نمی کند و سپس به  دانم که چگونه سلمان وارد شدن این عقیده را در تورات و انجیل تأ

گوید خدا و رسولش  ماند تا اینکه در مورد ائمه پس از ایشان می ز تعداد ائمه باقی میاطالعی ا بی

دانند؛ مگر سلمان ترس مرگ جاهلی را نداشته است؟ چگونه از کلمه خدا و رسولش بهتر  بهتر می

دانند، استفاده نموده است؟ و باز آیا جواب سؤال از تورات و انجیل یافت نشده است چنان که  می

که گفت: من این   ایم و بنا به قول سلمان فارسی تر این را ذکر کرده برند؟ پیش ه گمان میشیع

                                           
 ).٢/٨٣: (الهداة إثبات)، ١٣١، ٣٨/١٨: (البحار -١

 ).٢٣/٨٨: (البحار)، ٢٣١: (الدین کمال -٢

 ).٥٣/١٤٢) (٣٦/٢٢٣) (٢٥/٦: (البحار)، ٣١: (األثر منتخب -٣
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ام. شیعه روایات فراوانی را در بیان مسأله  مسأله امامت را در دو کتاب ـ تورات و انجیل ـ شناخته

ر بداند، باید خواهد در این مورد بیشت اند و هر کسی که می های آسمانی آورده امامت و ائمه در کتاب

کنیم  رود وجود دارند، جستجو کند؛ اما در اینجا تنها یک روایت را ذکر می در جاهایی که گمان می

،  های ائمه در تورات ذکر شده گوید: نام که می
ً
، مفسورا

ً
اند که عبارتند از: تقوبیت، قیذوا، دبیرا

، دوموه، مثبو، هذار، یثمو، بطور، نوقس و قیدموا
ً
 .١مسموعا

گردیم، چنانکه در روایت قبلی ذکر  وغیبت نص از او برمی  ون به مسأله سلمان فارسیاکن

ام، روایت ذیل را  شد، سلمان گفت: من مسأله امامت و ائمه را در دو کتاب تورات و انجیل شناخته

 کنیم. که با روایت قبلی هماهنگ است، ذکر می

بودم، ناگهان   ن در خدمت پیامبرم ل سلمه روایت شده که گفته: در خانه ام  از علی

، ابوذر، مقداد و عبدالرحمن بن  گروهی از یارانش وارد شدند که در میان آنها سلمان فارسی

وجود داشتند. سلمان گفت: ای رسول خدا! هر پیامبری وصی و دو نوه داشته است. پس   عوف

یین آورد و سپس فرمود: ای مدتی سرش را پا  ات چه کسانی هستند؟ پیامبر وصی تو و دو نوه

سلمان! خداوند چهار هزار پیامبر را فرستاده است و برای آنها چهار هزار وصی و هشت هزار نوه 

بوده است، سوگند به کسی که نفس من در دست او است، من بهترین انبیاء و وصی من بهترین 

دانی وصی آدم چه  ن! آیا میفرمود: ای سلما  ها هستند. سپس پیامبر های من بهترین اوصیا و نوه

فرمود: ای أباعبدالله من به تو   دانند. پیامبر کسی بوده است؟ سلمان گفت: خدا و رسولش بهتر می

ی ما هستی. به درستی آدم به فرزندش  کنم که چه کسی وصی آدم بوده است و تو از خانواده معرفی می

 هباشد و شیث به فرزندش شبان وصیت نمود ـ سپس بقی وصی او شیث می  شیث وصیت نمود که

سپارم. علی  طالب می آن را به علی بن ابیانبیا و اوصیا را ذکر نمود تا ا ینکه فرمود: ـ و من  هسلسل

اند؟ پیامبر فرمود: بلی بیشتر  فرمود: ای رسول خدا! آیا در میان آنها انبیاء و اوصیای دیگری وجود داشته

کنم و تو آن را به فرزندت  از آنکه به حساب بیایند. سپس فرمود: ای علی! من این امر را به تو واگذار می

ائمه را ذکر کرد ـ  هکند ـ سپس بقی حسن آن را به برادرش حسین واگذار میکنی و  حسن واگذار می

پنجمین   رو به ما کرد و با صدای بلند فرمود: مواظب باشید، مواظب باشید آنگاه که  سپس پیامبر

شود. علی فرمود: ای رسول خدا! حال او در دوران غیبت و مفقود  فرزند از فرزند هفتم من مفقود می

 .٢است؟ روایت طوالنی است و آنچه را مورد نیاز بود، ذکر کردیم شدن چطور

                                           
 ).١٣٦: (األثر منتخب)، ٣٦/٢٢٣: (البحار)، ١٥٢: (المختصر -١

 ).٣٦/٣٣٥(: البحار)، ١٩: (کفایة األثر -٢
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در شوال سال   روی داده است و پیامبر ل دانی ـ در خانه ام سلمه این روایت ـ چنانکه می

ازدواج کرده ا ست، چگونه ممکن است مسأله با این همه اهمیت  ل چهارم هجری با ام سلمه

رغم  م بعثت در میان صحابه شایع و مشهور نبوده است و علیکه در مقدمه ذکر کردیم تا سال هفده

کند و ما به  ، چرا سلمان هم اکنون سؤال می گذشت بیشتر از چهار سال از مسلمان شدن سلمان

از عدد رکعات نماز مغرب و یا اینکه در چه وقت روزه ماه رمضان   دانیم که سلمان یقین می

باشند،  گونه مسائل جز ضروریات دین و ارکان آن می این فرض شده است، سؤال نکرده است، زیرا

اطالعی سلمان را به مهمترین ارکان اسالم، آن  دانیم علت جهل و بی اما سؤال اینجا است که ما نمی

رکنی که دو صد و بیست بار به معراج رفت ـ به گمان شیعه ـ بیشتر از ارکان دیگر دین اسالم به 

 مسأله امامت وصیت شده است.

کنی، خواه سؤالی که گفت: آیا در میان آنها انبیاء و  را همچنین فراموش نمی  سؤاالت علیو 

  اوصیاء وجود دارند، یا در مورد حال غیبت و مفقود شدن فرزند پنجم از فرزندان امام هفتم که علی

 این سؤاالت.گفت: ای رسول خدا! آیا حال او در دوران غیبت و مفقود شدن چگونه است، و غیر از 

کند پس از تو  این همه را فراموش کرده و از رسول خدا سؤال می  بینیم که سلمان و سپس می

فرمود: ای سلمان! برو پیش ابوذر و با هم   باشد تا او را بشناسیم؟ پیامبر چه کسی خلیفه می

 . ١باشد طالب وصی، وارث و قاضی دین من می بن ابی بدانید که علی

 دانستید که  رویداده ل سلمه این روایت نیز در خانه ام  است کهتعجب اینجا 
ً
  است و قبال

را، و همچنین قهرمانان این داستان  ل با ام سلمه  تاریخ وقوع این روایت و ازدواج پیامبر

  همان قهرامانان داستان قبلی هستند که عبارتند از سلمان، مقداد، ابوذر و مادر مسلمانان ام سلمه

 شود. باز هم داستان تکرار میکه 

تنها این چند نفر از   چیزی پیامبر  چه  به  چرا و با توجه  دانم که من نمی  اینکه  ی قابل توجه نکته

گاه می  اصحاب را نسبت به بود خداوند  ای مانند امامت که اگر آن نمی سازد و چرا مسأله آن مسأله آ

  سازد، آیا کافی نبود به جای این همه که گذشت پیامبر کرد، را پنهان می هیچ مخلوقی را خلق نمی

 طالب است؟ بن ابی اعالم کند که خلیفه علی

                                           
 ).٧٣: (األثر منتخب)، ٣٦/٢٦٤: (البحار)، ١٨٨: (الیقین کشف -١



 امامت در پرتو نصوص      94

 

 لاین گروه از اصحاب ـ خواه آنهایی که در خانه ام سلمه  بدانیم که  شاید ما آن عذر را موجه
گاهی طالب بن ابی بودند یا غیر آنها ـ تا تاریخ وقوع این روایت، به خالفت علی اند، زیرا  نداشته آ

 است.  ی امامت پنهان بوده اند مسأله چنان که شیعه در این روایت آورده

روایت شده که   هریره گردیم؛ اینک از ابی برمی  اکنون باز به موضوع غیبت نص از صحابه

  نزد رسول الله بن مسعود  بن عباس، زیدبن حارثه و عبدالله بکر، عمر، فضل گفته: من، ابی

او را در آغوش گرفت و فرمود: ای حسین!   وارد شد. پیامبر ل بودیم. ناگهان حسین بن علی

نه تا از فرزندانت امامان نیکوکار هستند.   باشی، زیرا که تو امام هستی و فرزند امام و پدر ائمه می

د؟ پیامبر باشن گفت: آن امامانی که از فرزندان حسین هستند، چه کسانی می  بن مسعود عبدالله

مدتی کوتاه سرش را پایین آورد و سپس سرش را بلند کرد و فرمود: ای عبدالله! سؤال بزرگی 

  از پشت این فرزندم ـ دست مبارکش را روی شانه حسین  دهم که پرسیدی، اما من به تو خبر می

و نور زاهدان  باشد. او را عابد نام پدربزرگش علی می آید هم قرار دادـ فرزند مبارکی به دنیا می

ترین مردمان به  باشد و شبیه نام من می آورد که هم گویند و خداوند از علی فرزندی را به دنیا می می

دهد و خداوند  کند و همیشه رأی صواب و درست می شکافد و به حق نطق می من است. علم را می

: ای رسول خدا! نام او گفت  آورد. ابن مسعود از پشت او کلمه حق و زبان صادق را به دنیا می

در گفتار و کردارش صادق است. هر کسی به او طعن وارد   چیست؟ فرمود: او را جعفر خوانند. که

کند مانند آن است که به من طعن زده باشد و هر کسی او را رد کند و قبول نداشته باشد مانند آن 

   شد و در مدح رسول اللهوارد   است که من را رد و قبول نکرده باشد. سپس حسان بن ثابت
برای ما نماز خواند و سپس به خانه   شعری را سرود و حدیث را قطع نمود و در روز بعد پیامبر

طالب و عبدالله  رفتیم؛ من و علی بن ابی ل رفت و ما در خدمت او به خانه عایشه لعایشه

داد و هرگاه  ، جواب میشد این بود هرگاه از او سؤالی می  بودیم و عادت پیامبر  بن عباس

کرد. من عرض کردم: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت شوند، آیا  سؤالی نبود، خودش شروع می

هریره! سپس  دهی؟ فرمود: بلی ای ابی به ما خبر نمی  ی خلفا از نوادگان حسین ی بقیه درباره

ی رسول خدا! پدر و مادرم فرمود: ا  طالب ی ائمه را ذکر کرد. سپس علی بن ابی بقیه  پیامبر

فرمود: ای علی! نام اوصیاء پس از تو و   فدایت، آنها که ذکر کردی چه کسانی هستند؟ پیامبر

فرمود: سوگند به کسی که نفس من در   ی پاک و فرزندان مبارک تو هستند. سپس پیامبر خانواده

دست او است. اگر کسی هزار سال خداوند را در میان رکن و مقام کعبه عبادت کند سپس پیش من 
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 .١کند، هر کسی که باشد باشد، خداوند او را به آتش جهنم داخل می  بیاید و والیت آنها را انکار کرده

ذکر کنیم، اما ب ابن مسعود و امیرالمؤمنینهر چند مناسب بود این روایت را هنگام بحث از 

است که نزد متقدمین شیعه   ابوهریره  گویم: این روایت منسوب به هدف یکی است، من می

باشد ـ چرا که حاجتی در نفس  باشد و نزد متأخرین شیعه دروغگو و کاذب می صدوق و راستگو می

 توضیح آن نیست. را برطرف گرداند. این جا محل خواهد آن یعقوب است و می

  در سال هفتم هجری بعد از فتح خیبر یعنی بیست سال پس از بعثت خدمت پیامبر  ابوهریره

ی قول ابن مسعود که گفت: آن امامان که از فرزندان حسین  آمده است، حال که این را دانستی درباره

که گفت: ای رسول خدا! پدر و   طالب بن ابی ی قول علی باشند؟ و یا درباره هستند چه کسانی می

نوشتن   مادرم فدایت، آنها چه کسانی هستند که ذکر کردی؟ خوب دقت کنید و بیاندیش که نیازی به

 تعلیقات ندارد.

خواهیم  روایات صحابه بسیار فراوان است و نمی  مبحث مربوط به  که این  به  به هر حال با توجه

کنیم که برای  کنیم، در اینجا بعضی روایات مشترک را بیان می  دادن آنها خسته  خواننده را با ادامه

گاه را داشته باشد، کافی است. پیش از آن، تو را به روایت غزوه ی  کسی که گوشی شنوا و قلبی آ

ی عمربن وّد چه کسی بلند  برای مبارزه @را که فرمود:   خندق که بیان شد و آن قول رسول الله

 دانستیم که غزوه ـ یادآوری می !ام باشد؟شود تا پس از خودم ام می
ً
ی خندق در شوال  کنیم، قبال

 سال پنجم هجری رخ داده است.

سه هزار نفر بودند، درصدد   که در آن غزوه  ایم که در آن موقع یکی از صحابه را ندانسته اما این

 این  و به او خبر داده  را یادآوری کرده  باشد و پیامبر  برآمده
ً
موضوع را بیان داشته و به آنها  که قبال

اند، حال و وضع شخص علی بن  ائمه دو میلیون سال پیش از خلق مخلوقات خلق شده  گفته که

را بیان داشتیم (یعنی چرا خود او  طور است که در آن مورد، شعری سرود و قبال آن طالب نیز همین ابی

 به اتمام رسیده است ـ مترجم) شاید این قب  ی امامت که موضوع را یادآوری نکرد و نفرمود مسأله
ً
ال

همه به تو نشان دهد که تا شوال سال پنجم هجری یعنی تا گذشت هیجده سال از بعثت نصی بر 

شخص رسول  و حتی  وجود نداشته است و یا اینکه همگی صحابه  طالب بن ابی امامت علی

اند و شاید  ایم، فراموش کرده کر کردهی این نصوصی که تاکنون ذ همه  طالب بن ابی و علی  الله

                                           
 ).٣٦/٣١٢: (البحار)، ١١: (کفایة األثر -١
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  و شخص علی  این احتمال وجود داشته باشد که همگی صحابه و حتی شخص پیامبر

 اش با عمربن وّد و کشتن او امام شده، فراموش کرده باشند. حوادث این غزوه را و اینکه علی با مبارزه

اند که رسول خدا در روز بنی قریظه در حالی که ما دور او  روایت کرده شیعه از خالدبن سعید

را گرفته بودیم و در حالی که رو به مردان صاحب منزلت و شوکت کرده بود، فرمود: ای گروه مهاجر 

کنم، آن را  کنم، آن را نگه دارید و من کاری را به شما واگذار می و انصار! به شما یک وصیت می

ی من در میان شما است. خدای من و  گاه باشید که علی پس از من امیر شما و خلیفهقبول کنید. آ

 .١شما آن را به من توصیه نموده است

ی  ی خندق رخ داده است. یعنی فاصله ی بنی قریظه به دنبال غزوه اید که غزوه و این را نیز دانسته

کند تا پس از من امام باشد با  ه میبه علی که فرمود: چه کسی با عمربن وّد مبارز  گفته پیامبر

 ی روایت سابق چند روز محدود بوده است. فرموده

سؤاالت صحابه در جاهای دیگر به گمان شیعه ادامه داشته و هرگاه نامی از ائمه را شنیده باشند در 

مود: برای ما خطبه خواند و فر  روایت شده که رسول الله  اند. از ابوهریره مورد آنها سؤال کرده

اش مانند من باشد و مرگش همانند من باید والیت علی بن  خواهد زندگی این مردم هر کسی که می

. ٢ی ائمه پس از او را بپذیرد. گفته شد: ای رسول خدا! پس از تو چند نفر هستند؟ طالب و بقیه ابی

 شده است.ابوهریره در چه زمانی مسلمان   اید که تأخیر این روایت مشخص است، زیرا دانسته

 رسیدم در حالی که این آیه نازل شده بود:  روایت شده که خدمت پیامبر  و باز هم از ابوهریره

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿ َّ�  ْ نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  َ�َفُروا
ُ
ّ�ِهِ  ّمِن َءايَةٞ  هِ َعلَيۡ  أ ٓ  ۦٓۗ رَّ َما نَت  إِ�َّ

َ
ۖ  أ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ِّ  ُمنِذرٞ

 . ]۷[الرعد:  ﴾٧َهادٍ 

پروردگارش بر او (که  یما) از سو یشنهادی(از معجزات پ یا ند: کاش! معجزهیگو یکافران م «

کرد. آخر  یما ثابت م یمحّمد را برا یغمبریشد، (و پ یخواند) نازل م یاء میاالنب شتن را خاتمیخو

ا تنها کند. تازه اگر ما را قانع هم بکند، م یشود، ما را قانع نم یده میکه از او د یگرید یقرآن و کارها

، یغمبری(و پ یا دهنده میمحّمد!) تو تنها ب یم. ایکن یشنهاد میم که خودمان پیپسند یرا م یزهائیچ

تیو بر رسوالن پ
ّ
ز نوظهور یغمبران) دارد (و تو چیان سائر پی(از م یراهنمائ یام باشد و بس،) و هر مل

 .»)یباش ینم یا سابقه یو ب

                                           
 ).٢٨/٢١٠: (البحار)، ٤٦١: (الخصال -١

 ).٥٥، ٤٧: (األثر منتخب)، ١/٣٠١: (مناقبـال)، ٦٧٠، ١/٥٨١: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣١٤: (البحار)، ١٢: (األثر کفایة -٢
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 باشد. کننده و پدر ائمه می و علی هدایت فرمود من منذر ـ یعنی ترساننده ـ هستم

 .١گفته شد: ای رسول خدا! ائمه پس از تو چند نفر هستند؟

فرمود: ای گروه یارانم! مثال اهل بیت من در میان   روایت شده که پیامبر  و از ابی سعید

اسرائیل است، پس شما به اهل بیت من و امامان  شما مانند کشتی نوح و باب حطه در میان بنی

امامان  هرگز گمراه نخواهید شد. گفته شد: ای رسول خدا!  یافته از نوادگانم تمسک کنید که هدایت

 .٢باشند؟ پس از تو چند نفر می

فرمود: اهل بیت من  شنیدم می  روایت شده است که گفته از رسول الله  از ابوسعید و نیز

پناه و امان اهل زمین هستند چنان که ستارگان امان و پناه اهل آسمان هستند. گفته شد: ای رسول 

 . ٣باشند؟ خدا! آیا ائمه پس از شما از میان اهل و بیتت می

خطاب به حسین   شنیدم که  روایت شده که گفته از رسول خدا  و باز هم از ابوسعید

فرمود: ای حسین! تو امام و فرزند امام و برادر امام هستید و نه تا از فرزندانت امامان نیکوکار هستند.  می

 باشند؟ نهمین آنها (مهدی) قائم آنها است. گفته شد: ای رسول خدا! ائمه پس از شما چند نفر می

 .٤ده تا هستند. نه نفر آنها از نوادگان حسین هستندفرمود: دواز

  را به ائمه پس از پیامبر تا تاریخ این روایت که پیامبر  اطالعی صحابه کنم بی اضافه می

باشد، در حالیکه حسین در  دهد، برای همگان واضح و روشن می حسین را مورد خطاب قرار می

به حد درک سخن رسیده است که   ینسال سوم هجری متولد شده است که بدون شک حس

مورد خطاب قرار گرفته بدون شک باید هفت سال   باشد (یعنی هنگامی که حسین هفت سال می

 سن داشته باشد ـ مترجم).

مطلب ما اضافه   اطالعی آن از تاریخ تولد امام حسین و دوران کودکی ایشان نیز به گویم: بی می

 دقت کن!.. خوب شود می

                                           
 ).٣٦/٣١٦: (البحار)، ١٢: (کفایة األثر -١

 ).٣١: (الوصیة إثبات)، ٣٦/٢٩٣: (البحار)، ٥: (کفایة األثر -٢

 ).٦٥: (األثر منتخب)، ٣٦/٢٩٣: (البحار)، ٥: (کفایة األثر -٣

 ).٣٦/٢٩١: (البحار)، ٥: (األثر کفایة -٤
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از رسول خدا روایت نموده که فرموده است: خوشا به حال   طالب بن ابی شیعه علیبه گمان 

کسی که به من و ائمه پاک از نوادگانم متسمک شود. گفته شد: ای رسول خدا! ائمه پس از شما چند 

 .١باشند؟ نفر می

ی  منزلهروایت شده است که فرمود: پیامبر فرموده است: اهل بیت من را به   و باز هم از علی

یابد،  ی چشمان در سر بدانید؛ به درستی سر بدون چشم هدایت را نمی سر در بدن بدانید و به منزله

هرگز گمراه نخواهید شد. در مورد ائمه از او سؤال کردیم، فرمود:   پس از من به آنها اقتدا کنید که

ه تعداد نقباء سرپرستان ب  باشند که باشند یا فرمود: از عترت من می ی من می ائمه از خانواده

ی تاریخ این دو روایت خوب دقت کنید که راوی آنها ابن األسقع است  . درباره٢اسرائیل هستند بنی

 که در سال نهم هجری مسلمان شده است.

دو مرتبه امیرالمؤمنین را به اصحابش معرفی کرده است،   اند که رسول الله شیعه ذکر کرده

دانید چه کسی پس از من سرپرست شما است. گفتند خدا و رسولش  می یک بار به آنها فرمود: آیا

 دانند. فرمود: خداوند فرموده است: بهتر می

َ ٱ فَإِنَّ ﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ  . ]۴[التحریم:  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

  .»هستندبان او یسته، و فرشتگان پشتیل، و مؤمنان خوب و شایو عالوه از خدا، جبرئ«

 !یعنی امیرالمؤمنین که او پس از من، سرپرست شما است

هر کسی که من موالی او « .»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «و بار دوم در غدیر خم که فرمود: 

 .٣»بودم پس علی موالی او است

 در این روایت آمده که معرفی امیرالمؤمنین دوبار بوده است.

ی تحریم که چنانچه در بعضی روایات آمده است در مورد  پس از نازل شدن سوره بار اول:

عایشه و حفصه و ماریه قبطیه ـ رضی الله عنهن اجمعین ـ نازل شده است. مقوقس پادشاه مصر 

این روایت در   هدیه کرد. پس خوب دقت کنید که  را در سال هشتم هجری به پیامبر ل ماریه

                                           
 ).٤٩: (األثر منتخب)، ١/٥٨٥: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣٢٣: (البحار)، ١٥: (األثر کفایة -١

 ).٥٠: (منتخب األثر)، ١/٥٨٥: (إثبات الهداة)، ٣٦/٣٢٣: (البحار)، ١٥: (کفایة األثر -٢

) ٣٦/٢٩: (البحار)، ٩١: (الیقین کشف)، ٣٥٣، ١٨٩، ١٧٤، ١٤/١٥٥: (البرهان)، ١٠/٣١٦: (البیان مجمع -٣

: نورالثقلین)، ٢/٤٩٠)، تفسیر فرات: (٦٩٩، ٥٨٨، ٢/٥٧٢: (اآلیات تأویل)، ٢/١٦٢: (الهداة إثبات)، ٣٧/٣١٧(

 ).٥/١٩٥: (يالصاف)، ٥/٣٧٠(
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 ذکر خواهیم چه وقتی بوده است و 
ً
موضع تمامی روایاتی که کمی پیش ذکر کردیم و روایاتی که بعدا

یم و روایاتی که ذکر ا باشد، اما این روایت تمام روایاتی که ذکر کرده کرد، غیر از این دو بار می

 سازد. باشد، ساقط و باطل می خواهیم کرد که رویداد آنها پیش از روی دادن این روایت می

دانند،  گفتند: خدا و رسولش بهتر می که می  پوشیده نیست که قول صحابه چنانکه از تو

 ایم، خوب دقت کن. هماهنگی کامل دارد به آنچه که گفته

ی آن، وضعیت دیگری داریم که انشاءالله در  باشد ـ ما درباره که ـ روز غدیر خم می اما بار دوم 

 موقع از آن بحث خواهیم کرد.  این کتاب، به

مانیم، این روایت شیعه را به همراه  ی محترم در همان سال ـ سال هشتم هجری ـ می نندهبا خوا

من بخوان، این روایت خواه پیش از روایت گذشته یا پس از آن بوده باشد، باالخره هر کدام دیگری 

 گوید: کند. روایت می سازد و آنچه را که قبل از آن بوده، نیز باطل می را باطل و ساقط می

جمع شده بودند و گفتند: ای رسول خدا! کار   اند: در سال فتح مکه صحابه ی از ثقات گفتهبرخ

انبیاء این بوده که هرگاه امر آنها استقرار پیدا کرده، وصی پس از خودشان را معرفی و مردم را به آن 

  به من وعده داده است با استفاده  فرمود: خداوند  اند تا به امر آنها قیام کند. پیامبر راهنمایی نموده

کند،  ای را که پس از خودم به امر دین قیام می شود وصی و خلیفه از نشانه و عالماتی که امشب نازل می

های خودشان باز گشتند که شبی  به من نشان دهد. هنگامی که مردم از نماز عشاء فارغ شدند و به خانه

 ای با صدای بلند و نور فراوان از آسمان پایین آمد. ستاره تاریک بود و مهتاب وجود نداشت. ناگهان

ها به  ایستاده و حجره مانند روز شد و خانه  طالب بن ابی ی علی تا اینکه بر سر بام حجره

گفتند: آن  آمدند و می  شعاع و نور آن روشن شدند. مردم ترسیدند و با شتاب خدمت رسول خدا

  طالب ای است و بر بام حجره علی بن ابی دی، نازل شد که ستارهای که به ما وعده داده بو نشانه

ی پس از من است و پس از من او است که به امر دین  فرمود: او خلیفه  نازل شده است. پیامبر

 .١کند و او پس از من، وصی من است و او به دستور خدا، ولی و سرپرست شما است قیام می

کنم که  نیازی به تعلیقات من داشته باشد، اما او را یادآوری میکنم که خواننده محترم  گمان نمی

 تاریخ روایت ثقات بیست سال پس از بعثت بوده است.

کنیم و  ی خلیفه را در حالی که نازل شده ترک می هر حال مکه را در حالی که فتح شده و ستاره  به

یز از طوالنی شدن موضوع و وفا به گردیم تا سیر خود را کامل نماییم و به خاطر پره به مدینه برمی

                                           
 ).٢/٤٧) (١/٢٨٧: = = (الهداة إثبات)، ٤/٢٤٥: (البرهان)، ٣٥/٢٧٤)، (٣٠: (الروضة)، ١٥٩: (الفضائل -١
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عهدی که در مقدمه داده بودیم که باید موضوع را مختصر بیان کنیم، به روزهای پایانی زندگی رسول 

 شویم. نزدیک می  الله

فرمود: این، پس از   نزدیک شده بود، به علی  گویند: هنگامی که مرگ رسول خدا شیعه می

 . ١اید یاب شده من ولی و سرپرست شما است، اگر او را اطاعت کنید راه

امتش را برحذر داشته ـ چنانچه روایت را به امیرالمؤمنین نسبت  گویند: رسول الله  و می

  دهد، نجات یافته کسی است که به ای تاریک و خطرناک روی می : پس از من فتنه اند ـ و گفته داده

باشد. گفته شد: ای رسول خدا! دستگیره محکم چیست؟ فرمود:   دستگیره محکمی چنگ زده

باشد؟ فرمود:  شدگان چه کسی می شدگان. گفته شد: سرور وصیت والیت سرور وصیت

باشد؟ فرمود: موالی مسلمانان و  امیرالمؤمنین: گفته شد: ای رسول خدا! امیرالمؤمنین چه کسی می

. گفته شد: ای رسول خدا! موالی مسلمانان و امام آنها پس از تو چه کسی امام آنها پس از من

 .٢طالب است بن ابی باشد؟ گفت: برادرم علی می

باشد، چیست؟ در حالیکه  که راوی حدیث می  طالب گیری علی ابن ابی دانم موضع نمی

نین، موالی مسلمانان ی محکم، سرور وصیین، امیرالمؤم دانند که او دستگیره بیند برادرانش نمی می

و بردباری او با   تر از آن موضع رسول الله باشد و عجیب می و امام آنها پس از رسول الله 

 شدند. بود، آنها خلق نمی اند آن کسی را که اگر او نمی  کسانی که نشناخته

عذور کنند آنها را م روایت می  به نظر من باید به ضمانت روایت بعدی که شیعه باز از علی

  که رسول خدا گوید: ای طلحه! آیا تو حضور نداشتی هنگامی  می  به طلحه  دانست که علی

قلم و کاغذ خواست تا چیزی را بنویسد که پس از خودش امتش گمراه و دچار اختالف نشود؛ آنگاه 

عصبانی شد و ننوشت؟ طلحه   گوید. لذا رسول الله هذیان می  که دوست تو گفت: رسول الله

به من خبر داد آنچه را   گفت: چرا حضور داشتم. علی گفت: هنگامی که شما بیرون رفتید، پیامبر

داند  می  خواست بنویسد و مردم را بر آن گواه بگیرد؛ جبرئیل به او خبر داده بود که خداوند که می

غذی را خواست و دیکته کرد بر من آنچه کا  شود، سپس پیامبر که امت دچار اختالف و تفرقه می

 خواست بنویسد و سه نفر را بر آن گواه گرفت: 
ً
مقداد. و  -٣ابوذر،  -٢سلمان فارسی،  -١را که قبال

نام کسانی را برد که ائمه هدی هستند و به مسلمانان دستور داد که تا روز قیامت از آنها   پیامبر

                                           
 ).٢٥/٨٣: (البحار)، ١/٢٥٣: (الکافی -١

 ).٣٦/٢٠: (البحار -٢
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، سپس پسرم حسن و سپس این پسرم حسین سپس نه نفر پیروی کنند، ایشان نخست من را نام برد

 .١از فرزندان حسین

األول سال یازدهم هجری یعنی تا زمانی که رسول  دهد که ائمه تا ماه ربیع این روایت نشان می

از   طالب بن ابی گیری علی اند و به این موضع به ملکوت اعال پیوست، نام برده نشده  الله

 شود. صحابه، حدیث سابق روشن می

 در جای خود به آنها می در این روایت فایده
ً
پردازیم و در اینجا به  های دیگری وجود دارد که بعدا

است از اینکه امتش پس از خودش   کنیم که علت ترس پیامبر ها اکتفا می ذکر یکی از این فایده

گویم: شأن  نامه را بنویسد. پس می ن نامه یا وصیتکرد ای دچار گمراهی شود که این ترس اقتضاء می

و حال امتش از دو صورت به در نیست یا اینکه خلیفه را پس از خودش تعیین نموده که در این 

اش ننهاده است. و هر کدام  صورت نیازی به نوشتن هیچ چیزی نبود و یا اینکه هنوز نصی بر خلیفه

 شود. ابل توجیهی به آن وارد میاز این دو صورت را بگیریم اشکاِل غیر ق

ترس از چیزی داشته که از آن فارغ شده است و تبیین آن چنانکه در   در صورت اول: پیامبر

این فصل گذشت بارها تکرار شده است چه برسد به آنچه که در مقدمه آوردیم به طوری که تکرار آن 

ارد شود که کسی بگوید نوشتن این باشد، شاید این اشکال و امری قبیح می  از کسی مثل پیامبر

  به خاطر اقامه حجت بر قومش باشد که دانسته است پس از فوتش با علی  نامه از طرف پیامبر

 کنند. مخالفت می

گویم: کسی که تصمیم قطعی گرفته باشد که به تمام نصوصی که از ابتدای دعوت  در جواب می

األول سال یازدهم هجری تصمیم او را  ای در ربیع هاند، مخالفت کند، نوشتن نام تاکنون وارد شده

 ای ندارد. دهد و هیچ فایده تغییر نمی

در صورت دوم: که عدم وجود نص بر خلیفه است و هنوز خلیفه تعیین نشده است، دست گرفتن 

 سازد. اعتبار می آورد و آن را از ریشه بی ی امامیه را از ریشه بیرون می به این صورت اعتقاد شیعه

کید کند، آن روایت شیعه باشد که ما بحث خود را با آن به  شاید آنچه که این اشکال را تأیید و تأ

 رسانیم. پایان می

  از ابی عبدالله جعفربن محمد روایت شده که او از پدرش و او از پدربزرگانش روایت نموده که

هل بیت و یارانش بر او مریض شد، آن مریضی که در آن فوت کرد، ا  پیامبر  گفته: هنگامی که

                                           
 ).٦٦٨، ١/٦٥٧: (الهداة إثبات)، ٣٦/٢٧٧: (البحار)، ٥٢: (النعمانی غیبة -١
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جمع شده بودند و گفتند: ای رسول خدا! اگر برای تو چیزی روی دهد (یعنی تو فوت کنی ـ مترجم) 

پس چه کسی پس از تو امر ما را به دست بگیرد؟ و کیست آن کسی که در میان ما به امر تو قیام 

ن گفتار را تکرار نمودند، اما ساکت ماند و جوابی به آنها نداد، در روز بعدی هما  کند؟ پیامبر

روز سوم رسید،   جوابی از آنچه که سؤال کردند، دریافت ننمودند و به آنها جوابی نداد. هنگامی که

گفتند: ای رسول خدا! اگر برای تو چیزی پیش بیاید، پس از شما چه کسی امیر ما باشد؟ و چه کسی 

 در میان ما به امر تو قیام کند؟

آید. ببینید او چه کسی  ی مردی از یارانم پایین می ای از آسمان به خانه مود: فردا ستارهپیامبر به آنها فر

 کند. باشد و کسی است که در میان شما به امر من قیام می ی من بر شما می است؟ او پس از من خلیفه

امر  هیچ کس نمانده بود مگر اینکه طمع داشت که پیامبر به او بگوید تو هستی که پس از من به

اش نشسته بود و  کنی. هنگامی که روز چهارم فرا رسید هر مردی در خانه من در میان مردم قیام می

ای از آسمان پایین آمد که نورش بر نور دنیا غالب آمده بود  منتظر پایین آمدن ستاره بود. ناگهان ستاره

 .١و بر روی خانه علی فرود آمد

ه داللت آن روشن است، این روایت آنچه را که شیعه این روایت نیازی به توضیح ندارد و وجو

 کند. اعتبار می اند که تو تاریخ آن را دانستید، همگی را ساقط و بی پیش از این قصه و داستان آورده

کنم که تو را یادآوری کنم به این قول که در روایت آمده است = اهل بیت  در این جا فراموش نمی

دانی که اهل بیت نزد شیعه عبارت هستند  شده بودند = و تو خوب میو یارانش در خانه بر او جمع 

نه کسان دیگر و کسی این روایت را نیاورده که معتقد به این   از علی، فاطمه، حسن و حسین

روایت نموده است به این صورت خالی نیست   حصر نباشد، بلکه صادق از باقر از پدربزرگانش

اند که در آخرین روزهای  را، حسن و حسین جزء کسانی بودهطالب، زه از اینکه علی بن ابی

تر از حصر نمودن آن به این  اند و یا اینکه اهل بیت عام اش در مورد خلیفه از او سؤال کرده زندگی

اید و اگر صورت دوم  باشد، اگر صورت اول درست باشد، دیگر خود نتیجه را دانسته چهار نفر می

                                           
: مناقبـال)، ٢/٦٢١: (اآلیات تأویل)، ٤/٢٤٤)، البرهان: (٣٥/٢٧٣: (البحار)، ٣٤٨: (أمالی الصدوق -١

 ).٥/١٤٥: (نورالثقلین)، ١٧٨، ١٦٩، ٢/٧٠: (الهداة إثبات)، ٢/٢١٤(
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 نتیجهدرست باشد باتالق بزرگی اس
ً
ایم در  . آنچه را که تاکنون گفته١ی آن را خواهی دید ت که بعدا

 مورد نسل اول (اصحاب) بوده است.

 ي نص العابدین و یارانش در مسأله امام زین
و یاران و اهل بیت او  ب العابدین علی بن حسین ی امام چهارم شیعیان، زین سخن خود را درباره

کنیم که کتمان و خفا را در  ی امامت و نص، به ذکر این روایت شروع می و موضع آنها درباره

گذارد که جهل به آن قابلیت عذر را ندارد و کردار منکرین آن، مقبول واقع  موضوعی به نمایش می

پردازیم، چرا  و تحلیالت نمیتفسیرات   کنیم و به شود؛ ولی طبق معمول تنها نصوص را ذکر می نمی

 کنند. نیاز می علیالت بیاز تفسیرات و ت خود تو را  که ذکر این نصوص خود به

 گوییم کنیم و می مطلب خود را آغاز می
الرضا خواهر  کنند که گفته: نزد حکیمه دختر محمدبن علی شیعه از احمدبن ابراهیم روایت می

مادر   برند؟ گفت: به مادربزرگم که چه کسی پناه میالحسن عسکری رفتم و گفتم: شیعه به  ابی

ابومحمد است. گفتم: آیا به کسی که وصیتش را به زنی کرده است، اقتدا کنم؟ گفت: به حسین بن 

بن علی در ظاهر به خواهرش زینب دختر علی وصیت نموده و به خاطر حفظ  علی اقتدا کن، حسین

شود، به  ی که از علی بن حسین نقل و گزارش میبن حسین، آن علم و دانش و نگهداری از علی

 شود. نسبت داده می لزینب

دخترش   حسین در بستر مرگ قرار گرفت،  و در روایتی از امام باقر آمده است: بعد از آنکه

ای به هم پیچیده و وصیتی آشکار را به او داد. در آن حال  را خواند و نامه ل ی کبری فاطمه

کرد که پس از حسین زنده بماند، پس هنگامی که  ود و کسی فکر نمیبیمار ب ب بن حسین علی

                                           
)، ١٠٧، ١١٥، ١٨٩، ١٠٦، ٦٧، ٩٠: (األثر تخبمناگر خواستی به روایات دیگری در مورد صحابه نگاه کن:  -١

) ٦٦٧، ٦٥٥، ٥٩٨، ١/٥٠٨: (الهداة إثبات)، ٢/٧٥٨: (تأویل اآلیات)، ٢٦٥، ٢٤٧، ٢٦٣: (الدین کمال

 ).٤٠/١٢١) (٣٦/٣٥٣) (٣٣/١٨)، (٣٢/١٧٠: (البحار)، ٣٥: (الوصیة إثبات)، ١١٨، ٢/١١٢(
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 ب بن حسین نامه را به علی لاش به مدینه بازگشتند، فاطمه کبری شهید شد و خانواده  حسین
 .١آن نامه به ما رسید -به خدا قسم-تحویل داد، سپس 

العابدین  مت به زیناما  دارند: پس از حسین گویم: پس این همه نصوصی که بیان می من می

گفت: به درستی شناخت امامت، رکنی اساسی از ارکان دین است و  رسد و یا آن گفتاری که می می

شود، کجا رفتند؟ و این وصیت ـ خواه وصیت  هر کسی آن را نشناسد، ایمانش تمام و کامل نمی

به چه   دانسته شده کهتر  ای همچون امامت که پیش آشکاری باشد یا وصیت پنهانی ـ در مقابل مسأله

باشد؟ و چرا هیچ فردی از میان شیعه قرار دادن این  جایگاهی برخوردار می  رسد، از چه کسی می

بنا به اختالفی که گذشت، انکار  ل باشد یا فاطمه کبری ل وصیت را به زنی خواه زینب

ی  اند و به واسطه هایشان معلوم و مشخص شده دانند که ائمه با نام ننمودند؟ در حالیکه شیعه می

 -چنانکه قبال بیان شد-اند و  فرد فرد آنها نام برده شده  وحی از آسمان و عهد و پیمان رسول الله

 د آن را از امام پس از خودش بگیرد.شود، هیچ امامی حق ندار تا به صاحبش منتهی می

العابدین ـ مریض بود و فکر  بنا به آنچه که در روایت آمده است، علی بن حسین ـ یعنی زین

گیری جدش  گیری شبیه به موضع موضع  کردند که بعد از حسین زنده بماند، همانا حسین نمی

طالب  بن ابی ه موضع پدرش علیداشت و نیز شبی  طالب بن ابی اش علی در مقابل وصی  پیامبر

 عبارت است از فوت الحق پیش از فوت سابق.  داشت که ش در مقابل دو فرزندش حسن و حسین

  توانست که شمشیرش را بردارد، به العابدین در حالیکه مریض بود و نمی ی کربال زین در فاجعه

العابدین گفت:  ندم! برگرد. زینزد: ای فرز به دنبال او صدا می ل میدان نبرد خارج شد و ام کلثوم

العابدین را  کلثوم! زین گفت: ای ام  بجنگم. حسین  ی پیامبر ای عمه! مرا بگذارید تا همراه نوه

 .٢بگیر و نگذار به دنبال من بیاید، مبادا زمین از نسل رسول الله خالی بماند

العابدین به نص قطعی از طرف خدا و رسولش، اماِم  دانست که فرزندش زین نمی  آیا حسین

و   نیست و در غیر این صورتلغزنده  باشد و زمین خالی از حجتی از آل رسول الله پس از او می

 گردد. رملی می

                                           
)، ١٣٨: (الطوسی غبیة)، ٣/٥٠٦: (الهداة إثبات)، ٥١/٣٦٣) (٤٠/١٩) (٣٦/٢٠: (البحار)، ٢٧٥: (الدین کمال -١

)، ٣/١: (الهداة إثبات) ٤٦/١٨: (البحار)، ١/٣٠٣: (الکافی)، ٤/١٧٢: (مناقبـال)، ٢٥٢: ( الوری إعالم

 ).٣/٣٥: (الهداة إثبات) و باز هم نگاه کن ١٧٩: (اإلمامة والتبصرة)، ٣٦٣، ١٤٨، ١٦٨: (البصائر

 ).٤٥/٤٦: (البحار)، ٦٤: (مقاتل الطالبیین -٢
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به او   دختر علی ل العابدین به حوادث کربال جاهل بود تا اینکه زینب که زین عجیب این

 .١ر داد و به او تسلیت گفت و درجات شهداء را به او مژدگانی دادخب

 گوییم: کنیم، پس می گیری اصحاب در مورد امامت و نص شروع می به هر حال اکنون به بیان موضع

اند که گفته: ابوخالد کابلی مدت زمانی محمدبن حنفیه را  روایت کرده / شیعه از امام باقر

داشت که او امام است تا اینکه روزی خدمت او آمد و گفت: جانم کرد و هیچ گمانی ن خدمت می

و امیرالمؤمنین سوگند   من احترام و مودتی دارم و تو را به حرمت رسول الله  فدایت، به درستی که

 به من خبر ده آیا تو هستی آن امامی که خداوند اطاعت او را بر مخلوق فرض نموده است؟  دهم که می

گفت: خداوند را سپاسگذارم که من را  ب ابوخالد کابلی به علی بن حسینو در جای دیگر: 

بن حسین به او گفت: ای ابوخالد! امامت را  باقی گذاشت تا اینکه امام خودم را شناختم. علی

من   چگونه شناختی؟ گفت: تو مرا به آن نامی صدا زدی که مادرم بر من گذاشته است و براستی که

کردم و هیچ شکی در آن  خدمت می  محمدبن حنفیه   مدت مدیدی از عمرم به سرگردان بودم، همانا

 .٢نداشتم که او امام است

ی امامت  از خودت سؤال کن: چگونه بر مردی همچون این شخص (ابوخالد کابلی) مسأله

ـ به گمان شیعه ـ   در حالی که او جزء آن سه نفری بود که بعد از شهادت حسین  پوشیده مانده

 باید  . چگونه امر امام بر او مخفی و پوشیده ماند، در حالیکه او می٣د نشدندمرت
ً
دانست که حتما

 وجود داشته باشد و او همیشه همراه اهل بیت و جزء شیعیان آنها بود؟ عةامام مفروض الطا

مدت   دارم، در حالی که از علت جهل و نادانی ابوخالد به این امر برمی  هر حال به زودی پرده  به

کرد، بدون شک ابن الحنفیه  العابدین) خدمت می مدیدی از عمرش به ابن الحنفیه (عموی امام زین

دانست که ایمان هر عبدی و مدار قبولی اعمال متوقف به قول به امامت پدرش امیرالمؤمنین و  می

 ابن الحنفیه می ائمه  هاش و بقی برادرانش حسن و حسین و برادرزاده
ً
نست که دا است و حتما

                                           
اند. نگاه کن به البحار:  )، شیعه در رّد نمودن این روایت آشفته شده٤٥/١٧٩: (البحار)، ٢٥٧: (الزیارات کامل -١

 ).الحاشیة) (١٨٣) (٤٥/١٧٩(

)، ١٦/٥٠) (١٤/١٢١: (الخویی معجم)، ٤٦/٤٥) (٤٥/٣٤٨) (٤٢/٩٤: (البحار)، ١١١: (الکشی رجال -٢

 ).٣/٢٣: (الهداة إثبات

)، ١١٣: (الکشی رجال)، ٧٤/٢٢٠: (البحار)، ٢٠/٣٤) (٢٠/١٤٤) (٤٦/١٤٤) (١٤/١٣٣: (الخویی معجم -٣

 ).٦٤: (االختصاص



 امامت در پرتو نصوص      106

 

باشد و بلکه کافر است چرا که او امامت  خادمش ابوخالد گمراه است چرا که جاهل به امام می

 شخصی (ابن الحنفیه) را پذیرفته است که از طرف خدا و رسولش منصوب نشده است.

پردازد و در راستای  پس از شناخت امامش به خدمتگذاری او می  بینیم که سپس کابلی را می

کند؛ او را  دارد و برای قبولی طاعات و اعمالش تالش می د از آتش جهنم قدم برمینجات نفس خو

گوید: خدمت سرورم علی بن الحسین  پرسد و می این سؤاالت را از امام می  بینیم که می

ی آن کسانی که خداوند اطاعت و  درباره !العابدین رسیدم و به او گفتم: ای فرزند رسول الله زین

فرض نموده و بر مردم واجب نموده که به آنها اقتدا کنند، به من خبر ده؟ تا آخر روایت محبت آنها را 

 . ١العابدین ائمه را ذکر نمود که در آن آمده که زین

نماید، بسیار طبیعی است،  ایشان با امام مطرح می  ای که آید، قضیه آن طور که از سؤاالت برمی

العابدین سؤال  بینیم که از زین راموش کرده است، زیرا او را میرا ف ی آن رسد که او همه اما به نظر می

 . ٢امام و حجت است؟ گفت: پسرم محمدکنند: پس از شما چه کسی  می

و یک بار   را فراموش کرده  مسأله  ی آنچه که گذشت، قانع نشد یا اینکه دوباره دانم آیا به همه نمی

ماند تا اینکه از  رود و منتظر او می عبادتش بود، میدیگر به خدمت امامش در حالی که در محراب 

بن حسین رفتم در  گوید: خدمت علی شود تا بار دیگر سؤال را بر او تکرار نماید که می نمازش فارغ 

انتظار ایشان نشستم تا اینکه از نماز فارغ شد و در حالی که   حالیکه در محراب عبادتش بود، به

من نمود. گفتم: ای موالیم! به من خبر ده که ائمه پس از تو چند نفر کرد، رو به  ریشش را مسح می

به تعداد   هستند؟ گفت: هشت نفر هستند. گفتم چگونه؟ گفت: زیرا ائمه پس از رسول خدا

 دانم که چگونه امام تا این اندازه بر او صبر داشته است. . نمی٣اسباط، دوازده تا هستند

بن  است از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه گوید: من نزد حسینو یکی دیگر از اصحاب که عبارت 

بن حسین اصغر وارد شد، حسین او را صدا زد و او را در آغوش گرفت و  ناگهان علی  علی بودم که

پیشانی او را بوسید و سپس گفت: پدر و مادرم به فدایت چه خوش بو و خوش خلقت هستی! در این 

شما قبل از   که برم از این الله! پدر و مادرم به فدایت، به خدا پناه می هنگام من گفتم: ای فرزند رسول

 شود؟ ما وفات فرمایید، اما اگر شما فوت کردی، پس امر به چه کسی واگذار می

                                           
 ).١/٥١٥: (إثبات الهداة)، ٢٩٩: (الدین کمال)، ٣٦/٣٨٦: (البحار)، ١٧٣: (االحتجاج -١

 ).٥٠/٢٢٧) (٤٦/٢٣٠: (البحار)، ١٩٥: (الجرائح الخرائج و)، ١٧٣: (االحتجاج -٢

 ).٣٨: (األثر منتخب)، ١/٦٠٠: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣٨٨: (البحار)، ٣١: (کفایة األثر -٣
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باشد. گفت: ای موالی من! او سن و عمر کمی دارد؟  گفت: پسرم علی، او امام و پدر ائمه می

 .١شود د) در حالیکه نه سال دارد، امام مسلمانان میگفت: بلی، به درستی فرزند او (محم

  که است، در حالی :اصغر که امام، علی شود و آن این این روایت وارد می  اشکال دیگری به

همراه پدرش شهید شده است و شأن بسیاری از   ی کربال به او در حادثه  آنچه معروف است اینکه

 باشد.  همین منوال می  یارانش نیز به

گوید: یک بار   کنیم: از زیدبن علی بن حسین روایت شده که های دیگری را ذکر می اکنون مثال

ناگهان مردی بلند شد و گفت: ای فرزند رسول الله! آیا پیامبر به   پدرم همراه بعضی از یارانش بود که

 .٢شما عهد نموده که ائمه پس از او چند نفر هستند؟

گوید: (همراه بعضی از  دهی که در مورد این قول که می میدیگر تو این فرصت را از دست ن

 یارانش بود) خوب تأمل کنید.

ی ائمه، از پدرم سؤال  از برادرش حسین بن علی بن حسین روایت شده است که مردی درباره

قرار داد و گفت: هفت  :نمود، گفت: دوازده تا هستند، سپس دستش را روی شانه برادرم محمد 

 .٣باشند وادگان این شخص مینفر آنان از ن

گفته:   اند که پدرش مهدی است، از عیسی خشاب روایت شده است که برخی از آنها گمان برده

 .٤به حسین بن علی گفتم: آیا تو صاحب این امر هستی؟ گفت: خیر

 / العابدین اختالف اهل بیت با زین
کنیم و به حال و  ن نزدیکش اکتفا میذکر یارا  به هر صورت! به خاطر پرهیز از طوالنی شدن مطلب به

شود که موضوعی از آنها مخفی باشد که اگر  پردازیم که معموال هرگز تصور نمی وضع اهل بیتش می

کرد، اگر یکی از آل بیت در میان رکن و مقام هزار  بود خداوند هیچ چیزی را خلق نمی آن موضوع نمی

پذیرد تا این  داوند نه فرضی و نه سنتی را از او میسال سپس هزار سال دیگر خداوند را عبادت کند، خ

 باشد. که قائل به امامت ائمه نباشد، پس استشهاد به آل بیت برای مقصود ما بیشتر حائز اهمیت می

                                           
 ).٣/٣: (الهداة إثبات)، ٤٦/١٩: (البحار)، ٣١٨: (کفایة األثر -١

 ).١/٦٠٠: (الهداة إثبات)، ٣٦/٣٨٩: (البحار)، ٣٠: (کفایة األثر -٢

 ).٣٦/٣٨٩: (البحار)، ٣١: (یة األثرکفا -٣

 ).٣/٤٦٦: (إثبات الهداة)، ٥١/١٣٤: (البحار)، ٢٩٨: (الدین کمال -٤
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گذاری برادرش باقر  ) در مورد علت نام گمان شیعه  العابدین (به اینک فرزندش عمر بن علی زین

دهد، ای پسرم! به درستی امامت در میان  د؟ پدرش جواب میکن به این نام، از پدرش سؤال می

کند و به درستی  کند، که زمین را پر از عدالت می که قائم ما (مهدی) قیام می فرزندان او است تا این

باشد که علم را  باشد و معدن بردباری است و جای علم می او امام است و پدر ائمه می  که

است. پرسید: ائمه پس از او چند  عترین مردمان به رسول الله  بیهشکافد، به خدا سوگند او ش می

 .١نفر هستند... تا آخر روایت

که فرزندش نسبت به بزرگترین ارکان دین   زین العابدین چگونه راضی شده  سؤال اینجا است که

او سؤال  کند و در صورتی که از که خودش سؤال می تا این  جاهل بماند و آن را برای او بیان نکرده

 مرد. کرد، بر گمراهی می نمی

گوید: به درستی عمر بن علی بن حسین  عمر نام داشت، شیخ مفید می  در مورد این شخص که

را به دست  و امیرالمؤمنین عمردی فاضل و جلیل القدر بود و سرپرستی صدقات رسول الله

حسین   م روایت نموده است کهمندی بود. داود بن قاس گرفت و او انسان وارع و با تقوی و سخاوت

گرفت  گفت و گفت: عمویم عمر بن علی بن حسین را دیدم که به شرط می بن زید برایم سخن می

را خریداری کند، باید از دیوار را چند جا بشکافد و کسی که وارد آن  سکه هر کسی صدقات علی

 .٢گردد شود، از خوردن آن منع نمی

گفت: کسی که   می  گوید: از عمر بن علی بن حسین شنیدم که  از جریر بن قطان روایت شده که

ما به خاطر  ،روی نموده باشد روی کند همانند آن است که در بغض ما زیاده در محبت ما زیاده

است که خداوند آن را برای ما قرار  این حقی داریم دارای حقی هستیم و ع رسول الله باقرابتی که 

رک کند به درستی کار بزرگی را ترک نموده است، ما را در آن داده است، پس هر کسی آن را ت

ی ما چیزی را بگوئید که در ما  جایگاهی که خداوند برای ما قرار داده است، قرار دهید. مبادا درباره

ی گناهانمان است و اگر به ما رحم کند به  وجود نداشته باشد، اگر خداوند ما را عذاب دهد بواسطه

 .٣کند به ما رحم می فضل و مرحمت خودش

                                           
 ).٣٦/٣٨٨( البحار)، ٣١: (کفایةاألثر -١

 ).٢/٣٤١: (کشف الغمة)، ٤٦/١٦٧: (بحاراألنوار)، ٢/١٧٠: (اإلرشاد -٢

 ).٤٦/١٦٧: (البحار)، ٢٦٧: (اإلرشاد -٣
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گوید (ما را در آن جایگاهی قرار دهید که خداوند برای ما قرار داده  شاید در گفتارش که می

ی  ی ما چیزی بگوئید که در ما وجود نداشته باشد) چیزی فهمیده شود که شبهه است. مبادا درباره

 ای کافی است. ارهانسان زیرک و هوشیار را اش  عدم علم او را به ائمه برطرف سازد، که

خواهم این فرصت را از دست  که به موضوع دیگری منتقل شویم، می به هر حال: پیش از آن

وجه داللت آن   ندهید که نام این شخص مورد بحث را (عمر بن علی) فراموش نکنید و راجع به

اءالله آنها را در هایی داریم که انش ی او و امثال او در این کتاب نکته خوب تدبر کنید، زیرا درباره

 جای خود خواهید دید.

دهیم که نه تنها امامت او را  قرار می  ُعمر نام دارد مورد مداقه  اینک یکی دیگر از عموهایش را که

اند که عمر  است: شیعه روایت نموده  منازعه پرداخته  منکر شده، بلکه در مورد صدقات نیز با او به

و   و امیرالمؤمنین اختالف یافت و مخاصمه  دقات پیامبری ص بن علی با علی بن حسین درباره

ی خود را به نزد عبدالملک برد و گفت: ای امیرالمؤمنین! من فرزند صدقه دهنده هستم و او  منازعه

تر هستم. عبدالملک به قول ابن  ی صدقه دهنده (علی) است، پس من به آن صدقات، اولی نوه

 ید: گو الحقیق استشهاد نمود که می ابی

 ال جتعل الباطل حقا وال
 

 تلط دون احلق بالباطل 
 

 ».باطل را حق جلوه مده و حق را با باطل انکار مکن«

 طالب (ابن الحنفیه) و ادعاي امامت محمد بن علی بن ابی
العابدین به این روایت  که به موضوع امام باقر و یارانش بپردازیم گفتار خود را در مورد زین قبل از این

 رسانیم. به پایان می شیعه

به شهادت رسید، محمد بن حنفیه نزد علی بن  یگوید: هنگامی که حسین بن عل روایت می

وصیتی ننمود و من عموی تو و   حسین فرستاد و به او گفت: به درستی پدرت در حالی کشته شد که

ترم، زیرا تو عمر  برادر تنی پدرت هستم و فرزند علی و از تو بزرگتر هستم و من به امامت شایسته

مصاف من در میا. علی   کمتری دارید و من از تو بزرگتر هستم و در امامت با من به منازعه نپرداز و به

بن حسین به او گفت: ای عمو! از خدا بترس و چیزی که حق تو نیست، ادعا مکن و من تو را نصیحت 

ستی پدرم پیش از آن که به عراق برود در مورد ی نادانان قرار نگیری. ای عمو! به در کنم تا تو از زمره می

امامت به من وصیت کرد و یک ساعت پیش از شهادتش از من عهد و پیمان گرفته و امر را به من 

ی امامت تعرض کنید، زیرا  مسئله  نزد من است، تو نباید به  واگذار نموده و اینک سالح رسول الله
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چه را که حسن با  آشفته حال شوی، در هنگامی که آن ترسم که تو عمر کوتاهی داشته باشی و می

معاویه انجام داد (یعنی صلح نمود. مترجم) خداوند تبارک و تعالی راضی نشده به جز به آن که امامت 

خواهی آن را بدانی بیا با هم پیش حجراألسود برویم و  و وصیت در میان فرزندان حسین باشد و اگر می

گوید: این گفتار در میان آن دو نفر در مکه رخ  یم و از او بپرسیم، ابوجعفر میاو را حکم و داور قرار ده

نزد حجر األسود رفتند؛ علی بن حسین به محمد بن الحنفیه گفت: ای عمو! پیش   داده است، به

چه را که  حجراألسود برو و از او نزدیک شو و از خداوند طلب کن تا آن را به نطق بیاورد و سپس آن

کنی از او بپرس. محمد بن حنفیه از خداوند طلب نمود، سپس حجراألسود را صدا زد، اّما  ادعا می

 یجوابی به او نداد، علی بن حسین به محمد بن حنفیه گفت: ای عمو! اگر تو امام و وصی بود

داد. محمد بن حنفیه گفت: ای برادرزاده! تو از خداوند طلب کن که آن را  األسود به تو جواب می حجر

چه را که خواست، از خدا طلبید و سپس گفت: ای  به نطق بیاورد و از او بپرس، علی بن حسین آن

ی مردم را در تو قرار داده به ما خبر  حجراألسود! به حق آن کسی که عهد و پیمان پیامبران و اوصیاء و همه

نزدیک بود از جای که  باشد؟ حجراألسود تکانی خورد  دهید که پس از حسین چه کسی امام و وصی می

نطق در آورد و گفت: خداوندا! پس از   آن را به زبان عربی آشکار به  خود کنده شود، سپس خداوند

 رسد. می  الله  حسین بن علی وصیت و امامت به علی بن حسین بن علی بن فاطمه دختر رسول

  فیه بوده است، آمده کهو در روایت دیگری از ابن بجیر (عالم اهواز) که قائل به امامت ابن الحن

نزد او بودم، جوانی در کنار او   که گفته: یک بار به حج رفتم، امام خود را مالقات نمودم و در حالی

گذشت و به او سالم نمود. محمد بن حنفیه بلند شد و او را در آغوش گرفت و پیشانی او را بوسید و 

وان رفت و محمدبن حنفیه به جای خودش مرد ج  که او را به سرورم مخاطب قرار داد. پس از آن

کنم. محمد بن حنفیه گفت:  پیشگاه خداوند شکایت می  برگشت، به او گفتم: برای ناراحتی خود به

شوی و این  بلند می  بینم که هستی، اما می عةچطور مگر؟ گفتم: ما معتقد بودیم که تو امام واجب الطا

باشد.  گوئی سرورم!؟ گفت: بلی، به خدا سوگند او امام من می گیری و به او می جوان را در آغوش می

ی امامت ما با هم به  ام علی بن حسین است، بدان که درباره گفتم: او چه کسی است؟ گفت: برادرزاده

هستی که حجراألسود حکم و داور ما باشد؟ گفتم: چگونه سنگی  منازعه پرداختیم؛ او گفت: آیا راضی
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نطق را حکم و داور قرار دهیم؟ گفت: امامی که جمادات با او سخن نگویند امام نیست. من از او  بی

 .١شرمم گرفت و به او گفتم: داور میان من تو حجراألسود باشد... داستان را نقل کرد

ی نقل شده که گفت: پس از شهادت حسین و برگشت علی و در روایت دیگری از ابوخالد کابل

در مکه بودم. او گفت: پیش علی بن حسین   بن حسین به مدینه، محمد بن حنفیه من را خواست که

برو و به او بگو: من بعد از دو تا برادرم حسن و حسین بزرگترین فرزندان امیرالمؤمنین هستم و من به 

خواهد داور و حکمی  ید آن را به من تسلیم نماید یا به او بگو: اگر میترم، با امر خالفت از او شایسته

گوید: نزد علی بن حسین رفتم و مطلب را به او رساندم.  را انتخاب کند تا پیش او برویم. ابوخالد می

علی بن حسین گفت: نزد او برگرد و به او بگو: ای عمو! از خدا بترس، چیزی را که خداوند به تو 

ادعا مکن و اگر قبول نکردی حکم و داور میان من و تو حجراألسود باشد، حجراألسود  نداده است

 .٢باشد... تا آخر قصه به هر کسی جواب داد، او امام می

 ای است که در مورد صدقات با او داشته است. این منازعه محمد بن حنفیه غیر از آن منازعه

کسی از سایر مردم زاهدتر   زهری سؤال شد: چه گوید:از امام  از سفیان بن عیینه روایت شده که

 باشد؟  می

طالب با  ی صدقات علی بن ابی درباره  گفت: علی بن حسین هر کجا که باشد؛ زیرا وقتی که

رفتی تا  ای داشت، به او گفته شد: ای کاش یک بار نزد ولید بن عبدالملک می محمد بن حنفیه منازعه

گفتی: تو باید دست محمد را از من کوتاه  داشت و به او می بر می او ضرر و زیان ایشان را از سر تو

گوید: علی  کنی، چرا که میان محمد بن حنفیه و ولید بن عبدالملک دوستی و رفاقت هست. زهری می

بن حسین در مکه بود و ولید بن عبدالملک نیز در آنجا بود، علی بن حسین گفت: وای بر تو! (به آن 

مترجم). آیا در حرم خداوند به  -رفتی یک بار نزد ولید بن عبدالملک می کسی که گفت: ای کاش

آید که دنیا را از خالقش طلب نمایم، حال چگونه  کسی غیر از خداوند درخواست ببرم؟ من بدم می

                                           
الخرائج )، ١٦٦، ٩٥/٢٦٠) (١١١، ٢٩، ٤٦/٢٢) (٤٥/٣٤٧) (٨٢، ٤٢/٧٧: (البحار)، ١٤: (مختصر البصائر -١

إثبات )، ١١٩، ١٦: (غیبة الطوسیباشد،  ) و گفته سند روایت صحیح می١٦/٤٨: (معجم الخوئی)، ١٩٤: (والجرائح

)، ١١٩، ١٦: (لطوسیغیبة ا)، ٥٠٢: (البصائر)، ١/٣٤٨: (الکافی)، ٣٢، ٢٨، ٢١، ١٥، ١١، ٣/٦) (٢/٥: (الهداة

 ).٢٩٢: (ذوب النضار البن نما)، ٤/١٤٧) (٣/٢٨٨: (مناقبـال)، ٢٥٣: (إعالم الوری)، ١٩٤: (اإلمامة والتبصرة

 ).٤٦/٢٩: (البحار)، ١٩٤: (الخرائج والجرائح -٢
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گوید: بدون شک خداوند هیبت او را در دل  نمایم؟ زهری می دنیا را از شخصی مثل خودم طلب می

 .١که ولید به نفع او بر علیه محمد بن حنفیه حکم کرد قرار داده بود تا اینولید بن عبدالملک 

و در روایتی از ابن غندر روایت شده که گفت: مالیاتی را از خراسان به مکه آوردند. محمد بن 

ترم و سزاوارتر به آن هستم. علی بن حسین به او گفت:  حنفیه گفت: این مال من است و من شایسته

دهیم؛ هر دو نزد حجراألسود آمدند، ابن الحنفیه با  را میان خود داور قرار میحجراألسود 

علی بن حسین با   او نداد، ولی هنگامی که  رف نیامد و جوابی به  حجراألسود حرف زد، اما سنگ به

او حرف زد، به نطق درآمد و گفت: مال، مال تو است، تو وصی و فرزند وصی هستی و تو امام و 

. این برخی ٢! من به تو ظلم کردم م هستی. محمد بن حنفیه گریست و گفت: ای برادرزادهفرزند اما

که تعلیقی بر این روایات  العابدین بود، اما پیش از این های ابن الحنفیه در برابر زین گیری از موضع

 ی جایگاه ابن الحنفیه بگویم. بنویسم، در اینجا دوست دارم چیزی را درباره

: محمد بن حنفیه جای مهربان و شفقت امیرالمؤمنین (یعنی علی ابن گوید صدوق می

گاهانه قدم س طالب ابی ) بود و گفت: به خدا قسم هیچ چیزی من را منع نکرد که در مسیر خود آ

بیم داشتم با مرگ   بگذارم به جز کشته شدن آن دو نفر (با دست به حسن و حسین اشاره نمود) که

میان امتش قطع شود و نیز از ترس کشته شدن این دو (اشاره نمود به  در  آنان نسل رسول الله

 .٣عبدالله بن جعفر و محمد بن حنفیه)

گوید: امیرالمؤمنین در جنگ صفین او را (یعنی محمد بن حنفیه) همراه محمد  ابن شهر آشوب می

مسلم بن  بن ابی بکر و هاشم المرقال در طرف چپ لشکر و حسن و حسین و عبدالله بن جعفر و

. و امیرالمؤمنین در نبرد با بصره پرچم را به او داده بود و به ٤عقیل را در طرف راست لشکر قرار داده بود

 تو پسر من هستی او می
ً
 .٦. و غیر این روایات در مورد شخص ابن الحنفیه٥گفت: حقیقتا

روایت، چیز دیگری وجود گوئیم: اگر در این کتاب ما به جز آن  گردیم و می به روایت خود برمی

وصیتی   نداشت، همین کافی بود که ابن الحنفیه گفت: به درستی پدرت در حالی شهید شد که

                                           
 ).٤٦/٦٣) (٤٢/٧٥: (البحار)، ٧٨: (علل الشرائع -١

 ).٣/٢٥: (إثبات الهداة -٢

 ).٣٨/١٨٢) (٣٣/٣٢٠: (البحار)، ١٧٩: (االختصاص)، ١٦/٥٠: (م الخوئیمعج)، ٣٨٠: (الخصال -٣

 ).١٦/٥٠: (معجم الخوئی)، ٣/١٦٨: (مناقبـال -٤

 ).٥١/١٧٨) (٤٢/٨٢) (٧، ٦، ٥، ٣٧/٢: (البحار)، ١٦: (غیبة الطوسی -٥

 ).١/٧٧٩: (نورالثقلین)، ٤٥: (الدین کمال)، ٤٥/٣٤٨: (البحاربرای آگاهی بیشتر نگاه کن:  -٦
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ی امامت به من وصیت نموده. همین از  العابدین در رّد او گفت: ای عمو! پدرم درباره ننمود و زین

عنی همان وجود نص بر ائمه چه که قبال ذکر گردید (ی ی آن بزرگترین دالئلی بر رّد و بطالن همه

العابدین به نصوص مذکور (به زعم شیعه) برای  باشد. همین کافی است که امام زین عشر)، می اثنی

دانی که رسول  کرد کافی بود که بگوید: ای عمو! تو می ابن الحنفیه استدالل نکرد و اگر استدالل می

ر نام، آنها را مشخص نموده است و اگر ی پس از خودش نهاده است و با ذک نص را بر ائمه  الله

کند به جز  کرد و خداوند اعمال بندگان را قبول نمی بودند، خداوند هیچ چیزی را خلق نمی ائمه نمی

ی  چه که در مقدمه به اعتقاد به امامت آنها و تو ای عمو! جزء آن بندگان هستی. و همچنین تا آخر آن

ی عمو! به درستی پدرم پیش از آن که متوجه عراق شود و گفت: ا این باب ذکر گردید. و هرگز نمی

ما برای این عهد و پیمان   یک ساعت پیش از شهادتش از من عهد و پیمان گرفته است؛ هر چند که

 باشد.  به خاطر همین علت بوده  بینیم که حسین هیچ گونه توجیهی نمی

که ُعمر او از بیست سال  این العابدین به مسئله کمی سن و ُعمر با وجود سپس استدالل زین

که، مسئله سن در مسائلی همچون امامت مهم است،  گذشته بود، خالی از اشکال نیست و آن این

ایم، اشکالی ندارد که در اهمیت مسئله سن مسائلی را  حال مادامی که ما به این مسئله برخورد کرده

العابدین دستور داد، خود  به کشتن زینکنند: هنگامی که یزید  بیان کنیم، چنان که شیعه روایت می

العابدین گفت: اگر من را بکشید  او به علت کمی ُعمر فرزندش باقر او را شایسته محرمیت ندید زین

که هیچ گونه محرمی به جز من  هایشان برگرداند در حالی را به خانه چه کسی دختران رسول الله

 .١گردانی هایشان برمی انههمراه ندارند؟ یزید گفت: تو آنها را به خ  به

که بر فرض کشته شدن  امام باقر در آن موقع چهار سال بیشتر نداشت چه رسد به این

العابدین، امر مسلمانان به کسی سپرده شود که هنوز عمرش به پنج سال نرسیده باشد، به همین  زین

 .٢گفتن آمدکنند که امام باقر هفت سال پس از فوت پدرش به سخن  خاطر شیعه روایت می

یعنی در این مدت، زمین خالی از حجتی بود که مردم در مسئله حالل و حرام به او مراجعه کنند 

 کند. چنان که این مسئله نزد شیعه اقتضا می

گویند: تا امام باقر به سخن نیامد، شیعه حالل را از حرام  تعجب اینجا است که شیعه می

                                           
 ).٤٥/١٦٨: (البحار)، ٢٥٨: (أمالی الطوسی)، ٣/٢١: (إثبات الهداة)، ٤/٢٩٦: (البرهان)، ٢/٣٣٢: (تفسیر القمی -١

 ).٨٣: (الکشی)، ٤٦/٣٩)، (٢/١٦٢: (البحار)، ٣/٢٨: (إثبات الهداة -٢
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 .١شناختند نمی

 لی خالفتاهمیت مسئله سن براي متو
ای است فطری و ازلی  گردیم و آن مسئله ی سن برمی به هر حال این موضوع ما نبود و اکنون به مسئله

ی آن اختالف نظر ندارند و حتی دوتا قوچ بدون مراعات آن، به هم شاخ  حتی دو نفر نیز درباره  که

 زنند، آری از همان ابتدای خلقت این مسئله معتبر بوده است.  نمی

کنند که قابیل نزد هبت الله آمد و به او گفت: پدرم آن علمی که داشت، به تو  ذکر میشیعه 

 ترم. بخشیده است و من از تو بزرگتر هستم و به آن علم شایسته

و در روایت آمده: خداوند متعال به آدم توصیه نمود که وصیت و اسم اعظم را به هابیل تحویل 

رو وقتی موضوع به قابیل رسید، عصبانی شد و گفت:  ر بود، از اینقابیل از او بزرگت  که دهد، در حالی

 .٢هستم  تر من به وصیت و احترام و کرامت شایسته

اسرائیل از جانشینی داود برای سلیمان به خاطر کمی ُعمر او،  این داستان ادامه دارد، اینک بنی

 .٣زنند سرباز می

ها به آن اعتقاد دارند و  ی زمان مر نباشد، همهشاید هیچ زمانی خالی از اعتقاد به مسئله سن و ع

به عباس گفت: ای عباس! از جای علی   کنند که پیامبر شمارند. شیعه روایت می آن را معتبر می

نشانی؟  ای را به جای او می کنی و پسر بچه بلند شو. عباس گفت: پیرمردی را در جایش بلند می

ود. عباس با حالت عصبانیت بلند شد و علی به جای او سه بار آن را بر عباس تکرار نم  پیامبر

شوم در حالی که  فرمود: ای عباس! ای عموی پیامبر خدا! من از دنیا خارج نمی  نشست. پیامبر

تو را داخل آتش جهنم نماید، لذا عباس   بر تو عصبانی باشم و عصبانیت من بر تو باعث شود که

د که بنا به اعتقادات شیعه سن معتبر است هر چند به ده . این به تو نشان می٤برگشت و نشست

 کشیده شود.  عصبانیت پیامبر

چه که ذکر شد، معتقد است. در  نیز در داستان کهف (غار) به آن  طالب اینک علی بن ابی

ابوبکر و عمر و عثمان و علی را به سوی  اند، رسول الله  های خود آورده روایاتی که شیعه در کتاب

                                           
 ).٢/٢٠: (الکافی)، ٣٨٧، ٦٨/٣٣٧) (٢٣/٩٠: (البحار -١

 ).٧٥/٤١٩) (٢٤٥، ١١/٢٤١: (البحار -٢

 ).٨١، ١٤/٦٧: (البحار)، ١٥٦: (الدین کمال)، ١/٣٨٣: (الکافی -٣

 ).٢٢/٤٩٩: (البحار)، ٥٨٤: (أمالی الطوسی -٤
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گفت: ای   طالب لی است) در آن روایت آمده که علی بن ابییاهل کهف فرستاد (داستان طو

 نیز برخورد نمود.  با عمر  گونه ابوبکر! سالم کن، زیرا تو بزرگتر از ما هستی. و همین

ترین قوم هستی،  به ابوبکر فرمود: تو جلوتر برو، زیرا تو مسن  و در روایتی آمده که رسول الله

 .١ش سپس عمر، سپس عثمان

آورد؛ حتی در روزی که  کند و عذر می به کم بودن سن خود، استدالل می  حضرت علی

ی توبه به مکه فرستاد، فرمود: ای پیامبرخدا! تو خطیب هستی و  او را برای تبلیغ سوره  رسول الله

سال کمی دارم. پیامبر فرمود: البد یا باید تو آن سوره را ببری یا خودم ببرم. علی فرمود:  من سن و

فرمود: برو خداوند زبانت را ثابت نگه   روم. پیامبر مادامی که مسئله از این قرار است، پس من می

 .٢بخشد دارد و قلبت را هدایت می می

 تبلیغ تمام قرآن به یک امت. به اهل مکه نه  این فقط به خاطر تبلیغ یک سوره

یمن برود، علی    برای تبلیغات مسایل دینی به  علی دستور داد که  به  که پیامبر و بعد از آن

باشم و  از سن و سال کمی برخوردار می  که فرستی در حالی گفت: ای رسول خدا! من را به یمن می

گاه به قضاوت نیستم  .٣آ

  که در سال دهم هجری چنین مسئولیتی به باشد این یبرای همگان مشخص و واضح م  آنچه

در آن زمان از سی سال گذشته بود، اما با وجود آن، از کمی سن خود   شد که  امیرالمؤمنین داده

گاهی خود نسبت به چشم برداشت و بدان اقرار نمود؛ گفتنی   قضاوت پرده  پوشی نکرد و از عدم آ

ای بود که علی چند ماه  تن بخش کوچکی از جهان اسالمیاین همه به خاطر به دست گرف  است که

 داشت.  عهده  را به ی آن ی امارت همه ، وظیفه بعد از این حادثه

 منسجم دربیاید که پس از فوت پیامبر خدا  شاید این، با قول ابوعبیده
ً
و در هنگام   کامال

ها پیرمردان قریش هستند و  نبیعت به او گفت: ای ابوالحسن! شما از سن کمتری برخورداری و ای

 . ٤باشد شما همچون آنها تجربه نداری و برای حل مسائل از شناخت کافی برخوردار نمی

                                           
 ).٢/١٣٠: (إثبات الهداة)، ١٤/٤٢٠) (٣٩/١٣٧: (البحار -١

 ).٣٥/٣٠٣: (البحار -٢

: إثبات الهداة)، ٤٠/١٧٨) (٣٦٣، ٢١/٣٦٠) (١٨/١٢: (البحار)، ١٤٦: (بصائر الدرجات)، ٨٠: (إعالم الوری -٣

)٣٨٩، ٣٦٩، ٣١٨، ١/٢٨٢.( 

 ).٣٤٨، ٢٨/١٨٥: (البحار -٤
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همین منوال بوده است؛ اهل بیت همواره در میان خود   همانا این مسئله در میان فرزندانش نیز به

ان یک سال نیز بوده باشد و این تفاوت سن آن  اند، اگر چه به این مسئله (سن و سال) استدالل نموده

 شود. پوشی نیست و نادیده گرفته نمی ای قابل چشم ی سن مسئله دهد که مسئله نشان می

ی امامت با عبدالله بن حسن اختالف  اند که گفته: درباره شیعه از ربیع بن عبدالله روایت نموده

گفتم: بلکه تا روز قیامت در داشتم، او به من گفت: امامت در میان فرزندان حسن و حسین است. 

باشد، او به من گفت: چگونه امامت  میان فرزندان حسین خواهد ماند و در میان فرزندان حسن نمی

که هر دو تای آنها سرور جوانان بهشت هستند و در  فقط در میان فرزندان حسین است در حالی

دارد که از او بزرگتر است و بزرگواری با هم مساوی هستند و همچنین حسن این فضل را بر حسین 

 .١واجب این بود که امامت در فرزند بزرگتر باشد؟

تنها یک طهر است و روایت شیعه از  ب ی سن حسن و حسین و این ناگفته نماند که فاصله

نماید: امارت حسن و حسین با هم بود، اّما حسن به خاطر داشتن سن  امام صادق آن را تأیید می

 .٢ی گرفتبزرگتری از حسین پیش

گوید: فدایت  پردازد و به او می بینیم که در همان مسئله با امام صادق به مجادله می بار دیگر او را می

 .٣شوم سن من از تو بیشتر است و در میان خویشاوندان کسانی هستند که سن بیشتری از تو دارند

س سن ادعای امامت پس از فوت پدرش، بر اسا  بینیم که اینک عبدالله بن جعفر صادق را می

کند، زیرا پس از برادرش اسماعیل (که در زمان حیات پدرش فوت نمود) بزرگترین اوالد صادق  می

 .٤است؛ گروهی از یاران صادق از او پیروی نمودند، هر چند بسیاری از آنها از قول به امامتش بازگشتند

 .٥روز اول امامتش در سن بیست سالگی بود / و امام کاظم

(به گمان   گیرد که سرپرستی امر مسلمانان را به دست می / اش امام جواد نک نوهسپس ای

اند که  . حتی شیعه روایت نموده١شیعه) بنابر اختالف روایات، سنش از نه سال تجاوز ننموده بود

 مترجم). -گفتند: هنوز سن الزم را ندارد  . (یعنی می٢کردند مردم کمی سن و سال او را انکار می

                                           
 ).٢٥/٢٥٩: (البحار)، ٨٠: (علل الشرائع -١

 ).١٨٥: (اإلمامة والتبصرة -٢

) در این روایت فائدهای زیادی وجود دارد اگر خواستی به آن مراجعه کن و ٤٧/٢٨٠( البحار)، ٣٩٥: (الکافی -٣

 ما از آوردن آنها خودداری کردیم.

 ).٢٠٠: (الخرائج والجرائح)، ٤٨/٦٧) (٤٧/٢٥١: (البحار -٤

 ).٧، ٤٨/١: (البحار)، ٣/٤٣٧: (المناقب)، ٢٨٧: (الوری إعالم -٥
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خواست به فرزندش امام هادی وصیت کند، او را کم سن و سال  خود او هنگامی که می و حتی

 . ٣دانست

امری تعلق   دانم چرا این وصیت و کم سن و سال یافتن امام جواد به نمی  ذکر است که  الزم به

پس از خودش  هدر وصیتی مکتوب بر پیامبرش نازل کرد که در آن اسماء أئم  گرفت که خداوند

 نمایش گذاشتیم.  به  را از منظر شیعه که قبال آن اند، چنان ذکر شده

که شش سال و پنج ماه عمر داشت، امر امامت را به  در حالی / با وجود این، امام هادی

شکر و   گوید: ای فرزندم! خود را به بینیم به فرزندش عسکری می . و ایشان را می٤دست گرفت

 . ٥است  شما تحویل داده  غول کن، زیرا او امارت را بهمش  سپاس خداوند

ی این روایت  موقع درباره  ما به  یعنی با فوت برادرت محمد تو را امام قرار داد. گفتنی است که

 کنیم. بحث می

 کنیم. آن را به وقت خودش موکول می  ی دیگری است که ی امام مهدی مسئله و اما مسئله

ایم نکات زیادی  روایات و روایات بسیار دیگری که ما ذکر نکردهبدون شک در البالی این 

کنم برای خواننده زیرک نیز پوشیده باشند و  وجود دارد که بر ما مخفی و پوشیده نیستند و گمان نمی

 از آنها غافل بماند، و اما ما به خاطر پرهیز از تکرار از آوردن آنها خودداری نمودیم.

 و در جا
ً
نویسیم و در اینجا فقط موضع شاهد را  ی خود تعلیقاتی را بر آنها میچرا که ما بعدا

گردیم و در مورد آن روایت  ، و ما به روایت اولی برمی٦ی سن است ایم که عبارت از مسئله آورده

ی ائمه برای اثبات امامت خود از آن شیوه (یعنی حکم قرار دادن  کنیم که چرا بقیه سؤال می

                                                                                                           
: کشف الغمةن او در روز فوت پدرش، هفت سال و چند ماهی بوده) () (که در آن آمده س٢٩٧: (اإلرشاد -١

 ).١٢، ٥٠/٢) (٤٩/٣٠٩: (البحار)، ٣/٢١٥(

)، ٢/٤٧٦: (نورالثقلین)، ٣/٥٣: (الصافی)، ٢/٢٧٥: (البرهان)، ٢/٢١٢: (العیاشی)، ١/٣٥٩: (تفسیر القمی -٢

 ٥/١٢١: (البحار)، ١/٣٢٥: (الکافی)، ٣٠٨) (٣٦/٥١: (البحار
ً
 تمام روایت ذکر خواهیم کرد. ) بعدا

 تمام روایت را ذکر خواهیم کرد.٥/١٢١: (البحار)، ١/٣٢٥: (يالکاف -٣
ً
 ) بعدا

 ).١١٥، ٥٠/١١٤: (البحار)، ٢٤٤، ٢٣٢، ٣/٢٣٠: (کشف الغمة -٤

، ٥٠/٢٤٠: (البحار)، ٣١٥: (اإلرشاد)، ٣٥٠: (إعالم الوری)، ١٢٢: (غیبة الطوسی)، ٤٧٣: (بصائر الدرجات -٥

) (در مورد این جمله که گفت خداوند در تو حادثه آفرید: یعنی ترا امام قرار داد به فوت برادر بزرگت)، ٢٤٣

 ).٣٩٥، ٣/٣٩٢: (إثبات الهداة)، ١/٣٢٦: (يالکاف

: البحار)، ٤٤٦: (امالی الطوسی)، ٥/١٣) (٣/٣٢٥: (نورالثقلیندر مسئله سن نگاه کن روایات دیگری در کتاب:  -٦

 ).٧٣: (مدینة المعاجز)، ١٥٦: (تفسیر العسکری)، ٥٠/٢٠) (٤٧/٦٧) (٢١/١٢٢) (١٨/٢٠٥) (١٧/٣٠٩(
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که از  اند؟ و من راه دیگری نیز به ذهنم خورد که به جای این ستفاده ننمودهمترجم) ا -حجراألسود 

عالمت را برای امام در نظر بگیرند که   توانستند این حکم قرار دادن حجراألسود استفاده نمایند، می

 .١باشد  بتواند پشت سر خود همچون جلو ببیند و امام سایه نداشته

اند،  مترجم) استفاده نکرده -آخر (یعنی نداشتن سایه برای امام دانم که چرا از این شیوه  من نمی

 شاید این حادثه (یعنی حکم قرار دادن حجراألسود) در هنگام شب رخ داده است.

رو حجراألسود را حکم قرار داده تا شک  گویند: ابن الحنفیه از این جالب سخن برخی است که می

دون شک تو در البالی روایات دیگری باطل بودن این قول . ب٢ی امام برطرف شود و گمان مردم درباره

اید و برای تو کافی است که بدانی محمد بن حنفیه در صدقات امیر با او (علی بن حسین) به  را دانسته

داد   چه که گذشت خواه این منازعه پیش از روی ، تا نشان دهد که قانع نشده به آن٣منازعه پرداخت

ا پیش از روایت دومی به هر صورت در آن دو روایت به اندازه کافی دلیل وجود روایت اولی بوده باشد ی

کنند کافی است که  دارد که محمد بن حنفیه قانع نشده است و قول امام صادق چنان که شیعه ادعا می

دلیل قانع کننده باشد که محمد بن حنفیه به قناعت نرسیده که امامت به دست علی بن حسین سپرده 

 .٤گوید: محمد بن حنفیه فوت نکرد تا به امامت علی بن حسین اقرار نمود ام صادق میشود. ام

سپس اگر این روایات به ادعای امامت محمد بن حنفیه یا به بازگشت او از امامت اشاره 

 کنند، بسیاری از شیعه هستند که معتقد به امامت او هستند. می

گوید:  ای سخن از حال شیعه پس از حسین، میباشد در اثن از علماء شیعه می یکینوبختی که 

پس از حسین شیعه به سه فرقه تقسیم شدند: گروهی قائل به امامت محمد بن حنفیه بودند و گمان 

بردند که پس از حسن و حسین هیچ کس نزدیکتر به امیرالمؤمنین از محمد بن حنفیه وجود  می

ن بعد از حسن، بهترین شخص بود و از ندارد و او بهترین مردم به امامت است، چنان که حسی

 باشد. فرزندان حسن بهتر بود، پس محمد بن حنفیه پس از حسین امام است و بهترین شخص می

طالب است و  باشد و او وصی علی بن ابی گروه دیگری گفتند: مهدی همان محمدبن حنفیه می

د از امامت او خارج شود و هیچ کس از اهل بیتش حق ندارد با او مخالفت کند و هیچ کس حق ندار

                                           
)، ١٢٥: (بصائر الدرجات)، ٢٤٠: (األحتجاج)، ١١٩: (عیون األخبار)، ٥٢٨: (الخصال)، ٣٥: (معانی األخبار -١

 ).١/٢٥٣( :مناقبـال)، ٥٢/٣٢١) (١٦٨، ١٤٨، ١٤٠، ٢٥/١١٦: (البحار)، ١/٣٨٨: (الکافی

 ).٤٦/٣٠: (البحار)، ١٩٤: (الخرائج والجرائح -٢

 ).١/٦٦: (مناقبـال)، ٤٤/١٩١: (البحار(برای آگاهی بیشتر از منازعات دیگر محمد بن حنفیه با ائمه نگاه کن)،  -٣

 ).٤٥: (الدین کمال -٤
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 ی او شمشیر بکشد. بدون اجازه

ی او نیز با معاویه صلح  ی او به جنگ با معاویه رفت و به اجازه رو حسن بن علی با اجازه از این

ی او  . اگر حسن و حسین بدون اجازه١جنگ یزید رفت  ی او به نمود، و حسین بن علی هم به اجازه

گشتند و هر کس با محمد بن حنفیه مخالفت کند، کافر و  و گمراه میشدند هالک و نابود  خارج می

 .٢مشرک است

گذاری  گویند: او مهدی است و علی او را مهدی نام می  بلکه در میان شیعه کسانی هستند که

داند که کجا  میرد و جایز نیست که بمیرد، لکن غائب شده و کسی نمی کرده است و او نمرده و نمی

 ب
ً
گیرد و پس از غیبت او امامی وجود ندارد تا  گردد و زمین را به دست می  ر میاست و بعدا

 گویند: ابن الحنفیه خدا است (منزه می  که بلکه کسان دیگری در میان شیعه وجود دارند .گردد میبر

 .٣اند در این باره ذکر شده  خداوند بلند مرتبه) و سایر روایاتی کهاست 

  قول به وجود نص در برابر این همه اقوال از چه  کنید که  توجه  این نکته  اما کافی است به

 باشد؟ جایگاهی برخوردار می

 و یارانش در برابر نص / گیري امام محمد باقر موضع
او و   رسیم و اکنون راجع به می / سپس به دوران فرزند علی بن حسین، امام باقر محمد بن علی

  کنیم: از مالک بن اعین جهنی روایت شده که شروع می رانیم و به این روایت یارانش بحث می

ی  گوید: علی بن حسین به فرزندش محمد بن علی وصیت نمود و گفت: ای فرزندم! من تو را خلیفه

 که خداوند ام، کسی نیست که در میان من و تو ادعای داشته باشد مگر این پس از خودم قرار داده

بندد. پس ای فرزندم! در مقابل این نعمت، خداوند  گردن او می در روز قیامت گردن بند آتشی را در

 . ٤متعال را حمد و سپاس کن

که او از طرف  به هر کسی که بخواهد بسپارد، یا این  دانم آیا امر خالفت به دست او است که نمی

د کرد او (محم آیا اگر وصیت نمی  خداوند به امامت منصوب شده است، حال سؤال ما این است که

 شد؟ باقر) خلیفه پدرش می

                                           
 ).٤٥/٣٢٦(: البحارکنند.  های شیعه بیعت او را به یزید بیان می با وجود این کتاب -١

 ).٤٢/٨١: (البحار)، ٤٥، ٤٣، ٤٢( کمااللدین)، باز هم نگاه اعتقاد شیعه را در امامت او: ٢٦: (فرق الشیعه -٢

) ٢٤٠: (مختارهـالفصول ال) و بعد از آن نگاه کن، ٢٦: (فرق الشیعهاگر خواستی تفصیل این موضوع را در کتاب  -٣

 و بعد از آن.

 ).٣/٣٥: (اثبات الهداة)، ٤٦/٢٣١: (رالبحا)، ٣١٩: (کفایة األثر -٤
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گفت: من تو را خلیفه پس از   چه در اول باب ذکر شد، سخن ایشان که آن  به  بدون شک با توجه

از دو   ام. حال قضیه باشد: من روزه را در ماه رمضان قرار داده  ام مانند آن است که گفته خودم قرار داده

خالت در آن را ندارد اند و هیچ کسی حق د فقره خالی نیست: یا این دو امر از طرف خداوند فرض شده

 آورد.  هیچ مسلمانی چنین قولی را به زبان نمی  اند، که یا دیگری است و از طرف خداوند فرض نشده

که بگوئیم: حالت دوم منتفی است یعنی وجود نص باطل  ی دیگری نداریم به جز این پس چاره

 رد.بحث خواهیم ک  طور کامل در این زمینه  باشد و در فصلهای بعدی به می

هیچ کسی نیست که در میان من و تو هیچ گونه «گوید:  می  سپس در مورد این قسمت نیز که

، این »بندد در روز قیامت گردبند آتشی را در گردن او می  که خداوند ادعای داشته باشد مگر این

شود. به این صورت کسی  دهی که در این قول منتفی بودن نص احساس می فرصت را از دست نمی

خداوند بر او نص نهاده است، وصیت   ه بخواهد و نیت داشته باشد که با کسی مخالفت کند کهک

اطالع بوده باشد و  کنم که امام از آن بی دارد و گمان نمی هیچ انسانی او را از قصد و نیتش باز نمی

از هزاران این شکر و سپاس، پیش   ی حمد و سپاس او در مقابل این نعمت، باید گفت که اما درباره

 ذکر گردید نه در سال 
ً
سال و از ابتدای خلقت آن نعمت (امامت) حاصل شده است، چنان که قبال

 فوت کرد. / العابدین نود و پنج هجری یعنی آنگاه که زین

اگر فرض کنیم این دو امر  -هر دو امر را فراموش کرده  / تعجب اینجا است که امام باقر

 باشد. /و یا وصیت پدرش امام سجادخواه نص خداوند  -وجود داشته

گوید: خیر.  پرسد: آیا تو امام هستی؟ در جواب می از او می / لذا هنگامی که ابوحنیفه

کنند که تو امام هستی. فرمود: چکارشان کنم؟ ابوحنیفه  ابوحنیفه گفت: گروهی در کوفه گمان می

 .١کنند ستی. فرمود: از من اطاعت نمیای به آنها بفرست و به آنها خبر ده که تو امام نی گفت: نامه

گوید: خیر، من امام  بینم که چرا در جواب ابوحنیفه می من دلیلی را برای این انکار امام باقر نمی

نیستم. امام ابوحنیفه هرگز جزء افراد دربار نبوده تا بگوئیم امام باقر از ابوحنیفه تقیه کرده، چرا که 

و موضع امام ابوحنیفه شورش زید بن علی بن حسین بن   ابوحنیفه از آل بیت طرفداری کرده

 کند. طالب بر هشام بن عبدالملک را تأیید می ابی

شورش عبدالله بن حسن و دو فرزند او (محمد معروف به نفس الزکیه و ابراهیم) بر علیه منصور 

ه) مسائلی و نپذیرفتن سمت قضاوت و تعذیب او در زندان تا مرگ (چنان که در برخی روایات آمد

                                           
 ).٤٦/٣٥٦: (البحار)، ٣/٣٣١: (مناقبـال -١
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ی زندگانی آن مرد داشته باشد،  ای در زمینه است واضح و روشن هستند و هر کس کمترین مطالعه

 چنین چیزی را خواهد دانست.

پوشی کنیم و این مسائل را نادیده  ها چشم ی این اگر در صورتی ما از همه  گفتنی است که

برند یا هر  بر آنها آشفته شود، به آن پناه میای که هر وقت مسائل  بگیریم، دلیلی برای تقیه (آن حیله

های آنها باشد و اهداف آنها را زیر سؤال ببرد فوری به آن متوسل  گاه مسئله برخالف هوی و هوس

 شوند) نداریم. می

چه که خواهد آمد،  چه که گذشت و بر آن تعلیقات ما را بر بسیاری از آن  های آینده در فصل

 خواهید دید. 

اند  بینم، زیرا شیعه از امام صادق آورده : هیچ گونه توجیهی برای این تقیه امام نمیگویم من می

نازل کرد و مهر هر امامی   در ضمن کتابی مستقل، وصیت را از آسمان بر محمد  : خداوند که

در آن وصیت به او گفته: کتاب   است و در خصوص مهر امام باقر آمده که خداوند  را بر آن نهاده

  خدا را تفسیر و پدرت را تصدیق کن و فرزندت را وارث قرار بده و امت را بساز و به حق خداوند

رو امام  قیام کن و حق را در حالت خوف و امن بگو و به جز از خداوند از کس دیگری مترس. از این

 اد.فرمان خداوند را اطاعت کرد و دستورات او را انجام د

و در روایتی آمده: برای مردم سخن بگو، به جز خدا، از کس دیگری مترس، چرا که هیچ کس 

 .١تواند ضرری به تو برساند. لذا امام تمامی دستورات را انجام داده است نمی

گاهی داشته  کنم که را نیز اضافه می این باشد و در چه  که در چه روزی می  ایشان از زمان فوتش آ

اند که گفته: یک روز پدرم به من  دهد، چنان که شیعه از امام صادق روایت کرده یساعتی رخ م

نه بیشتر   کردم کهمن حساب  :گوید گفت: از اجل و عمرم پنج سال باقی مانده است، امام صادق می

 .٢از پنج سال بود و نه کمتر

 بیان داشتیم که می
ً
رند و جز به اختیار خود، می در چه موقعی می  دانند که گویند: ائمه می قبال

 کنی! است، چگونه در میان این دو قول توافق را برقرار می  گونه میرند. خوب اگر این نمی

                                           
: امالی الطوسی)، ٤٨/٢٨) (٢١٠، ١٩٣، ٣٦/١٩٢: البحار)، ٣٥، ٢٤: (غیبة النعمانی)، ٢٨١، ١/٢٧٩: (الکافی -١

)، ٦٠٧: (الدین کمال)، ١٦٧: (اإلمامة والتبصرة)، ٣٢٨: (أمالی الصدوق)، ١٦٦: (منتخب األثر) ٤٥٥(

 ).١/٢٩٩: (مناقبـال

 ).٣/٣٢٠: (المناقب)، ٤٦/٢٦٨: (البحار)، ٢٦٢: (إعالم الوری -٢
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جعفر گفتم: فدایت شوم  جارود روایت شده که گفت: به ابی گردیم، از ابی به ذکر یاران امام برمی

آید؟  چه کسی پس از او می  کهشود  می  هرگاه دانشمندی از شما اهل بیت فوت کند، چگونه دانسته

ی هر چیزی در  درباره  گفت: به هدایت یافتگی و ثابت قدمی و اقرار آل محمد به فضل او و اینکه

 . ١دهد بین دو جلد کالم الله از او سؤال شود، جواب می

ی نص از طرف  : به وسیله جعفر به جای این مالحظات و امتحانات، نگفته دانم که چرا ابی نمی

 شود؟!. و رسولش بر دوازده امام، شناخته می خدا

امتحان و سؤال کردن بین دوجلد   به -مثال  -آیا ابوجارود برای شناخت امام پس از امام باقر 

کالم الله نیاز دارد؟ (یعنی از کسی که قرار است امام باشد، باید کالم الله از او سؤال شود تا شناخته 

او؟ مترجم) آیا کافی نبود بداند که بنا به نص خدا و رسولش، پس از  آیا او امام است یا غیر  شود که

 باشد، چنان که در مقدمه نیز بیان گشت؟ باقر، فرزندش صادق امام می

حذاء خدمت   گوید: من با ابوعبیده باشد، می و این یکی دیگر از یاران امام که ابوخلیفه می

این امر (امامت) را بشناسیم؟ گفت: قول جعفر رسیدیم، گفتم: ما چکار کنیم تا صاحب  ابی

 فرماید:  خداوند را تالوت کنید که می

ِينَ ٱ﴿ ٰ  إِن �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  ُهمۡ مَّ
َ
ْ  ِض �ۡ� قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ َمُروا

َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َوَ�َهوۡ  ُروِف َمعۡ ل  ا
ۡ ٱ َعنِ  ِ  ُمنَكرِ� ل ٰ  َوِ�َّ  ٱ قَِبةُ َ�

ُ
  .]۴۱[الحج:  ﴾٤١ ُمورِ ۡ�

ن یهستند که هرگاه در زم یداده است) کسان یروزیو پ یاریشان وعده یکه خدا بد ی(آن مؤمنان «

از منکر  یپردازند، و امر به معروف، و نه یدارند و زکات را م یم، نماز را برپا میشان را قدرت بخشیا

خواهد  یو درباره آنها داور یدگیگردد (و بدانها رس یند، و سرانجام همه کارها به خدا برمینما یم

 .»ه خدا است)یکرد، همان گونه که آغاز همه کارها از ناح
ها در میان ما آل بیت دیدی، با او بیعت کن، زیرا او صاحب امر و  هرگاه این مرد را با این ویژگی

 .٢آن کس است که تو دنبال او هستی

مانند امام باقر به آنها قدرت   خداوند به چند نفر را دیده باشد که  ابوخلیفه  دانم که حال نمی

اند و ابوخلیفه از آنها تبعیت نموده باشد؟ و یا  ها برخوردار بوده بخشیده و در زمین از این ویژگی

های مذکور در آیه را پیدا  ابوخلیفه چه قدر تحقیق و جستجو کرده باشد تا این شخص دارای ویژگی

                                           
 ).١٥٧، ٢٥/١٣٩: (البحار)، ٤٨٩: (البصائر)، ١٢٩: (غیبة النعمانی)، ٢٠٠: (الخصال -١

 ).٢٥/١٦٤: (البحار)، ١/٢٧٤تفسیر فرات: ( -٢
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وجود نداشته که دارای  / آن زمان، کسی جز امام صادق که گفته شود: در است؟ مگر این  کرده

را به گفتن آن قول وادار نموده است،  / امام باقر  این صفات بوده باشد و این همان چیزی است که

گاهی ابوخلیفه از ائمه، این را نیز اضافه  امام باقر نخواسته  من امیدوارم که  هر چند که کند   به عدم آ

ی امامت پس از خود را بر او گنگ و نامفهوم بنماید، و باید به ابوخلیفه و رفیقش که بدون  مسأله  که

گفت: امام پس از من فالنی است و پس از  ک ابوخلیفه بوده، میشک او هم در جهل به ائمه شری

 گانه. رسد تا آخر ائمه دوازده فالنی به فالنی می

مجلسی در توضیح معنی (اطراق) که در روایت قبلی از ابوجارود ذکر شد، گفته: شاید منظور 

اق را به معنی ثابت . (بنده در ترجمه کلمه اطر١ابوجعفر به معنی اطراق سکوت در حالت تقیه باشد

 مترجم). -ام قدم ترجمه نموده

برم  گمان نمی کند یا خیر؟ هر چند من  اما آیا این توضیح مجلسی با این روایت تطابق پیدا می

گوید: از عالمات امام آن است که  باشد، زیرا مجلسی در تعلیق بر این روایت می  مطابقت داشته  که

کنند؛  که او پناهگاه مسلمانان است و مردم به آنان مراجعه می ترین مردمان باشد، چرا باید شجاع

 . ٢خورند اگر در جنگ شکست بخورند، مردم نیز به خاطر شکست آنان شکست می

خلیفه رزمگاه و جای معرکه باشد، چرا  کنم که این سؤال ابی من گمان نمی  که ی دیگر این نکته

 در جنگ شکست نمی
ً
 خورد. که امام اصال

آیا   گوید: از ابوجعفر سؤال کردم که باشد، می گر از یاران ابوجعفر که عبدالرحیم قصیر مییکی دی

عبدالمطلب را  گوید: تمام قبائل بنی یفرزندان جعفر سهمی در امامت دارند؟ گفت: خیر. عبدالرحیم م

خیر. اما فرزندان ی آنها گفت:  به او یادآور کردم و گفتم: آیا آنها سهمی در امامت دارند؟ در جواب همه

 بر او وارد شدم و گفتم: آیا فرزندان حسن سهمی در امامت دارند؟ گفت: 
ً
حسن را فراموش کردم و بعدا

 . ٣ای ابومحمد! از میان نوادگان و خویشاوندان محمد به غیر از ما هیچ کس در امامت سهیم نیست

  کرار شده است، هرچند کهی (ال = خیر) در کالم باقر زیاد ت گویم: بدون شک گفتن کلمه می

شوند هر چند  معتقد هستم کافی بود یک بار به او بگوید: (خیر) یعنی خیر اعمال نیک تو پذیرفته نمی

به والیت ما   که هزاران هزار سال در میان رکن و مقام کعبه عبادت خداوند را به جای بیاوری، مگر این

                                           
 ).٢٥/١٣٩: (البحار -١

)، ١٠٥: (الخصال)، ٣٥: (معانی األخبار)، ٧٩: (علل الشرایع)، ٩٣/٦٤) (١٦٥، ١٤٤، ٢٥/١١٦: (البحار -٢

 ).١/٢٥٣( المناقب)، ١١٨( العیون

 ).٢٣٩، ٤/٢٣٨: (الثقلین نور)، ٢٥/٢٥٦: (البحار)، ٧٩: (علل الشرایع -٣
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 نص نهاده است و نام آنها را ذکر نموده است.باشید که خداوند بر آنها   اهل بیت ایمان داشته

آید که پس از بیرون رفتن از نزد امام چیزی به  از عبارت عبدالرحیم قصیر این گونه برمی

 بر او  امام را از دیگری جدا سازد، زیرا می  دریابد که  معلومات او اضافه نشده و نتوانسته
ً
گوید: بعدا

دانم چگونه نصی در مورد  سهمی در امامت دارند؟. نمیوارد شدم، گفتم: آیا فرزندان حسن 

بزرگترین ارکان دین بر او مخفی و پوشیده مانده است، بلکه در مورد رکنی از ارکان دین که قبولی 

 سایر ارکان به آن بستگی دارد؟

رود تا جهل خودش را نسبت به ائمه برطرف نماید، اما باز با همان  و چگونه نزد امام باقر می

تر از آن، جواب امام است که ما انتظار داشتیم که بگوید:  شود و عجایب ل از نزد وی خارج میجه

ائمه دوازده نفر   پس از رسول الله  دانی که وای بر تو ای ابومحمد! (عبدالرحیم قصیر) مگر نمی

سن، شوند و نه کم و نام آنها مشخص شده است که عبارت هستند از علی، ح هستند و نه زیاد می

که عبدالرحیم را وادار به این همه  حسین، علی بن حسین، من، فرزندم جعفر و... تا آخر به جای این

 سؤال کند و خود او در جواب او این همه (ال = خیر) بگوید.

گفته: نزد  -شاعر  -کنند که کمیت  همواره با امام باقر و یاران او هستیم، اینک شیعه روایت می

مد بن علی باقر رفتم، گفتم: ای فرزند رسول خدا! من درباره شما شعرهایی جعفر مح سرورم ابو

این روزها جشن است. گفتم: مخصوص   دهی که بخوانم؟ گفت: بخوان که ام، آیا اجازه می سروده

 خانواده شما است. گفت: بخوان و من سرودم و گفتم:

 بكانیأأضحكنی الدهر و
 

 والدهر ذورصف و ألوان 
 

 مــق فيكـاحلوم ـمتی يق
 

 متی يقوم مهديكم الثانی؟ 
 

 روزگار مرا به خنده و گریه درآورده، همانا زمان متغیر و رنگارنگ است.«

 ».کند؟ کند و کی مهدی دّوم شما قیام می حق کی در میان شما قیام می

گفت: انشاءالله به زودی. سپس گفت: ای ابا مستهل! قائم ما نهمین نفر از فرزندان حسین 

هم قائم ما است. گفتم: این  دوازده نفر هستند و فرد دوازده  است، زیرا ائمه پس از رسول الله

است و پس از او حسن و   طالب کسانی هستند؟ گفت: اولین آنها علی بن ابی  دوازده نفر چه

حسین و پس از حسین فرزنش علی و سپس من و پس از من دستش را روی شانه جعفر قرار داد و 

 .١ی ائمه را ذکر کرد : این است. گفتم: پس از او چه کسی است؟ گفت: فرزندش موسی و بقیهگفت

                                           
 ).١٢٣: (منتخب األثر)، ١/٦٠٢: (الهداةإثبات )، ٧٩/٢٩٣) (٣٦/٣٩٠: (البحار)، ٢/١٨٠: (الغدیر)، ٣٣: (کفایة األثر -١
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گویم: من از شاعرمان انتظار داشتم که بگوید: ای سرورم! آیا شناخت بزرگترین ارکان دین  می

 کرد و... م و خداوند جهانیان را خلق نمیشد ند من خلق نمیبود باشند و اگر آنها نمی که ائمه می

کسانی   گوید: ای سرورم! این دوازده نفر چه می  بینیم که نیازی به توضیح و بیان دارد؟ اما می

 می  هستند؟ اما جهل و بی
ً
بایست  اطالعی شاعری همچون کمیت امری غیر قابل توجیه است، اقال

ا که داشته باشد، چر -که در مورد امامتش اشعاری سروده بود  -شناختی در مورد امیرالمؤمنین 

شیعه بودن او آشکار بود و تقیه از او نیز محال بود، زیرا او نیز مانند ابوحنیفه بود و هرگز مرد دربار 

 گوید: میه هستند، اینک میا نبوده، بلکه اشعار وی به عکس، لبریز از اشعاری در ذم بنی

 فقل لبنی اميه حيث خلّوا
 

 مهند والقطيعاـإن خفت الو 
 

 وهـأشبعتمن ـأجاع اهللا م
 

 أشبع من بجوركم اجيعاو 
 

من از شمشیر هندی و تیر قطیع (چوبی است   امیه بگو: هر کجا که هستند هر چند که به بنی«

 ترسم.  شود) می که از آن تیر ساخته می

ای و سیر کند کسی که به ظلم و ستم شما  خداوند گرسنه کند کسی را که شما او را سیر نموده

 ».گرسنه شده است

 .١اند وقتی کمیت این شعرها را برای صادق سرود، صادق برای او دعای خیر نمود شیعه روایت کرده

از او درخواست   طالب را در خواب دید که گویند: کمیت پیامبر و همچنین علی بن ابی شیعه می

 اش را بر سر آنان بسراید که این شعر جزء آن قصیده است. ی عینیه اند که قصیده کرده

 الدوح روح غدير خم ويوم
 

 ٢أبان له الوالية لواطيعا 
 

پر واضح است که کمیت در اینجا والیت را به معنی خالفت و امارت نفهمیده چنان که شیعه 

برند، به دلیل روایت اولی که کمیت در آن، راجع  ی غدیر خم گمان می چنین معنایی را برای حادثه

 کسانی هستند؟   این دوازده نفر، چه  خداائمه سؤال کرد و پرسید: پس از رسول   به

اند که کمیت نزد امام باقر رفت و این قصیده را سرود. امام گفت: خداوندا!  و روایت نموده

 ، و در جای دیگری این شعر را برای امام سرود: ٣کمیت را بیامرز، خداوندا! کمیت را بیامرز

                                           
 ).٢/١٨٣: (الغدیر -١

 ).٤٢/١٦: (البحار)، ١٥٤: (کنزالفوائد)، ٢/١٨٣: (الغدیر -٢

 ).٣٦/٣٩١: (البحار)، ٢/١٨٦: (الغدیر -٣
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 من لقب متيم مستها
 

 مغريما صبوة وال أحالم 
 

شوی مادامی که در  پس از پایان شعر به کمیت گفت: هموار تو از طرف روح القدس تأیید می

 .١شعر در مورد ما ادامه داشته باشیسرودن 

و در روایت دیگری آمده: که باقر رو به کعبه نمود و گفت خداوندا! به کمیت رحم کن و او را 

ای کمیت! این صد هزار است که از میان  سپس گفت: -را تکرار نمود   سه بار این جمله -بیامرز 

که  دارم تا این ام. کمیت گفت: خیر، سوگند به خدا هیچ برنمی ی خودم برای تو جمع کرده خانواده

هایت را به من عطا کن. پس امام  خود به من پاداش دهد، ولی پیراهنی از پیراهن  خداوند

از ذکر بسیاری از این   یت. گفتنی است که. آری این است جایگاه کم٢پیراهنی را به او عطا کرد

 .٣روایات خودداری کردیم

دوازده امام بر کمیت چیست؟ حق   حال حق داری سؤال بکنی که راز مخفی بودن نصی راجع به

 -تر این نبود داری سؤال بکنی که چرا نص بر کمیت مخفی و پوشیده ماند؟ آیا برای کمیت شایسته

اند چراکه  فائده بوده ی اعمال نیکش بی او را تعلیم دهد که همه-نیا به جای مقداری از مال د  که

که  دانم توضیحات بیشتری بدهم و اما قبل از این جاهل به امامت و ائمه بوده است؟ دیگر الزم نمی

گاه سازم و  این روایت را ترک کنیم و به روایت بعدی برسیم، دوست دارم شما را به استدالل دیگری آ

شود، عاقالن  امامت جزو شریعت و قانون الهی حساب نمی  بیشتر از چهارده قرن است کهکه  آن این

 ای کافی است. را اشاره

شود، اینک یکی دیگر از یاران  اطالعی یاران باری دیگر تکرار می مسئله مخفی بودن نص و بی

 باشد، گفته:  نعیم می امام که کلیم بن ابی

ایشان گفتم: بر من نذر باشد که در   ت او رسیدم و خطاب بهبه خدم  ابوجعفر در مدینه بود که

بیرون نروم تا بدانم که آیا تو   تو برسم، از مدینه  فاصله رکن و مقام کعبه، خدا را عبادت کنم که اگر به

ماندم، سپس در   هستی یا خیر؟ او هیچ جوابی به من نداد، لذا سی روز در مدینه  قائم آل محمد

ام  تو گفتم که نذر کرده  ورد کرد و گفت: ای حکم! هنوز اینجا هستی. گفتم: بلی، من بهراه به من برخ

خدا را در میان رکن و مقام عبادت کنم، اما هیچ دستوری به من ندادی و از هیچ چیزی من را 

                                           
 ).٤٧/٣٢٤: (البحار)، ٢/١٨٧: (الغدیر)، ١٥٨: (إعالم الوری)، ١٣٦: (رجال الکشی -١

 ).٤٦/٣٣٣: (البحار)، ٥/١٢: (مناقبـال)، ٢/١٨٨: (الغدیر -٢

 ).٢١٢-٢/١٨٠تألیف امینی ( الغدیراگر خواستی مراجعه کنید به  -٣
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ی من بیا. من صبح زود به  بازنداشتی و نهی نکردی و جوابی به من ندادی؟ گفت: صبح زود به خانه

ام که در میان رکن و مقام  خواستی سؤال کن. گفتم: من بر خود نذر کرده ی او رفتم، گفت: چی می هخان

که بدانم که آیا تو قائم آل  تو برسم از مدینه خارج نشوم تا این  اگر به  روزه بگیرم و صدقه بدهم که

شوم  مانم و مالزم تو می هستی، پس همیشه با تو می هستی یا خیر؟ اگر تو قائم آل محمد محمد

روم. گفت: ای حکم! همگی ما به امر خداوند قیام  و اگر تو نیستی به دنبال رزق و روزی خود می

 .١کنیم... تا آخر روایت ی ما به راه خدا هدایت می کنیم. گفتم: آیا تو مهدی هستی؟ گفت: همه می

 اختالف اهل بیت باقر با او
، بلکه به اهل بیت نیز ٢گانه تنها در میان یاران آنها نبوده است اطالعی به ائمه دوازده بی جهل و

گوید: در خصوص ائمه از  می /العابدین است، اینک یحیی بن زید بن علی زین  سرایت کرده

ن گانند و هشت نفرشا پدرم سؤال کردم. گفت: ائمه دوازده نفر هستند، چهار نفر آنها از میان گذشته

طالب، حسن،  از میان آیندگانند. گفتم: ای پدر! آنها را برایم نام ببر. گفت: گذشتگان، علی بن ابی

اجمعین و از آیندگان: برادرم باقر و پس از او فرزندش جعفر صادق و پس  شحسین، علی بن حسین

 ی ائمه را ذکر نمود. از او فرزندش موسی سپس بقیه

ا تو از ائمه نیستی؟ گفت: خیر، اما جزو عترت هستم. گفتم: از گوید: گفتم: ای پدر! آی یحیی می

 .٣از ما گرفته است  ای است که رسول الله ای؟ گفت: عهد و پیمان بسته شده کجا نام آنها را شناخته

ی وجود نص تطبیق کن و ببین آیا  به دقت در روایت قبلی نظر کن و آن را با ادعاهای شیعه درباره

آنها توافق ایجاد کرد و آیا ممکن است این همه نصوص از نزدیکان ائمه مخفی  ممکن است در میان

و پوشیده بماند؟ و آیا ممکن است که گفته شود: شناخت امام زمان واجب است؛ اما شناخت آن 

جز به سؤال و یا به یادآوری از امام دیگری مشکل باشد؟ پس سرنوشت نماز، روزه، زکات، حج و 

شوند  شود؟ (آیا قبول می ، چی می ی آنها سؤال کرده تا درباره  جاهل به ائمه بوده سایر اعمال کسی که

اند؟) بدون شک آنها در مورد ماه رمضان، حج، زکات و  فائده بوده امام را شناخته، بی  یا تا وقتی که

اید یا چه که حیرت و سرگردانی تو را برطرف نم اند، و شاید آن تعداد رکعات نماز عصر سؤال ننموده

 به آن بیافزاید، همان روایات دیگر شیعه باشد.

                                           
 ).٥١/١٤٠: (البحار)، ١/٥٣٦: (الکافی -١

 ).٣٤: (منتخب األثر)، ٥١/٤٠: (البحارنگاه کن روایات دیگری در مورد جهل اصحاب باقر در کتاب  -٢

 ).١٢٩: (منتخب األثر)، ١/٦٠٤: (إثبات المراة)، ٤٦/١٩٨: (البحار)، ٣٢٧: (کفایة األثر -٣
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چه را که در  از عبداألعلی غالم آل سام از امام صادق روایت شده که گفته: به درستی پدرم آن

اینجا است به امانت نزد من گذاشت، هنگامی که مرگ او فرا رسید، گفت: شاهدانی را حاضر کن، 

ر میان آن چهار نفر نافع، غالم عبدالله بن عمر وجود داشت. چهار نفر از قریش را دعوت کردم که د

 گفت: بنویس، این چیزی است که یعقوب به فرزندانش وصیت کرد: 

َ ٱ إِنَّ  َبِ�َّ َ�ٰ ﴿ نتُم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  فََ�  ّ�ِينَ ٱ لَُ�مُ  َطَ�ٰ ۡص ٱ �َّ
َ
سۡ  َوأ  ].١٣٢: ة[البقر ﴾لُِمونَ مُّ

د که یده است. (پس به ما قول بدهیشما برگز یاسالم) را برا یدی(توح نیفرزندان من! خداوند، آئ یا «

 .»دین که مسلمان باشید جز ایرید) و نمینکن یلحظه هم از آن دوریک 
ی که در روز جمعه با یمحمد بن علی برای جعفر بن محمد وصیت نمود و به او دستور داد در آن عبا

ی چهار  بر سر داشت و قبر او را به اندازه  ای بگذارند که عمامهخواند، کفن شود و بر سر او آن  آن نماز می

های کهنه را از او باز کند، سپس به شاهدان گفت:  انگشت از سطح زمین بلند کند و در هنگام دفن لباس

شما بروید. به او گفتم: ای پدر! این چه احتیاجی به شهود داشت؟ گفت: ای پسرم! دوست نداشتم که تو 

 .١خواستم که دلیلی داشته باشید می  و گفته شود به او وصیت نشده است، بلکهمغلوب شوی 

در آن مسائلی وجود دارد که تاکنون شیعه به آنها   گویم: از علت این وصیت اطالعی ندارم که می

نص بر صادق  دانستند که رسول خدا اند؛ آیا مردم و این چهار نفر قریش نمی استدالل ننموده

که باقر ناچار شود این وصیت را با حضور این شاهدان  از پدرش امام باشد تا این نهاده که بعد

 دلیل داشته باشد؟
ً
 بنویسد، مبادا صادق مغلوب شود و یا گفته شود به او وصیت نشده است و بعدا

خوب اگر حجت و دلیل خدا و رسول کافی و جائز نباشد، حجت و دلیل باقر چیست؟ سپس از 

 این حجتی که قرار بود برای صادق باشد و باقر برای پسرش خواسته،   خودت سؤال کن که
ً
اصال

 کدام است؟

جعفر فوت کرد ما مانند گله گوسفند  ی حذاء روایت شده که گفت: هنگامی که ابی عبیده از ابی

حفصه رسیدیم، گفت: ای اباعبیده!  رفتیم، به سالم بن ابی آمدیم و می بدون چوپان مانده بودیم، می

ای و  ی من از میان آل محمد است. گفت: تو خودت هالک شده ه خبرت است؟ گفتم: ائمهچ

گفت: هر کس که بمیرد و امام  ایم که می ای، آیا مگر از ابوجعفر نشنیده دیگران را هالک نموده

 . ٢همین طور بود  نداشته باشد مرگ او مرگ جاهلی است؟ گفتم: بلی سوگند به عمرم که

                                           
 ).٣/٧٢: (إثبات الهداة)، ٤٧/١٣: (البحار)، ٢٦٨: (إعالم الوری)، ١/٣٠٧: (الکافی)، ٢٨٩: (اإلرشاد -١

: : البحاریهة فیة شبیوانظر روا )،١/٣٩٧: (ی)، الکاف٢٦/١٧٦) (٢٣/٨٥: (البحار )،١٥٠، ٧٢: (البصائر -٢

 ).١٥٣: (ی)، الکش١٤٩: ()، البصائر١٣٣: (نیکمال الد)، ٨٦، ٨٠، ٥٣، ٢٣/٤١(
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ه خواننده نیازی به تعلیقات ما داشته باشد، فکر خودت را آزاد بگذار و در این کنم ک گمان نمی

 خواهید دید که پر از شبهات و دالئل است.
ً
 روایت خوب تأمل کن که بعدا

اش با او سالم نمانده است، اینک  از مخالفت برادران و خانواده  امام باقر نیز همانند سایر ائمه

در کنار آنها نیازی به تعلیقات نیست و کافی است   برای تو خواهم آورد کهبرخی از این روایات را 

چگونه در میان آن توافق حاصل   کن که  که تو عنوان کتاب ما را در خاطر داشته باشی، سپس توجه

 چنین اعتقادی را از دل بیرون خواهید کرد.  که کنید و یا این نص را کسب می  یا اعتقاد به  کنید، که می

اند که گوید: هنگامی که علی بن حسین بر بستر مرگ افتاد،  یعه از امام صادق روایت کردهش

سبدی یا صندوقی را که در پیش داشت، بیرون آورد و گفت: ای محمد! این صندوق را بردار. گفت: 

  آناز میان چهار نفر او آن صندوق را برداشت، هنگامی که فوت کرد برادرانش نزد او آمدند و ادعای 

کردند، گفتند: سهم ما را از آن صندوق بپرداز. گفت: به خدا سوگند در آن هیچی برای  صندوق را می

داد و در آن  بود، صندوق را به من تحویل نمی شما وجود ندارد و اگر در آن چیزی برای شما می

 .١وجود داشت های رسول الله و کتاب  صندوق اسلحه

چه که پدرم به من وصیت نمود این بود: اگر فوت  گفت: از آن و از امام باقر روایت شده است،

کردم، غسل من را به کس دیگری واگذار نکن، زیرا نباید به جز امام کس دیگری امام را غسل کند و 

 .٢کند، اما او را بگذار چرا که عمر او کوتاه است بدان که برادرت عبدالله به سوی خودش دعوت می

رسانیم،  العابدین و ابن الحنفیه به پایان می ی بزرگ شبیه مصیبت زیناین موضوع را به مصیبت

با پدرم به منازعه  ی میراث رسول الله کنند که گفته: زید بن حسن درباره شیعه از صادق روایت می

تر هستم، زیرا من فرزند  شایسته گفت: من از فرزندان حسن و به میراث رسول الله پرداخت و می

را با من تقسیم کن و قسمت خود را به من بپرداز. پدرم به  هستم و میراث رسول اللهبرادر بزرگتر 

 د و همراه زید نزد قاضی رفتند.یاو جواب مثبت نداد، لذا منازعه را به قاضی کشان

زید بن حسن به زید بن علی گفت: ای   که هنوز منازعه آنان به پایان نرسیده بود که در حالی

ای که در آن، نام مادران به  باش. زید بن علی گفت: و ای بر خصومت و منازعه فرزند سندیه! ساکت

زنم. زید بن علی نزد پدرم برگشت و گفت:  میرم با تو حرف نمی بدی برده شود، به خدا قسم تا می

                                           
)، ٣/٣٣: (إثبات الهداة)، ٤٦/٢٩: (البحار)، ٢٦٠: (إعالم الوری)، ١/٣٠٤: (الکافی)، ٤/٤٨: (البصائر -١

 ).٤/٢١١( المناقب

 ).٣/١٦: (اثبات الهداة)، ٤٦/٢٦٩: (البحار)، ٢/٣٤٧: (کشف الغمة -٢
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من آید و  ام که تو از من به بدت نمی ام و دانسته ام و به تو اعتماد کرده ای برادر! من سوگندی یاد کرده

چه را  ام که با زید بن حسن حرف نزنم و با او به منازعه نپردازم و آن کنی، سوگند خورده را ناامید نمی

که در میان آن دو گذشته بود برای پدرم بازگو کرد. پدرم از او گذشت کرد، زید بن حسن این را به 

و را اذیت و ی من با محمد بن علی است، ا فرصت دانست، پس گفت: دیگر خصومت و منازعه

کند، لذا او بر پدرم تعدی نمود و گفت: باید با هم نزد  کنم، پس او بر من تعدی می سرزنش می

همراه داری   او گفت: ای زید! تو چاقوی به  قاضی برویم. پس هنگامی که پدرم را بیرون برد، پدرم به

ای به سخن آمد و  نهان نمودهاید، به من بگو اگر آن چاقویی که از من پ و آن را از من پنهان نموده

داری؟ گفت: بلی و سوگند یاد کرد که  تر از تو هستم، آیا دست از من برمی گواهی داد که من شایسته

دارم، پدرم گفت: ای چاقو! به اجازه خداوند به نطق بیا. چاقو از دست زید بن حسن  دست برمی

تر است و اگر  تر و اولی شایستهروی زمین پرید و سپس گفت: ای زید! تو ظالم هستی و محمد 

هوش شد و روی زمین افتاد، پدرم دستش را  گیرم. زید بی دست بر نداری کشتن تو را به عهده می

ایم به نطق  گرفت و او را بلند کرد، سپس گفت: ای زید! آیا اگر آن سنگی که بر روی آن قرار گرفته

د روی آن قرار گرفته بود به شدت لرزید، حتی ای که زی کنی؟ گفت: بلی، آن تکه بیاید، آیا قبول می

نزدیک بود که پاره شود، اما آن که پدرم روی آن قرار گرفته بود، تکان نخورد، سپس آن سنگ گفت: 

تر از تو است، لذا از او دست بردار و گرنه کشتن تو را  تر و اولی ای زید! تو ظالم هستی و محمد الیق

روی زمین افتاد و پدرم دست او را گرفت و از زمین بلند کرد،  گیرم، زید با بیهوشی به عهده می

داری؟  سپس گفت: ای زید! اگر این درخت به سخن بیاید و رو به من حرکت کند، آیا دست برمی

گفت: بلی. پدرم درخت را صدا زد و آمد تا روی سر آنان قرار گرفت و بر روی سرشان سایه افکند. 

تر از تو است، از او دست بردار وگرنه تو را به  تی و محمد مستحقسپس گفت: ای زید! تو ظالم هس

رسانم. زید بیهوش شد و روی زمین افتاد، پدرم دستش را گرفت و درخت به جای خودش  قتل می

رو نشود، زید برگشت و در همان روز  برگشت، زید قسم خورد دیگر با پدرم منازعه نکند و با او روبه

گویی به نزد تو  او گفت: از طرف ساحر دروغ  ان رفت و بر او وارد شد، بهبه نزد عبدالملک بن مرو

ای به عامل  چه را که دیده بود، بازگو کرد و عبدالملک نامه ام و نباید او را زنده بگذاری و آن آمده

خودش در مدینه نوشت که محمد بن علی را دست بسته برای من بفرست، عبدالملک به زید گفت: 

 .١رسانی؟ گفت: بلی ن او را به تو بسپارم او را به قتل میآیا اگر کشت

                                           
 ).٣/٥٦: (إثبات الهداة)، ٤٦/٣٢٩: (البحار)، ٢٣٠: (الخرائج والجرائح -١
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آیا اهل بیت اینها هستند؟ ای شیعیان! جواب دهید، مگر مدح و ستایش هیچ یکی از آنها بدون 

 گفتم این روایات نیازی به تعلیق ندارند، اّما اشکالی 
ً
ذم و غیبت دیگری ممکن نیست؟ چنان که قبال

های آن وجود دارد، چنان که  چه که در دّره مکه داناتر هستند به آنندارد که چیزی بگویم: اهل 

دهد که چاقو و سنگ و درخت در آن روزی که  دوست دارم بگویم: به درستی این روایت نشان می

 گفتند؟ کرد، سخن نمی ادعای امامت می  در برابر علی  ابوبکر

 پراکندگی شیعه پس از وفات امام باقر
چنان که خود -گیری شیعه را پس از باقر  موضع امام بعدی برسیم در اینجا موضعپیش از آن که به 

گوید: هنگامی که ابوجعفر فوت کرد، یاران او به دو دسته  م. نوبختی مییکن یان میب -اند آنها گفته

ای از آنها قائل به امامت محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن  تقسیم شدند: دسته

بردند که او قائم آل محمد  ودند که بیرون از مدینه بود، اما در آنجا کشته شد و گمان میطالب ب ابی

در   میرد، بلکه گفتند: او زنده است و نمی باشد و او کشته نشده است، می است و امام مهدی او می

کوه  در مسیر مکه و در طرف چپ قرار گرفته است، آن  که  کوهی معروف به کوه علمیه اقامت گزیده

فرموده:  بسیار بزرگ است و او (محمد بن عبدالله) در آن کوه اقامت گزیده، زیرا رسول الله

مهدی همنام من است و نام پدرش نیز با نام پدرم یکی است، برادر او ابراهیم بن عبدالله بن حسن 

کردند، او  است؛ ایشان از بصره ظاهر شدند و مردم را به امامت برادرش (محمد بن عبدالله) دعوت

قدرت فراوانی به دست آورد، پس منصور اسب سوارانی را به سوی او فرستاد، لذا بعد از جنگی که 

 در میان آنها اتفاق افتاد، کشته شد.

ی بن سعید این گفتار را ظاهر کرد و این  مغیره  هنگامی که ابوجعفر محمد بن علی فوت کرد که

عبدالله جعفر بن محمد از او تبری کردند و او را ترک کردند،  ابیقول را شایع گرداند؛ شیعیان یاران 

گذاری کرد و  پس او گمان برد که اینها رافضی هستند و مغیره بود که آنها را به این نام (رافضی) نام

کردند که حسین بن علی به او وصیت  برخی از یاران مغیره برای خود امام را قرار دادند و گمان می

کرد که ابوجعفر  سپس علی بن حسین به او وصیت نموده است، سپس گمان می نموده است و

کند، تنها او امام است و امامت  محمد بن علی به او وصیت نموده است و تا مهدی ظهور می

گفتند: امامت در میان فرزندان علی بن ابی  کردند و می عبدالله جعفر بن محمد را انکار می ابی

بن  هحمد بن علی وجود ندارد و تا هنگام ظهور مهدی، امامت با مغیرطالب پس از ابی جعفر م

سعید است و این مغیره نزد آنها محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن است و او زنده و نمرده و 



 امامت در پرتو نصوص      132

 

بن سعید  هگذاری شدند، یعنی به نام مغیر مغیریه نام  کشته نشده است و این گروه یعنی یاران مغیره به

کرد که او پیامبر است و جبرئیل  دالله قسری؛ سپس امر مغیره ترقی کرد و گمان میغالم خالد بن عب

باره از او سؤال کرد، او نیز  از طرف خداوند برای او وحی آورده است، خالد بن عبدالله قسری در این

اعتراف نمود که ادعای پیامبری کرده است، لذا خالد را به سوی خودش دعوت کرد. خالد از او 

توبه کند، اما توبه نکرد و از قول خودش برنگشت، لذا خالد او را   توبه کرد و از او خواست کهطلب 

کند و قائل به تناسخ  ها را زنده می او مدعی بود که مرده  کشت و به دار آویخت. گفتنی است که

 ارواح بود و یاران او تاکنون نیز چنین ادعایی دارند.

عبدالله جعفر بن محمد  جعفر محمدبن علی قائل به امامت ابی یو اّما گروه دیگری از یاران اب

ی آنان در زمان حیات امامشان همواره بر امامت  به جز چند نفر، همه  ذکر است که  شدند، الزم به

وی ثابت ماندند. هنگامی که جعفر بن محمد به امامت پسرش اسماعیل اشاره نمود و سپس در 

رد، این گروه از امامت جعفر بازگشتند و گفتند: او به ما دروغ زمان حیات خودش اسماعیل فوت ک

گوید که ممکن نباشد و بر علیه  گوید و چیزی را نمی گفته و امام نبوده است، زیرا امام دروغ نمی

از امامت اسماعیل پشیمان شده (اهل تشیع معتقد   جعفر حکم کردند و گفتند: او گفته: خداوند

 در آن مورد فکر کرده و پشیمان شده به بداء هستند، بدا یع
ً
 تصمیمی گرفته و بعدا

ً
نی خداوند قبال

 گفته بود: 
ً
است و این جعفر هنگامی که دید، پسرش اسماعیل قبل از خودش فوت کرد و او قبال

مترجم). این گروه بداء و مشیئت الهی  -اسماعیل امام پس از خودم است، این گروه پشیمان شدند 

 گفتند: این باطل و جائز نیست.انکار نمودند و 

بود: ائمه شیعه برای   به یارانش گفته  قول بتریه و سلیمان بن جریر تمایل پیدا کردند که  و به

گو  اند و تا این دو مقوله باشد، شیعیان هرگز ائمه خود را دروغ شیعیان خود دو مقوله را وضع کرده

ی تقیه. و اّما بداء: ائمه شیعه هنگامی که خودشان  اجازهدانند و این دو مقوله عبارتند از : بداء و  نمی

گاهی از گذشته و آیندهپیامبران در برابر امتان (در  هشان به منزلرا در مقابل شیعیان و اخبار به   علم و آ

گفتند: فردا و در روزهای آینده چنین و  دانستند و به شیعیان خود می دهد) می چه که فردا رخ می آن

مگر ما به  :گفتند به شیعیانشان می ،افتاد اتفاق می ،گفتند اگر آن چیزی که می . لذاودش  چنان می

دانیم و  می ،اند چه را که پیامبران دانسته ما از طرف خداوند آن ،افتد چین اتفاقی می  که شما نگفتیم

 بودند،  گفته  که یاگر آن چیزاما داریم و  ، ای که پیامبر داشته مانند آن وسیله  میان ما و خداوند

  .خداوند در مورد آن چیز فکر کرده و پشیمان شده است :گفتند به شیعیان خود می .افتاد اتفاقی نمی
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ها را  جواب  شیعه جواب سؤاالت فراوانی را از ائمه جویا شدند و شیعیان آن که آنگاهو اما تقیه: 

ها را به خاطر تفاوت زمانی  ه جوابها را نوشته و تدوین کردند و ائمه این هم حفظ نمودند و آن

ی  ی این مسائل در یک روز و یک ماه اتفاق نافتاده بود، بلکه در فاصله حفظ نکرده بودند، زیرا همه

های متفاوت اتفاق افتاده بود و در یک مسئله چند تا جواب متضاد  های متباین و زمان ها و ماه سال

ب گرفته بودند، هنگامی که شیعیان در ائمه خود گرفته بودند و در مسائلی مختلف یک نوع جوا

ها را به ائمه رد نمودند و در این مورد از ائمه سؤال  کردند، این اختالف  چنین اختالفی مشاهده

کردند و گفتند: این همه اختالف از چیست و چگونه ممکن است؟ ائمه در جواب گفتند: ما به 

دهیم  گونه که دوست داریم و هر طور بخواهیم، جواب میایم، ما هر ها را داده خاطر تقیه این جواب

دانیم بقاء ما و شما در چیست و  دانیم و همچنین می و این حق ما است و ما مصلحت شما را می

شود؟ و  ها دروغ صادر می وقت از این  چگونه دست دشمن را از سر خود و شما کوتاه کنیم؛ پس چه

جعفر به سلیمان بن جریر  خاطر این قول گروهی از یاران ابیشناسند؟ به  چگونه حق را از باطل می

 .١تمایل پیدا کردند و قول به امامت جعفر را ترک نمودند

-جعفر محمد بن علی بن حسین  نوبختی پیش از آن، ذکر کرده کسانی که قائل به امامت ابی

ایشان ثابت ماندند، و آن همواره تا فوت او بر امامت   بودند، جز افراد کمی، بقیه -شکافنده علم

کرد از ابوجعفر سؤالی کرده و  نام عمر بن ریاح شنیده بودند که گمان می  تعداد اندک از شخصی بنه

گردد و همان مسئله را پرسیده، اما  جوابی دریافت نموده است، سپس در سال دیگری پیش او برمی

گوید: این مخالف  ابوجعفر میابوجعفر برخالف جواب اولی جواب داده است، لذا این شخص به 

های ما بر وجه  گوید: گاهی اوقات جواب جوابی است که در سال گذشته داده بودی. ابوجعفر می

  تقیه است، این شخص در امامت و امر ابوجعفر به شک و گمان افتاد و با یکی از یاران ابوجعفر به

سؤالی نمودم، او جوابی به من داد و نام محمد بن قیس مالقات نمود و به او گفت: من از ابوجعفر 

در سال بعدی همان سؤال را از او پرسیدم، اما جوابی برخالف جواب اولی را به من داده است و به 

این خاطر   داند که من به ام و خداوند می گونه جواب دادی؟ گفت: تقیه نموده ابوجعفر گفتم: چرا این

دهد، عمل  گوید و فتوی می چه که او می ام به آن داشته تصمیم صحیح و قاطع  ام که از او سؤال کرده

من از چنین   نمایم و تدین را دنبال گیرم. لذا هیچ گونه توجیهی ندارد که از من تقیه کند، در حالی که

احوالی برخوردار هستم. محمد بن قیس گفت: شاید کسی در آنجاه حضور داشته و از او تقیه 

                                           
 ).٦٦-٦٢: (فرق الشیعة -١



 امامت در پرتو نصوص      134

 

آن دو سؤال به جز من هیچ کس دیگری در مجلس او وجود نداشت،  نموده؟ گفت: در هنگام پرسیدن

چه را که سال گذشته جواب داده بود،  و آن  خیر ایشان هر دو جواب را از روی شانس بیان داشته

فراموش کرده بود و حفظ نداشت تا همانند آن جواب دهد، پس آن شخص از امامت ابوجعفر برگشت 

تواند امام باشد، و امام نیست کسی که با  سایلی را بدهد هرگز نمیو گفت: کسی که به باطل جواب م

چه که خداوند واجب نموده است، فتوی دهد و امام نیست کسی که جامه  از تقیه، به غیر آن  استفاده

راه   بیرون برود و امر به معروف و نهی از منکر را به  خود را پهن کند و دِر خود را قفل نماید. امام باید به

 .١اندازد، به این سبب به قول بتریه تمایل پیدا کرد و کسانی نیز با او تمایل پیدا کردند

گوید: احکام دینی چنان با  در اینجا سخن صاحب حدائق در مورد تقیه به ذهنم خورد که می

 .٢باشند جز مقدار اندکی، تمامی احکامات خالی از یقین می  به  اند که  شده  آمیخته  تقیه

ای دیگری گفته: به درستی بسیاری از اختالفات واقع در اخبار ما بلکه تمام اختالفات و در ج

که در  شود مگر این . حتی طوسی شیخ طائفه شیعه گفته: خبری پیدا نمی٣نشأت گرفته از تقیه است

که منافی آن در مقابل  ماند مگر این مقابل آن خبر، ضدی وجود دارد و هیچ حدیثی سالم نمی

 .٤اند که گفته: به این سبب بسیاری از شیعه مذهب خود را ترک نموده ست... تا اینموجود ا

 و یارانش در برابر نص / موضع امام جعفر صادق
چه  ی زیادی با آن به بحث امام جعفر صادق و یارانش رسیدیم، اما بدون شک با رسیدن ما به اینجا فاصله

نمایم  ی محترم توصیه می ایم، لذا به خواننده نمودیم، گرفته ی امامت و جایگاه آن در مقدمه ذکر که درباره

 مطالعه می چه که گذشت بکند تا وجوه داللت آن مروری گذرا بر آن
ً
 کند، بفهمد.  چه را که بعدا

 مطالعه خواهید کرد، هر روز تا به  سپس فراموش نکنید آن
ً
امروز بیشتر انتشار یافته   چه را که بعدا

 پس از  هجری می ١٤٨است که متوفی سال   مام صادقاست، مراد زمان ا
ً
باشد یعنی تقریبا

مخفی ماندن نصی از نصوصی   . و این، بیانگر آن است کهع گذشت یک و نیم قرن بر بعثت پیامبر

 محال است، خواه برای دشمنانی که به گمان 
ً
 خواهید دید، اگر حقیقتا محال نباشد، تقریبا

ً
که بعدا

 اند یا برای خود ائمه و پیروانشان. مخفی و پوشیده نگه داشته شیعه این نصوص را
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یاران پدر و   حال و وضع بهتری نسبت به  گوئیم: یاران صادق کنیم و می مطلب را شروع می 

اطالعی از امام و ائمه  اطالعی از ائمه و امام ندارند، و این جهل و بی جدش در خصوص جهل و بی

ی  ون شناخت آنان مرده باشد، مرگش جاهلی است و یا تا لحظهمستوجب آن است که هر کس بد

 باشند.  و اعمالش مردود می  سؤال از امام زمانش هیچ یک از اعمالش مورد قبول واقع نشده

گذارد و  و آن طور که پیدا است مسئله جهل به این نص هیچ یک از یاران امام را بر جای نمی

 خواهید دید، شامل خانوادهشود، بلکه چنان که  همگی را شامل می
ً
شود؛ ولی ما  ی امام هم می بعدا

 گفته
ً
 کنیم تا موضوع به درازا نکشد. ایم در هر موضوعی به چند تا مثال اکتفا می چنان که قبال

عبدالله گفتم: فدایت شوم و خدا بکند پیش از تو  از داود بن کثیر روایت شده که گفته: به ابی

رسد. پس او  رسد؟ گفت: به پسرم موسی می ، امر امامت به چه کسی میبیمریم، اگر شما فوت کنید

ام، سپس نزدیک به سی سال طول  فوت کرد و به خدا قسم یک لحظه در امامت موسی شک نکرده

کشید و پیش ابوالحسن موسی آمدم، به او گفتم: فدایت شوم اگر شما فوت کنید، امر امامت به چه 

 .١یرسد؟ گفت: به پسرم عل کسی می

 کنیم، زیرا وجه داللت واضح است. خواننده را به تعلیقات خود بر این روایت و امثال آن خسته نمی

گفت: خدمت سرورم جعفر بن محمد رسیدم، گفتم: ای   از مفضل بن عمر روایت شده که

باشد؟ گفت: ای مفضل! امام پس از  گفتی که پس از تو چه کسی خلیفه می سرورم! کاش به ما می

 کند. . طبق این روایت هر کدام از این روایات دیگری را از اعتبار ساقط می٢رزندم موسی استمن ف

  عبیدالله رسیدم، در خدمت او نشسته بودم که گفت: خدمت ابی  از ابراهیم کرخی روایت شده که

شدم و او  خاطر احترام برای او بلند  ای بود، وارد شد، به ناگهان ابوالحسن موسی بن جعفر که پسر بچه

 .٣را بوسیدم و نشستم. ابوعبدالله گفت: ای ابراهیم! به درستی او پس از من صاحب و امام تو است

عبدالله گفتم: از خدایی که از طرف پدرت این   گفته: به ابی  از معاذ بن کثیر روایت شده که

شد، گفت: خداوند خواهم که پس از خودت همانند آن را به تو ببخ جایگاه را به تو داده است، می

بخشیده است. گفتم: فدایت شوم او چه کسی است؟ به عبد صالحی که خوابیده بود، اشاره کرد و 
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 .١ای بود، یعنی کاظم گفت: آن شخِص خوابیده است و در آن روز پسر بچه

گفت: خدمت علی جعفر بن محمد در منزلش   از عبدالرحمان بن حجاج روایت شده که

ش مسجدی داشت و در آن مسجد مشغول دعا بود و در طرف راست او موسی ا رسیدم. او در خانه

گفت. به او گفتم: خداوند من را فدایت کند، خود  برای دعاهای او آمین می  بن جعفر قرار داشت که

ام، چه کسی  گذاری تو از همه چیز بریده دانی که مدتی است در خدمت تو هستم و برای خدمت می

موسی زره را پوشیده   گیرد؟ گفت: ای عبدالرحمن! به درستی که را به دست میپس از تو امر امامت 

 .٢است، به او گفتم: دیگر به هیچ چیزی نیاز ندارم  و بر آن تسلط یافته

 با وجود آن باز جاهل به ائمه باشد.  من ندانستم فایده این همه خدمت چه بود که

از مرگ   عبدالله گفتم: پدر و مادرم فدایت، هر لحظه ابیگوید: به   از ابن حازم روایت شده که

رسد؟ ابوعبدالله دستش را  شویم، اگر تو فوت کردی، امر امامت به چه کسی می بیشتر نزدیک می

 .٣ت کردم این، صاحب و امام شما استالحسن گذاشت و گفت: اگر من فو روی شانه ابن

عبدالله سؤال کردم،  صاحب امر امامت از ابیی  گوید: درباره  از صفوان جمال روایت شده که

ای  که هنوز بچه بود و بزغاله کند. ابوالحسن در حالی گفت: صاحب این امر، لهو و لعب نمی

گفت: برای خدایت سجده کن. ابوعبدالله او را در  می  همراه داشت، آمد و به آن بزغاله  مصنوعی به

 . ٤کنی ی کسی که لهو و لعب نمیآغوش گرفت و گفت: پدر و مادرم فدایت شود، ا

  جعفر بودم که گوید: من نزد ابی این روایت و روایت محمد بن مسلم را با هم تطبیق بده که می

که بر سر او گیسو قرار داشت و عصایش در دستش بود و  ناگهان پسرش جعفر وارد شد و در حالی

 .٥در و مادرم فدایت لهو و لعب مکنکرد. باقر او را در آغوش گرفت و سپس گفت: پ به آن بازی می

بینیم که صادق معتقد  در این دو روایت خوب تأمل کن و تضاد آنها را ببین، در روایت اولی می

عصایش را در   بینیم که که در روایت بعدی او را می کند، در حالی است که امام لهو و لعب نمی
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 کند. دست دارد و با آن لهو و لعب و بازی می

عبدالله بودم که مریض بود، ایشان رویش را از من  گوید: نزد ابی  بن یزید روایت شده کهاز عمر 

آید،  دانم که در این مریضی چه بر سر او می چرخانید و رو به دیوار نمود. به خود گفتم: من چه می

د و گفت: او رو به من کر  ی امام پس از خودش از او سؤال نکنم. من در این فکر بودم که چرا درباره

 .١برید، این بیماری من چیزی نیست چنین نیست که تو گمان می

ی  یحیی بن اسحاق از پدرش روایت نموده که گوید: خدمت ابوعبدالله رسیدم و از او درباره

صاحب امر امامت سؤال کردم؟ گفت: صاحب حیوان است، موسی در قسمتی از خانه قرار داشت و 

 .٢گفت: برای آن خدایی که تو را خلق نموده، سجده کن به آن می  د کهای مصنوعی بو همراه او بزغاله

عبدالله گفتم: مردی از طائفه عجیله به من گفت:  گوید: به ابی  از سلمه بن محرز روایت شده که

سپارد، سپس  ماند، شاید یکی دو سال دیگر بماند، دیگر او جان می این پیرمرد تا کی برای شما می

به   ید که به او نگاه کنید؟ ابوعبدالله گفت: چرا به او نگفتید: اینک موسی بن جعفرشما کسی را ندار

 .٣ایم که برای او مباح است ای را برای او خریده بلوغ رسیده است و جاریه

شوند و از  به هارون بن سعید عجلی نسبت داده می  های زیدیه است که عجیله یکی از فرقه

 باشند. ضعفاء زیدیه می

ی جهل و نادانی هارون بن سعید و جهل  ی عجیلی و درباره دهم که درباره شما می  ق را بهاین ح

جواب ماند (تا ابوعبدالله گفت: چرا نگفتی این موسی...  و بی  بن محرز) که آشفته  راوی (سلمه

 مترجم) سؤال کنی. اما در خصوص زید و زیدیه انشاءالله به زودی بحث خواهیم راند.

گوید: به ابو ابراهیم موسی بن جعفر گفتم: در خصوص   قابوس روایت شده کهاز نصر بن 

باشد؟ او به من خبر داد که امام  چه کسی جانشین پس از شما می  امامت از پدرت سؤال کردم که

باشید. پس هنگامی که ابوعبدالله فوت کرد، مردم از چپ و راست متفرق شدند، اما من و  شما می

امام پس از تو چه   را پذیرفتیم و قائل به امامت تو شدیم، حال به ما خبر بده که یارانم امامت شما

 .٤کسی است؟ گفت: پسرم علی
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گوید: ابوالحسن گفت:  نعیم بن قابوس در این قضیه شریک برادرش نصر بن قابوس است که می

بهتر حرفهایم را  ی فرزندام باشد و از همه امام پس از من فرزندم علی است، او فرزند ارشد من می

کند، در  کند و از همه فرمانبردارتر است، همراه من کتاب الجعفر و الجامعه را نگاه می گوش می

 .١کند مگر پیامبر یا وصی پیامبری و اال هیچ کس دیگری به این کتاب نگاه نمی  که حالی

  نیازی نیست کهچه را که ابوابراهیم به قابوس خبر داد، چیز جدیدی نبود، زیرا  بدون شک آن

ای که معلوم و مشخص شده چه احتیاجی  چیزی که معلوم و مشخص است، تکرار گردد (و مسئله

 به تکرار دارد؟ مترجم).

ی  خواستم درباره از عیسی بن شلقان روایت شده: خدمت علی بن ابی عبدالله رسیدم و می

فت: ای عیسی! چه چیزی مانع الخطاب از او سؤال کنم، پیش از آن که بنشینم شروع کرد و گ ابی

خواهی از او سؤال کنی؟ عیسی گفت: پیش  مالقات فرزندم بیایید و آنچه را که می  شما است که به

سپس عیسی خدمت  -خواست، جواب داد  پس او از همان ابتداء هر چه را می -عبد صالح رفتم 

ردی؟ به او گفتم: پدر و مادرم ابی عبدالله بازگشت و ابی عبدالله به او گفت: ای عیسی! چه کار ک

چه را  های خود را با او مطرح کنم، به تمام آن فدایت شوند، خدمت او رسیدم، پیش از آن که سؤال

خواستم بپرسم، جواب داد، در آن هنگام فهمیدم که به خدا قسم، او صاحب امر امامت  که می

را که در قرآن است، از او بپرسی، چه  است. گفت: ای عیسی! این یکی پسرم که دیدی، اگر تمام آن

گاهی جواب خواهد داد. سپس همان روز ابوعبدالله پسرش را از میان نویسندگان  از روی علم و آ

 .٢بیرون کشید و از همان روز دانستم که او صاحب امر امامت است

 است؟  روزی برای ابن شلقان بوده  دانم آن روز چه نمی

عبدالله رسیدم؛ از او سؤال کردم،  گوید: خدمت عبدالله بن ابی  از هشام بن سالم روایت شده که

داند، در آن هنگام چه  مترجم) خدا می-اما هیچی را از او ندیدم (یعنی توانایی حرف زدن را نداشت 

که ابوعبدالله جانشینی را برای خودش قرار  و ترسیدم از این چیزها و چه فکرهایی به من رسیدند، 

کردم و از پیامبر طلب فریادرسی  آمدم و از خدا طلب می  پیش قبر پیامبر خدانداده باشد، لذا 

چه که بر آنها  پذیرم، سپس فکر کردم در مورد آن کردم. سپس فکر کردم و گفتم: قول زنادقه را می می

ا مترجم) دیدم قول آنها انسان ر -ی نظرات و تبعات اعتقاد آنها فکر کردم  شود (یعنی درباره وارد می

                                           
 ).٤٩/٢٠: (البحار)، ٣٠٤( إعالم الوری)، ٣/٢٤: (البصائر)، ١/٣١: (عیون أخبار الرضا -١

 ).٣/١٦٥: (إثبات الهداة)، ٤٨/٢٤: (البحار)، ٣/٤١١: (مناقبـال)، ١٩٣: (قرب اإلسناد -٢
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کنم  کنیم، امر به معروف و نهی از منکر می کشاند. سپس گفتم: قول خوارج را قبول می به تباهی می

ی قول آنها فکر کردم و دیدم قول آنها نیز  میرم، سپس درباره زنم تا می خدا شمشیرم را می  و در راه

ی اعتقاد آنها و  درباره  هپذیرم، اما باز ک کشاند، سپس گفتم: قول مرجئه را می انسان را به تباهی می

فکر   شود، فکرکردم، دیدم اعتقاد آنها هم فاسد است. در آن هنگام که چه بر اعتقاد آنها وارد می آن

عبدالله از کنار من گذشت، به من گفت: آیا  ای از بردگان ابی رفتم، ناگهان برده کردم و راه می می

و کسب کنم؟ گفتم: بلی. آن غالم رفت و کمی الحسن را برای ت ی ورود بر ابی دوست داری اجازه

عبدالله برو. هنگامی که ابوالحسن به من نگاه کرد، شروع  بعد برگشت و گفت: بلند شو و پیش ابی

کرد و به من گفت: ای هشام! نه قول زنادقه، نه قول مرجئه و نه قول قدریه را دنبال گیر، ولیکن نزد ما 

 .١خواستم به من جواب داد چه را که می از او سؤال کردم و آنبیا. گفتم: تو صاحب من هستی، سپس 

ای بوده؟ تعجب  ها فکر کند، بر چه عقیده ی این فرقه که درباره دانم این هشام قبل از این نمی

 خدمت
ً
گذار آنها بوده است و اما  اینجا است که او مودت و محبت آل بیت را داشته و مدتی رسما

بود، خداوند هشام  او پنهان و مخفی مانده که اگر آن مسئله (امامت) نمی ای از دانم چرا مسئله نمی

 برند. چنان که شیعه گمان می -کرد. به این اعتبار که ائمه علت خلق موجودات هستند را خلق نمی

نام حسن بن عبدالله داشتم، او   ای به گوید: من عموزاده  از محمد بن فالن رافعی روایت شده که

کرد و گاهی اوقات  بود و از عابدترین افراد زمان خودش بود، سلطان با او مالقات می انسان زاهدی

کرد و او را امر به معروف و نهی از منکر  شد و سلطان نصیحت می با گفتار سخت مواجه سلطان می

کرد، همواره حالت او چنین بود تا روزی که  کرد، و به خاطر صالحیتش سلطان از او قبول می می

لحسن موسی وارد مسجد شد و او را دید و به او نزدیک شد، سپس به او گفت: ای ابوعلی! چه ابوا

قدر دوست دارم آن حالتی را که تو داری و چه قدر به دیدار تو خوشحالم، اما تو شناخت و معرفتی 

را ندارید. برو معرفت و شناخت را طلب کن. گفت: فدایت شوم، معرفت و شناخت چیست؟ 

به او گفت: برو یاد بگیر و حدیث را طلب کن. پرسید: از چه کسی؟ گفت: از فقهای اهل ابوالحسن 

گوید: رفت و با فقهای مدینه گفت و  مدینه و سپس حدیث را بر من عرضه کن. محمد بن فالن می

چه را که شنیده بود، بازگو کرد. ایشان همه را ساقط  گو کرد، سپس برگشت و نزد ابوالحسن موسی آن

این مرد   طل اعالم کرد و سپس به او گفت: برو معرفت و شناخت را طلب کن. گفتنی است کهو با

                                           
نگاه کن قصه )، باز هم ٣/١٧٦: (الهداةإثبات )، ١/٣٥٢: (الکافی)، ٥١، ٤٨/٥٠: (البحار)، ٥/٦٨: (البصائر -١

 ).٣/٥٩: (إثبات الهداةشبیه آن که برای حمزه بن محمد طیار رخ داده است در کتاب 
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که  کرد تا این داد و همواره ابوالحسن را مراقبت می (یعنی حسن بن عبدالله) به خودش اهمیت می

وقتی ابوالحسن به باغش وارد شد، دنبال او را گرفت، در راه به او رسید و گفت: فدایت شوم من 

کنید؟ پس ابوالحسن  برم؛ چرا بر شناخت و معرفت راهنمایم نمی می  خداوند  شکایت تو را به

ی  علی امیرالمؤمنین بود و درباره  ی امیرالمؤمنین به او خبر داد و گفت: پس از رسول خدا درباره

پس از  امارت ابوبکر و عمر به او خبر داد، پس او از ابوالحسن پذیرفت. سپس گفت: حال چه کسی

که به خودش رسید، سپس  تا این ب امیرالمؤمنین است؟ گفت: حسن و حسین  علی

چه کسی است؟ گفت: اگر به تو خبر   ابوالحسن ساکت شد. پرسید: فدایت شوم امروز امامت به

کنی؟ گفت: بلی فدایت شوم. گفت: خودم هستم. گفت: فدایت شوم چگونه قبول  دهم، قبول می

ام غیالن اشاره   درختکنم؟ و به چه چیزی استدالل کنم؟ ابوالحسن گفت: پیش آن درخت برو (به 

گوید: پیش درخت  گوید: بیا، حسن بن عبدالله می کرد) رو به آن بگو: موسی بن جعفر به تو می

که در مقابل ابوالحسن ایستاد، سپس  رفت تا این روی زمین راه می  آمدم. گفت: به خدا قسم دیدم که

 .١ابوالحسن به آن درخت اشاره نمود و درخت به جای خودش برگشت

باشد، اما عبادت و  دانم ایشان چگونه عابدترین و زاهدترین فرد زمان خودش می گویم: نمی می 

شود به درخت ام  که کاظم ناچار می زهدش او را به شناخت امام و ائمه وادار ننموده است تا این

ر حال مترجم). به ه -برود (تا حسن بن عبدالله تصدیق کند   روی زمین راه  غیالن دستور دهد که

 این روایت از فوائدی خالی نیست از جمله: 

آن طور که پیدا است ام غیالن در زمان امام اول مطیع و فرمانبردار نبوده است و إال بر علیه  -١

 نمود. خلیفه اول بدان استدالل می

 احادیث فقهاء مدینه همگی ساقط و باطل هستند. -٢

ناگهان ابوالحسن   خدمت ابی عبدالله بودم کهگفت: در   از ابن ابراهیم کوفی روایت شده که

در سنین کودکی بودند، من جهت استقبال از او بلند شدم و   روز موسی بن جعفر وارد شد، ایشان آن

سرش را بوسیدم و بر جای خود نشستم. ابوعبدالله خطاب به من گفت: ای ابوابراهیم! او صاحب 

گاه باش کسانی درباره او رسند و کسان دیگری خوشبخت  به هالکت می تو است، پس از من آ

گاه باش، خداوند از پشت او  می شوند. خداوند قاتل او را لعنت کند و عذابش را چند برابر کند، آ

                                           
: إعالم الوری)، ١/٣٥٢: (الکافی)، ٦١/١٨٨) (٤٨/٥٢: (البحار)، ٢٣٥: (الخرائج و الجرائح)، ٥/٦٩: (البصائر -١

 ).٤/٢٨٨: (المناقب)، ٢٩٢(
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که گفت: مردی از بردگان  کشد.... تا این بهترین افراد اهل زمین در زمان خودش را بیرون می

خواستم  پانزده بار نزد ابوعبدالله برگشتم و می امیه داخل شد و حرف و کالم ما را قطع کرد، بنی

کالمی که شروع کرده بودیم، به پایان برسانیم، اما نتوانستیم کالم را به پایان برسانیم. سال بعدی به 

عبدالله. مترجم)  ی کالم ابی به من گفت: ای ابوابراهیم! (دنباله  خدمت او رسیدم، او نشسته بود که

ی ناراحتیها و مشکالت شیعیانش  های طوالنی، برطرف کننده یبتها و ستمها و مص او پس از سختی

او برای تو کافی   باشد! ای ابوابراهیم! براستی که است. خوشا به حال آن کسی که در آن زمان می

است. ابوابراهیم گفت: به هیچ چیزی خوشایندتر از آن برنگشتم و هیچ چیزی در دل من از آن 

 .١خوشایندتر نبود

کس حق دارد سؤال کند علت پانزده بار تکرار سؤال ابوابراهیم چیست؟ (که پانزده بار نزد  هر

خواهد کالم را به پایان برساند. مترجم) و حق دارد سؤال کند علت جهل  رود و می ابی عبدالله می

 ابوابراهیم به امام پس از صادق چیست؟.

طرف ابی عبدالله به خاطر وارد شدن و هرکسی حق دارد سؤال کند علت قطع نمودن کالم از 

امیه چیست و علت منتظر ماندن ابوابراهیم تا سال آینده چیست؟ بدون شک نص  یکی از بردگان بنی

مخفی و پوشیده نبوده نه از  -ی باب ذکر شد  به گمان شیعه چنان که در مقدمه -بر ائمه   پیامبر

عبدالله ناچار به  بوابراهیم ناچار به انتظار آن بماند و ابیکه ا امیه و نه از ابوابراهیم تا این بردگان بنی

مرد و او  در این فاصله می  اگر ابوعبدالله  قطع نمودن کالم باشد، چه رسد به سرنوشت ابوابراهیم که

 برند. امام خودش را نمیشناخت، چنان که شیعه گمان می

ائمه دوازده نفر هستند. گفتم:  گفت:  از علقمه بن محمد حضرمی از امام صادق روایت شده که

طالب،  نمائی؟ گفت: از میان گذشتگان علی بن ابی ای فرزند رسول خدا! آنها را به من معرفی می

! پس از تو چه کسی  حسن، حسین، علی بن حسین و محمد بن علی. گفتم: ای فرزند رسول خدا

من است. گفتم: پس از موسی او امام پس از   ام که است؟ گفت: من به پسرم موسی وصیت نموده

چه کسی است؟ گفت: فرزندش علی که او را رضا گویند، در سرزمین غربت و در خراسان دفن 

شود. سپس بعد از علی فرزند او محمد و پس از محمد فرزندش علی و پس از علی فرزندش  می

 . ٢باشد حسن و مهدی از فرزندان حسن می

                                           
 ).٥٢/١٢٩) (٤٨/١٥) (٣٦/٤٠١: (البحار)، ٤٣: (غیبة النعمانی)، ٣١٤: (الدین کمال -١
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 امامت در پرتو نصوص      142

 

ام،  گوید: من به پسرم موسی وصیت نموده له که میدر اینجا مقداری توقف کن و در این جم

 تأمل کن.

عبدالله عرض کردم: شخصی والیت شما را قبول دارد،  گفت: به ابی  یعفور روایت شده که از ابی

کند  داند و گمان می داند، حرام شما را حرام می از دشمنان شما بیزار است، حالل شما را حالل می

ائمه و   که گوید: آنها با وجود این شود، اما می است و از شما خارج نمیکه امر والیت در میان شما 

قاده هستند، در میان خودشان اختالف دارند. هرگاه بر شخصی اجتماع کردند و گفتند: این (یعنی 

 . ١گوئیم: این (امام باشد) این امام باشد) ما می

کند و  همترین مسئله را فراموش میگوید، اما م یعفور چگونه همه چیز را می دانم این ابی نمی

 دشمنان چه کسانی هستند.  داند که خوب می  جوید که بدون شک خواننده امام از دشمنانی تبری می

ناگهان پیرمردی که پشتش   گوید: در خدمت امام صادق بودم که  از مسعده روایت شده که

ز سالم و احوال پرسی گفت: ای خمیده بود و روی عصایش تکیه نموده بود، خدمت او آمد و بعد ا

را ببوسم. دستش را به او داد و بوسید، سپس گریست.  دستت را به من بده تا آن  فرزند رسول الله

! فدایت شوم، صد  کنی؟ گفت: ای فرزند رسول الله ابوعبدالله گفت: ای پیرمرد! چرا گریه می

کند و  (یعنی در این ماه ظهور می -ال گویم این ماه و این س می -سال است منتظر قائم شما هستم 

اند و اجلم نزدیک  هایم ضعیف شده کند) عمرم به پایان رسیده و استخوان یا در این سال ظهور می

شوید و آواره  بینم کشته می بینم، شما را می چه را که دوست دارم در میان شما نمی شده است، آن

عبدالله پر از  ند. حال چگونه گریه نکنم؟ چشمان ابیکن بینم پرواز می شوید و دشمنان شما را می می

اشک شدند، سپس گفت: ای پیرمرد! اگر خداوند طول عمرت را بدهد تا قائم ما قیام کند، پس تو 

ی بزرگان هستید و اگر مرگ بر تو وارد آمد و ُمردی، روز قیامت همراه آل بیت  همراه او و از زمره

 .٢محمد هستید و ما آل بیت او هستیم

در مورد این پیرمرد از خودت سؤال کن که چگونه مسئله قائم را دانسته و صد سال منتظر او 

گاهی داشته باشد؟ چگونه به مسئله ائمه جاهل بوده، در  که درباره مانده، بدون این ی ائمه اطالع و آ

را درک نموده و آنها را  س طالب که صادق، باقر، سیدالشهداء و برادرش و شاید علی بن ابی حالی

که  اند بدون این دیده است، بدون شک او در کنار هزاران شیعه بوده و هزاران شیعه در کنار او گذشته

                                           
 ).١/١٣٥: (إثبات الهداة)، ٢٣/٧٩: (البحار)، ٦٥: (غیبة النعمانی -١
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که در طول این قرن سؤالی در آن  تعداد ائمه پس از پیامبر برای او روشن شده باشد، چه رسد به این

که جاهل به  ایمان او چگونه بوده در حالی مورد ننموده است، خوب نماز، روزه، زکات، حج و بلکه

 ی بزرگان باشد؟ این اصل عظیم و مهم بوده است و چه بسیار نیازمند عمر بیشتر است تا در زمره

گفت: زراره پسرش عبید را به مدینه   از محمد بن عبدالله بن زراره از پدرش روایت شده که

ل کند، هنگامی که مسئله بر او سخت شد، مصحف را عبدالله سؤا اماِم پس از ابی  فرستاد تا راجع به

 . ١برداشت و گفت: هر کس این مصحف امامت او را ثابت کند او امام من است

جایگاه زراره نزد شیعه خیلی بزرگ است، اما تعجب اینجا است که شیعه این روایت را به روایت 

گفت: به امام   اند که انی روایت کردهاند. شیعه از ابراهیم بن محمد همد انگیزتری تعلیل کرده شگفت

! در مورد زراره به من خبر بده، آیا به حق پدرت اعتراف نموده و  رضا گفتم: ای فرزند رسول خدا

حق او را شناخته است؟ گفت: بلی. عرض کردم پس چرا فرزندش عبید را فرستاد تا در آن مورد 

یت نموده است؟ گفت: زراره، امر کسب خبر کند؟ مگر جعفر بن محمد صادق به چه کسی وص

آیا   دانست و پدرش بر او نص نهاده بود، اما پسرش را فرستاد تا از زبان پدرم بشنود که پدرم را می

جائز است که تقیه نکند و امارت ایشان و نص پدرش را بر امامت پدرم اظهار نماید؟ و هنگامی که 

دوست نداشت   م اظهار نظر کند، اما زرارهپسرش دیر کرد، از او درخواست شد که در مورد پدر

بدون دستور پدرم در آن مورد اقدام نماید. گفت: خداوندا! امام من کسی است که این مصحف 

 . ٢امامت او را در میان فرزندان جعفر بن محمد ثابت کند

ند که زراره پسرش را مکلف ک اند تا این گویم: در کجا خدا و رسولش بر کاظم نص نهاده من می

خستگی این سفر طوالنی را از عراق تا مدینه تحمل کند تا از او سؤال نماید، آیا جائز است تقیه   که

ها سال پیش از خلق  نکند و امر خود و نص پدرش را بر او اظهار نماید؟ آیا مسئله نص میلیون

ند؟ سپس از قول ا مخلوقات تمام نشده است و به پایان نرسیده؟ و آیا ائمه نام برده و تعیین نشده

کنند که گفت: پدر زراره بر امامت پدرم نص نهاده بود، چه فهمیده  شیعه که از امام رضا روایت می

 شود؟ می

یا خیر؟   گیری شیعه در مورد آن، و آیا مسئله امامت را ثابت کرده ی مصحف و موضع اما قضیه

 ان شاءالله در باب بعدی خواهید دید.

                                           
 ).٤٧/٣٣٩: (البحار)، ٨١: (الدین کمال -١

 ).٤٧/٣٣٨: (البحار)، ٣/١٦٢: (الهداة إثبات)، ٨١: (الدین کمال -٢
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عبدالله نشسته بودم ناگهان فرمود: ای ابا  گفت: روزی خدمت ابی  از ابوبصیر روایت شده که

شناسی؟ گفتم: بلی، به خداوندی که جز او اله و معبود به حقی وجود ندارد،  محمد! آیا امامت را می

اید و دست  ، پس شناختهیتو امام من هستی، و دستم را روی زانویش قرار دادم. فرمود: راست گفت

خواهم عالمت امام را به من بدهی؟ گفت: ای ابامحمد! پس از شناخت،  م: میبردار او نشو. گفت

گردی  شود. گفت: ای ابامحمد! به کوفه برمی عالمتی وجود ندارد. گفتم: به ایمان و یقینم زیاد می

شود و پس از آنها دو تا دختر  که عیسی فرزندت متولد شده و پس از عیسی محمد متولد می در حالی

ی جامعه ما همراه شیعیان ما و نام پدران و مادران و  وند و بدان آن دو پسرت در صحیفهش متولد می

شود، نوشته شده است و صحیفه جامعه  چه تا روز قیامت از آنها متولد می اجداد و انساب آنها و آن

 .١نام آنها درج شده بود  را که زرد رنگ بود، بیرون آورد در حالی که

شخص مورد بحث ما (یعنی ابوبصیر) نزدیک است که نجات پیدا کند، اما آید  طور که بر می آن

کند، و اما مسئله این صحیفه  سؤال او و نیز طلب عالمت امام از طرف او، نجات او را کم رنگ می

جامعه زرد رنگ بوده یا سبز رنگ و آیا با هر دو دست آن را بیرون کشیده یا با یک دست آن طور که 

 کوچکی بوده، و خودت در علت کوچکی آن خوب دقت کن.  هآید، صحیف برمی

گاه  گوید: سوگند یاد کردم که تا قائم آل محمد قیام نکند، هیچ  اصم از کرام روایت نموده که

ت سوگند یاد کرده و عبدالله رسیدم و عرض کردم: مردی از شیعیان روزانه طعام نخورم. خدمت ابی

دو !. جز ای کرام :گفت .کند مینخورد تا قائم آل محمد ظهور گاه روزانه طعام  نذر نموده که هیچ

 . ٢روزه بگیر را  بقیه روز عید و سه روز ایام التشریق و هنگام مسافرت

عبدالله فرزندش کاظم است  دانست که امام پس از ابی روشن است شخص مورد بحث ما نمی

نماید. اما نزد او عهد  هور میو پس از او فرزندش رضا سپس جواد، هادی، عسکری و سپس قائم ظ

ماند. پس بنابر این شخص مورد بحث ما تا صدور این کتاب  و پیمانی بوده که تا ظهور امام زنده می

 بیشتر از دو هزار و پانصد عید بر او گذشته است، اما جواب امام نیازی به تعلیق ندارد.

ا در یک زمان دو تا امام وجود از هشام بن سالم روایت شده که از امام صادق سؤال نمود: آی

که یکی از آن دو ساکت و مأموم امام دیگری باشد و آن یکی ناطق و امام  دارند؟ گفت: خیر مگر این

هر دو در یک زمان امام و ناطق باشند، چنین چیزی ممکن نیست. گفتم: آیا پس از   که باشد، اما این

                                           
 ).١٣٩، ٣/١٢٧: (اثبات الهداة)، ٤٧/١٤٣: (البحار)، ٢٣٢: (الخرائج و الجرائح)، ٢/٤٢٠: (کشف الغمة -١

 ).١/٥٣٤: (الکافی)، ٣٩: (منتخب األثر)، ٩٦/٢٦٧) (٣٦/٤٠٢: (البحار)، ٦٠: (غیبة النعمانی -٢
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 .١: خیرحسن و حسین ممکن است دو تا برادر امام شوند؟ گفت

شوند و نه کم؛ این همه سؤال  ی ائمه معروف است و نه زیاد می دانم مادامی که سلسله نمی

 که می
ً
دانیم این هشام هیچ گاه از ابوعبدالله سؤال ننموده که آیا نماز عصر پنج  چیست؟ ما قطعا

 .رکعت است مثال؟ خوب تأمل کن!

 بو نبودن امامت در نسل حسن اختالف شیعه در علت قرار دادن امامت در نسل حسین 
شیعه در علت قرار دادن امامت در نسل حسین و قرار ندادن آن در نسل حسن اختالفاتی شدید دارند 

 شود. که در این روایات خالصه می

گفت: به ابی عبدالله عرض کردم: فدایت شوم   از عبدالرحمن بن کثیر واسطی روایت شده که

که هر دوی آنها بر یک شریعت هستند  حسن چیست، در حالی فضیلت فرزندان حسین بر فرزندان

 و یک مسیر دارند؟

آمد که هنوز حسین متولد   کنم قبول کنید، به درستی جبرئیل خدمت پیامبر گفت: فکر نمی

فرمود:   امتت او را خواهند کشت. پیامبر  شود که نشده بود. عرض کرد: فرزندی برای تو متولد می

علی را   به او ندارم. جبرئیل سه بار پیامبر را مخاطب قرار داد. سپس پیامبر ای جبرئیل! نیازی

صدا زد و خطاب به او فرمود: جبرئیل از طرف خداوند به من خبر داد که غالمی برای من متولد 

شود و پس از خودم امتم او را خواهند کشت، علی فرمود: ای رسول خدا! نیازی به آن ندارم.  می

 امامت، وراثت و  سه  پیامبر
ً
بار علی را مخاطب قرار داد و سپس فرمود: به درستی بعدا

دهد  گانی غالمی به تو می داری در او و فرزندان او است. نزد فاطمه فرستاد: که خداوند مژده خزانه

سه   که پس از خودم امتم او را خواهند کشت. فاطمه فرمود: ای پدر! نیازی به او ندارم. پیامبر

داری  امامت، وراثت و خزانه  فاطمه را مخاطب قرار داد و سپس برای فاطمه فرستاد: بداند که مرتبه

 .٢رسد. فاطمه گفت: به امر خدا راضی هستم به او می

ی امامت  گفت: در بین من و عبدالله بن حسن گفتوگوئی درباره  از ربیع بن عبدالله روایت شده که

امامت در میان فرزندان حسن و حسین است. گفتم: بلکه تا روز به میان آمد. عبدالله بن حسن گفت: 

                                           
 ).٢٤٩، ٢٥/١٠٦: (البحار)، ٢٣٢: (الدین کمال -١

) ٢٥/٢٥٤: (البحار)، ٦٧١، ٦١٨، ٥٢٠، ١/٤٥٢: (الهداة إثبات)، ١/٤٦٤: (الکافی)، ٢٠٦: (الشرایع علل -٢

)، ٣٨٣، ٣٨٢: (الدین کمال)، باز هم نگاه کن ١٨١: (اإلمامة والتبصرة) ١٣، ٥/١٢: (نورالثقلین)، ٤٣/٢٤٥(

 ).١/٥٥٩: (إثبات الهداة)، ٣٢٥: (امالی الطوسی)، ٢٠٥: (علل الشرایع)، ٤٤/٢٢١) (٢٥/٢٦٠: (البحار
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باشد، او به من گفت: چگونه  قیامت در میان فرزندان حسین خواهد ماند و در میان فرزندان حسن نمی

که هر دو تای آنها سرور جوانان بهشت هستند و در  امامت فقط در میان فرزندان حسین است در حالی

هستند و همچنین حسن این فضل را بر حسین دارد که از او بزرگتر است و بزرگواری با هم مساوی 

واجب این بود که امامت در فرزند بزرگتر باشد؟ به او گفتم: موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل بودند 

بود، خداوند نبوت و خالفت را در میان فرزندان هارون قرار داد و میان فرزندان موسی   و موسی افضل

امامت را در میان فرزندان حسین قرار داده و در فرزندان حسن قرار   داد و همچنین خداوندقرار ن

های قبل از خود حرکت کند. سپس گفت:  است، تا این امت دقیقا بر سنن و راه و روش امت  نداده

خدمت امام صادق رسیدم و هنگامی که چشمش به من افتاد به من گفت: احسنت ای ربیع! خوب 

 .١ر آن مورد که با عبدالله بن حسن صحبت کردی، خداوند تو را ثابت نگه داردگفتی د

 هاند: این امر به دست خداوند است و از خدا دربار اند و گفته برخی دیگر از شیعه خود را نجات داده

 اند. نجات داده  شود، به این صورت خود را از سؤاالت و مناظره دهد، سؤال نمی چه که انجام می آن

گفت: از ابوالحسن رضا سؤال کردم و گفتم: به چه   از محمد بن یعقوب بلخی روایت شده که

علت امامت در میان فرزندان حسین است و در میان فرزندان حسن نیست؟ گفت: خداوند در میان 

چه که  فرزندان حسین قرار داده و در میان فرزندان حسن قرار نداده است و از خداوند در مورد هر آن

 . ٢شود دهد، سؤال نمی انجام می

کنی که بگوید به این علت امامت  و همچنین.... بدون شک که تو از هیچ فردی شیعه قبول نمی

العابدین جریان دارد، مخلوطی از  های امام زین در میان فرزندان حسین است که آن خونی که در رگ

ی مادرش شهربانو دختر یزگرد سوم های پارسی یعن دارترین خانواده خون پدرش حسین و خون ریشه

بود، ابعاد این  آخرین پادشاه ساسانیان است، و اگر از خوف خارج شدن از منهج کتاب سنت نمی

 کردیم. ای که در پشت آن قضیه نهفته است، را بیان می قضیه و علت حقیقی

ا برای منهدم ها چگونه در زیر شعارهای والء و دوستی آل بیت خود ر کردیم که فارس و بیان می

اند، و اگر عمر وفا کند این مسئله را در موضوع مستقلی به  ساختن پیکر اسالم مخفی نگه داشته

تفصیل بیان خواهیم کرد، و انشاءالله توضیح خواهیم داد که چگونه ائمه آل بیت و ائمه رافضه دو 

                                           
)، ٢٥/٢٥٨: (البحار)، ٣٨٣: (الدین کمال)، ٣/٩٤) (٥٤٢، ١/٥٢٠: (إثبات الهداة)، ٢٠٩: (علل الشرایع -١

 ).٣٧٦، ٣٤١: (نورالثقلین

: عیون األخبار)، ٢٦١، ٢٥/٢٦٠) (٢٤/١٧٧) (٢٣/٧٠: (البحار)، ١/٥٤١: (إثبات الهداة)، ٢٠٨( علل الشرایع -٢

 ).٤/٥٩٧) (٣/٤٢٠: (نور الثقلین)، ١٤٦: (الخصال)، ٢/٨٨: (معانی األخبار)، ٣٣٦: (الدین کمال)، ٢/٨٨(
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هایی که منهدم  صورت متناقض و متضاد هستند و توضیح خواهیم داد که چگونه بیشترین گروه

اند و خود را در پشت این گونه  ها ظهور پیدا کرده ی اسالم هستند تنها در سرزمین فارسی کننده

 اند. دوستی و والءهای دروغین مخفی نگه داشته

گردیم، از یونس بن ظبیان روایت شده که  ی امام صادق و یارانش برمی به موضوع خود درباره

برید؟ گفت: اولین آنها علی  ؤال کرد و گفت: آیا آنها را برای من نام میی ائمه از امام صادق س درباره

طالب است و پس از او حسن و حسین و بعد از آنان علی بن حسین، محمد بن علی باقر و  بن ابی

سپس خودم و بعد از من فرزندم موسی، سپس فرزندش علی و پس از او فرزندش محمد و بعد 

 دش حسن و سپس حجت و قائم آل محمد است (صلوات الله علیهم).فرزندش علی و پس از او فرزن

خداوند ما را برگزیده و پاک نموده و به ما چیزی عطا فرموده که به هیچ کسی از عالمیان 

چه که  نبخشیده است، سپس گفتم: ای فرزند رسول خدا! دیروز عبدالله بن سعد خدمت آمد و از آن

خالف جواب من را به او جواب دادی؟ گفت: ای یونس! هر کس من سؤال کردم، از تو پرسید، اماه 

چه که پرسیدی، شایسته  گیرد و هر زمانی سخنی دارد و تو برای آن در حد تواناییش مسئولیت می

 .١هستی و آن موضوع را به جز از کسانی که شایسته هستند، مخفی نگه دار. والسالم

 شود؟  لی امر اطاعت میشود؟ و چگونه و پس دیگر چگونه دین شناخته می

دانم این کتمان به خاطر چیست و این امری عجیب و غریب است و مخالف آن است که  نمی

 گویند: نباید نص از دشمنان مخفی شود. باشد که می جزء معتقدات شیعه می

جعفر  گفت: به ابی  یعفور روایت شده که جواب آنها چیست در مورد این نص و نصی که از ابی

پرستم، بر تو عرضه کنم؟ گفت: بفرما. گفتم: گواهی  آیا آن دینی که خداوند را به آن میگفتم: 

چه که از  دهم که هیچ معبودی به جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده خداوند است و به آن می

یعفور گفت: سپس ائمه را برای او ذکر کردم تا به  نمایم. ابی طرف خداوند آورده است، اقرار می

گویم. گفت: تو را بر  ی ائمه می چه را که درباره گویم آن ی تو می جعفر رسیدم و گفتم: درباره بیا

 .٢کنم که نام من را به میان مردم ببرید حذر می

کنم که در میان  ی شیعه) همانند آن نیست که بگوید: تو را بر حذر می آیا این قول (طبق عقیده

ت؟ بلکه از آن بزرگتر است؟! (زیرا امامت رکن اساسی دین مردم بگوئید نماز مغرب سه رکعات اس

 و بدون اعتقاد به آن، تمام اعمال باطل است. مترجم).

                                           
 ).٣٦/٤٠٥: (البحار)، ٣٤: (األثر کفایة -١

 ).٣٥/١٨٨: (البحار)، ٤٨٣، ١/١٨٤: (البرهان -٢
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شود؟ گفت:  از حسن بن معلی روایت شده: از ابی عبدالله سؤال کردم که آیا زمین بدون امام می

ه یکی از آن دو امامی ک زمان باشند؟ گفت: خیر، مگر این  خیر. گفتم: آیا ممکن است دو امام هم

شناسد؟ گفت: بلی.  ساکت و مأموم دیگری باشد. گفتم: آیا هر امامی امام بعد از خودش را می

 .١گفتم: آیا قائم آل محمد، امام است. گفت: بلی امام و فرزند امام است

یک بار دیگر از خودت بپرس: این همه سؤاالت برای چیست؟ پس از آن همه که در مقدمه ذکر 

این سؤاالت شبیه سؤال کسی است که بپرسد: آیا در غیر رمضان سنت وجود دارد؟ و یا آیا در  شد،

 یک سال دو ماه رمضان وجود دارد؟ و همچنین... وگرنه نص کجا است؟

ایم، در این  باره روایات فراوانی شبیه این روایات وجود دارد، از آوردن آنها خودداری کرده  در این

نی وجود دارد، از جمله: علت ساکت شدن امام دومی چیست، اگر هر دوی روایت شبهات فراوا

 آنها در عصمت و علم مساوی هستند؟ و یا فرض نمودن جهل به امام بعدی.

کنند، برخی از آنها  ی آخری را تأیید می روایات فراوانی از شیعه این شبهه  تعجب اینجا است که

به او خبر  که خداوند میرد مگر این هیچ امامی نمی کنیم: از امام صادق روایت شده: را ذکر می

 .٢چه کسی وصیت نماید  دهد که به می

به چه کسی   گوید که که خداوند به او می و در روایتی آمده: هیچ عالمی از ما فوت نکرده تا این

 .٣وصیت کند

 .٤معرفی ننمایدعهد خودش را  ولی  که میرد تا این و در روایت دیگری آمده: هیچ مردی از ما نمی

 .٥نماید شناسد و به او وصیت می و در دیگری: به درستی امام، امام پس از خودش را می

... و غیر این ٦چه کسی پس از او امام است  میرد تا نداند که و در روایت دیگری آمده: امام نمی

 . ٧روایات

                                           
 ).١/١٠٩: (إثبات الهداة)، ٢٥/١٠٧: (البحار)، ١٢٩: (الدین کمال -١

 ).١/١٠٩: (اثبات الهداة)، ٢٥/١٠٧: (البحار)، ٤٧٣: (البصائر -٢

 ).٢٣/٧٣: (البحار)، ٤٧٣: (البصائر -٣

 ).٢٣/٧٣: (البحار)، ٤٧٤: (البصائر -٤

 منابع قبلی. -٥

 منابع قبلی. -٦

دانند پیش از مرگ به چه کسی وصیت نمایند و خداوند به او  بصائر: باب: ائمه میبرای آگاهی بیشتر نگاه کن: ال -٧

داند چه کسی امام پس از  ) روایت آمده، و باب: درباره امام که پیش از مرگ می٤دهد که در مورد آن ( یاد می

 ) روایت آمده.٧خودش است که در مورد آن (
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 ، کجا است؟!گویند: نص وجود دارد پس (در مقابل این همه روایات) قول آنها که می

اند: امام قائم فرزند او  اند، برخی از آنها گفته بسیاری از یاران امام به امام قائم جاهل بوده

اند: امام قائم خود او است، اینک برخی از این روایات که نیازی  (صادق) است و برخی گمان کرده

 به توضیح ندارند.

تم: فدایت شوم این مسئله (امام قائم) خیلی عبدالله گف گفت: به ابی  از داود رقی روایت شده که

ایم؟ گفت: این مسئله ناامید  های ما به تنگ آمده و از غم و اندوه مرده که دل بر ما طوالنی شده تا این

دانی. منادی از آسمان به اسم قائم و نام پدر او ندا  چه که می تر است از آن تر و اندوهگین کننده

 .١اش است م او چیست؟ گفت: نام او نام پیامبر و نام پدر او نام وصیدهد. گفتم: فدایت شوم نا می

در جای خود آن را بیان   تحریف واقع در این روایت بر تو مخفی باشد که  کنم که فکر نمی

 خواهیم کرد.

تعجب اینجا است این شخص مورد بحث (یعنی رقی) منتظر صاحب زمان است و جاهل به 

الحسن موسی گفتم: عمرم به پایان  اند که گفته: به ابی یعه روایت کردهباشد. ش امام زمان خودش می

اند، من از پدرت سؤال کردم به من خبر داد که تو امام هستی و  هایم ضعیف شده رسیده و استخوان

چه کسی پس از تو امام است؟ گفت: این ابوالحسن رضا امام است. و در   تو به من خبر بده که

گفت: به ابو ابراهیم عرض کردم: فدایت شوم، عمرم به پایان رسیده، دستم بگیر روایت دیگری آمده: 

الحسن اشاره نمود و گفت: این پس از من صاحب و  و از آتش جهنم رستگارم کن. به فرزندش ابی

 .٢امام شما است

 آیا قبل از آن، مسیر و سرنوشت او آتش جهنم بود؟

وفه خارج شدم و هنگامی که وارد مدینه شدم، گفت: از ک  از یزید بن حازم روایت شده که

همراه داشتید؟ گفتم: بلی،   عبدالله رسیدم و سالم کردم. از من پرسید: آیا کسی را به خدمت ابی

محمد بن   کند که همراه داشتم. گفت: قائل به امامت کیست؟ گفتم: گمان می  مردی از معتزله را به

گوید: نام او نام پیامبر و نام پدرش نام پدر  می  ن است کهعبدالله بن حسن قائم است و دلیل او ای

پیامبر است. در جوابش گفتم: اگر نام و نام پدر دلیل باشد اینک در میان فرزندان حسین محمد بن 

عبدالله بن علی وجود دارد. گفت: این محمد بن عبدالله بن علی مادرش کنیز است و فرزند مهیره 

                                           
 ).٥١/٣٨: (البحار)، ١٢٠: (غیبة النعمانی -١

 ).١/٣٣: (عیون األخبار)، ٣٠٤: (إعالم الوری)، ٢٥: (غیبتة الطوسی)، ١/٣١٢: (يالکاف -٢
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ت: در جواب او چی گفتی؟ گفتم: هیچی نداشتم تا بر او رّد دهم. گفت: است. ابوعبدالله به من گف

 .١دانستید که قائم آل محمد فرزند کنیز است کاش می

از تحریف روایت گذشته،  -با وجود آن نکاتی که در آن وجود دارد  -شاید در خالل این روایت 

 اید. مطلع شده

گوید: به جعفر صادق بن  ده که میدر روایتی طوالنی از سید بن محمد حمیری گزارش ش

  اند که محمد گفتم: ای فرزند رسول خدا! درباره غیبت اخباری از اجداد تو برای ما روایت شده

شود و کیست که غائب  باشند، حال به من خبر ده که غیبت برای چه کسی واقع می صحیح نیز می

گِر پس از رسول خدا  ن از ائمه هدایتهمی شود؟ گفت: به ششمین نفر از فرزندان من و به دوازده می

 ٢طالب و آخرین آنها قائم به حق است   شود، اولین آنها علی بن ابی واقع می. 

ات را لمس  خواهم سینه گفت: به ابوعبدالله گفتم: فدایت شوم، می  از ابوبصیر روایت شده که

های او را لمس  و شانه ات قرار دهم. گفت: لمس کن. پس وقتی سینه روی سینه کنم و دستم را 

گفت:  می  ام که کنید؟ گفتم: فدایت شوم، از پدرت شنیده کردم، گفت: ای ابومحمد! چرا چنین می

 .٣هایش پهن است های وسیع دارد و میان شانه ی وسیع و شانه امام قائم، سینه

 .گرفت؟! های امام را اندازه می که میان شانه شناخت؟ و یا این آیا بدون لمس امام را نمی

! قائم شما اهل  گفت: به ابوعبدالله عرض کردم: ای فرزند رسول خدا  و در روایتی آمده که

 .٤بیت کیست؟ گفت: ای ابوبصیر! از میان نسل پنجم فرزندم موسی است

اند که امام باقر از او سؤال  این سؤال از طرف ابوبصیر غریب نیست؛ حتی شیعه روایت کرده

که از کوفه خارج شوم، او را  ش از اینیای؟ گفت: آری به خدا قسم پ ناختهکرد: آیا امامت را ش

 .٥شناختم. امام باقر گفت: پس همین برای تو کافی است

بصیر  گونه اعتقادات را بشناسید، همانا ابی در این روایت آخر، خوب تأمل و دقت کن تا منبع این

 باشد. نزد ائمه و شیعه از جایگاه بزرگی برخوردار می

                                           
 ).٥١/٤٢)، البحار: (١٥٢: (النعمانی غیبة -١

 ).٢٥٦، ٢١٥: (منتخب األثر)، ٢٧٩: (إعالم الوری)، ١/٤٩٤: (إثبات الهداة)، ٥١/١٤٥: (البحار)، ٤٣: (الدین کمال -٢

 ).٥٢/٣١٩( :البحار)، ١٨٩: (البصائر -٣

 ).٢٤٠: (منتخب األثر)، ٥١/١٤٦: (البحار)، ٣٢١: (الدین کمال -٤

 ).١/١٨٥: (يالکاف -٥
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گفت: به ابوجعفر گفتم: شیعیان تو در عراق بسیار هستند، به   از عبدالله بن عطا روایت شده که

شوید؟ گفت: ای  مانند تو نیست، پس چرا خارج نمی  خدا قسم در میان اهل بیت هیچ کسی به

فتم: اند، به خدا قسم من صاحب و امام شما نیستم. گ عبدالله! مردمان فرومایه درون تو را پر کرده

پس صاحب و امام ما چه کسی است؟ گفت: بنگرید والدت چه کسی بر مردم مخفی و پوشیده 

 .١است، پس او صاحب و امام شما است

عبدالله رسیدم، خطاب به او عرض  گفت: خدمت ابی  حمزه روایت شده که از شعیب بن ابی

ید فرزندت باشد؟ گفت: کردم: آیا صاحب این امر (امامت) شما هستید؟ گفت: خیر. گفتم: پس با

 .٢ات است. گفت: خیر ات است؟ گفت: خیر. گفتم: پس حتما فرزند نوه خیر. گفتم: البد نوه

ی امام قائم را بر یاران امام و یاران پدرش مخفی و پوشیده  گویم: شاید آن چیزی که مسئله می

اند که قائم، باقر یا  گمان کردیابند و یا  امام را درمی  اند که که برخی گمان کرده نگه داشته تا این

 صادق است، روایات آتی باشد.

د بن قصار روایت شده که
ّ

گفت: از ابوعبدالله سؤال شد: آیا فرزند شما قائم است؟ گفت:   از خال

 . ٣کردم رسیدم، تمام روزهای زندگیم را صرف خدمت او می یافتم و به خدمت او می خیر. اگر او را درمی

کسی   دانستند که روایت گذشته) یاران ابوعبدالله نیز می  به  نید، (با توجهدا چنان که شما می

که امام قبلی نمیرد، پس وجود امام مقتضی بطالن امام بعدی است  امامت برسد تا این  تواند به نمی

 که (ابوعبدالله) برای دریافتن قائم به بیشتر از یک قرن نیاز دارد، زیرا صادق متوفی چه رسد به این

 هجری است. ١٤٨سال 

 هجری متولد شده است. ٢٥٦و به گمان شیعه امام قائم در سال 

گوید: ابوعبدالله گفت: باید هر یک از شما خود را برای خروج امام   از ابوبصیر روایت شده که

  با آماده کردن یک تیر نیز باشد. هر یک از شما اگر چنین قصدی داشته  قائم، آماده کند، اگر چه

یابد و از اعوان و یاوران  عمری طوالنی را به او بدهد تا قائم را درمی  خداوند  ، امیدوارم کهباشد

 .٤باشد او می

                                           
 ).١١١: (غیبتة النعمانی)، ٤٠٢: (إعالم الوری)، ٢٨٨: (منتخب األثر)، ١٣٨، ٥١/٣٤: (البحار)، ٣٠٥: (الدین کمال -١

 ).٢٤٩: (منتخب األثر)، ٥١/٣٩: (البحار)، ١٢٤: (غیبة النعمانی)، ١/٣٤١: (الکافی -٢

 ).٥١/١٤٨: (البحار)، ١٦٤: (غیبة النعمانی -٣

 ).٥٢/٣٦٦: (البحار)، ٢١٩: (غیبة النعمانی -٤
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از باقر روایت شده: هر یک از شما اگر قائم ما را دریافت نمود، باید هنگام دیدن بگوید: السالم 

 .١ن علم و ای مکان رسالتسالم بر شما ای آل بیت پیامبر و ای معد ة،علیکم یا اهل بیت النبو

گوید: ابوعبدالله فرمود: ای مفضل! شما و چهل و چهار نفر   از مفضل بن عمر روایت شده که

 . ٢دیگر همراه و یاور قائم هستید

بودند و در قید حیاتشان منتظر قائم بودند،   جان داده  و نیز روایت شده: در مورد قائم و دوستانی که

آیند و به  ظهور نماید، بر سر قبر انسان مؤمن می  بدالله به ما گفت: هرگاه قائمابوع  کردیم که صحبت می

 .٣خواهی به او ملحق شوی، ملحق شو ، اگر می شود: ای فالن! امامت ظهور کرده او گفته می

!  گفت: از امام صادق سؤال شد: ای فرزند رسول خدا  از صفوان بن مهران روایت شده که

 .٤نوادگان تو است؟ گفت: نسل پنجم از فرزندان امام هفتم است مهدی از کدام یک از

پشت سر هم جمع شدند،  -محمد و علی و حسن -و نیز از او روایت شده: هرگاه سه اسم 

 .٥چهارم آنها امام قائم است

این همه معّمی به خاطر چیست! شاید این روایات بیانگر آن باشند که جائز است،   دانم که نمی

ماه رمضان کدام است؟ به او گفته شود: هرگاه سه ماه  -مثال  -پرسد  را جواب داد که میسؤال کسی 

که ماه رمضان در  جمادی األخر و رجب و شعبان متوالی شدند، ماه چهارم رمضان است. و یا این

 شوند... و همچنین. میان دو ماه است که به حرف شین شروع می

گیری آل بیت او  کنیم و به بحث موضع یاران امام اکتفاء میبه هر حال، به ذکر این چند مثال از 

 پردازیم: در مقابل نص می

چنان که شیعه -گوید:  طالب به امام صادق می اینک عیسی بن عبدالله بن عمر بن علی بن ابی

خواهم آن روز را به من نشان ندهد، به چه  از خداوند می  اگر شما فوت کردید که -اند روایت کرده

اقتداء کنم و چه کسی را امام خودم قرار دهم؟ به موسی اشاره نمود. به او گفتم: اگر او رفت، کسی 

به چه کسی؟ گفت: به فرزند او. گفتم: اگر فرزند او نیز رفت و فوت کرد و برادر بزرگ و فرزند 

                                           
 ).٥٢/٣٣١: (البحار)، ٢٨٢: (غیبة الطوسی -١
 ).٣/٥٧٣: (إثبات الهداة -٢

 ).٥٣/٩١: (البحار)، ٣/٥١٥: (إثبات الهداة)، ٢٩١: (غیبة الطوسی -٣

 ).٥١/١٤٣: (البحار)، ٣١٣: (الدین کمال -٤

 ).٣/٤٧٠) (١/٦٥٥: ()، إثبات الهداة١٥٨، ١٤٣٢، ٥١/٣٨: (البحار)، ١٢٢: (غیبة النعمانی)، ٣١٤: (الدین کمال -٥
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 کوچکی را پس از خود جا گذاشت، به کدام یک اقتداء کنم و چه کسی را امام خودم قرار دهم؟

. گفتم: اگر من او را نشناختم و مکان او را نیافتم،  همیشه  گفت: به فرزند او، سپس همین طور تا به

های تو از  اند از حجت چکار کنم؟ گفت: بگو: خداوندا! من والیت آن کسی را که باقی مانده

 .١این برای تو کافی است  کنم که فرزندان امام گذشته، قبول می

 ائمه نام برده نشده بودند؟ -چنان که بیان شد-مگر  حال سؤال اینجا است:

کند: فدایت شوم، پس از تو به چه  و یکی دیگر: که علی بن عمر بن علی است از او سؤال می

 کسی پناه ببریم و مردم به چه کسی پناه ببرند؟

 شود. طولی نکشید دو تا دست گفت: به صاحب این دو پیراهن زرد رنگ که در این در وارد می

که در را باز کردند، ناگهان ابوابراهیم موسی بن جعفر وارد  که در را گرفته بودند، وارد شدند تا این

 .٢دو تا پیراهن زرد رنگ را پوشیده بود  ی کوچکی بود که شد. در آن هنگام هنوز بچه

ت کند، بلکه این را هم بخوان: از صادق چنین روای چه ذکر شد، خاتمه پیدا نمی مسئله به آن

گوید: کسی که گمان کند که علی بن  شده: تعجب است که عبدالله بن حسن بن حسن می

گو  طالب امام نبوده و یا در امامت او متردد باشد، کسی که همچنین گمانی ببرد نه امام راست ابی

 .٣بوده و نه پدرش امام بوده است

 ب منازعه و اختالف در میان فرزندان حسن و حسین
ای مهم و دشوار بوده  آید اختالف و منازعه میان فرزندان حسن و حسین مسئله یآن گونه که برم

حسن، اندکی از ابعاد   است، ما در هنگام بحث از علت قرار دادن امامت در میان فرزندان حسین نه

 نماید. آن بحث کردیم، و اینک توضیح بیشتری که آن اختالفات را تأیید می

گفت: در خدمت ابوعبدالله نشسته بودم، مردی گفت: فدایت   از علی بن سعید روایت شده که

گوید: ما در مسئله خالفت حقی داریم که غیر ما ندارند. ابوعبدالله  شوم، عبدالله بن حسین می

برد، پدرش (علی)  کنید که گمان می (پس از کالمی که ایراد کرد) گفت: آیا از عبدالله تعجب نمی

                                           
) ٢٥/٢٥٦: (البحار)، ٣٠٩، ١/٢٨٦: (الکافی)، ٣٠٩: (اإلرشاد)، ٢٨٨: (إعالم الوری)، ٣٨٢: (الدین کمال -١

 ).١٥٧، ٣/١٥٦) (١/٨٥: (إثبات الهداة) ٥٢/١٤٨) (٤٨/١٦) (٢٧/٢٩٧(

إعالم )، ٣/١٥٧: (إثبات الهداة)، ١/٣٠٨: (الکافی)، ٤٨/٢٠: (البحار)، ١٧٨: (غیبة النعمانی)، ٣٠٩: (اإلرشاد -٢

 ).٢٩٠: (الوری

 ).٤٧/٢٧١) (٢٦/٤٢: (البحار -٣
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گوید و او  براستی راست می  اطالع نداریم، که  گونه ما هیچ  ر این زمینهگوید: د امام نبوده است و می

، شمشیر و  اش اشاره نمود) سالح رسول خدا اطالعی ندارد. اما به خدا قسم (و به دست به سینه

آن مصحف امالء و   ی جنگی او نزد ماست. به خدا قسم ما مصحف فاطمه را در اختیار داریم که زره

  را نوشته است و نیز جفر را در اختیار داریم که است و علی با دست خودش آن  پیامبری  دیکته

 .١مشک شتر است؟  که دانند جفر چیست؟ آیا مشک گوسفند یا این آنان نمی

و در روایتی آمده: از ابتدای یک روز در میان صادق و عبدالله بن حسن کالمی واقع شد، 

صادق برخورد کرد، سپس از هم جدا شدند و رو به مسجد  طوری خشن با  عبدالله بن حسن به

رفتند. دم در مسجد با هم دیگر برخود نمودند، صادق به عبدالله بن حسن گفت: ای ابومحمد! 

چگونه روز را بسر بردی؟ با حالت عصبانیت گفت: به خیر و خوشی به پایان بردم. گفت: ای 

دهد؟ گفت: همواره چیزهایی را مطرح  تخفیف میصله رحم حساب را   دانی که ابومحمد! مگر نمی

کنم. ابومحمد  دانیم. صادق گفت: من آیاتی از قرآن را بر تو تالوت می ما آنها را نمی  کنید که می

کنید؟ گفت: بلی. گفت: پس تالوت کن.  گفت: این هم نیز جزء آن چیزهایی است که مطرح می

ِينَ ٱوَ ﴿:  ی خداوند گفت: فرموده ٓ  ونَ يَِصلُ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 َر�َُّهمۡ  نَ َشوۡ َو�َخۡ  يُوَصَل  أ

را که خدا به حفظ  یوندهائیدارند پ یکه برقرار م یو کسان « .]٢١[الرعد:  ﴾٢١ َسابِ ۡ�ِ ٱ ءَ ُسوٓ  َوَ�َخافُونَ 

ت، و رابطه او با یانسانوند انسان با جامعه یننده جهان، پیل: رابطه انسان با آفریآنها دستور داده است، (از قب

امت به سبب ی(که در ق یترسند و از محاسبه بد یکان) و از پروردگارشان میشان و نزدیژه خویهمنوعان به و

 .»باشند یمک گناهان داشته باشند) هراسنا
 .٢ی رحم را قطع کنم گفت: پس از این هرگز من را نخواهید دید که صله

به پدرم   عبدالله بن حسن شخصی را نزد پدرم فرستاد کهگفت:   از علی بن جعفر روایت شده که

مندتر هستم و من از تو  تر هستم، من از تو سخاوت گوید: من از تو شجاع گفت: ابومحمد می

تر هستم. پدرم به آن شخص گفت: اما مسئله شجاعت به خدا قسم تاکنون تو یک موضعی  عالم

شود که هر چیزی  د، و اّما سخی به کسی گفته میای تا شجاعتت از ترسو بودنت شناخته شو نداشته

طالب هزار برده  دارد، در جای خودش بگذارد، و اما مسئله علم به درستی پدرت علی بن ابی را برمی

را آزاد نموده، تو که عالم هستی پنج نفر از آنها را برای ما نام ببر. شخص فرستاده شده نزد ابومحمد 

                                           
 ).٤٧/٢٧١() ٢٦/٤٠: (البحار)، ٣/٤١: (البصائر -١

 ).٢/١٥٥: (الکافی) و نیز نگاه کن: ٤٧/٢٧٤: (البحار)، ٢/٣٨١: (کشف الغمة -٢
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بود، برای او بازگو کرد، سپس آن شخص نزد پدرم برگشت و گفت:   تهچه را که پدرم گف برگشت و آن

با صحف سروکار دارید. ابوعبدالله به او گفت: به ابومحمد   گوید: تو فردی هستی که ابومحمد می

 .١ام بگو: بله به خدا قسم، ُصحف ابراهیم و موسی و عیسی را از اجدادم به ارث برده

کردند. از عبدالرحمن بن کثیر روایت  دشان راهنمائی میفرزندان حسن مردم را به سوی خو

کرد؟ یکی از فرزندان حسین با او مواجه شد، به او  از امام سؤال می  شده: مردی وارد مدینه شد که

ای؟ گفت:  کنی؟ گفت: بله. پرسید: آیا او را یافته ی امام سؤال می درباره  بینم که گفت: ای فالنی! می

با جعفر بن محمد مالقات کنی، با او مالقات کن. پس او را به   ست داشتی کهخیر. پرسید: اگر دو

سوی جعفر بن محمد راهنمائی کرد. هنگامی که وارد منزل او شد، جعفر بن محمد گفت: تو وارد 

تو را به سوی محمد بن عبدالله   این شهر ما شدی و با جوانی از فرزندان حسن مالقات نمودی که

چه سؤالی از او   گویم که ز او سؤاالتی کردی و بیرون آمدی؛ اگر بخواهید به تو میراهنمائی کرد. ا

به تو گفت: اگر   ، سپس با یکی از فرزندان حسین برخورد کردی که نمودی و او چه جوابی به تو داده

دوست داشته باشی با جعفر بن محمد مالقات کنی، با او مالقات کن، آن مرد گفت: راست گفتید و 

 .٢چه که گفتی راست بود آن هر

طالب نیز با امام صادق چنین  همانا محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی

چه را پیشتر پدرش گفته بود او با امام صادق تکرار نمود، به او گفت: به خدا قسم  وضعیتی دارد، آن

حمدبن عبدالله بن حسن بر سر . هنگامی که به م٣تر هستم مندتر و شجاع تر، سخاوت من از تو عالم

که او مهدی این امت است، بیعت داده شد، پدرش (عبدالله) نزد صادق آمد و صادق را  این

ی  ورزد، صادق دستش را روی شانه کرد صادق با پسرش حسودی می داشت و گمان می بازمی

این   به  رزندت، بلکهرسد و نه به ف عبدالله زد و گفت: بله به خدا قسم این امر خالفت نه به تو می

رسد، او را در احجار الزیت  می -یعنی منصور  -این شخص   و سپس به -یعنی سفاح  -شخص 

 .٤کشد (نام مکانی در مدینه) می

                                           
 ).٤٧/٢٩٨: (البحار)، ٢/١٥٥: (الکافی -١

: الکافی)، توضیح این داستان را در کتاب ٤/٢٢١: (مناقبـال)، ٤٧/١٢٠: (البحار)، ٢٤٤: (الخرائج والجرائح -٢

 .)٤٧/٢٢٨: (البحار)، نگاه کن و ١/٣٤٨(

 ).٢٧٥، ٤٧/١٣١: (البحار)، ٢٧٢: (إعالم الوری)، ٤/٢٢٨: (مناقبـال -٣

 ).٣/١١٠( :إثبات الهداة)، ٤٧/١٣١،١٦٠( :)، البحار٢٥٥( :نیی)، مقاتل الطالب٤/٢٢٨: (مناقبـال -٤
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نمود، هنگامی که مرگ امام  دانست و آن را تأیید می با این وجود هم خروج فرزندش را مبارک می

به حجاز فرستاد و هر یک از جعفر بن محمد، عبدالله بن هایی را  ابراهیم به ابومسلم رسید، نامه

نمود، ابتدا از جعفر شروع کرد، هنگامی  حسن و محمد بن علی بن حسن را به خالفت دعوت می

ی ایشان است. نزد عبدالله بن حسن  که جعفر نامه را خواند، آن را سوزاند و گفت: این جواب نامه

را خواند، گفت: من پیرمردی هستم، اما این یکی فرزندم  آمد، هنگامی که عبدالله بن حسن نامه

گردان  نزد جعفر آمد. جعفر بیرون آمد و دستش را روی   محمد مهدی این امت است، پس سواره به

اینجا آورده است؟ علت   االغش انداخت و گفت: ای ابومحمد! چه چیزی تو را در این موقع به

ر را نکنید، مسئله امامت هنوز موقعش نرسیده. عبدالله بن آمدنش را به او خبر داد. گفت: این کا

اید، اما حسدورزی به پسرم تو را به  گوئی، دانسته چه را که می حسن عصبانی شد و گفت: خالف آن

 . ١خالف آن واداشته است

مردم نیز امامت محمد بن عبدالله بن حسن را قبول داشتند نه امامت صادق را. از عبدالکریم بن 

ناگهان مردانی از معتزله   عبدالله بودم که گفت: در مکه در خدمت ابی  هاشمی روایت شده که عتبه

وارد شدند و در میان آنها عمرو بن عبید، واصل بن عطاء، حفص بن سالم و کسانی دیگر از رؤسای 

 آنها بودند و این در هنگامی بود که ولید کشته شده بود و اهل شام در میان خودشان اختالف

هایی طوالنی ایراد کردند، ابوعبدالله جعفر بن محمد به آنها  های زیادی زدند و خطبه داشتند، حرف

گفت: شما زیاد حرف زدید و بحث خود را طوالنی نمودید، کارتان را به مردی از میان خودتان 

ند، موضوع را او حرف بزند، اما کوتاه. پس کارشان را به عمرو بن عبید واگذار نمود  واگذار کنید که

  شان را کشتند و خداوند گفت: اهل شام خلیفه  طوالنی ایراد نمود و برخی از سخنانش این بود که

در نهایت امرشان از هم پاشید، پس ما نظر انداختیم   بعضی از آنها را با برخی دیگر در آمیخت، که

حمد بن عبدالله بن حسن ی خالفت را یافتیم که م مردی متدین، عاقل، با شخصیت و شایسته  که

باشد، و خواستیم به او بیعت بدهیم و سپس قضایای خود را با او مطرح سازیم و مردم را به بیعت  می

 .٢با او دعوت کنیم

) نیز خارج شد و ادعای خالفت نمود. از عبید بن زراره روایت شده  و ابراهیم برادر (ابوعبدالله

عبدالله بن حسن خارج شده بود، ابوعبدالله را مالقات کردم گفت: در همان سالی که ابراهیم بن   که

                                           
 ).٤٧/١٣٢: (البحار)، ٤/٢٢٩: (مناقبـال -١

 ).٥/٢٣(: الکافی)، ١٠٠/١٨) (٤٧/٢١٣: (البحار)، ١٩٧: (االحتجاج -٢
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اند،  و به او گفتم: فدایت شوم، این شخص (ابراهیم) ادعای امامت نموده و مردم به سوی او شتافته

گوید: امام گفت: از خدا پروا داشته باشید، تا  دهی؟ عبید بن زراره می تو به چه چیزی دستور می

 .١ن ساکن و آرام هستند، شما نیز آرام بمانیدها و زمی وقتی که آسمان

  هایش به آید، صادق به خاطر این مسئله به تنگ آمده، لذا همواره در کتاب گونه که بر می آن

از حسادت آنها بحث   شود و پیوسته پردازد که کدام یک از فرزندان حسن، مالک امر می تحقیق می

  دانند که شود که آیا فرزندان حسن نمی ادق سؤال میی آنان از ص راند؛ پس هنگامی که درباره می

 .٢دانند، اما حسادت مانع آنها است گوید: بله می کسی است؟ صادق در جواب می  امامت حق چه

دانند؟  و در روایت دیگری آمده: یکی از صادق پرسید: آیا فرزندان حسن این حقیقت را می

گاهی شما به این کار وادار   کنون شب است و اما حسادت آنها را بههم ا  که این  گفت: بله، همچون آ

 .٣نمودند برای آنها بهتر بود، اّما آنها طالب دنیا هستند است، اگر حق را با حق طلب می  نموده

گفت: من همراه معلی بن حنیس، حسن بن حسن بن علی بن   یعفور روایت شده که از ابی

 : ای یهودی.ما گفت  به  طالب را مالقات نمودیم که ابی

سخن او را به جعفر بن محمد خبر دادیم، در جواب گفت: به خدا قسم او از شما دو نفر   پس آن

 .٤نوشد تر است، یهودی کسی است که شراب می به یهودیت اولی

گفت: اگر حسن بن حسن با  می  گفت: از ابوعبدالله شنیدم که  یعفور روایت شده که و نیز از ابی

 .٥ای بود که بر آن ُمرد عقیده  ُمرد، برای او بهتر از آن ی میزنا و مشروب خوار

گوید:   ظاهرا محبت و دوستی میان آنان رد و بدل شده است، از سلمان بن خالد روایت شده که

با حسن بن حسن مالقات نمودم، گفت: آیا ما حق نداریم؟ آیا ما حرمت نداریم؟ اگر مردی را در 

قات کردی، برای شما کافی بود. من جوابی برای گفرن نداشتم. با ابوعبدالله مال میان ما انتخاب می

چه را که حسن بن حسن گفته بود، به من خبر داد، ابوعبدالله گفت: پیش او برو و  نمودم و هر آن

بگو: پیش شما آمدیم و گفتیم: آیا شما چیزی دارید که غیر شما نداشته باشند؟ گفتید: خیر. و ما 

                                           
) که در آن آمده ٥٢/١٨٨: (البحار)، و نیز نگاه کن ٥٢/١٨٩) (٤٧/٢٧٤: (البحار)، ١/٣١٠: (عیون اخبار الرضا -١

 .طالب   خروج محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن ابی

 ).٤٧/٢٧٣) (٤٦/١٨٠: (البحار)، ٣٧٤: (االحتجاج -٢

 ).٤٦/٢٣٠) (٢٦/٣٧(: البحار)، ١/٣٠٥: (الکافی)، ٢٦١: (إعالم الوری -٣

 ).٤٧/٢٧٣: (البحار)، ٣٧٤: (االحتجاج -٤

 ).٤٧/٢٧٣: (البحار)، ٢٠٤: (االحتجاج -٥
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فتیم: آیا شما شما را تصدیق نمودیم و شما شایسته آن بودید. سپس پیش عموزادگان شما آمدیم و گ

ی مردم نداشته باشند؟ گفتند: بله. و ما آنها را تصدیق نمودیم و آنان شایسته آن  چیزی دارید که بقیه

چه را که ابوعبدالله به من گفته بود، به  بودند. سلیمان گوید: با حسن بن حسن مالقات کردم و آن

یم که مردم در اختیار ندارند، حسن گفتم، حسن در جواب به من گفت: ما چیزی را در اختیار دار

من هیچ جوابی برای گفتن نداشتم، خدمت ابوعبدالله آمدم و به او خبر دادم. ابوعبدالله گفت: با او 

 فرماید:  مالقات کن و بگو: خداوند در کتابش می

ٓ َ�ٰ  لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ بِِ�َ�ٰ  ُتوِ� �ۡ ٱ﴿ وۡ  َذا
َ
َ�ٰ  أ

َ
 .]۴[األحقاف: ﴾ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �ٍ ِعلۡ  ّمِنۡ  َر�ٖ أ

 م«
ً
ن (قرآن که یش از ای) پیآسمان یها (از کتاب یاند) کتاب آنها شرکت داشته ید بلیگوئ ی(اگر فرضا

 یدهد بر راست یگذشته که گواه یاز علما ی(و باستان یاثر علمیک ا یق کند) یگفتار شما را تصد

 .»دیگوئ ید، اگر راست میاوریمن ب ی) براین ادعائیچن
تا از شما سؤال کنیم، سلمان گفت: با او مالقات نمودم و آن دلیل را برای او آوردم. بنشینید 

شد و  جوئی کنید، اگر فالنی فارغ می که از ما عیب گفت: آیا شما هیچ چیز دیگری ندارید به جز این

 .١شدیم، او است که حق ما را غصب نموده است ما دست به کار می

 توسط صادق  شوند و بررسی آن نامه می  مالک زمیني پادشاهانی که  کتابی درباره
ناگهان محمدبن عبدالله بن حسن   گوید: در خدمت ابوعبدالله بودم که  از خنیس روایت شده که

وارد شد و بر ابوعبدالله سالم کرد و سپس بیرون رفت. ابوعبدالله برای او دلش سوخت و چشمانش 

بودید؟ گفت:   هرگز چنین نکرده  کاری برای او انجام دادید کهپر از اشک شدند. از او پرسیدم: دیدم 

شود که مال او نیست، از میان کتاب علی او را  حالش سوخت، زیرا او به امری نسبت داده می  دلم به

 .٢ام که از خلفا یا پادشاه این امت باشد ندیده

ل شد، گفت: من دو کتاب ی محمد سؤا و در روایتی آمده: از صادق روایت شده که از او درباره

شوند،  ی پادشاهانی که مالک زمین می ی پیامبران و همه ها نام همه نزد خودم دارم که در آن کتاب

 .٣وجود دارند، خیر به خدا قسم، محمد بن عبدالله جزء هیچ کدام نیست

                                           
 ).٤٧/٢٧٦: (البحار)، ٢٣٠: (رجال الکشی -١

إثبات )، ٢٧٧: (اإلرشاد)، ٥٤/٣٦٤) (٢٧٨، ٤٧/٢٧٢) (٤٦/١٨٩) (٢٦/١٥٥: (البحار)، ١٦٩: (البصائر -٢

 ).٣/١٣٣: (الهداة

 ).٤٧/٢٧٢) (٢٦/١٥٥: (البحار)، ١٦٩: (البصائر -٣
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عبدالله رسیدم،  گفت: خدمت ابی  و در روایت سومی آمده: از فضیل سکره روایت شده که

کردم؟ گفتم: خیر. گفت: کتاب فاطمه  دانی پیشتر چه چیزی را مطالعه می مود: ای فضیل! آیا میفر

که نام خود و نام  کردم، هیچ پادشاهی نیست که ملک را به دست بگیرد، مگر این را مطالعه می

 .١پدرش نیز در آن آمده است، همانا در آن چیزی برای فرزندان حسن ندیدم

گفت: ابوعبدالله گفت: هیچ پیامبر، و   خنیس روایت شده که مده: باز از ابیو در روایت دیگری آ

که نامش در کتابی است که در نزد من است، خیر  هیچ وصی و هیچ پادشاهی وجود ندارد مگر این

 . ٢به خدا قسم نام محمد بن عبدالله بن حسن در آن وجود ندارد

گفت: من  می  گفت: از ابوعبدالله شنیدم که  ه کهو در روایت دیگری: از سلیمان بن خالد روایت شد

 .٣باشد، گفتنی است نام فرزندان حسن در آن وجود ندارند حاوی نام پادشاهان می  ای دارم که صحیفه

 .٤طوالنی است ب همانا مسئله نزاع و اختالف میان فرزندان حسن و حسین

ها را تأسیس  اند و دولت تعجب اینجا است که فرزندان حسن در طول تاریخ پادشاه شده

ها) در مغرب مانند آن دولتی که ادریس بن عبدالله بن  : دولت أدارسه (ادریسی اند، از جمله نموده

تأسیس نمود، و پادشاهان مغرب این روزگار ما، من   طالب حسن بن حسن بن علی بن ابی

 است؟  دست فراموش سپرده  دانم که چرا این کتاب پادشاهان آنان را به نمی

 هاشم با امام صادق رحمهم اهللا اجمعین اختالف برخی از بنی
هاشم نیز کشیده شده است که در میان  ی بنی مسئله اختالف به آنها ختم نشده است، بلکه به بقیه

کند، شیعه  هاشم فرزندان حسین هم وجود دارند، اینک پدر صادق، او را از برادرش برحذر می بنی

 مردم را به   گوید: پدرم به من گفت: بدان که  که کنند از صادق روایت می
ً
برادرت (عبدالله) بعدا

  شد که پدرم گفته  گونه خواند؛ او را واگذار، زیرا عمر او کوتاه است، و همان سوی خودش فرا می

                                           
گوید: شاید  ) محقق کتاب می٤٧/٢٧٢) (٢٦/١٥٥) (٢٥/٢٥٩: (البحار)، ٨: (علل الشرایع)، ١٦٩: (البصائر -١

گویم: آیا صادق به آنها جاهل بود تا  منظور از ملک و پادشاهی ملک منصوص از طرف خدا باشد یعنی امام، می

 کنند. چند این روایات به آن اشاره میبه کتاب فاطمه نگاه کند هر 

 ).١٨٠: (اإلمامة والتبصرة) ٢٧٣، ٤٧/٣٢) (٢٦/١٥٦: (البحار)، ٣/٣٩٣: (مناقبـال)، ١٦٩: (البصائر -٢

 ).٢٦/١٥٦: (البحار)، ٤٦: (البصائر -٣

: رالبحابرای آگاهی بیشتر از اختالفات فرزندان حسن و حسین و ادعای امامت از طرف آنها نگاه کن:  -٤

: کشف الغمة)، ٥٢/١٣٦) = = (٢٨١، ٢٧٥، ٢٢٨، ٢٠٦، ٤٧/١٣١) (١٦٧، ٤٤/١٦٥) (٢٦/٤٧/٢١٢(

 ).٥٠: (أمالی الطوسی)، ٢٧٢: (إعالم الوری)، ٣٥٨، ١/٣٤٨: (يالکاف)، ٢/٣٨٣(
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 . ١عبدالله فوت کرد  بود، زیاد طول نکشید که

گفت: یک شب ما   کنند که می و این عمویش عبدالله است که شیعه از ولید بن صبیح روایت

چه کسی   ناگهان شخصی در را کوبید، به خدمت کار گفت: نگاه کن که  نزد امام صادق بودیم که

داخل شود.   است؟ وقتی خدمت کار برگشت، گفت: عمویت عبدالله بن علی است. گفت: بگو که

ما احساس کردیم آن کس که  آن اطاق دیگر بروید و ما وارد اطاقی دیگر شدیم،  به ما گفت: شما به

 شود یکی از همسرانش باشد، لذا ما خودمان را جمع و جور کردیم. وارد می

که به ابوعبیدالله  عبدالله نمود و هیچ بدگوئی نمانده بود مگر این هنگامی که وارد شد، رو به ابی

داد، یکی از   ادامه گفت، سپس او بیرون رفت و ما نیز بیرون آمدیم، ابوعبدالله سخنان قبلی خود را

رو شد. ما هرگز انتظار نداشتیم که کسی  ای با شما روبه ما پرسید: ای ابوعبدالله! این مرد به گونه

خواستند بیرون بیایند و او را بزنند، گفت:  برخی از ما   گونه با دیگر برخورد کند تا آنجا که بتواند این

 .٢راحت باشید و شما در کار ما دخالت نکنید

گذاری او به این  ای دارد که این قصه سبب نام است، قصه ٣ن محمد بن عبدالله که ملقب به ارقطای

است، در میان او و صادق جریانی پیدا شد، او آب دهانش را بر روی صادق پرت کرد.   لقب شده

 ست.بد چهره ا ٤معنی کریه المنظر  رنگ صورتش تغییر کرد. ارقط به  صادق بر علیه او دعا کرد که

گویند: سالمه کنیز صادق گفت: در  و اینک پسر عمویش که ملقب به افطس است، شیعه می

بود و هنگامی که به هوش آمد گفت: به   ی فوت ابی عبدالله من نزد او بودم، او بیهوش شده لحظه

هفتاد دینار بدهید و به فالنی فالن مقدار و به  -افطس است  -حسن بن علی بن علی بن حسن که 

خواست تو را به قتل  ور شده و می فالن مقدار. گفت: آیا به کسی که با چاقو به تو حمله فالنی

خواهی من جزء آن کسانی باشم که خداوند در مورد آنها  بخشید؟ فرمود: مگر نمی برساند، می

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می ٓ  يَِصلُونَ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 ءَ ُسوٓ  َو�ََخافُونَ  ُهمۡ َر�َّ  نَ َشوۡ َوَ�خۡ  يُوَصَل  أ

را که خدا به حفظ آنها دستور داده  یوندهائیدارند پ یکه برقرار م یو کسان «  .]٢١[الرعد:  ﴾٢١ َسابِ ۡ�ِ ٱ

ژه یت، و رابطه او با همنوعان به ویوند انسان با جامعه انسانیننده جهان، پیل : رابطه انسان با آفریاست، (از قب

                                           
 ).٢١٤، ٣/١٣٤: (إثبات الهداة)، ٤٧/٢٥٥) (٤٦/٢٦٩: (البحار)، ٤/٢٢٤: (المناقب -١

 ).٤٧/٩٦) (٤٦/١٨٤( :البحار)، ٢٣٢: (الخرائج -٢

 حالتی است بر روی پوست صورت که مخالف پوست صورت است. -٣

 ).٥٠(  سر السلسلة العلویة: و نیز نگاه کن الحاشیة)، ٤٦/١٥٦: (البحار -٤
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امت به سبب گناهان داشته ی(که در ق یترسند و از محاسبه بد یپروردگارشان مکان) و از یشان و نزدیخو

 .١»باشند یمک باشند) هراسنا

هاشم در ابواء جمع شده بودند که در میان آنها   گفت: گروهی از بنی  از عمر بن علی روایت شده که

حسن و دو  علی، عبدالله بنابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس، ابوجعفر منصور، صالح بن 

گفت: شما خود  یصالح بن علبودند محمد و ابراهیم و محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان  فرزندش

در   که  بر آن بوده  خواست خدواند  اند و اکنون که شما بسته  مردم چشم و دلشان را به  دانید که نیز می

که خداوند فتح را  بدهید و بر آن پیمان ببندید تا این اینجا گرد آیید، به مردی از میان خودتان بیعت

نصیب شما کند که اوست بهترین فاتحین. عبدالله بن حسن حمد و ثنای خدا را به زبان آورد و 

به او بیعت بدهیم.   اید که این فرزندم مهدی است، پس بیاید که سپس گفت: به درستی شما دانسته

اید که مردم به هیچ کسی  دهید، به خدا قسم شما دانسته میابوجعفر گفت: چرا خودتان را فریب 

اند و به هیچ کسی بیشتر از این جوان  بیشتر از این جوان (محمد بن عبدالله) چشم نیاندوخته

دهند. گفتند: به خدا قسم راست گفتید و ما نیز همین اعتقاد را داریم. پس  تر جواب نمی سریع

ا روی دست او گذاشتند، عیسی گفت: فرستاده عبدالله بن همگی به محمد بیعت دادند و دست ر

ایم، و همین طور  ای جمع شده ما برای مسئله  حسن نزد پدرم آمد و به او گفت: تشریف بیاورید که

یکی را پیش جعفر بن محمد فرستاد. کسی غیر از عیسی گفت: عبدالله بن حسن به حاضرین 

کارتان را به هم بزند. عیسی بن عبدالله بن   ا داریم کهر گفت: جعفر را دعوت نکنید، زیرا بیم آن

اند؟ لذا پیش آنها آمدم،  ای جمع شده محمد گفت: پدرم من را فرستاد تا بدانم برای چه مسئله

چرا   خواند، به آنها گفتم: پدرم من را فرستاده تا بدانم که ای نماز می محمد بن عبدالله روی جامه

ایم تا به مهدی (محمد بن عبدالله) بیعت بدهیم. گفت: و  : جمع شدهاید؟ عبدالله گفت جمع شده

جعفر بن محمد آمد. عبدالله بن حسن در کنار خودش به او جای داد و عبدالله بمانند کالم قبلی 

سخن راند. جعفر گفت: این کار را نکنید، این مسئله هنوز وقتش نرسیده. ای عبدالله! اگر معتقد 

او مهدی نیست و زمان وقت ظهور مهدی نیست و اگر   مهدی است، بدان کههستی که این پسر تو 

کنید، تا امر به معروف و نهی از منکر کند، به خدا قسم  تو او را به خاطر قهر و غضب خدا خارج می

داریم که تو ریش سفید ما باشید و به پسرت بیعت بدهیم. عبدالله بن حسن عصبانی  ما دست برنمی

اید. خداوند تو را بر غیب مطلع نساخته و  گوئید، دانسته چه را که می الف آنشد و گفت: تو خ

                                           
 ).٧٤/٩٦) (٢٧٦، ٤٧/٢) (٤٦/١٨٢: (البحار)، ١١٩: (غیبة الطوسی -١
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 .١حسادت و حسدورزی به پسرم تو را به آن واداشته است

بین این روایت و قول به نص بر دوازده امام چگونه توافق حاصل   ای خواننده محترم! دقت کن که

 نمائید؟ می

 و زمان صدور نص بر ائمه  طالب علی بن ابیشورش و جایگاه زید بن علی بن حسین بن 
بحث خود را در مورد مدعیان   طالب به ذکر داستان زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی

دانی که زید کیست؟ زید آن کسی  رسانیم، تو چه می امامت از اهل بیت در زمان صادق به پایان می

ی شورش و ادعاء امامت او در اعماق  های نقشه اند که ریشه است که شیعه با روایات خود نشان داده

 تاریخ فرو رفته است.

نگام وفات، پسرش صادق را خواند تا عهد و پیمانی را از او کنند که باقر در ه شیعه روایت می

نمودی امیدوار بودم  بگیرد، برادرش (زید بن علی) به او گفت: اگر همچون حسن و حسین عمل می

که هیچ منکری را مرتکب نشوید. گفت: ای ابوحسین! امانات با شکل و هیکل نیست و عهد و 

  های خداوند پیشتر در حجت  تنها مسائلی است کهپیمان چیزی نمایشی نیست، عهد و پیمان 

 .٢بوده است

خواهد خودش را برای  برای کسی که بخواهد در این روایت تدبر کند، واضح است که صادق می

عدم وجود نص را تکرار نخواهیم کرد، زیرا ما درخواست   ای مهم آماده سازد؛ و اما مسئله  مسئله

 باش و این را از اول مقدمه یادآور نمودیم.نمودیم که آن را در ذهن داشته 

آید باقر با زیرکی خود این را فهمید که زید بر علیه او  گونه که برمی گردیم، آن روایت خود برمی  به

 پس از مرگ من برادرم زید ظهور می کند. شیعه از او روایت نموده شورش می
ً
کند و  اند که گفته: بعدا

دانم منظور  کند، اما بیش از سه (نمی نماید و پسرم جعفر را خلع می مردم را به سوی خود دعوت می

شود و بدار آویخته  که کشته می کشد تا این روز. مترجم) طول نمی  سال یا سه  سه ماه است یا سه

کنند که پیش  شود و او را چنان مثله می شود و در هوا پاشیده می گردد، سپس با آتش سوزانده می می

 .٣دیگر آنگونه مثله نشده است از آن هیچ کسی

                                           
 ).٤٧/٢٧٨) (٤٦/١٨٧: (البحار)، ٢٠٥: (الطالبینمقاتل )، ٢٩٤: (اإلرشاد)، ٢٧٢: (إعالم الوری -١

)، ٢٨٨: (کمال الدین)، ٣/٧٣: (إثبات الهداة)، ٤٧/١٢) (٣٦/١٩٣: (البحار)، ١/٤٧(عیون أخبار الرضا:  -٢

 ).٤٦/٢٥٢: (البحار)، ٤٣١) (٣٧: (االحتجاج

 ).٤٦/٢٥٢: (البحار -٣
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خواند، اما شما او را به حال خود واگذار و با  و در روایتی آمده: زید مردم را به سوی خود فرا می

 .١او منازعه مکن، زیرا عمر کوتاهی دارد

های اهل کوفه را همراه داشت که  بدون شک باقر آن روز را بیاد داشت که زید نزد او آمد و نامه

ها به او (زید) خبر داده  کردند و در آن نامه ها اهل کوفه او را به سوی خودشان دعوت می هدر آن نام

دهند که خارج شود، پس باقر به زید گفت:  اند و به زید دستور می بودند که اهل کوفه اجتماع نموده

سوی خودت دعوت  ای و آنها را به که تو نامه را به سوی آنها نوشته اند یا این ابتدا آنها نامه نوشته

اند، زیرا آنها با  ها است؟ زید گفت: بلکه ابتداء آنها به سوی من نامه نوشته نمودی و این جواب نامه

دانند و آنها (اهل کوفه) در کتاب خدا مودت  می  حق ما آشنائی دارند و قرابت ما را از رسول خدا

ای هستیم،  د که در چه بال و مصیبت و تنگیان اند و آنها دانسته ما و فرض بودن اطاعت از ما را یافته

کند و از دستور خداوند  ی بندگان، عجله نمی باقر گفت: عجله مکن، زیرا خداوند به خاطر عجله

گیر نکنند، در این هنگام زید عصبانی شد، سپس گفت:  سبقت نگیر تا بالها و مصیبتها تو را زمین

ی را پهن کند و بنشیند و از جهاد در راه خدا باز اش فرش امام در میان ما کسی نیست که در خانه

از قلمرو خودش دفاع کند و در راه خدا و حقیقت جهاد کند و از   امام کسی است که  ایستد، بلکه

 .٢رعیت و حریم خود دفاع کند

گوید: (چنان که شیعه روایت  گیرد و به زراره می سپس اینک صادق نبض اصحاب را می

گوئی؟ زراره  کند، چه می ی مردی از آل محمد که از تو طلب یاری می ربارهکنند) ای جوان! د می

نباشد،  واجب اواز  دهیم و اگر اطاعت گفت: اگر اطاعت از آن مرد واجب باشد او را یار می

توانم از او اطاعت کنم یا اطاعت نکنم. هنگامی که زید خارج شد، صادق گفت: به خدا قسم از  می

 .٣نموده بودی و هیچ جای فراری را برای او باقی نگذاشتید هر طرف او را احاطه

از مؤمن الطاق روایت شده: که زید به او گفت: اگر یکی از ما درب تو را بزند، آیا با او خارج 

خواهم  شوم. زید گفت: من می شوی؟ گوید: به زید گفتم: اگر پدر یا برادرت باشد، خارج می می

من بیرون بیایید. مؤمن الطاق گوید:   همراه  خواهم که و از شما میبرای جهاد با آنان بیرون روم 

دهی و از من  کنم. زید به من گفت: آیا خود را بر من ترجیح می گفتم: فدایت شوم من این کار را نمی

                                           
 ).٣/٦٦: (إثبات الهداة -١

 ).٤٦/٢٠٤(: البحار)، ١/٣٥٦: (الکافی -٢

 ).٤٦/١٩٣: (البحار)، ١/٢٢٣: (الـمناقب)، ٣٧٣: (االحتجاج)، ١٠١: (رجال الکشی -٣
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شوی. گفتم: من یک نفر هستم و اگر حجت دیگری (امام دیگری) بر روی زمین  گردان می روی

کس از تو تخلف کند و جواب تو را ندهد، نجات پیدا کرده است و آن کسی باشد، هر   وجود داشته

شود، هالک و نابود گشته است و اما اگر امام دیگری وجود نداشته باشد، آن کسی  که با تو خارج می

شود، مساوی هستند، مؤمن الطاق گوید:  کند با آن کس که همراه تو خارج می که از تو تخلف می

داد؛ از بس  های چرب را به من می نشستم، او لقمه خوان می علی عفر! من با ابیزید گفت: ای ابوج

ها را برای من  نمود، ایشان حتی گرمی لقمه ها را برای من سرد می لقمه  نسبت به من مهربان بود که

دین را به تو خبر داده باشد و به من خبر نداده است؟   کرد؛ حال چگونه ممکن است که تحمل نمی

الطاق گوید: گفتم: به خاطر مهربانی او نسبت به تو که تحمل گرمای آتش را نداری به تو خبر  مؤمن

که مؤمن الطاق  نداده است، خوف داشته که تو قبول نکنی و در نتیجه داخل آتش شوی... تا آنجا 

مودم. چه را زید گفته بود، برای ابوعبدالله نقل ن گفت: در سفر حج خدمت ابوعبدالله رسیدم و آن

جهات او را احاطه  هابوعبدالله گفت: از تمام جهات از راست و چپ و از پشت و از جلو و بقی

 . ١ای ای و هیچ راه فراری را برای او باقی نگذاشته  نموده

اند و چهارمین امام قائم  گفت: ائمه چهار نفر هستند سه نفر آنها رفته زید بن علی پیش از آن می

 دلیلی بر اعتقاد زید است که هر کسی با شمشیر خارج نشود، امام نیست.. این روایت ٢است

گفت: هر کس  العابدین را جزء ائمه حساب نکرده است و می به همین علت او، پدرش زین

ام جعفر محلق  مایل جهاد است به سوی من بیاید و هر کسی مایل طلب علم است به برادرزاده

 .٤ام امام ما استگفت جعفر در حالل و حر . و می٣شود

گویند،  گفت: جعفر در حالل و حرام امام ما است، منظور از امام آن نیست که شیعه می او که می

گفت: امام در میان ما آن کسی  یعنی خلیفه ما است بلکه او شرائط امام عامه را در قول خودش که می

، بیان ٥را کشیده باشداش را بر روی خودش کشیده امام کسی است که شمشیرش  نیست که جامه

 نموده است.

                                           
)، خوئی اسناد روایت را ٧/٣٥٤: (معجم الخوئی)، ٤٦/١٨١: (البحار)، ٣٧٦: (االحتجاج)، ١/١٧٤: (يالکاف -١

: ترجمه: الکشیآن در:  تقویت نموده در تأویل و تفسیر آن دچار پریشانی شده است و نگاه کن روایت شبیه

 ).١/٢٥٩: (المناقب)، ٧/٣٩: (معجم الخوئی)، ٢٨٠(

 ).٤٦/١٩٥: (البحار)، ٢٢٥، ٢٢٤: (رجال الکشی -٢

 ).٤٦/١٩٩: (البحار -٣

 ).٤٦/١٩٧: (البحار)، ٢٣١: (رجال الکشی -٤

 ).٤٦/٢٠٣: (البحار) = = ١/٣٥٦: (الکافی) و نگاه کن ١/٢٦٠: (المناقب)، ٤٦/١٩٧: (البحار)، ٢٦١: (رجال الکشی -٥
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چه که تصمیم گرفته بود شروع نمود و این حادثه رخ داد که راوی برای ما روایت  سپس به آن

ناگهان زید بن   گوید: دِر سرورم صادق زده شد، من بیرون رفتم که کند؛ به گمان شیعه راوی می می

این اطاق شوید و در را ببندید و هیچ یک نشینانش گفت: شما داخل  علی را دیدم، امام صادق به هم

از شما حرف نزند، هنگامی که زید وارد شد با همدیگر معانقه کردند و مدتی طوالنی با هم نشستند 

مسئله مشورت پرداختند، سپس سرو صدای آنان بلند شد، زید گفت: ای جعفر! این   و با هم دیگر به

که گفت: با من  من ندهی و یا این  دراز نکنی و بیعت به را از خودت دور کن، به خدا قسم اگر دستت را

آورم که توان آن را نداشته باشی، جهاد را ترک  کنم و بالی بر سرت می تو را خسته می  بیعت کن وگر نه

ات را روی خودت پهن کرده و اموال شرق و غرب را زیر نظرت  ای و جامه ای و نشسته نموده

 .١! خداوند به تو رحم کند و خداوند گناهانت را بیامرزدای، صادق گفت: ای عمو گذاشته

که تو  برم از این گفت: ای عمو! به خدا پناه می داد که بدو می او به تحذیرات صادق اهمیت نمی

داد، به خدا قسم تنها  ای است) به دار آویخته شوید. مادر زید جواب می در کناسه (نام منطقه

داد: ای کاش حسد  کند و صادق جواب می گونه حرفها وادار می حسدورزی به پسرم تو را به این

 .٢بود بود، ای کاش حسد می بود، ای کاش حسد می می

گوید: خدمت   که خبر شورش و ادعای امامت او به مردم رسید، از داود رقی روایت شده که تا این

ای برایم  ر کوفه مسئلهجعفر بن محمد رسیدم، گفت: ای داود! چرا دیر رسیدی؟ گفتم: فدایت شوم، د

خدمت برسم. گفت: در کوفه چه دیدی؟ گفتم: عمویت را روی اسبی   پیش آمد و نتوانستم که زود به

  مصحفی را به گردن آویخته بود و فقهای کوفه به دور او حلقه زده بودند، دیدم که  زین شده دیدم که

م. ابوعبدالله گفت: ای سماعه بن مهران! گفت: ای اهل کوفه! به ناسخ و منسوخ کتاب خدا آشنا هست می

ای سفید را برای او آورد و به من داد و گفت: این صحیفه را بخوان و  این صحیفه را برای من بیاور. صحیفه

تاکنون بزرگی از بزرگ  چیزی برای ما اهل بیت نوشته شده است که از زمان رسول الله  ببین در آن چه

 شدم:   صحیفه را خواندم و در آن با دو سطر ذیل مواجه دیگر آن را به ارث برده است،

 .سطر نخست: ال إله إال الله محمد رسول الله

: نام ائمه دو هزار سال پیش از خلق آدم نوشته شده است. ابوعبدالله گفت: زید کجا سطر دّوم

 .٣است تا آن را ببرد؟ شدیدترین دشمنان ما و حسودان نسبت به ما اقربای ما هستند

                                           
 ).٤٧/١٢٨: (البحار)، ٤/٢٢٤: (مناقبـال -١

 ).٤٦/١٦٨: (البحار)، ١/٢٢٧: (عیون أخبار الرضا)، ٤٣: (أمالی الصدوق -٢

 ).٤٧/١٤١) (٤٦/١٧٣: (البحار)، ٤٢: (غیبة النعمانی)، ٣٤: (منتخب األثر -٣
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گفت: چه خبر است؟ گفتم: در  عبدالله رسیدم،  گفت: خدمت ابی  صباح روایت شده که از ابی

کند قائم این امت است  شده و گمان می  همراه دارد، او خارج  شر به  ورای من عمویت زید است که

 کند (یعنی قائم و او فرزند بهترین کنیزان است. گفت: دروغ گفته او آن کسی نیست که ادعا می

 .١شود نیست) اگر خارج شود، کشته می

به پایان   طالب که بحث خود را در مورد زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی پیش از این 

 ببریم، الزم است به بحث حال و منزلت و جایگاه او بپردازیم، تا موضوع روشن شود.

ی پشتم قرار داد و دست مبارکش را بر رو ع گوید: پیامبر  از حسین بن علی روایت شده که

رسد، اما در  آید که نامش زید است، او به شهادت می فرمود: ای حسین! از پشت تو مردی به دنیا می

 .٢شوند دارند و وارد بهشت می روز قیامت او و یارانش بر روی مردم قدم برمی

رمود: آن به زید بن حارثه نگاهی انداخت و ف ع گفت: پیامبر  از حذیفه بن یمان روایت شده که

شود و از اهل بیت من است،  شود و در میان امت من بدار آویخته می کسی که در راه خدا کشته می

همنام این (زید بن حارثه) است و به زید بن حارثه اشاره نمود و فرمود: ای زید! به من نزدیک شو، 

 . ٣نامت محبت تو را در دلم بیشتر نموده، تو همنام حبیب اهل بیت من هستید

شود، او را زید  گفت: در میان فرزندان حسین مردی کشته می  از محمد بن حنفیه روایت شده که

شود، هر کسی توانایی نگاه کردن به عورت خودش  گویند و او در عراق بدار آویخته می بن علی می

 .٤کند او را داخل جهنم می یاری نشتابد، خداوند  را داشته باشد، اما به

آید، او را زید گویند، در  گفت: از میان فرزندانم مردی به دنیا می  ن روایت شده کهالعابدی از زین

کشند،  کنند و او را بیرون می گردد، قبرش را نبش می شود و در کناسه بدار آویخته می کوفه کشته می

شوند، روحش در قالب  شوند و اهل آسمانها خوشحال می درهای آسمان بر روحش گشوده می

 .٥کند ی سبزرنگ در بهشت به هر طرفی که بخواهد، پرواز میها پرنده

                                           
) درباره خروج او نگاه کن روایات دیگری در ٣/١٢٥: (الهداة إثبات)، ٥١/٤٢: (البحار)، ٢٢٩: (غیبةالنعمانی -١

 ).٣٧٢: (االحتجاج)، ٣/٥٢: (إثبات الهداةکتاب: 

 ).١/٢٢٦: (عیون األخبار)، ٣٢٤، ١/٢٦٤: (إثبات الهداة)، ١٩٩، ٤٦/١٧٠: (البحار)، ٣٢٧: (کفایةاألثر -٢

 ).٤٦/١٩٢: (البحارولویه، القاسم ابن ق از روایات أبیمستطرفات السرائر فیما استطرفه  -٣

 ).٢٠٩، ٤٦/١٧٠: (البحار)، ٢٧٥: (أمالی الصدوق -٤

 ).٣/٩: (إثبات الهداة)، ٤٦/١٦٨: (البحار)، ٤٠: (أمالی الصدوق -٥
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الجارود رئیس زیدیه است) من در خدمت ابی جعفر  گفت: (ابی  الجارود روایت شده که از ابی

ناگهان زیدبن علی وارد شد، هنگامی که ابوجعفر او را دید، گفت: این سرور اهل   نشسته بودم که

 .١بیت من است

یادی در مورد زید از او نقل شده است، از جمله: هنگامی که خبر شهادت اّما صادق روایات ز

که علی  زید به او رسید، گریست و گفت: به خدا قسم زید و یارانش به شهادت رسیدند همانند آن

 .٢طالب و یارانش رفتند بن ابی

ِ  إِنَّا﴿و باز هم در مورد او گفت:  َّ�ِ  ٓ اجر مصیبت عمویم را از خدا طلب  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّا

کنم، به درستی خوب عموی بود و به درستی عمویم مرد دنیا و آخرت ما بود، به خدا قسم عمویم  می

، علی، حسن و حسین به شهادت  که همراه رسول الله مانند آن شهیدانی به شهادت رسید   به

 . ٤راه او شهید شده بودند، تقسیم نمودهایی که هم . صادق هزار دینار را در میان خانواده٣رسیدند

 . ٥در مورد آن هشامی که او را به قتل رسانید، گفت: خداوند ملکش را از او بگیرد

بدار آویخته شده بود   صادق از ابا والد کاهلی پرسید: عمویم را دیدی؟ گفت: بله، او را دیدم که

خیلی محزون و اندوهگین. گفت: و برخی از مردم را دیدم خیلی خوشحال بودند و برخی دیگر 

کسانی که محزون و اندوهگین بودند، همراه او در بهشت هستند و اما آن کسانی که خوشحال 

 . ٦بودند، شریک جرم کشتن او هستند

گریست؛ از حمزه  افتاد، بدون درنگ می شد و یا به یاد او می هرگاه نام او در نزد صادق برده می

ای؟ گفتم: از  ت: خدمت صادق رسیدم، فرمود: ای حمزه! از کجا آمدهگف  بن حمران روایت شده که

! چرا که اشکهایش ریشش را خیس کردند. عرض کردم ای فرزند رسول خدا کوفه. گریست تا این

 . ٧کنی؟ گفت: به یاد عمویم افتادم که چه بالی بر سر او آوردند این همه گریه می

                                           
 ).٢٧٥: (أمالی الصدوق)، ١٩٤، ٤٦/١٧٠: (البحار)، ٧/٣٤٨: (معجم الخوئی)، ١٥١: (رجال الکشی -١

 ).١/٢٢٨: (عیون األخبار)، ٤٦/١٧١: (البحار)، ٣٤٩: (أمالی الصدوق -٢

 ).٤٦/١٨٧: (البحار)، ١/٢٤٨: (عیون أخبار الرضا -٣

 ).٤٦/١٨٧: (البحار)، ٧/٣٤٦: (معجم الخوئی)، ٢٦٩: (اإلرشاد -٤

 ).٤٦/١٨٢: (البحار)، ١٩٨: (ثواب األعمال -٥

 ).٤٦/١٩٣: (البحار)، ٢/٤٤٢: (کشف الغمة -٦

 ).٤٤٦: (أمالی الطوسی)، ٤٦/١٧٢: (البحار)، ٣٢١: (أمالی الصدوق -٧
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 ،او مردی مؤمن خداوند به او رحم کند، به درستی :گفت فرستاد و می همواره بر او رحمت می

کرد و اما اگر او به قدرت  هایش وفا می به وعده ،شد او اگر پیروز می د،گو بود عالم و راست ،عارف

  .١تصرف کند دانست که چگونه رسید خوب می می

نبوده و گو  و انسان دروغ گو بودند، گفت: خیلی صادق و راست برای تو کافی است که صادق می

شد که کسی را با او مقایسه  گاه راضی نمی گو بوده و امام رضا هیچ در خروج و ادعای امامت راست

 برادرش نیز باشد.  کنند، هر چند که

گفت: هنگامی که زید بن موسی بن جعفر نزد مأمون برده شد، که   از ابن عبدون روایت شده که

عباس را سوزانده بود، مأمون جرم او را به برادرش  های فرزندان از بصره شورش نموده بود و خانه

دست اگر برادرت  !ای اباالحسن :علی بن موسی الرضا گذاشته بود، و مأمون به موسی الرضا گفت

کند،  این کار می  کارهایی را انجام داده، خوب او اولین کسی نیست که شروع بهو   شورش زده  به

کشتم،  بود برادرت را می د و کشته شد و اگر به خاطر تو نمیپیش از او، زید بن علی نیز شورش نمو

چه را که انجام داده کار کوچکی نبوده. امام رضا گفت: ای امیرالمؤمنین! برادرم را با زید بن  زیرا آن

علی مقایسه مکن، به درستی او (زید بن علی) جزء علمایان آل بیت محمد بودند و به خاطر خدا با 

 .٢که در راه خدا شهید شد تا این دشمنان خدا جنگید

ی مصلوب (بدار آویخته شده)  گفت: از امام رضا درباره  هاشم جعفری روایت شده که از ابی

. اشاره نمود به قول ٣ای که جدم بر عمویش درود فرستاده است سؤال کردم؟ گفت: مگر ندانسته

 .٤عن نموده استصادق در مورد زید که صادق بر او درود فرستاده و قاتل او را ل

 .٥کنیم ها که بر جایگاه زید داللت دارند، اکتفا می این نمونه  به

رسانم که بدون شک برای تو  پایان می  ی زید بن علی به این سؤال به بحث خود را درباره

که دارای  / چگونه ممکن است مردی مانند زید بن علی  که ی محترم پیش آمده، و آن این خواننده

هایی  که او از اهل بیت و فرزند یکی از ائمه ه بزرگی است، ادعای امامت کند، در حالیچنین جایگا

                                           
 ).٥٢/٣٠١) (٤٧/٣٢٦: (البحار)، ٧/٣٤٧) (٣/١٧٨: (معجم الخوئی)، ١٨٤: (رجال الکشی -١

 ).الحاشیه)، (٣٧٢: (االحتجاج)، ٤٦/١٧٤: (البحار)، ١/٢٤٨: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).١/٢٥٥: (العیون)، ٨٢/٣) (٤٦/٢٠٥: (البحار)، ٣/٢١٥: (الکافی -٣

 ).٤٦/٢٠٥: (البحار)، ٨/١٦١: (الکافی -٤

)، ٢٥٢، ٢٥١: (اإلرشاد)، ٢٢٠، ١٤٢: (الروضة)، ٦٨٢: (أمالی الطوسینگاه کن روایات بیشتری در مدح زید  -٥

 ).الحاشیه) (٣٧٣، ٣٧٢: (االحتجاج
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که به  بر نام آنها نص نهاده است؟ پیش از این  و پیامبر اکرم  خداوند  گمان شیعه  بنا به  است که

ه این سؤال بلکه بهتر است بگوئیم به این سؤاالت که بدون شک سؤاالت فراوانی هستند، دامن

ی این سؤاالت را خواهیم گرفت، بلکه جواب  کنیم که جواب همه بدهیم، این روایت را ذکر می

 گیریم. ایم و خواهیم خواند، می چه را که از اول کتاب تاکنون خوانده ی آن همه

عبدالله، چه چیزی میان تو و  گوید: به مؤمن الطاق گفته شد: در محضر ابی این روایت شیعه می

رخ داد؟ گفت: زید بن علی گفت: ای محمد بن علی! به من خبر رسیده که تو گمان زید بن علی 

بری که در میان آل محمد، امام واجب الطاعت وجود دارد؟ گوید: گفتم: بله، پدرت علی بن  می

حسین یکی از امامان واجب الطاعت است. گفت: چگونه او از دادن لقمه گرم به من خودداری 

کرد  داد و با دست خودش لقمه گرم را برای من خنک می من نمی  کرد، به نک نمیکرد و تا آن را خ می

من، دلسوزی نماید و آن را به من   داد، آیا تو معتقد هستی که او از دادن لقمه گرم به و سپس به من می

 جهنم برای من دلسوزی نکند؟  ندهد تا دهانم نسوزد، ولی برای ورود به

شد که به من بگوید؛ به خدا  و در روایتی آمده: زید گفت: وای بر تو! مگر چه چیزی مانع او می

داشت و آن را  نشاند و لقمه را برمی آوردند و من را بر روی رانش می قسم غذای گرم را برای او می

دلسوزی نماید، کنی که او از دادن لقمه گرم به من  داد، آیا تو فکر می کرد و سپس به من می خنک می

 .١ند؟کاّما از آتش جهنم برای من دلسوزی ن

ی قول به نص بر  در این دو روایت خوب دقت کن، سپس از آن دو روایت برداشت کن که عقیده

هجری به شهادت رسیده، این روایت  ١٢١در سال  / وقت وضع شده است، زید بن علی  ائمه چه

 گانه باطل است. نص بر ائمه دوازده برای کتاب ما کافی است که نشان دهد قول به

این روایت با روایت سعید بن سمان هماهنگ است که گفته: من در خدمت ابی عبدالله بودم 

ناگهان دو مرد از زیدیه وارد شدند و گفتند: آیا در میان شما امام واجب الطاعت وجود دارد؟   که

ای:  اند که تو گفته گو به ما خبر داده استگوید: ابی عبدالله گفت: خیر. گفتند: انسانهای صادق و ر

امام واجب الطاعت هستید، آن دو نفر زیدی کسانی را نام بردند و گفتند: آنان کسانی وارع هستند و 

گویند. ابی عبدالله عصبانی شد و گفت: من به آنها چنین دستوری  جزء کسانی هستند که دروغ نمی

 .٢ه عصبانی شده، بیرون رفتندام. پس وقتی که دیدند ابی عبدالل نداده

                                           
 ).٤٧/٤٠٥) (١٩٣، ٤٦/١٨٩: (البحار)، ١٧/٣٥) (٧/٣٤٩: (معجم الخوئی)، ١٦٥، ١٦٤: (رجال الکشی -١

)، ١/٢٣٢: (الکافی)، ٧١/١٣) (٢٦/٢٠١: (البحار)، ١٧٤: (البصائر)، ٣٧١: (االحتجاج)، ٢٧٤: (اإلرشاد -٢

 ).٢٧٨: (إعالم الوری
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عبدالله بودیم، مردانی از  گوید: ما در سقیفه خدمت ابی  و در روایت سلیمان بن خالد آمده که

عبدالله به آنها اجازه داد. گفتند: ای ابوعبدالله! مردمانی پیش  ی ورود خواستند و ابی اهل کوفه اجازه

بیت امام واجب الطاعت وجود دارد. گفت: من در معتقد هستند در میان شما اهل   اند که ما آمده

کنند که تو امام واجب  شناسم. گفتند: ای ابوعبدالله! گمان می اهل بیت خودم چنین کسی را نمی

ام. گفتند: ای ابوعبدالله! آنها کسانی  الطاعت هستی. ابوعبدالله گفت: من چنین چیزی را به آنان نگفته

اند که تو آن امام واجب الطاعت هستی، گفت: آنها  ، آنها گمان بردههستند که با تجربه و وارع هستند

 .١اند، خارج شدند اند. پس وقتی که دیدند ابوعبدالله را عصبانی نموده دانند که چه گفته بهتر می

عبدالله چگونه ممکن است؟ و چرا  شود: که این همه فرار از طرف ابی در اینجا سؤالی مطرح می

دهد؟ شایسته است که در اینجا این روایت  ی دینی مردم را در سرگردانی قرار می در مهمترین مسئله

رفت، جعفر منصور گفت: ای  جعفر منصور راه می گویند: صادق همراه ابی را ذکر کنیم، شیعه می

چه که خداوند اعم از قوت و عزت به ما عطا فرموده، خوشحال  ابوعبدالله! شایسته بود که تو به آن

تر به این امر هستی و ما را بر علیه مردم و خودت  تو مردم را خبر مکن که تو از ما شایستهباشید و 

عصبانی کنید. ابوعبدالله گفت: هر کسی این قول را برای تو نقل کرده، دروغ گفته است. جعفر منصور 

(یعنی دوست کنید؟ گفت: مردم ساحر هستند  گوئید، سوگند را یاد می چه که می ی آن گفت: آیا درباره

  .٢دارند تو را بر علیه من تحریک کنند) به آنها گوش مده، ما به تو نیازمندتر هستیم از تو به ما

کنند، این است  کجا هستند آن کسانیکه قائل به نص هستند؟ بدون شک اولین دلیلی که ذکر می

تر است  م، اما چه کسی اولیکنی نمی  گویند: امام تقیه نموده است در این زمینه با شیعه مناقشه می  که

 به تقیه؟

تر است به تقیه که صاحب اختیار مرگ خودش نیست و او مأمور نیست به  اولی /آیا زید

تر است به تقیه؟  برند یا صادق اولی چه که خداوند به صادق دستور داده، چنان که شیعه گمان می آن

و به او در آن صحیفه وصیت شده: که ی مختومه از آسمان بر ائمه نازل شده  آن صادقی که صحیفه

برای مردم سخن بگو و فتوی بده و علم اهل بیتت را در میان مردم ابالغ کن و اجدادت را تصدیق 

 .٣امان هستی از هیچ کس دیگر مترس که تو در کن و به جز از خداوند

                                           
 ).٢٦/٢٠٥: (البحار)، ١٧٥: (البصائر -١

 ).٥٢/٢٥٤: (البحار)، ٣١: (روضة الکافی -٢

: أمالی الطوسی)، ٤٠١: (الصدوقأمالی )، ٣٦/١٩٢: (البحار)، ١/٢٨٠: (الکافیتخریج آن پیشتر گذشت.  -٣

 ).١/٢٩٨: (مناقبـال)، ٢/٦٦٩: (الدین کمال)، ٢/١٤٨: (مستقیمـالصراط ال)، ٤٤١(
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میرند و  ه وقتی میدانند چ کنم که ائمه می چه که در مقدمه ذکر کردیم، یادآوری می و تو را به آن

 مرگشان به اختیار خودشان است.

 ها شیعه هستند که معتقدند که زید بن علی امام است. به هر حال، امروز میلیون

 مذمت امام باقر و امام صادق براي مدعیان امامت از اهل بیت
ناچار در خصوص ادعای اهل بیت برای امامت، ذکر شد، امام باقر   چه که ی آن الی همه از البه

  گفت: همواره در میان شما اهل بیت مردی دست به رد قول کسی بپردازد که به او می  گشت که به

شوند. امام مدتی طوالنی سرش را پایین  شود و مردمانی همراه او کشته می زند و کشته می شورش می

 .١آورد و سپس گفت: در میان آنها دروغگویان هستند

قبل از خروج مهدی کسی همراه یکی از اهل بیت که   که کرد از این یو امام همواره مردم را منع م

 . ٢مدعی امامت باشد، خارج شود

بودند و مدعی   شورش زده  کرد که دست به و قبل از او پدرش کسانی از اهل بیت را مسخره می

  بچهگفت: مثال هر یک از ما اهل بیت که پیش از مهدی خارج شوند به مانند  امامت بودند و می

 .٣ها با او بازی کنند ای افتد و بچه گنجشکی است که پرواز کند و در طاقچه

کید می سپس این قول را به گفته کرد (چنان که در روایت مفضل بن عمر آمده)  ی خودش تأ

هۡ  ّمِنۡ  �ن﴿گفت: از ابوعبدالله در مورد آیه ذیل سؤال کردم: 
َ
 َل َ�بۡ  ۦبِهِ  مَِنَّ َ�ُؤۡ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ش از مرگ خود (در آن دم که در آستانه مرگ قرار ین که پیست مگر ایاز اهل کتاب ن یو کس«  ﴾ۦتِهِ َموۡ 

از برابر  یا ها تا اندازه گردد و پرده یم یف و با جهان بعد از مرگ قوین جهان ضعیرد و ارتباط او با ایگ یم

 .»آورد یمان میا یسیند) به عیب یاز حقائق را م یاریرود و بس یچشمش کنار م
در مورد ما نازل شده، که هیچ مردی از فرزندان فاطمه نیستند که   گفت: این آیه بهطور ویژه

که اقرار کند به امامت امام (یعنی قائم آل محمد. مترجم)  شوند تا این بمیرند و از دنیا خارج نمی

به خدا قسم خداوند تورا بر ما چنان که فرزندان یعقوب اقرار کردند آنگاه که گفتند: ای یوسف! 

 .٤اختیار و انتخاب نموده است

                                           
 ).٤٦/١٧٩: (البحار)، ٢٠٤: (االحتجاج -١

 ).٥٢/٣٠٤: (البحار)، ٤/٤٦: (نورالثقلین)، ٣١٠: (الروضة -٢

 .)٤/١٨٨: (المناقب)، ١٩٩: (غیبة النعمانی)، ٥٢/١٣٩: (البحار -٣

 ٤) (/١٢/٣١٥) (٩/١٩٥: (البحار)، ١/٤٢٦: (البرهان)، ٥٢٠، ١/٤١١: (الصافی)، ١/٣١٠: (العیاشی -٤
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 اعتقاد برخی از شیعه به امامت عبداهللا بن جعفر صادق
. اما این بار از یک جهت دیگر از صادق و یارانش ١این بار نیز بحث ما به صادق و یاران او بازگشت

 است.کنیم و آن اعتقاد یاران صادق به امامت فرزندان او  بحث می

عبدالله  گفت: من و مؤمن الطاق و ابوجعفر پس از وفات ابی  از هشام بن سالم روایت شده که

بودند که عبدالله پس از پدرش صاحب امر امامت باشد،   در مدینه بودیم، مردم بر سر این گرد آمده

نها از مردم در خدمت او جمع شده بودند، و آ  من و مؤمن الطاق در حالی خدمت او رسیدیم که

زده نشده باشد (یعنی  رسد مادامی که آفت عبدالله روایت کرده بودند که امر امامت به بزرگتر می

 دچار مریضی مانند کچلی و غیره نشده باشد. مترجم).

کردیم، از او  چه که از پدرش سؤال می کردیم در مورد آن ما خدمت او رسیدیم و از او سؤال می

ز چند مقدار زکات واجب است؟ گفت: از دویست درهم پنج درهم سؤال نمودیم در مورد زکات ا

واجب است، گفتیم: از صد درهم؟ گفت: دو و نیم درهم. گفتیم: به خدا قسم مرجئه چنین 

دانم که مرجئه چه  گویند، دستش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: خیر، به خدا قسم من نمی نمی

دانستیم رو  ا حالت سرگردانی از پیش او خارج شدیم و نمیگوید: ما ب گویند. هشام بن سالم می می

های مدینه با حالت سرگردانی نشسته و گریه  به چه جایی برویم، من و ابوجعفر احول در کوچه

گفتیم: نزد مرجئه برویم یا نزد قدریه یا نزد زیدیه یا نزد  دانستیم رو به کجا برویم، می کردیم و نمی می

های مدینه  نزد خوارج برویم. هشام گوید: ما در این حالت سرگردانی در کوچه  به  که معتزله یا این

ترسیدم که جاسوسی  شناختم، لذا می ناگهان پیرمردی با دست به من اشاره نمود. او را نمی  بودیم که

باشد، زیرا ابوجعفر در مدینه جاسوسهایی داشت تا بدانند شیعیان جعفر بر جعفر  از جاسوسان ابی

ترسیدم آن پیرمرد یکی از این جاسوسان باشد،  کنند تا گردن او را بزنند، و من می سی اتفاق میچه ک

حسن موسی رسانید، سپس من را جا گذاشت و  که من را به در ابی رفتم تا این همواره من دنبال او می

ام گوید: خودش رفت، ناگهان در دِم در، خادمی را دیدم، گفت: بیا، خداوند به تو رحم کند، هش

داخل خانه شدم و ابوالحسن را دیدم. از همان ابتداء به من گفت: نه به سوی قدریه و نه مرجئه، نه 

زیدیه، نه معتزله و نه خوارج فقط به سوی من بیایید، بیایید، بیایید (سه بار تکرار نمود). عرض 

به سوی چه کسی کردم: فدایت شوم، پدرت فوت کرد؟ گفت: بله. گفتم: فدایت شوم پس از او 

دهد. گفتم: فدایت شوم، عبدالله  برویم؟ گفت: اگر خداوند بخواهد تو را هدایت دهد، هدایت می

                                           
: البحار)، ٢٢٥، ٢٠٥: (اإلمامة و التبصرةنگاه کن روایت دیگر در مورد جهل یاران صادق در مورد نص:  -١

 ).٢٩١، ٢٨٩: (إعالم الوری)، ٣١٠، ٣٠٩: (اإلرشاد)، ٤٤١: (البصائر)، ٩، ٤٨/٣(
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خواهد خدا را عبادت  کند پس از پدرش صاحب امر امامت است؟ گفت: عبدالله می گمان می

 اشد؟نکند و خدا را پرستش نکند. گوید: عرض کردم: فدایت شوم، پس از او چه کسی امام ما ب

دهد. گفتم: فدایت شوم، آیا تو امام  گفت: اگر خداوند بخواهد تو را هدایت دهد، هدایتت می

گویم. با خود گفتم: ندانستم چگونه سؤال را مطرح کنم. هشام  هستی؟ به من گفت: من چنین نمی

رجم) گوید: گفتم: فدایت شوم، آیا کسی اماِم تو است؟ (یعنی آیا بیعت امامی بر گردن داری. مت

داند، چه حالتی بود، بزرگی و  جز خداوند هیچ کس نمی  من دست داد که  گفت: خیر، حالتی به

هیبت او در چشمان من بیشتر از هیبت و بزرگی پدرش بود، خدمت او رسیدم و عرض کردم: 

شد؟ گفت: بپرس، به تو جواب داده  چه را که از پدرت سؤال می فدایت شوم، آیا از تو سؤال کنم آن

شود، اما آن را در میان مردم اعالم نکنی. اگر اعالم نمودی دیگر سر بریدن است. از او سؤال  می

کردم. او را بحری از علم دیدم، هشام گوید: گفتم: فدایت شوم، شیعیان تو و پدرت گمراه و سرگردان 

ن را از من گرفتی؟ که تو عهد کتما هستند آیا به آنها برسانم و آنها را به سوی تو دعوت کنم در حالی

گفت: هر کسی از آنها را فهمیده یافتی، به او برسان و عهد و پیمان سّری بودن و کتمان امر را از آنها 

بگیر. هرگاه موضوع را اشاعه دادند دیگر سر بریدن است (به گلوی خودش اشاره نمود). سپس 

گاه نمود و اند و  مردم به خدمت ابوموسی رفته هشام ذکر نموده که با مردم مالقات نموده و آنها را آ

خدمت او برسند. عبدالله ماند اما به   اند که به منع شده  جز گروه اندکی، مانند: عمار و یارانش، بقیه

رفتند. هشام گفت: هنگامی که عبدالله این را دید و در مورد  جز گروه کمی نباشد مردم نزد او نمی

که هشام بن سالم مردم را از او منع کرده است، هشام  حال مردم پرسید، گفت: به او خبر دادند

 . ١گفت: در مدینه چند نفر مراقب بودند تا من را بزنند

 خواهد آمد.
ً
 و این عبدالله پس از پدرش مدعی امامت شد چنان که بعدا

طلبد که امامت را در پسرش اسماعیل قرار دهد و ذکر اختالف  امام صادق از خداوند می
 آن شیعه در خصوص

باشد بسی دشوارتر و مصیبت او بسیار  ی فرزند دیگر صادق که اسماعیل می همانا قضیه

ی اسماعیل آن باشد که پدرش امام صادق او را  در قصه  آورترین نکته تر است، شاید تعجب گسترده

 گویند که صادق در دانست، بلکه روایات شیعه به ما می تر می ی فرزندانش مقدم تجلیل و بر بقیه

                                           
: المناقب)، ٢٩١: (إعالم الوری)، ٣/١٧٣: (إثبات الهداة)، ٣٤٣، ٤٧/٢٦٣: (البحار)، ١٨٢: (رجال الکشی -١

)٤/٢٩٠.( 
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خواست که امامت را به اسماعیل عطا فرماید، این پریشانی بزرگ و  دعاهایش از خداوند می

کنم که هیچ کس از مدعیان وجود نص بتوانند آن را توجیه کنند،  تشویش خطیری است و گمان نمی

 کنیم. اشکالی ندارد و اینک مثالی را ذکر می

مناجات   به فرزندم اسماعیل با خداوندی  کنند که صادق گفت: من درباره شیعه روایت می

پرداختم که او را امام پس از خودم قرار دهد، خداوند نخواست که او امام باشد و امامت را به فرزندم 

 . ١موسی عطا فرمود

و در روایت دیگری گفت: از خداوند خواستم که امامت را در فرزندم اسماعیل قرار دهد، اما 

 .٢شود  الحسن سپرده که امامت به ابی نابا داشت مگر ای  خداوند

آید امر امامت پس از  و به زودی مثال دیگری را برای تو خواهم آورد، بلکه آن طور که برمی

کرد. شیعه از امام صادق روایت  رسید اگر او در عهد پدرش فوت نمی صادق به او (اسماعیل) می

 ماعیل برای خداوند اتفاق نیفتاده است.کنند که گفت: هیچ بدائی بزرگتر از بداء فرزندم اس می

کنند، که  این نوع نصوص، بزرگترین دالیلی است که شیعیان اسماعیلی به آنها استدالل می

اند، این همه نکات گنگ و نامفهوم  های دنیا منتشر شده ها طرفدار دارد و در گوشه و کناره میلیون

که ولید بن  مامت او (اسماعیل) باشند و چناناند که بسیاری از یاران صادق معتقد به ا باعث شده

رو که گفته: با مردی بنام  پدرش به او وصیت نموده است، از این  صبیح ذکر نموده، معتقد باشند که

عبدالجلیل دوستی و محبت قدیمی داشتیم. عبدالجلیل گفت: به درستی ابوعبدالله سه سال قبل از 

 .٣نمودامامت او وصیت   مرگ فرزندش اسماعیل به

اسماعیل نیز نزد او بود، گفت:   عبدالله رسیدم که گفت: خدمت ابی  از سمع کردین روایت شده که

 .٤دادیم... تا آخر روایت کردیم و او را امام قرار می ما در آن هنگام، پس از پدرش به او اقتداء می

ی زمین چه  دربارهگفت: به ابی عبدالله گفتم: فدایت شوم،   از فیض بن مختار روایت شده که

چه  فرمائید؟ آیا آن را از سلطان قبول کنم و سپس از کس دیگری به اجاره بگیرم، در مقابل هر آن می

رویاند، نصف یا یک سوم، یا کمتر از آن و یا بیشتر برای من باشد، آیا این  که خداوند از آن می

ر! آن طور نیست. گفت: ای اشکالی ندارد؟ گفت: اشکالی ندارد. فرزندش اسماعیل گفت: ای پد

                                           
 ).٣/١٧٠: (إثبات الهداة)، ٤٧/٢٦٩: (البحار)، ٤٩کتاب زید النرسی: ( -١

 ).٣/١٦٥: (إثبات الهداة)، ٤٨/٢٥) (٢٣/٧٢: (البحار)، ٤٧٢: (البصائر -٢

 ).٤٨/٢٢: (البحار)، ١٧٨: (نعمانیغیبة ال -٣

 ).٣/١٦٥: (إثبات الهداة)، ٤٨/٢٥) (٤٧/٨٢: (البحار)، ٩٧: (البصائر)، ٢٩٠: (االختصاص -٤
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کنم؟ آیا به خاطر همین نبود که بسیاری از اوقات  فرزندم! مگر من اینگونه با کارگر خودم معامله نمی

گفتم: همراه من باش؟ اسماعیل بلند شد و بیرون رفت. پس گفتم: فدایت شوم، چرا  به تو می

رسد چنان که پس از پدرت  ه او میاسماعیل همراه و مالزم تو نیست که اگر تو رفتی امر خالفت ب

گونه نیست که من با پدرم بودم.  امر خالفت به تو رسیده است؟ گفت: ای فیض! اسماعیل با من آن

چه که ما از آن  رسد، اگر آن گفتم: فدایت شوم، شکی در آن نداشتیم که پس از تو کوچ و بار به او می

رسد؟  پس به چه کسی می -کنیم  عافیت میو از خداوند طلب  -ترسیم خدای نکرده رخ دهد  می

پیریم کن، اینک آتش در انتظار ماست، (یعنی   به من نگفت. پس زانویش را بوسیدم و گفتم: رحم به

مترجم) به خدا قسم اگر من  -ترسم بمیرم و امام خودم را نشناسم و داخل آتش جهنم شوم  می

ترسم بمانم و پس از تو بمیرم.  ادم، اما مید میرم، اهمیتی به آن نمی دانستم پیش از تو می می

گفت: بیشتر برایم توضیح بده... تا  ابوعبدالله مالقات امام پس از خودش را ذکر کرد و فیض می

که ابوعبدالله به فیض گفت: امام پس از خودش موسی است و گفت: بلند شو به حق او اقرار  این

ی او دعا کردم. ابوعبدالله گفت: اما بار اول کن، گفت: بلند شدم دست و سرش را بوسیدم و برا

اجازه نداشتم به تو بگویم. گفتم: فدایت شوم، آیا از طرف تو به دیگران خبر دهم؟ گفت: بله به 

همسر و فرزندانم و یونس بن ظیبان از   همسرت و فرزندان و دوستانت خبر بده، گفتنی است که

آنها خبر دادم، خدا را سپاس و شکر نمودند. یونس  همراه داشتم و هنگامی که به  دوستانم را به

گفت: به خدا قسم باید از خود امام بشنوم (یونس مردی عجول بود)، لذا بیرون رفت و به دنبال او 

گفت: موضوع همان است که فیض به  رفتم، هنگامی که به دم در رسید، شنیدم ابوعبدالله به او می

 .١بیا. گفت: شنیدم و فرمانبرداری کردمتو گفته است، ساکت شو و به سوی ما 

هایش با  آید این همه توضیح و بیان او را قانع نکرده است و همواره با سؤال گونه که برمی آن

گفت: دستم بگیر تا از آتش جهنم رستگار شوم، چه کسی پس از تو  کرد، می ابوعبدالله مالقات می

او   به  با اشاره  ای بود، داخل شد. ابوعبدالله پسر بچههنوز   امام ما است؟ در آن هنگام ابوابراهیم که

 .٢گفت: فقط این صاحب و امام تو است، پس به او تمسک کن

گفت: دین و اعتقاد برادرم اسماعیل برای ابوعبدالله توصیف   از اسحاق بن عمار روایت شده که

دهم که  ندارد و گواهی می و معبود به حقی وجود  دهم که به جز الله هیچ اله شد، گفت: گواهی می

                                           
) ٢٥٩، ٤٧/٨٣: (البحار)، ٢٨٩: (إعالم الوری)، ٢٢٦: (رجال الکشی)، ٩٦: (البصائر)، ٢٢٤: (غیبة النعمانی -١

 ).١٦٨، ١٦٤، ٣/١٥٧: (ةإثبات الهدا)، ١/٣٠٩: (الکافی)، ٢٦، ٤٨/١٤(

 ).٣/١٥٦: (إثبات الهداة)، ١/٣٠٧: (الکافی)، ٤٨/١٨: (البحار)، ٢٨٨: (إعالم الوری)، ٣٠٨: (اإلرشاد -٢
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عبدالله رسید،  که به ابی محمد فرستاده خدا است و شما... یکی یکی ائمه را توصیف کرد تا این

 .١گفت: و اسماعیل پس از تو است؟ گفت: اّما اسماعیل خیر

کنید روایات در مورد اسماعیل مضطرب هستند؛ برخی او را تعظیم  چنان که مالحظه می

کنند چنان که برخی از مذمتها ذکر شد و اینک  و برخی او را مذمت می -ه دیدیچنان ک-کنند  می

 مذمتهای بیشتری در مورد اسماعیل:

از صادق روایت شده که در مورد اسماعیل از او سؤال شد، پس گفت: او عاصی و نافرمان 

 . ٢است، نه مانند من و نه مانند اجداد من است

گفت: سؤاالت مردم را  کرد و در مورد پدرش می نمی درازی بر پدرش خودداری او از دست

فهمد، مانند روایت فیض بن مختار که از صادق سؤال کرد: فدایت شوم، آیا زمینهای زراعتی و  نمی

چه که به آنها داده شده است، بدهیم؟ گفت: اشکالی ندارد،  باغها را از آنها بگیریم و به بیشتر از آن

گویم  فهمم، به تو می فهمید. ابوعبدالله گفت: من نمی ای پدر! تو نمیاسماعیل فرزندش به او گفت: 

. اسماعیل در بسیاری ٣مالزم و همراه من باش و اینگونه مباش، اسماعیل با حالت عصبانی بلند شد

 .٤کرد از مسائل با پدرش مخالفت می

بن حیان روایت بینید که شیعه از عمار  بعد از این همه و پس از چند سطر از این روایات می

اند که گفته: ابوعبدالله در مورد نیکی فرزندش اسماعیل به من خبر داد و گفت: من خیلی  کرده

 . ٥اسماعیل را دوست دارم و محبتش نزد من بیشتر شده است

به هر حال ما کاری به این همه اضطراب و پریشانی در روایات نداریم، این همه پریشانی 

 گردیم. ه است و به بحث خود برمیعالمت و عادت روایات شیع

در این  -که اسماعیل در قید حیات پدرش فوت کرد و بسیاری از یارانش به امامت وی  پس از آن

بودند، لذا در راستای قانع کردن یارانش تالش نمودند و   اعتقاد یافته -مثالهایی را ذکر نمودیم   باره

کید کردند که او مرده است.  تأ

                                           
 ).٤٧/٢٦١: (البحار)، ٢٢٤: (غیبة النعمانی -١

 ).٤٧/٢٤٧: (البحار)، ٧٦: (الدین کمال -٢

 )٤٨/٢٦) (٤٧/٢٥٩: (البحار)، ٣٣: (غیبة الطوسی -٣

 ).٤٧/٢٦٧: (البحار)، ٥/٢٩٩: (الکافیبرای نمونه نگاه کن:  -٤

 ).٧٤/٨١) (٤٧/٢٦٨: (البحار -٥
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صادق، داود بن کثیر رقی و حمران بن اعین و ابوبصیر را به نزد خود خواند، و گویند:  شیعه می

ی  مفضل بن عمر به همراه گروهی متشکل از سی نفر داخل شدند. صادق گفت: ای داود! آن پرده

روی اسماعیل را کنار بزن. داود پرده را کنار زد. صادق گفت: خوب در آن دقت کن، ببین آیا زنده 

ی آنها نشان داد. صادق  داود گفت: مرده است. داود شروع نمود و اسماعیل را به همه است یا مرده؟

 گفت: خدایا تو شاهد باش، سپس دستور داد تا او را غسل کنند و کفن و دفن نمایند. 

ی روی صورتش را بردار. مفضل جامه را برداشت، گفت: آیا  سپس گفت: ای مفضل! جامه

همگی نگاه کنید. پس گفتند: سرور ما بلکه او مرده است. صادق گفت: اسماعیل زنده است یا مرده؟ 

آیا مرگ او را مشاهده نمودید و یقین پیدا کردید؟ گفتند: بله. حاضرین از عمل صادق تعجب کردند. 

صادق گفت: خدایا تو گواه باش. سپس اسماعیل را برداشتند و به قبر بردند، پس هنگامی که در قبرش 

ی روی اسماعیل را بردار، مفضل جامه را برداشت و صادق  ای مفضل! جامه گذاشته شد گفت:

آیا او مرده است یا زنده؟ گفتند: ای دوست خدا!   جماعت حاضرین گفت: نگاه کنید که  خطاب به

. به خاطر شدت اعتقاد یاران اسماعیل به امامت او و ١مرده است. صادق گفت: خدایا! تو گواه باش

ای انکارناپذیر بود، شیعیان مخالف اسماعیل و یارانش مرگ او و  میان یارانش مسئله که مرگ او در این

گرفتند، اینک هارون بن خارجه گفت: هارون بن سعد  بدون امام ماندن یارانش را از آنها به عیب می

عجلی به من گفت: آن اسماعیلی که شما چشم به او دوخته بودید، از دنیا رفت و مرد، و جعفر 

 .٢دانستم چه بگویم میرد و شما بدون امام خواهید ماند، نمی ردی مسن است و فردا یا پس فردا میپیرم

شود این  تنها شیاطین انس از مرگ اسماعیل سوء استفاده ننمودند، بلکه آنگونه که معلوم می

کنند که صادق گفته: شیطانی خود را در  سوءاستفاده به شیاطین جن نیز رسیده است. شیعه گمان می

در صورت تواند نه  صورت اسماعیل نمایان کرد، تا مردم به آن فتنه زده شوند، و به درستی شیطان نمی

ای خود را نمایان کند، هر کسی به تو گفت که: فرزندم اسماعیل زنده است و نمرده،  پیامبری و نه وصی

آن شیطان بوده که در صورت اسماعیل برای او نمایان شده است؛ همواره من از خداوند درخواست 

 .٣خواست خداوند چنین نبودکنم که فرزندم اسماعیل را زنده کند تا او پس از من قیم شما باشد، اما  می

                                           
) و نیز نگاه کن: ٢٩٥، ٤٨/٢١) (٢٥٤، ٤٧/٢٤٢: (البحار)، ٢٢٧: (غیبة النعمانی)، ١/٢٦٦: (المناقب -١

 ) حاشیه.٦٧: (ةفرق الشیع)، ٣٠٤: (اإلرشاد

 ).١٦٢، ٣/٢٤٠: (إثبات الهداة)، ٤٩/٢٦)، البحار: (١٩/٢٢٧: (معجم الخوئی)، ٢٨: (غیبة الطوسی -٢

)، ٧٦: (الدین کمال)، ٣/١٧٠(إثبات الهداة )، ٤٧/٢٦٩) از اصول شانزدگانه، البحار: (٤٩: (اصل زیدالنرسی -٣

 ).١/٢٦٦: (المناقب
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 متفرق شدن شیعه پس از فوت صادق
که هنوز  ی صادق و یارانش و اهل بیت او و اختالف آنها در حالی بود  تا اینجا که گفته شد درباره

صادق زنده و در قید حیات بود و چنان که ما پیشتر موضع شیعه را پس از فوت هر امامی ذکر 

 موضع شیعه و می
ً
عبدالله نیز ذکر خواهیم کرد، اما پیش از  اختالف آنها را پس از ابی کردیم، بعدا

 است:  ذکر موضع آنها این روایات شیعه قابل توجه

گفت: ابوجعفر منصور در وسط شب به دنبالم فرستاد، به   ایوب خوزی روایت شده که از ابی

جلو خودش روشن ای نشسته بود و شمعی را در  که بر روی صندلی خدمت او رسیدم در حالی

ای در دست داشت، هنگامی که بر او سالم کردم، نامه را به سوی من پرت کرد و در  نموده بود و نامه

کرد، گفت: این نامه محمد بن سلیمان است برای ما نوشته که جعفر بن محمد  که گریه می حالی

+است:   فوت کرده         _  سه بار این آیه را تکرار نمود و گفت: همانند جعفر

ی نامه را نوشتم، سپس گفت: بنویس که اگر برای  کجا است؟ سپس به من گفت: بنویس، من مقدمه

یک شخص معینی وصیت نموده او را بگیرید و گردنش را بزنید. گفت: جواب نامه برگشت که 

عفر منصور، محمد بن سلیمان، عبدالله و جعفر بن محمد به پنج نفر وصیت نموده است: ابوج

 .١موسی فرزندان جعفر، و حمیده. منصور گفت: کشتن آنها راه حلی ندارد

از و   ی ثومالی آمد، ابو حمزه حمزه ای نزد ابی گفت: اعرابی  از داود بن کثیر رقی روایت شده که

ید و بیهوش شد، هنگامی ئی کش حمزه نعره . ابی خبر است؟ گفت: صادق فوت کرده  چه  پرسید که

که سر حال آمد، گفت: آیا به هیچ کسی وصیت نموده؟ گفت: بله، به درستی به دو فرزندش عبدالله 

جعفر منصور وصیت نموده است. ابوحمزه خندید و گفت: حمد و سپاس خدایی را  و موسی، و ابی

مود و ما را به مسئله داود فرزند ما را به راه راست هدایت نمود، و مسئله بزرگی را برای ما بیان ن  که

گوید: مردی روستائی پیش ابی حمزه ثمالی آمده پرسید که چه خبر است؟ او گفت:   کثیر رقی می

صادق وفات کرده است. آن مرد فریادی سر داده از حال برفت. چون به هوش آمد گفت: آیا برای 

سی، و ابو جعفر منصور. ابو کسی وصیت کرده است؟ گفت: آری، برای فرزندش عبد الله، و مو

حمزه خندیده گفت: سپاس مر خدای را که ما را به راه راست هدایت نموده، برای ما بزرگ را روشن 

ساخته، وبا کوچک ما را آشنا ساخته، و امری بس بزرگ را پنهان داشته! از او پرسیدند که منظورش 

                                           
إثبات )، ٤٧/٣: (بحارال)، ٣/٤٣٤: (مناقبـال)، ٢٩٠: (إعالم الوری)، ١/٣١٠: (الکافی)، ١١٩: (غیبة الطوسی -١

 ).٥٤: (مذهب أهل البیت)، ٣/١٥٩: (الهداة
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بر کوچک اشاره کرده که به او اضافه از این سخنان چیست؟ گفت: عیبهای بزرگ را بیان داشته، و 

گفتند که  پرسید بدو می شده، و وصیت را بر منصور پوشانده، چرا که اگر منصور از جانشین او می

     . ١خودت هستی!
 ذکر شد و در آن روایت گفت: پس از فوت ابوعبدالله من و 

ً
و در روایت هشام بن سالم که قبال

مردم نزد عبدالله بن جعفر جمع شده بودند که بعد از فوت  محمد بن نعمان در مدینه بودیم، و

پدرش او صاحب امر امامت است. هشام گفت: پس از آن که با حالت سرگردانی در نزد عبدالله 

گوید: ما در آن حالت بودیم، ناگهان پیرمردی  های مدینه نشسته بودیم، می بیرون آمدیم و در کوچه

ترسیدم که جاسوسی از جاسوسان  با دست به من اشاره کرد، میشناختم،  او را نمی  را دیدم که

جعفر منصور باشد، زیرا او در شهر جاسوسهایی داشت تا بداند پس از جعفر مردم با چه کسی  ابی

 .٢شوند، تا او را بگیرند و گردنش را بزنند جمع می

پوشیدگی و  ی محترم از خودت بپرس: مادامی که امام منصوص علیه است این همه خواننده

 پیچیدگی به خاطر چیست؟

ی  ی پس از خودش نص نهاده است و نام همه بر ائمه  کنند که رسول خدا آیا شیعه گمان نمی

آنها را ذکر نموده است، چنان که در مقدمه ذکر شد؟ پس دیگر چه نیازی به این وصیت است؟ و آیا 

وصیت نموده؟ و آیا منصور به جز  منصور نیاز داشت که بداند صادق پس از خودش برای چه کسی

که او به مسئله نص جاهل و بدون اطالع است و این  دو حالت، چیز دیگری داشت؟ یا این

ای است که او مسئولیت و امر امت را به دست بگیرد و نگذارد که امام  اطالعی توجیه و تبرئه بی

ئله نص است، به همین خاطر که منصور عالم به مس منصوص علیه متولی امر امت باشد، و یا این

 بینم. شناسم و غیر قابل توجیه می من برای این روایات توجیهی نمی

گویند: حکام سبب مخفی و پوشیده بودن نص بر ائمه هستند و  تعجب قول شیعه است که می

بینیم این حاکم که ما در صدد  که ما می ، در حالی٣اند که امت این نصوص را بدانند آنها نگذاشته

که بداند صادق  حث از او هستیم سربازهایش را آماده نموده و جاسوسهایش را فرستاده، تنها برای اینب

                                           
 ).٣/١٦٦: (إثبات الهداة)، ٢٥١، ٤٧/٤: (البحار)، ٣/٤٣٤: (مناقبـال -١

 ).٤٧/٣٤٤: (البحار)، ٣/٤٠٩: (مناقبـال)، ٣١٠: (اإلرشاد -٢

مخفی نمودن نص از محقق بحار در صدد تعلیقش بر اسباب مخفی ماندن نص گفته: مهمترین اسباب، شدت  -٣

اند که کسی نص را ظاهر کند و  بشدت انکار نموده  طرف خلفاء و از طرف صاحبان سلطه و قدرت است که

 ).١٠/٤٩٠سبب دیگر خوف ناقالن نص از صاحبان سلطه بوده، نگاه کن: حاشیة بحار (
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که  دانم که آیا صادق چه منصب و قدرتی داشت تا این برای چه کسی وصیت نموده است، و نیز نمی

دلیری ی منصور و حماسه و  دانم که علت گریه وصیت کند، پس از خودش به چه کسی برسد؟ و نمی

کنم که نیاز به تعلیقات  وصیت نموده، چی بود؟ گمان نمی یاو برای کشتن آن کسی که صادق برای و

 طوالنی من باشد در همه این موارد، بدون شک خواننده زیرک خودش مقصود را فهمیده است.

اند که هنگامی که امام  گردیم به موضع شیعه پس از امام صادق، خود شیعه ذکر نموده برمی

 صادق فوت کرد، شیعیان او به چند دسته و گروه متفرق شدند: 

که ظهور کند و امر مردم را به دست  میرد تا این گروهی گفتند: جعفر بن محمد زنده است و نمی

اند که گفته: اگر شما با  کنند که آنها از خود او روایت کرده بگیرد، و او مهدی است، و گمان می

چشمان خود دیدی که سر من از باالی کوهی بر سر شما فرود آمد، تصدیق نکنید، به درستی من 

صاحب و امام شما هستم، و او به آنها گفته: اگر کسی نزد شما آمد و به شما گفت: از من پرستاری 

وده، او را تصدیق نکنید، به درستی من صاحب شما هستم و صاحب نموده و من را غسل و کفن نم

 شمشیر هستم. این گروه را ناووسیه خوانند.

کنند که امام پس از جعفر بن محمد، فرزندش اسماعیل است و او نمرده  و گروهی گمان می

و کفن و  اند: این کار (یعنی مردن اند و گفته است و مرگ اسماعیل را در حیات پدرش انکار نموده

مترجم) به خاطر درهم آمیختن موضوع از طرف پدرش بوده، زیرا پدرش ترسیده و  -دفن نمودن او 

که ملک زمین و امر  میرد تا این کنند که اسماعیل نمی اسماعیل را پنهان نموده است، و گمان می

خودش  مردم را به دست بگیرد و او قائم آل محمد است، زیرا پدرش اشاره نموده که پس از

اسماعیل امام است و به آنها خبر داده که او صاحب امر آنها است و امام هیچ گاه به جز حق 

گوید، هنگامی که مسئله مرگ او ظاهر شد، دانستیم که حق است و او قائم آل محمد است و او  نمی

 میرد، این گروه اسماعیله هستند. نمی

اند: امر امامت  د بن اسماعیل است و گفتهاند که امام پس از صادق محم و گروهی گمان کرده

در حیات پدرش مال اسماعیل بوده، و هنگامی که پیش پدرش فوت کرده امام صادق امر امامت را 

باشد، زیرا پس از  برای محمد بن اسماعیل قرار داده است و حق با او بوده است و غیر آن جائز نمی

شود و امامت ممکن نیست به جز  گری منتقل نمیحسن و حسین دیگر امامت از برادری به برادر دی

آیند، و دو برادر اسماعیل یعنی عبدالله و موسی حق امامت نداشتند،  از کسانی که بعد از امام می

 نامند. چنان که محمد بن حنفیه با وجود علی بن حسین حق امامت نداشت، این گروه را مبارکیه می

 امام پس از صادق است، و اینها سمطیه هستند.اند: محمد بن جعفر  و گروه دیگری گفته
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رسد، زیرا او در  اند: امامت پس از جعفر به فرزندش عبدالله بن جعفر افطح می و گروهی گفته

هنگام در گذشت پدرش بزرگترین فرزندان او بوده و در جلسات پدرش نشسته و حضور داشته و او 

 ه گویند.مدعی امامت وصیت پدرش بوده، و این گروه را فطحی

اند، و هیچ گاه شک در امامت  بیشتر مشایخ شیعه و فقهای شیعه به این گروه تمایل داشته

اند، اما وقتی عبدالله فوت کرد و پس از خودش فرزند مذکر  عبدالله بن جعفر و فرزندش نداشته

 فطحیه از قول به امامتش برگشتند. هنداشت، عام

س از پدرش بودند، و منکر امامت عبدالله بودند، و و گروهی قائل به امامت موسی بن جعفر پ

ها و گروهها،  اند. و به جز این فرقه ادعاء امامت و حضور در مجلس پدرش را بر او خرده گرفته

 .١گنجد اند که ذکر آنها طوالنی است و در اینجا نمی گروههای دیگری پیدا شده

 نصو یاران و اهل بیتش در برابر  / موضع امام موسی کاظم
(که امام هفتم است) و یاران و اهل بیت او رسیدیم، و چنان که در  / به بحث امام موسی کاظم

هنگام بحث از پدرش ذکر کردیم. باید معتبر بودن نص، در نسلی پس از نسل دیگری شایع و منتشر 

شد. اما  شد، حداقل باید در میان خود یاران امام شایع و معتبر می شد و نباید عکس آن شایع می می

  موضعچه گذشت  تو در آن
ً
گیری شیعه پس از فوت پدرش و متفرق شدن آنها را دانستید، و ما بعدا

اند و نیز بحث ما  ی آن کسانی بحث خواهیم کرد که قائل به امامت کاظم پس از پدرش بوده درباره

 گیری آنها در مقابل نص خواهد بود. ی موضع درباره

خدمت ابوالحسن موسی بن گفت:   از محمد بن اسماعیل بن فضل هاشمی روایت شده که

که بشدت مریض بود، خدمت او عرض کردم: اگر خدا نخواسته و خدا نکند  جعفر رسیدم، در حالی

ی من است و  ی او نامه رسد؟ گفت: به فرزندم علی که نامه تو فوت کنی، امر امامت به چه کسی می

 .٢ی من پس از فوت من است او وصی و خلیفه

ی صالح موسی بن جعفر نشسته  گفت: من در خدمت بنده  شده کهاز علی بن یقطین روایت 

ی  فرزندش رضا وارد شد، گفت: ای علی! این (یعنی رضا) سرور فرزندان من است و کنیه  بودم که

ام، هشام با دستش به پیشانی خود زد و گفت: وای بر تو! چه گفتی؟ علی  خودم را به او نسبت داده

                                           
صفحات: مختارة ـالوالفصول ) ٧٩-٦٦صفحات (فرق الشیعة اگر خواستی توضیح این موضوع را در کتاب  -١

 ) نگاه کن.٢٥٨/ صفحات ٤٧: مجلد (البحار) و ٢٥٣-٢٤٧(

 ).٣/٢٣٤: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٣: (البحار)، ١/٣١: (عیون اخبار الرضا -٢
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ام. هشام گفت: به خدا قسم آن  نان که به تو گفتم، از خود او شنیدهبن یقطین گفت: به خدا قسم چ

 .١رسد عبد صالح به تو خبر داده که امر امامت پس از خودش به فرزندش رضا می

گفت: ای سرورم! پس از تو چه کسی امام ما باشد؟ گفت: این یکی فرزندم   و در روایتی آمده که

ام و او به منزله من در برابر پدرم است  جا گذاشته  که (علی) که پس از خودم بهترین کسانی است

 .٢من است. مترجم) هام، او نیز خلیف پدرم بوده ه(یعنی که من خلیف

گفت: منصور بن یونس بزرج به من گفت: روزی خدمت   از غنام بن قاسم روایت شده که

روز چی رخ داده ای که ام ابوالحسن (موسی بن جعفر) رسیدم، گفت: ای منصور! مگر ندانسته

ی من پس از خودم شده است، پس تو  است؟ گفتم: خیر. گفت: امروز فرزندم علی وصی و خلیفه

ام که تبریک بگوئید. گفت:  پیش او برو و به او تبریک بگو و به او اعالم کن که من به تو دستور داده

دستور فرموده تا به او  خدمت او رسیدم و به او تبریک گفتم، و به او اعالم کردم که پدرش به من

تبریک بگویم. سپس منصور پس از مدتی آن را انکار کرد و آن اموالی را که در دست داشت، همگی 

 .٣را گرفت و شکست

 ذکر شد) نگفته
ً
اند:  و پیامبرش گفته  اند: خداوند از خودت بپرس: مگر شیعه (چنان که قبال

 باشد. که امام پس از کاظم فرزندش رضا می

حال، اگر الزم باشد به کسی تبریک گفت، باید به منصور بن یونس تبریک گفته شود، به  به هر

چه که بر سر او آمده، و این برای منصور چیزی عجیب و غریب نیست، به درستی حاالت  خاطر آن

 بیشتر خواهید دانست. فراوانی از این قبیل برای شیعه دانسته
ً
 اید، و بعدا

ای  ترسم حادثه ام و می گفت: به ابوابراهیم عرض کردم: من پیر شده  هاز داود رقی روایت شده ک

باری من پیش بیاید و دیگر تو را مالقات نکنم، به من خبر ده که پس از تو چه کسی امام است؟ 

 گفت: فرزندم علی.

 .٤و در روایتی آمده: به ابوالحسن رضا اشاره نمود و فرمود: پس از من، این صاحب و امام شما است

                                           
)، ٣٠٣( إعالم الوری)، ٢٨٥: (اإلرشاد)، ١/٣١١: (الکافی)، ٢٧: (غیبة النعمانی)، ١/٣١: (عیون أخبار الرضا -١

 ).٣/٢٣٤: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٣: (البحار

 ).٣/٢٤١: (إثبات الهداة -٢

 ).٣/٢٣٥: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٤: (البحار)، ٣٩٨: (رجال الکشی)، ١/٣٢: (عیون أخبار الرضا -٣

: إثبات الهداة)، ٢٨، ٢٣، ٤٩/١٥: (البحار)، ١/٣١٢: (الکافی)، ٢٨٥: (اإلرشاد)، ١/٣٣: (عیون أخبار الرضا -٤

)٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٢، ٣/٢٢٩.( 
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گاه است؟! نمی  دانم این داود رقی چه قدر پیر شده، اما هنوز به بزرگترین ارکان اسالم جاهل و ناآ

گفت: خدمت ابوالحسن موسی بن جعفر رسیدم و   از سلیمان مروزی روایت شده که

باشد؟ پیش از من شروع کرد و فرمود:  خواستم از او بپرسم که پس از او چه کسی امام مردم می می

یمان! به درستی علی فرزندم وصی من و پس از من حجت بر مردم است، او فرزند ارشد من ای سل

پس  هخلیف هاست، اگر پس از من زنده ماندی نزد شیعیان و اهل بیت من و برای آن کسانی که دربار

 .١کنند، گواه و شاهدی برای او باش از من، سؤال می

و آیا کاظم مسئله جدیدی آورده تا شایسته و این همه توصیه و عهد و میثاق به خاطر چیست؟ 

 مستوجب این همه عهد و میثاق باشد؟ 

 شصت نفر که مرکب از خودمان و   از علی بن عبدالله هاشمی روایت شده که
ً
گفت: تقریبا

دست فرزندش   هایمان بودیم در کنار قبری بودیم، ناگهان ابوابراهیم موسی بن جعفر آمد که برده

دانید من چه کسی هستم؟ گفتیم: تو سرور ما و بزرگ ما  داشت، گفت: آیا میعلی را در دست 

هستید. گفت: نام من چیست و نسب من چیست؟ گفتیم: تو موسی بن جعفر هستید. گفت: این 

؟ گفتیم: او علی بن موسی بن جعفر است. گفت: شهادت  به همراه من آمده  چه کسی است که

 . ٢ اتم و وصی من پس از مرگم استبدهید که او وکیل من در زمان حی

گویم: حمد و ثنا تنها الیق خداوند است، آنها امام خودشان را شناختند که هنوز در کنار قبر  می

ی  بود و همه مترجم) وگرنه مرگشان جاهلی می -بودند و وارد آن نشده بودند (یعنی نُمرده بودند 

 رفت. اعمال نیکشان به هدر می

طالب است)، گفت: ابو  روایت شده (که مادرش از فرزندان جعفر بن ابی از عبدالله بن حارث

ام؟  دانید چرا شما را جمع نموده ابراهیم کسی را نزد ما فرستاد و ما جمع شدیم، سپس گفت: آیا می

ی پس از  گفتیم: خیر، گفت: گواه باشید که فرزندم علی وصی من است و قیم کارهای من و خلیفه

بدهکار کسی هستم قرضش را از او بگیرد، و اگر امانت کسی نزد من است، از فوت من است، اگر 

 .٣او پس بگیرد و اگر کسی نیاز داشت با من مالقات کند بدون نامه او با من مالقات نکند

                                           
 ).٢٣٦، ٣/١٧٨: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٥: (البحار)، ١/٣٥: (عیون أخبار الرضا -١

 ).٣/٢٣٦: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٥: (البحار)، ١/٣٦: (عیون أخبار الرضا -٢

)، ٣٠٤: (إعالم الوری)، ٢٦: (غیبة الطوسی)، ٢٨٦: (اإلرشاد)، ١/٣١٢: (الکافی)، ١/٣٦: (عیون أخبار الرضا -٣

 ).٣/٢٢٩: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٦: (البحار
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عنوان امام خود قرار   گفت: اکنون شیعه، علی بن موسی را به  از زید هاشمی روایت شده که

ممکن است؟ گفت: ابوالحسن موسی بن جعفر او را نزد خود خوانده و  دهند، گفته شد: چگونه می

 .١به او وصیت نموده است

گفت: ابوالحسن موسی بن جعفر به فرزندش علی   از عبدالرحمان بن حجاج روایت شده که

 .٢ای برای او نوشته و شصت نفر از معتمدین اهل مدینه را گواه بر آن گرفته است وصیت نموده و نامه

گفت: ابوالحسن موسی بن جعفر فرزندش علی را برای ما امام   حسین بن بشیر روایت شده کهاز 

در روز غدیر خم، علی را امام قرار داده است، گفت: ای اهل مدینه!  قرار داد، چنان که رسول خدا

 . ٣یا گفت: ای اهل مسجد! این وصی من پس از مرگم است

ی این باب  که یک بار دیگر مقدمه گویم به جز این ی تو نمیی محترم بیشتر از این را برا خواننده

 را مطالعه کن.

خواستم به مدینه بروم،  گفت: از بصره خارج شدم و می  از عبدالله بن مرحوم روایت شده که

ای به من داد  خواست به بصره برود، نامه به ابوابراهیم رسیدم، او می  مقداری از راه را پیموده بودم که

ر فرمود تا آن را به مدینه ببرم. گفتم: فدایت شوم، نامه را به چه کسی تحویل دهم؟ گفت: به و دستو

 . ٤فرزندم علی تحویل بده، به درستی او وصی من و قیم کارهای من و بهترین فرزندان من است

حمزه را  گفت: ما به سوی مکه خارج شدیم و علی بن ابی  از حسن بن علی خزاز روایت شده که

اه داشتیم، که مقداری مال و وسایل را به همراه داشت. گفتیم: این چیست که به همراه داری؟ همر

به من دستور داده تا آن را به فرزندش علی برسانم و به   ی صالح که گفت: مالی است از طرف بنده

 درستی برای او وصیت نموده است.

کرد، و مال را از  را انکار میحمزه پس از فوت موسی بن جعفر آن  صدوق گفت: علی بن ابی

 .٥رضا غصب و حبس نمود

حمزه برای ما روایت  کنم، و این ابی آن تبریکی را که ما به منصور بن یونس گفتیم به تو یادآور می

باشد، کاش تو  کند که به ابوالحسن گفت: پدرت به ما خبر داده که چه کسی پس از او خلیفه می می

                                           
 ).٤٩/١٦: (البحار)، ١/٣٧: (عیون أخبار الرضا -١

 گوید: هفتاد مرد بودند. ) که در آن آمده می٣/٢٣٨: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٧: (البحار)، ١/٢٨: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).٣/٢٣٨: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٧: (البحار)، ١/٣٧: (عیون أخبار الرضا -٣

 ).٣/٢٣٦: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٦: (البحار)، ١/٢٧: (عیون أخبار الرضا -٤

 ).٣/٢٣٨: (إثبات الهداة)، ٤٩/١٧: (البحار)، ١/٢٩: (عیون أخبار الرضا -٥
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 دستم را گرفت و به تندی تکان داد، سپس گفت:  دادی، گفت: هم به ما خبر می

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ٰ  إِذۡ  دَ َ�عۡ  �َمۢ قَوۡ  ِ�ُِضلَّ  �َّ ٰ  ُهمۡ َهَدٮ َ  َح�َّ ا لَُهم يُبَّ�ِ  ].۱۱۵: بة[التو ﴾َ�تَُّقونَ  مَّ
ده است گمراه یت بخشیرا که هدا یچ وقت قومیکه دارد) ه یخداوند (به سبب عدالت و حکمت «

رد) یگ یکنند، به عقاب و عذابشان نم یکه م یاز اجتهاد یدر برابر اشتباه و لغزش ناش سازد (و ینم

شبهه و اشکال، توّسط  یزند روشن و آشکار (و بید از آنها بپرهیرا که با یزهائیکه چ یمگر زمان

گاه از هر چیان کند. بیآنان ب یغمبر) برایپ  .»است یزیگمان خداوند آ
زدم، به من گفت: بس است چشمهایت با خواب زیاد عادت مده که هایم را به هم  گفت: چشم

 .١انجام برسانید ترین چیزی از بدنت هستند که باید شکر آنها را به ها کم چشم

ی دیگری باشد تا مالی را غصب و حبس کند  شاید تو نیز معتقد باشید که این چشم بستن نقشه

اطالعی رضا به امام  بختی بزرگتر در این روایت جهل و بیچنان که این کار را با کاظم انجام داد، اما بد

پس از خودش است، مجلسی این روایت را در کتاب البحار نقل کرده است، او پس از ذکر روایت، 

  خداوند حمزه توضیح داده باشد که گوید: شاید ابوالحسن برای ابن ابی و می  تعلیقی بر آن نگاشته

 کند. سازد و خداوند شما را در گمراهی ترک نمی معین و ظاهر میپس از من، امام را برای شما 

حمزه است،  خواب رفتن عمیق، شریک ابن ابی  گویم: آن گونه که روشن است مجلسی در به می

  وگرنه این همه مجلدات کتاب البحار کجا است که آن همه مجلدات را پر از نصوص خدا و رسول

 رسد و همچنین در مورد ائمه گذشته. ندش جواد مینموده که امامت پس از رضا به فرز

گفت: به ابی عبدالله گفتم: مردی از طائفه عجلیه به من   از سلمه بن محرز روایت شده که

میرد، سپس شما کسی را  ماند، یکی دو سال دیگر می گفت: تا کی این پیرمرد برای شما زنده می

چه را که  را به او نگفتی: این موسی بن جعفر است، آنندارید که به او نگاه کنید؟ ابوعبدالله گفت: چ

ایم  ای برای او خریداری نموده کنند او نیز درک نموده است (یعنی بالغ شده) و جاریه مردان درک می

 .٢باشد که برای او مباح می

 :عجلیه دو گروه هستند

طالب هستند و اینها  ابیگروه اول: قائل به امامت زکریا بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 

 ی بن سعید عجلی هستند. مغیریه نام دارند و یاران مغیریه

                                           
 ).٤٩/٢٧: (البحار)، ٢/١٢١: (تفسیر العیاشی -١

 ).٤٩/١٨) (٤٨/٢٣: (البحار)، ١/٣٨: (عیون أخبار الرضا -٢
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منصور عجلی هستند، که خود را به باقر نسبت داده و  گروه دّوم: منصوریه نام دارند و یاران ابی

 باقر خود را از او تبرئه نموده. 

 ندارند!. باقری  هایی که گویم: در این زمان چه بسیار هستند منصوریه می

کرد  گفت: ابوالحسن شروع به تعریف فرزندش علی می  از اسماعیل بن خطاب روایت شده که

مثل  ،کرد ای که غیر او را به این صورت تعریف نمی د به گونهنمو های او را یادآور می و بزرگی و نیکی

 .١خواست مردم را متوجه او کند که می این

دارد در برابر نصوصی که بر دوازده  متوجه او کند چه معنایی خواست مردم را  دانم این که می نمی

 امام داللت دارند؟

هایی از طرف ابوابراهیم که در زندان بود، به ما  گفت: نامه  از حسین بن مختار روایت شده که

 .٢رسد رسید که در آنها نوشته شده بود: عهد من به فرزند ارشدم می

فرزندش علی در   گفت: خدمت ابوابراهیم رسیدم که  کهاز زیاد بن مروان قندی روایت شده 

ی من، گفتار او گفتار من و  ی این (علی) نامه خدمت او بود، خطاب به من گفت: ای زیاد! نامه

 . ٣ی او فرستاده من است، هر چی که بگوید گفتار او است فرستاده

ز گذشت موسی آن را گوید: زیاد بن مروان این حدیث را روایت نموده، اما پس ا صدوق می

 انکار نموده و قائل به وقف بود و آن مال موسی بن جعفر که در اختیار داشت، حبس نمود.

 چه را که الکشی در مورد زیاد ذکر نموده، نقل کنم:  دوست دارم آن

  گفت: ابوالحسن در حالی فوت کرد که  گوید: از یونس بن عبدالرحمان روایت شده که کشی می

درکاران مال فراوانی را در دست داشتند، و سبب وقف و انکار نمودن آنها مرگ ان ی دست همه

حمزه سی هزار دینار داشت. گفت:  ابوالحسن بود؛ زیاد قندی هفتاد هزار دینار داشت و علی بن ابی

چه را در مورد ابوالحسن شناخته بودم، دریافتم، لذا زبان  این را دیدم و حق برای من روشن شد و آن

حمزه  م و مردم را به سوی او دعوت نمودم. یونس بن عبدالرحمان گوید: زیاد و علی بن ابیگشود

نیاز  خواهی ما تو را بی نزدم فرستادند و گفتند: مردم را به سوی این شخص دعوت مکن، اگر پول می

                                           
 ).٤٩/١٨: (البحار)، ١/٣٠: (عیون أخبار الرضا -١

: إثبات الهداة)، ٢٤، ١٩، ٤٩/١٨: (البحار)، ١/٣١٣: (الکافی)، ٢٨٦: (اإلرشاد)، ١/٣٩: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).٣٠٥(إعالم الوری )، ٢٣٧، ٣/٢٢٩(

 ).٤٩/١٩: (البحار)، ٢٨٦: (اإلرشاد)، ١/٣١٢: (الکافی)، ١/٣٠: (عیون أخبار الرضا -٣



 187 ي امامت وجود دارد؟ باب اول: آیا نصی درباره

 

 .١کنیم، و ضمانت بیست هزار دینار را برای من نمودند و به من گفتند: دیگر دست بردار می

 ی این زمان ما وجود دارد. گویم: این مسئله همواره نزد منصوریه ز این بیشتر نمیا

گفت: هر کدام از این فرزندانم ظلم کند و منکر   الحسن روایت نموده که از محمد بن سنان از ابی

طالب نموده و منکر حق و  امامت او پس از من باشد، مانند آن کسی است که ظلم از علی بن ابی

بوده است. محمد بن سنان گفت: فهمیدم که ابوالحسن خبر مرگ   او پس از رسول اللهامامت 

کند، گفتم: به خدا سوگند اگر خداوند طول عمر من را داد،  خودش را داد و مردم را متوجه فرزندش می

و دهم که او پس از فوت ت نمایم، و گواهی می کنم و به امامتش اقرار می حقش را به خودش تسلیم می

حجت خداوند بر مردم است و دعوت کننده به سوی دین خدا است، ابوالحسن به من گفت: ای 

کند و تو مردم را به سوی امامت او و امامت آن کسی که پس از  محمد! خداوند عمر تو را طوالنی می

آید، دعوت خواهید نمود. گفتم: فدایت شوم، او چه کسی است؟ گفت: محمد پسر او. گفتم:  او می

ام، اما تو از  راضی و تسلیم فرمان شما هستم. گفت: بله، همین طور تو را در کتاب امیرالمؤمنین دیده

 .٢تر از برق در شب تاریک هستی شیعیان ما هستی و تو در میان شیعیان ما روشن

گفت: مقداری از مال ابوالحسن موسی بن جعفر نزد من بود،   از داود بن زربی روایت شده که

آن را برداشت و مقداری را در نزد من جا گذاشت، و گفت: هر کسی پس از من نزد تو آمد  برخی از

او صاحب و امام تو است، هنگامی که او درگذشت، فرزندش علی   آن مال را طلبید، بدان که هو بقی

اش فالن و فالن است، برایم بفرست و من  نزد من فرستاد: آن مقدار مالی که در نزد تو است و اندازه

 .٣آن مقدار که پیش من بود، برایش فرستادم

که صاحب و امام  ند سال منتظر مانده تا ایندانم که این شخص مورد بحث ما چ گویم: نمی می

 خودش را شناخته است. 

گفت: به ابوالحسن اول گفتم: چرا من را راهنمائی   از محمدبن اسحاق بن عمار روایت شده که

 .٤کنی که دین خود را از چه کسی بگیرم؟ گفت: از فرزندم علی نمی

                                           
 ).٤٨/٢٥٢: (البحار)، ٤١٦، ٣٩٦: (رجال الکشی -١

)، ٣٠٨: (إعالم الوری)، ١/٣١٩: (الکافی)، ٢٨٧: (اإلرشاد)، ١/٤١: (عیون أخبار الرضا)، ٢٥: (غیبة الطوسی -٢

 ).٣٢١، ٣/١٧٣: (إثبات الهداة)، ٥٠/١٩) (٤٩/٢١: (البحار)، ٤٢٩: (رجال الکشی

: رجال الکشی)، ٢٩: (غیبة الطوسی)، ٢٨٦: (شاداإلر)، ١/٣١٣: (الکافی)، ٢/٢١٩: (عیون أخبار الرضا -٣

 ).٢٥، ٤٩/٢٣: (البحار)، ٣٠٥: (إعالم الوری)، ٢٦٥(

غیبة )، ٣/٢٣٢: (إثبات الهداة)، ٤٩/٢٤: (البحار)، ٣٠٤: (إعالم الوری)، ٢٨٥: (اإلرشاد)، ١/٣١٢: (يالکاف -٤

 ).٢٥: (الطوسی
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تم: آیا تو صاحب امر امامت گفت: به رضا گف  از عباس بن نجاشی اسدی روایت شده که

 .١هستی؟ گفت: بله به خدا قسم صاحب امر امامت بر انس و جن هستم

ای رخ دهد و دیگر تو را مالقات  ترسم حادثه گوید: گفتم: می  از داود بن سلیمان روایت شده که

 .٢ی امام پس از خودت به من خبر بده؟ گفت: فرزندم ابوالحسن نکنم، پس درباره

چه   گوید: به ابوابراهیم گفتم: من از پدرت سؤال کردم که  قابوس روایت شده کهاز نصر بن 

کسی پس از تو امام است؟ به من خبر داد که تو امام هستی، هنگامی که ابوعبدالله فوت کرد، مردم 

پس از تو چه کسی در میان فرزندانت امام است؟ گفت:   شدند، و ما گفتیم: به ما خبر بده که  پراکنده

 .٣فرزندم علی

 اطالعی این شخص، پابرجا است. همچنان جهل و بی  خواهم گفت: واضح است که

از حسن بن حسن در روایتی که از او نقل شده، گفت: به ابی الحسن موسی گفتم: آیا از تو سؤال 

شناسم؟ گفت:  کنم؟ گفت: از امام خودت سؤال کن. گفتم: منظورت کیست، من امامی به جز تو نمی

ام. گفتم: سرورم من را از آتش جهنم نجات  ی خودم را به او نسبت داده باشد و کنیه رزندم علی میاو ف

کنید، گفت: مگر من  بده، به درستی ابوعبدالله فرموده: تو آن کسی هستید که به امر امامت قیام می

ئم آن بحساب که او قا قائم نیستم؟ ای حسن! هیچ امامی نیست که به امر امتی قیام کند مگر این

  آید، قائم و حجت بر مردم است تا روزی که آید، هرگاه او درگذشت، امامی که به دنبال او می می

دهید، متوجه فرزندم علی کن،  چه را که با من انجام می ی آن ی ما قائم هستیم، همه میرد، پس همه می

 .٤بت او را امام قرار داده استاز روی مح ام، بلکه خداوند به خدا قسم من او را امام قرار نداده

های بزرگی  را به اضطراب و پریشانی  گویم: پس از درگذشت صادق این اقوال ایشان شیعه می

 خواهید دانست.  کشیده
ً
 است، چنان که بعدا

باشد، بلکه به شهر و مناطق دیگر  ی نص تنها در میان افرادی چند نمی اطالعی درباره جهل و بی

 نیز کشیده شده است. 

                                           
 ).٢١: (األخبار عیون)، ٤٩/١٠٦: (البحار)، ٢١٥: (اإلمامة والتبصرة -١

إعالم )، ٣/٢٣٠: (إثبات الهداة)، ٤٩/٢٤: (البحار)، ٢٨٦: (اإلرشاد)، ١/٣١٣: (الکافی)، ٢٦: (غیبة الطوسی -٢

 ).٣٠٥: (الوری

: إثبات الهداة)، ٢٥، ٤٩/٢٠) (٤٨/٢٣: (البحار)، ٢٩: (غیبةالطوسی)، ٢٨٦: (اإلرشاد)، ١/٣١٣: (الکافی -٣

 ).١/٤٠)، عیون األخبار: (٢٣٠، ٣/٥٩(

 ).٣/٢٤٠: (إثبات الهداة)، ٤٩/٢٦) (٤٦/٩٦: (البحار)، ٢٧: (غیبة الطوسی -٤
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گفت: هنگامی که موسی بن جعفر درگذشت به   از محمد بن فضل هاشمی روایت شده که

داشتم به او  چه را که به همراه مدینه آمدم، در آنجا خدمت رضا رسیدم و به او سالم کردم، و آن

خبر مرگ موسی به   ام که خواهم به بصره بروم و اختالف فراوان مردم را شناخته رسانیدم، گفتم: می

کنند... روایت  دالیل امام سؤال می هآنها رسیده است، و من هیچ گمانی ندارم که از من دربار

 .١چه را که مورد نیاز بود، ذکر نمودم طوالنی است و آن

مان برده شده که آنها سبب مخفی ماندن نص هستند (چنان که شیعه گمان حتی کسانی که گ

اند و  اند (یعنی از مخفی بودن نص سالم نمانده کنند) خود آنها نیز از همین علت سالم نمانده می

 نص از آنها نیز پوشیده مانده است. مترجم).

گفت: آنگاه که از رقه رو  یگوید: از جعفر بن یحیی شنیدم، م  از موسی بن مهران روایت شده که

گفت: آن سوگندی را که درباره آل  به هارون می  به مکه آمدیم، از عیسی بن جعفر شنیدم که

طالب یاد کرده بودی، بیاد آور، تو سوگند یاد کرده بودی اگر کسی پس از موسی ادعای امامت  ابی

چه  شود آن ی او گفته می درباره کند، زنید، اینک فرزندش علی ادعای امامت می بکند، گردنش را می

شد، با حالت عصبانیت به او نگاه کرد و گفت: منظورت چیست؟  ی پدرش گفته می را درباره

 .٢ی آنها را به قتل برسانم؟ خواهی همه می

گفت: هنگامی که ابوالحسن موسی بن جعفر درگذشت و   از صفوان بن یحیی روایت شده که

او را به قتل برساند. به او گفتم: به  -فرمانروای وقت-هارون  ترسیدیم که رضا زبان گشود، می

ترسیم که این طاغی و سرکش آسیبی به تو  ای و ما می ی بزرگی را ابراز نموده درستی تو مسئله

 .٣تواند هیچ آسیبی به من برساند برساند. گفت: هر چه در توانش است بکار گیرد، او نمی

گفت: در زمان فرمانروایی هارون به ابوالحسن رضا گفتم: تو   از محمد بن سنان روایت شده که

خون از   اید، در حالی که اید و در مجلس پدرت نشسته خودت را به مسئله امامت مشهور کرده

 چکد؟ شمشیر هارون می

را از سر من  یفرمود: اگر ابوجهل یک تار مو  گفت: جواب من برای آن همان است که پیامبر

گویم: اگر هارون از سر من یک تار  گرفت، شما شاهد باشید که من پیامبر نیستم، و من به شما می

                                           
 ).٤٩/٧٣: (البحار)، ٢٠٤: (الخرائج و الجرائح -١

 ).٤٩/١١٣: (البحار)، ٢/٢٢٦: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).١١٥، ٤٩/١١٣: (البحار)، ٤/٣٤٠: (المناقب)، ٢/٢٢٦: (عیون أخبار الرضا)، ٢٨٨: (اإلرشاد)، ١/٤٨٧: (يالکاف -٣
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 .١را بکند، شما شاهد باشید که من امام نیستم یمو

 هحمز علی بن ابی  گفت: گروهی از واقفه خدمت رضا رسیدند که  مسروق روایت شده که از ابی

عمار، حسین بن عمران و حسین بن سعید مکاری در میان آنها بودند؛ بطائنی، محمد بن اسحاق بن 

علی بن حمزه به رضا گفت: فدایت شوم، در مورد پدرت به ما خبر بده حالش چطور است؟ گفت: 

پدرم درگذشت. پرسید: پس به چه کسی عهد و وصیت نموده؟ گفت: به من وصیت نموده است. 

ی بعد از او  طالب و سایر ائمه جدادت اعم از علی بن ابیگفت: تو سخنی دارید که هیچ کدام از ا

اند. گفت:  را فرموده است، آن  رسول خدا  اند. گفت: اما بهترین و بزرگترین اجدادم که را نگفته آن

 ترسی که آنها به تو آسیبی برسانند؟ آیا نمی

د و او را تهدید کرد، شتافتم، ابولهب نزد پیامبر آم ترسیدم، به کمک آن می گفت: اگر از آن می

گو هستم، این اولین عالمتی  ای وارد شود، من دروغ پیامبر به او گفت: اگر از طرف تو به من خدشه

کشم، اگر من از  بود که رسول خدا نشان داد و این اولین عالمتی است که من برای شما بیرون می

به او گفت: اگر این قول را  گو هستم. حسین بن مهران ای خوردم، پس من دروغ طرف هارون خدشه

خواهی  چه را که ما انتظار داشتیم، خواهد آمد. رضا گفت: منظورت چیست؟ آیا می ابراز کنید، آن

از ابتداء کارش چنین   نزد هارون بروم و به او بگویم من امام هستم و تو هیچی نیستید؟ پیامبر

مورد اعتبار بودند، اعالم کرد و دعوتش را به ها و کسانی که  دعوتش را به خانواده، برده  نکرد. بلکه

اند، و  آنها رسانید و به تمام مردم اعالم نکرد. شما به امامت کسانی اعتقاد دارید که پیش از من بوده

کند و تقیه مانع او است که بگوید: پدرش زنده است، من  گوئید: علی بن موسی تقیه می شما می

بود چگونه در برابر شما تقیه  ام هستم. حال اگر پدرم زنده میام  گویم که شما می  بدون تقیه به

 .٢گفتم: پدرم زنده است کردم و نمی  می

رسد  از خودت بپرس: مادامی که به نص خدا و رسولش پس از فوت کاظم، امامت به رضا می

طر کنند) این همه تهدیدات و وعید و حذر و انتظار از طرف مردم به خا (چنان که شیعه گمان می

دهند؟  چه جای تقیه است که شیعه به ائمه نسبت می  چیست؟ سپس در اقوال رضا تأمل کن که

 کنم از شما پوشیده باشند، که برخی از آنها را بیان داشتیم. ی شبهات نیز فکر نمی بقیه

                                           
 ).٣/٢٥٣: (إثبات الهداة)، ١١٥، ٤٩/٥٩: البحار)، ٤/٣٣٩: (مناقبـال)، ٢٥٧: (روضة الکافی -١

) ٤٨/٢٦٩: (البحار)، ٢٨٩: (رجال الکشی) و نیز نگاه کن: ٤٩/١١٤: (البحار)، ٢/٢١٣: (عیون أخبار الرضا -٢

)٤٩/١١٤.( 
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  در اینجا روایت ابوسعید مکاری به یادم آمد که خدمت رضا رسید و گفت: آیا خداوند

پدرت مدعی آن بود؟ گفت: چه خبر   تو را به آنجا رسانیده که ادعای چیزی بکنید کهمنزلت و قدر 

 .١ات داخل نموده است است که خداوند نورت را خاموش کرده و فقر را به خانه

هایی که از آنها بحث کردیم، غیبت و مخفی ماندن نص تنها در میان یاران  همچون سایر ائمه

 آل بیت ایشان نیز کشیده شده است:  امام رضا نبوده است، بلکه به

گفته: امروز ابوابراهیم   علی بن حکم از حیدر بن ایوب از محمد بن زید بن علی روایت کرده که

هیفده نفر از فرزندان علی و فاطمه را دعوت کرد، و ما را شاهد و گواه بر وصیت و وکالت برای 

: ای حیدر! به خدا قسم، امروز پسرش علی در زمان حیات و پس از مرگش گرفت، سپس گفت

 شیعه به آن امامت اقرار خواهند کرد، حیدر گفت: شاید خداوند او 
ً
امامت برای او ثابت شده، و بعدا

 ای است؟ را زنده خواهد گذاشت، این چه مسئله

شود. علی بن  گفت: ای حیدر! آنگاه که به او وصیت شد، پس عقد امامت برای او ثابت می

 .٢با همان حالت شک و گمان فوت کردحکم گفت: حیدر 

ی امانتهای  و اینک ام احمد همسر کاظم هنگامی که از مدینه به طرف بغداد آمد، کاظم همه

کسی پیش تو آمد و این امانتها را از تو طلب کرد، بدان که من   امامت را به او داد و گفت: هرگاه

 . ٣ت بر تو و بر سایر مردم استام، و او خلیفه پس از من و امام واجب الطاع شهید شده

گفت: هرگاه فرزند پنجم از میان   علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر روایت نموده که

د، مواظب باشید، هیچ کسی شما را از امامت کنار یفرزندان نسل هفتم من مفقود شد، مواظب باش

کسی است؟ گفت: پسرم! عقل  نگذارد. گفتم: سرورم! فرزند پنجم از میان فرزندان نسل هفتم، چه

  تر از آن است که بدانید و توانایی شما تنگ شما کوچک
ً
تر از حمل آن است، اّما اگر زنده بمانید بعدا

 .٤آن را خواهید دید

                                           
تفسیر )، ٢١٨: (معانی األخبار)، ١/٣٠٨: (عیون األخبار)، ٣/١٥٥(: من الیحضره الفقیه)، ٦/١٩٥: (يالکاف -١

) ٢٥/١) (١٤/١٩٩: (البحار)، ٣/٢٥٣(إثبات الهداة )، ٤/٣٨٦: (نورالثقلین)، ٤/١٠: (البرهان)، ٢/١٩٠: (القمی

)١٠٣/٢٠٨) (٥٨/١٦٦) (٢٧٠، ٤٩/٨١) (٤٨/٢٧١.( 

 ).٣/٢٣٧: (الهداةإثبات )، ٤٩/١٦: (البحار)، ١/٣٧: (عیون أخبار الرضا -٢

 ) حاشیه.٤٨/٢٧٩: (البحار)، ٢/٢٧: (تحفة العالم -٣

 ).٥٢/١١٣) (٥١/١٥٠: (البحار)، ١٠٤: (غیبة الطوسی)، ٣٣٧: (الدین کمال -٤



 امامت در پرتو نصوص      192

 

گفت: من نزد برادرم موسی بن جعفر بودم، ناگهان فرزندش علی وارد   و نیز از او روایت شده که

ب تو است، جایگاه او همانند جایگاه من در برابر پدرم است، شد، به من گفت: ای علی! این صاح

 .١خداوند تو را بر دینش ثابت قدم نگاه دارد

هاشم بودیم)  سی نفر از رجال بنی  گفت: ابوالحسن ما را (که  از یزید بن سلیط روایت شده که

 .٢خودش استفراخواند و ما را شاهد و گواه گرفت که علی فرزندش وصی و خلیفه او پس از 

علی فرزندش را نیز   گفت: من همراه حسین بن زید بودم که  از ظریف بن ناصح روایت شده که

همراه داشت، ناگهان ابوالحسن موسی بن جعفر از کنار ما گذشت، پس سالمی کرد و سپس رفت، 

فقط او شناسد؟ گفت: اگر کسی او را بشناسد،  گفتم: فدایت شوم، آیا موسی، قائم آل محمد را می

را در پیش   که خط علی و امالء رسول خدا شناسد در حالی است. سپس گفت: چگونه او را نمی

نزد ابی زید بن علی   دارد! فرزندش علی گفت: ای پدر! چرا این خط علی و امالء رسول خدا

نیست؟ گفت: ای پسرم! علی بن حسین و محمد بن علی سروران مردم و امامان آنها هستند، پسرم! 

پدرت مالزم برادرش زید شده، از ادب او ادب گرفته و از فقه و دانش او دریافت نموده. گفت: ای 

کند؟ گفت: خیر به خدا  یای پیش بیاید به یکی از برادرانش وصیت م پدر! اگر برای موسی حادثه

ها خالفت را  فهیدانی ای پسرم! این خل کند، مگر نمی قسم جز به فرزندش به هیچ فردی وصیت نمی

 .٣دهند؟ به جز در میان فرزندانشان قرار نمی

 اختالف اهل بیت با کاظم و ذکر مدعیان امامت در میان اهل بیتش
اش با او منازعه و  ی هستی که در میان خانوادهکسان  ی محترم بدون شک که تو منتظر بحث خواننده

 ایم، و اینک ذکر چند مثالی برای این موضوع:  اند، چنان که تو را به آن عادت داده بر علیه او قیام کرده

گیری موسی بن جعفر این بود که  گفت: سبب دست  از محمد بن حسن علوی روایت شده که

ن اشعث قرار داده بود، پس یحیی بن خالد برمکی به فرزندش رشید را در آغوش جعفر بن محمد ب

شود؛ لذا در  او حسد ورزید و گفت: اگر خالفت به او برسد، دولت من و دولت فرزندم نابود می

کار برد کرد و با او همنشین شد و آمد و   ای را به قائل به امامت بود) حیله  برابر جعفر بن محمد (که

که از وضعیت او با خبر شد، پس اوضاعش را به رشید گزارش  د، تا اینرفتنش را به خانه او زیاد نمو

                                           
 ).٣/٢٤١: (إثبات الهداة)، ٤٩/٢٧: (البحار)، ٣١: (الطوسی غیبة -١

 ).٣/٢٤٤: (إثبات الهداة -٢
 ).٤٨/١٦٠(: البحار)، ١٧٨: (قرب اإلسناد -٣
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ای که قلب رشید متأثر شد، سپس روزی به برخی  نمود به گونه  داد و چیزهایی را به آن گزارش اضافه

  چه را که کنید تا آن از مردان مورد اعتماد خودش گفت: آیا مردی را از آل ابوطالب به من معرفی نمی

م، به من معرفی کند؟ او را به علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد راهنمائی کردند، یحیی نیاز دار

موسی با او ارتباط داشت و با او مالقات   بن خالد مقداری مال را برای او فرستاد؛ گفنی است که

ا به ای نوشت ت گذاشت، یحیی بن خالد نامه کرد، و گاهی اوقات تمام اسرار را با او در میان می می

ی علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد وضعیت را تشخیص دهد، موسی وضعیت را  واسطه

کجا بروی؟   خواهی به احساس کرد، لذا علی بن اسماعیل را فراخواند و گفت: ای برادرزاده! می

پردازم  خواهم به بغداد بروم. گفت: برای چی؟ گفت: بدهکارم. گفت: من بدیهیت را می گفت: می

دهم. اما علی توجهی به آن نکرد. موسی گفت: ای برادرزاده!  را بخواهی برایت انجام می و هر چه

فرزندانم را ماتم زده مکن، و دستور داد که سیصد دینار و چهار هزار درهم را به او بدهند، هنگامی 

که در جلو او ایستاد ابوالحسن موسی به حاضرین گفت: به خدا قسم برای ریختن خون من تالش 

 .١کند کند و فرزندانم را ماتم زده می می

برادرش محمد نیز از چنین اوضاعی برخوردار است، از علی بن جعفر بن محمد روایت شده 

گفت: محمد بن اسماعیل بن جعفر نزد من آمد تا از من درخواست کند که من از ابوالحسن   که

و راضی شود و به او وصیت نماید.... موسی درخواست کنم که به او اجازه بدهد به عراق برود و از ا

که گفت: محمدبن اسماعیل گوید: ای عمو! دوست دارم که به من وصیت کنی، گفت: به تو  تا این

کنم که در خصوص خون من از خدا پروا داشته باشی. گفت: خدا لعنت کند آن کسی را  وصیت می

وصیت کن. گفت: به تو وصیت کند، سپس گفت: ای عمو! به من  که برای ریختن خون تو سعی می

کنم که در خصوص خون من از خدا پروا داشته باشی. سپس خروج محمد بن اسماعیل به عراق  می

و مالقات او با هارون الرشید را ذکر نمود، و قول او را به هارون ذکر نمود که گوید: ای امیرالمؤمنین! 

شود، و تو در  مالیات برای او جمع می دو خلیفه بر روی زمین هستند، موسی بن جعفر در مدینه که

گوئید؟  شود، هارون گوید: بگو به خدا قسم راست می آوری می خراج و مالیات برایت جمع  عراق که

 .٢گویم گفت: به خدا قسم راست می

                                           
 ).٤٨/٢٣١: (البحار)، ٢١: (غیبة الطوسی -١

 ).١/٧٢ر: (عیون األخبا)، ٣/١٧٦: (إثبات الهداة)، ٤٨/٢٣٩: (البحار)، ٨/١٢٤: (يالکاف)، ١٧٠: (الکشی -٢
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اینک بیان آن کسی از اهل بیت که در ایام او خارج شده و مردم را به بیعت خودش 
 فراخوانده است

گفت: هنگامی که   روایت شده که س طالب مفضل موالی عبدالله بن جعفر بن ابی از عبدالله بن

کشته شد) خارج شد و بر مدینه مسلط گشت، موسی بن جعفر را به  ١حسین بن علی (که در فخ

بیعت خود فراخواند، موسی بن جعفر نزد او آمد و به او گفت: ای پسر عمو! آن تکلیفی را از من 

ز عمویت ابوعبدالله تکلیف نمود تا چیزی را که من دوست ندارم از من سر مکن که پسر عمویت ا

زند، چنان که از ابوعبدالله چیزی سر زد که به خالف میل او بود، حسین به او گفت: من تنها 

شوی و اگر دوست نداشته باشی آن  ام، اگر دوست داشتی داخل آن می ای را بر تو عرضه نموده مسئله

 .٢دهنده است، سپس از او خداحافظی کرد کنم، خداوند بهترین یاری نمیرا به تو تحمیل 

مترجم) کشته شده، منزلت و جایگاه بسیار  -این حسین بن علی که در فخ (نام مکانی است 

از آن مکان   اند: رسول خدا ذکر نموده  بزرگی دارد، که شیعه در مورد او روایتی از رسول خدا

(فخ) عبور کرد، پایین آمد و رکعتی نماز را خواند و در حال خواندن رکعت دوم گریست، هنگامی که 

کند، همگی شروع به گریه نمودند، پس وقتی نمازش را به پایان  گریه می  مردم دیدند که رسول خدا

مردی از نوادگان تو در این  رسانید، فرمود: در رکعت اول جبرئیل پایین آمد و به من گفت: ای محمد!

 .٣شود، در مقابل اجر دو شهید است شود، اجر هر شهیدی که به همراه او شهید می مکان کشته می

اند که در مسیر مدینه، به نضر بن قرواش گفت: ای نضر! اگر به  چنان که از صادق روایت کرده

داد، گفت: ظرف آبی را به من فخ رسیدی به من اطالع بده، هنگامی به فخ رسید و به او اطالع 

بدهید، پس آب را به او دادند، وضو گرفت و سپس سوار شد. به او گفتم: فدایت شوم، دیدم که کار 

باشد؟ گفت: خیر، اما در این مکان مردی از اهل  عجیبی را انجام دادی، آیا جزء مناسک حج می

 .٤رود ادشان به بهشت میشود که ارواحشان پیش از اجس بیت من به همراه گروهی کشته می

شبه رکوعی در مقابل   شود، آمد، به اندازه اند که کاظم نزد حسین که در فخ کشته می و ذکر نموده

                                           
 فخ: مکانی است نزدیک به مکه. -١

) و گفت: این حسین فرزند علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی ٤٨/١٦٠: (البحار)، ١/٣٦٦: (يالکاف -٢

جعفر منصور  است، و مادرش زینب دختر عبدالله بن حسن است، در ایام موسی الهادی بن محمد مهدی بن ابی

 ).٣/١٧٤: (إثبات الهداةخارج شد، و گروه بسیاری از علویین با او خارج شدند، 

 ).٤٨/١٧٠: (البحار، )٣٦٦: (مقاتل الطالبین -٣

 ).٤٨/١٧٠: (البحار)، ٣٦٧: (مقاتل الطالبین -٤
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او خم شد و گفت: دوست دارم من را به خاطر تخلف از تو حالل کنی، حسین مدت طوالنی سرش 

لف تو اشکالی ندارد و تو را پایین آورد و به او جواب نداد، سپس سرش را بلند کرد و گفت: تخ

 .١باشی حالل می

شاید از این برخورد سؤالی به میان بیاید که چرا بار اول جوابی به او نداد و سپس پشیمان شد و به 

شود؛ و هنگامی  که او امام معصومی است که دو تا فعل متناقض از او صادر نمی او جواب داد در حالی

، گفت: (إنالله وإنا إلیه راجعون) به خدا قسم مردی مسلمان، که سر مبارک او را پیش ایشان آوردند

 .٢همتا بود دار و آمر به معروف و ناهی از منکر درگذشت که در اهل بیتش بی صالح، همیشه روزه

 .٣تر از فخ رخ نداده است جواد در مورد او گفت: برای ما کشتارگاهی بزرگ

ه معروف به افطح است، گفتنی است که ما در باشد ک و یکی دیگر از آنان: برادرش عبدالله می

هنگام بحث از موضع شیعه پس از امام صادق مختصری از زندگانی ایشان را ذکر نمودیم، و در 

گوید: هنگامی که صادق درگذشت، امامت را  می  کنیم که می  اینجا روایت مفضل بن عمر را اضافه

ه فرزند ارشد جعفرصادق بود، ادعای امامت بود، اما برادرش عبدالله ک  برای موسی وصیت کرده

اش جمع کنند، و به دنبال عبدالله فرستاد  کرد، موسی دستور داد که هیزم فراوانی را در وسط خانه می

که به نزد او بیاید، هنگامی که با گروهی از بزرگ مردان امامیه به نزد او آمدند، موسی دستور داد که 

که آتش  دانست سبب روشن کردن این آتش چیست تا این یآتش را روشن کنند و هیچ کسی نم

ی هیزمها اخگر شدند، سپس موسی بلند شد و با لباسهایش روی اخگرها  خاموش شد و همه

نشست و رو به مردم نمود و شروع به بحث کرد، و سپس بلند شد و لباسهایش را تکاند و برگشت و 

کنی که پس از پدرت امام  گر تو گمان میدر میان مجلس نشست و به برادرش عبدالله گفت: ا

هستی، بیا بر روی این اخگرها بنشین. گفتند: دیدیم که عبدالله رنگش پرید، سپس بلند شد و در 

 .٤شد، از خانه موسی بیرون رفت که عبایش به دنبالش کشیده می حالی

                                           
 ).٤٨/١٦٩: (البحار)، ٣٧٥: (مقاتل الطالبین -١

 ).٤٨/١٦٥: (البحار)، ٤٤٥: (مقاتل الطالبین -٢

 ).٤٨/١٦٥: (البحار)، ١٤: (سرالسلسلة العلویة)، ١٧٢: (عمدة الطالب -٣

) و نیز نگاه کن ٦٧، ٤٨/٦٥) (٤٧/٢٥١: (البحار)، ٢٠٠: (و الجرائح الخرائج)، ٢١٢، ٣/١٩٦: (إثبات الهداة -٤

)، ٤٨/٢٩٩) (٢٦١، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٤٣، ٢٤٢، ٤٧/١٢٧: (البحارروایات دیگری درباره خروج او در کتاب 

 ).١/٣٥٥: (الکافی)، ١٠٥: (الدین کمال)، ٥٧: (غیبة الطوسی)، ٢٠٩: (والتبصرة اإلمامة
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 متفرق شدن شیعه پس از فوت امام کاظم
اند که آنان پس از فوت  گردیم، شیعه ذکر نموده برمیبه بحث از موضع شیعه پس از فوت کاظم 

 اند: کاظم به چند دسته و گروه متفرق شده

اند: یحیی بن خالد  گروهی از آنها قائل به فوت ایشان در زندان سندی بن شاهک هستند و گفته

باشد.  میبرمکی سم را در خرما و انگور ریخته و برای او فرستاده است، و امام پس از او علی رضا 

 اند. اند، زیرا به فوت او و امامت رضا یقین داشته گذاری شده م این گروه به قطعیه نا

دست نگیرد و   اند: کاظم نمرده و او زنده است و تا مالکیت شرق و غرب را به و گروهی گفته

م و مهدی میرد، و ایشان امام قائ زمین را پر از عدل نکند چنان که پر از جور و ستم شده است، نمی

کنند که در روز روشن از زندان خارج شده و کسی متوجه او نشده است، و پادشاه  است، و گمان می

اند و به مردم دروغ  اند که مرده و قضیه را از مردم مخفی نگاه داشته و اعوان و انصارش ادعا کرده

باره از  ست و در اینکنند که ایشان از مردم غائب و مخفی شده ا اند، و این گروه گمان می گفته

اند که صادق گفته: او مهدی است، اگر به چشم خودتان دیدی که  پدرش صادق روایاتی را نقل کرده

 باشد. سرش از باالی کوهی بر شما فرود آمد، تصدیق نکنید، زیرا او قائم و مهدی این امت می

ت، حق هیچ کس اند: ایشان قائم آل محمد است، او فوت کرده است و امام و گروهی گفته

کنند که پس از فوتش برگشته و ایشان در مکانی  گردد، و گمان می که بر می دیگری نیست تا این

بینند؛  کنند و او را می کند، و یاورانش با او مالقات می مخفی شده، اکنون زنده است و امر و نهی می

اند  گذاری کرده م را به این خاطر ناماند که پدرش گفته: قائ روایاتی استدالل کرده  آنان در این مورد به

 شود. میرد و سپس زنده می که او می

  فوت کرده، قائم آل محمد است و با پیامبر خدا عیسی بن مریم  اند: او که و گروه دیگری گفته

کند چنان  گردد و زمین را پر از عدل می هنوز برنگشته، اما در موعد مقرر خود بر می  شباهت دارد که

شباهت دارد و او  از جور و ستم شده است؛ خداوند فرموده است: او به عیسی بن مریمکه پر 

اند  شود، پس کشته شد، و گروهی از آنها کشته شدن او را انکار کرده به دست پسران عباس کشته می

نها گرداند. ای اند: او فوت کرده و خداوند او را به سوی خودش برده است و خداوند او را برمی و گفته

گویند: او قائم آل  اند و می اند، زیرا همگی بر موسی بن جعفر واقف همگی به واقفه نامگذاری شده

غیر از او به هیچ امام دیگری روی   اند و به محمد است و پس از او به هیچ امام دیگری اقرار نکرده

از او امام نیستند، بلکه اند: او زنده است و امام رضا و ائمه پس  اند و برخی از آنها گفته نیاورده

 خلفای ایشان هستند.
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دانیم که آیا زنده است یا مرده، زیرا ما روایاتی داریم که نشان  اند: ما نمی و گروه دیگری گفته

باشد، و همچنین خبر فوت پدر و  دهند او قائم و مهدی است، و تکذیب این روایات جائز نمی می

باشد، چرا  ه و رد و تکذیب این روایات نیز جائز نمیاجدادش به صورت قطعی و صحیح به ما رسید

ها را تکذیب نمود، چون مرگ حق است و  توان آن اند و نمی که واضح و مشهور و به حد تواتر رسیده

دهد، لذا ما در اینجا از اقرار به زنده ماندن و اطالق  هر چه را که بخواهد انجام می  خداوند

کنیم تا  کنیم و از آن تجاوز نمی اند: ما به امامت او اقرار می تهکنیم. گف نمودن مرگ او توقف می

که موضوع او و آن کسی که پس از او مدعی امامت است برای ما روشن شود (که منظورشان  این

باشد) اگر امامت او برای ما مانند امامت پدرش با دالیل قاطع و عالماتی  علی بن موسی الرضا می

ند، روشن شد و او اقرار نمود که پدرش فوت کرده و او امام پس از او باش که سبب امامت او می

کنیم، و هرگز امامت او را به اخبار یارانش  شویم و امامت او را تصدیق می باشد، تسلیم می می

 کنیم، باید خود او به امامت و فوت پدرش اقرار کند. تصدیق نمی

باشد، او  دانی شده است، او زنده اما غائب میاند: موسی بن جعفر نه مرده و نه زن و گروهی گفته

مهدی است و در زمان غیبتش محمد بن بشیر را خلیفه قرار داده است و به او وصیت نموده و 

چه را که رعیتش نیاز دارند به او تعلیم نموده، و هنگامی که  مهرش را به او داده است و تمام آن

محمد بن بشیر وصیت نموده، و هر کسی که محمد بن بشیر فوت نموده به فرزندش سمیع بن 

 .١سمیع برای او وصیت نموده باشد امام واجب الطاعت است و همچنین... تا هنگام خروج کاظم

اند: کاظم به او و به رضا وصیت  و گروهی قائل به امامت احمد بن موسی کاظم هستند. گفته

پدرش پس از علی بن   اند که اضهار داشته اند و نموده است. اینها امامت را در دو برادر اجازه داده

 .٢موسی او را وصی قرار داده است

و همچنین است ابراهیم بن کاظم که از یمن اظهار وجود نمود و مردم را به بیعت محمد بن 

 .٣ابراهیم طباطبا دعوت نمود و سپس مردم را به بیعت خودش فراخواند

فوت پدرش هستند، زیرا شیعه از بکر بن صالح  باشد که منکر و این ابراهیم جزء آن کسانی می

ی پدرت  روایت نموده که گفته است: به ابراهیم بن حسن موسی بن جعفر گفتم: نظر تو درباره

                                           
 الفصول) نگاه کن و همچنین در کتاب ٧٩/٨٥: (فرق الشیعةرا در کتاب  توضیح و تفصیل این موضوع -١

 ) و پس از آن نگاه کن.٢٥٤: (مختارةـال

 ).٣٠٨) حاشیة (٤٨/٢٧٩: (البحار)، ٨٧-٨٥: (فرق الشیعة -٢

 ).٤٨/٣٠٧: (البحار -٣
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الحسن چیست؟ گفته: او مرد  ی برادرت ابی باشد. گفتم: نظرت درباره چیست؟ گفت: او زنده می

چه که  آن  ت درگذشته است؟ گفت: او راجع بهگوید: پدر مورد اطمینان و صادقی است. گفتم: او می

داد.  تر است. چند بار این سؤال را از او پرسیدم و او نیز همان جواب را به من می گوید، عالم می

گفتم: آیا پدرت وصیت نموده است؟ گفت: بله. گفتم: برای چه کسی وصیت نموده؟ گفت: برای 

 . ١أس ما قرار داده استپنج نفر از میان ما وصیت نموده و علی را در ر

اند که  ه اما این وصیتی که ابراهیم به آن اشاره نموده، شیعه آن را از یزید بن سلیط زیدی روایت نمود

گفته: با موسی بن جعفر مالقات کردم و گفتم: ای موسی! در خصوص امام پس از خودت به من خبر 

 زمانی قرار داشت که مانند این زمان ما نبود.چه که پدرت خبر داده است. گفت: پدرم در  بده بمانند آن

یزید گوید: گفتم: هر کس این را از تو قبول کند، لعنت خدا بر او باد. یزید گوید: موسی بن 

ام، در ظاهر  من از منزلم بیرون آمده  دهم که جعفر خندید و سپس گفت: ای ابوعماره! به تو خبر می

ام و در باطن تنها به او (علی) وصیت  ریک فرزندم علی نمودهام و آنها را ش به فرزندانم وصیت نموده

دادم، زیرا او را بسیار  را برای فرزندم قاسم قرار می بود آن ام و اگر این امر به دست من می نموده

است، در هر جای که  او دارم، اما این امر به دست خداوند  ی فراوانی به دوست دارم و عالقه

اند که جدم به من گفت: امر  این خبر را رسول خدا و جدم علی به من داده دهد و بخواهد قرار می

است. گفتم: ای رسول خدا! به من نشان بده پس از من چه   امامت از تو به کسی دیگر انتقال یافته

به مانند تو برای از   ام که باشد؟ پیامبر فرمود: هیچ یک از ائمه را ندیده کسی صاحب این امر می

بود، اسماعیل نزد  این امر ناراحت باشد، اگر امامت به محبت و دوست داشتن می دست دادن

 .٢تر از تو بود، اما امر به دست خدا است پدرت محبوب

 خوب قول به وجود نص کجا و این همه ابهامات و پوشیدگی کجا است؟

اند  مامت واداشتهاند که فرزندان ائمه را به شورش و ادعای ا ها بوده شاید امثال این گونه وصیت

(چنان که ذکر شد) و همچنین است حال و وضع این دو شخص مورد بحث ما (ابراهیم و برادرش 

هایی را  زید از فرزندان موسی) که از بصره ظاهر شد و مردم را به سوی خودش دعوت نمود و خانه

به سوی مأمون بردند، گیر شد و او را  ای را انجام داد، سپس دست فائده سوزاند و کارهای عبث و بی

 در مبحث زید بن علی مختصری را در این مورد ذکر نمودیم.

                                           
 ).٣/٢٣٩: (إثبات الهداة)، ٤٩/٢٢) (٤٨/٢٨٢: (البحار)، ١/٤٦: (عیون أخبار الرضا -١

إثبات )، ٤٨/٣١٠) (٤٩/١١: (البحار)، ٣٠٦: (إعالم الوری)، ١/٣١٣: (الکافی)، ١/٣٤: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).٣/٢٣٠: (الهداة



 199 ي امامت وجود دارد؟ باب اول: آیا نصی درباره

 

 امامت و مهدي بودن کاظم  اعتقاد بسیاري از شیعه به
امامت کاظم اعتقاد   ها این بود که گروه بزرگی از شیعه تنها به ی این همه ابهامات و پیچیدگی نتیجه

خود قرار ندادند (چنان که کمی پیش ذکر گردید) و آنها را یافتند و پس از او هیچ کس دیگری را امام 

های برای این  رو اینها امام پس از کاظم را خسته نمودند، و اینک نمونه گروه واقفه خوانند. از همین

 موضوع:

گوید: در روز عرفه در عرفات ایستاده بودم،   از علی بن خطاب (که واقفی بود) روایت شده که

تب شدیدی   که برخی از عموزادگانش را به همراه داشت، جلو من که در حالی ابوالحسن رضا آمد

من   داشتم و بسیار تشنه بودم، ایستاد. در آن هنگام رضا به غالمی که همراه داشت، چیزی گفت که

نفهمیدم چه بود، آن غالم پایین رفت و مقداری آب را در ظرفی آورد و به رضا داد؛ رضا از آن آب 

قیه را به خاطر شدت گرما روی سرش ریخت، سپس گفت: باز هم ظرف را پر از آب کن. نوشید و ب

غالم ظرف را پر از آب نمود، سپس به غالم گفت: برو آب را به آن پیرمرد بده. علی بن خطاب 

گفت: آن غالم آب را برای من آورد و گفت: آیا تو تب داری؟ گفتم: بله. گفت: از این آب بنوش. 

گوید: آب را نوشیدم، به خدا قسم از آن تب شدیدی که داشتم، شفا یافتم. یزید بن  علی بن خطاب

خواهی و منتظر چه هستی؟ علی بن  اسحاق به من گفت: وای بر تو ای علی! پس از این چه می

خطاب گفت: ای برادر! دست از ما بردار. یزید گفت: حدیث ابراهیم بن شعیب را که همچون علی 

بودم و   ود بازگو نمودم. ابراهیم بن شعیب گفت: من در مسجد رسول اللهبن خطاب واقفی ب

ای هستی؟ در جواب گفت: از  ای در کنارم نشسته بود. به او گفتم: تو از چه قبیله انسان عظیم الجثه

هاشم  هاشم چه کسی است؟ گفت: رضا عالمترین بنی هاشم هستم. گفتم: عالمترین بنی بردگان بنی

شود. ابراهیم گوید: آن مرد به من  شد از او نقل نمی را آن اقوالی که از اجدادش نقل میاست. گفتم: چ

گوئی، پس بلند شد و رفت. حسن که راوی حدیث از علی بن خطاب  فهمم که چه می گفت: نمی

 .١است، گوید: من علی بن خطاب و ابراهیم بن شعیب را دیدم که بر آن شکی که داشتند، مردند

گفتند: حسین بن قیاما که از رؤسای واقفه بود از ما   نجران و صفوان روایت شده کهاز ابن ابی 

از رضا برای او کسب اجازه کنیم تا پیش او برود. ما نیز برای ایشان کسب اجازه را   خواست که

نمودیم. هنگامی که حسین بن قیاما نزد او رفت، به او گفت: آیا تو امام هستی؟ گفت: بله امام 

 گیرم که تو امام نیستی. حسین گفت: من خدا را گواه می هستم.
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ابوالحسن االول به او نگاه کرد و به او   همانا حسین بن قیاما در حالت طواف ایستاده بود که

 .١گفت: چه خبرت است که خداوند متحیر و سرگردانت نموده است

م و به او گفتم: آیا ممکن است ابن قیاما گفت: نزد علی بن موسی الرضا آمد  و در روایتی آمده که

که یکی از آن دو ساکت باشد. گفتم:  در یک زمان دو امام وجود داشته باشند؟ گفت: خیر، مگر این

امام هستی، امام ساکتی به همراه ندارید. در آن هنگام هنوز ابوجعفر متولد نشده بود لذا   آیا تو که

ی او ثابت قدم  آورد که حق و اهل حق را بواسطه گفت: به خدا قسم خداوند از من کسی را بدنیا می

کند. پس از یک سال ابوجعفر متولد شد. به ابن  ی او نابود می کند، و باطل و اهل باطل را بواسطه می

ی بزرگی است، اما  قیاما گفته شد: آیا این نشانه تو را قانع ننموده است؟ گفت: به خدا قسم این نشانه

 . ٢ی فرزندش گفته است عبدالله دربارهچه که ابو چکار کنم به آن

ای به رضا نوشت که در آن نامه آمده بود چگونه تو امام هستی  و در روایتی آمده که ابن قیاما نامه

دانی که  عصبانیت جواب داد: تو چگونه می  که فرزندی ندارید؟ ابوالحسن با حالت شبیه به در حالی

که خداوند پسر  گذرد تا این روزهای زیادی نمی من فرزندی نخواهم داشت؟ به خدا قسم شب و

 .٣فرماید ای به من عطا می بچه

گوید: من واقفی بودم و بر این عقیده به حج رفتم، هنگامی   از عبدالله بن مغیره روایت شده که

که به مکه رسیدم دلم مشغول به چیزی شد، سپس گفتم: بار الها! تو طلب و درخواست من را 

من را به بهترین دین راهنمائی کنید. پس به دلم افتاد که به خدمت   خواهم که ا میدانی، از شم می

رضا بیایم، لذا به مدینه آمدم، و دم در رضا ایستادم و به آن غالمی که در دم در ایستاده بود، گفتم: 

ای  گفت: می  به موالیت بگو: مردی از اهل عراق در دم در ایستاده است. صدای امام را شنیدم که

عبدالله بن مغیره! بیا تو. وارد منزل شدم، هنگامی که به من نگاه کرد، گفت: خداوند طلب و دعایت 

دهم که تو حجت خدا و امین  را مستجاب نمود و تو را به بهترین دین راهنمائی کرد.گفتم: گواهی می

 .٤او بر مخلوقاتش هستی
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باشد و هر  گاه بسیار بزرگی برخوردار میابن المغیره از نظر شیعه از جای  تعجب اینجا است که

شخصیت او نوشته است در مورد او گفته: عالم جلیل القدر و مورد اطمینان است و  هکسی که دربار

شود، سی  از اصحاب و یاوران کاظم بوده است، و جایگاهش در ورع و دین با هیچ کس مقایسه نمی

و جزء آن کسانی است که گروهی بر تصحیح است، و ا  ی تحریر درآورده رشته  جلد کتاب را به

 .١چه که از او نقل شده، اتفاق دارند آن

که از قدر و منزلت و دین و  دانم که چرا برای امامت کاظم شک داشت در حالی گویم: نمی می

گانه را انکار  که در مقابل کفر کسانی که یکی از ائمه دوازده ورع زیادی برخوردار بود، بدون این

 د، ایستادگی کند، البته به گمان شیعه!.ان کرده

گانه جای  در هر صورت وجود شک در امامت کاظم و کافر شمردن منکرین یکی از ائمه دوازده

 تعجب است!.

که در خصوص امامت ابی الحسن  گفت: من پیش از این  از حسن بن علی وشاء روایت شده که

آوری نموده بودم که از اجداد او  را در کتابی جمع  به یقین برسم، مسائل فراوانی را نوشته بودم و همه

ی او به حقیقت برسم و او را امتحان کنم، لذا کتابی که  روایت شده بودند، و دوست داشتم درباره

خواستم فرصتی را گیر بیاورم و  ی او رفتم، می مسائل را در آن نوشته بودم با خود برداشتم و به خانه

کسب   کردم که چگونه ای نشسته بودم و با خود فکر می هم، در گوشهدر خلوت کتاب را به او بد

که  کردند، در همان حالی با هم صحبت می  اجازه کنم، و در دم در منزلش گروهی نشسته بودند که

خدمت رسیدن بودم، ناگهان غالمی را دیدم که از خانه بیرون آمد و کتابی را   به دنبال فرصتی برای به

کدام یک از شما حسن بن علی وشاء فرزند دختر الیاس بغدادی   دا زد کهدر دست داشت، ص

است؟ بلند شدم و گفتم: من حسن بن علی وشاء هستم، چه کار داری؟ گفت: به من دستور داده 

 شده است که این کتاب را به تو بدهم.

کی آن مسائلی ای رفتم و آن را خواندم، به خدا قسم دیدم جواب یکی ی کتاب را گرفتم و به گوشه

ی امام رضا به یقین رسیدم و  که من در کتاب خودم نوشته بودم، در آن یافتم، در آن هنگام من درباره

 .٢توقف بر امامت کاظم را ترک نمودم

ی آل مهران واقفه  نصر که از آل مهران است روایت شده، که همه از احمد بن محمد بن ابی

ای به ابوالحسن رضا نوشت و خواست او را در  بود، لذا نامهبودند و احمد نیز بر رأی و نظر آنها 
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ای به او نوشتم و در دل خود گفتم: هر گاه نزد او رفتم،  مسائلی دچار اشتباه و لغزش کند. گوید: نامه

ی خودش  ی من را داد و در آخر نامه کنم، او جواب نامه ی قرآنی از او سؤال می ی سه مسئله درباره

ی آنها از او سؤال کنم، برای من نوشته بود؛  من در دل خودم قرار داده بودم که دربارهآن آیاتی را که 

چه  ی خودم آیات را ذکر ننموده بودم، هنگامی که جواب او به دستم رسید، آن من در نامه  که در حالی

ب من را که در دل پنهان نموده بودم، فراموش کردم. گفتم: این جواب من نیست و چه ربطی به جوا

 .١این، جواب آن چیزی است که در دل خود پنهان نموده بودم  دارد؟ سپس به یادم افتاد که

ی واقفی برخورار بودم، به  از عقیده  که گوید: در حالی  از حسین بن عمر بن یزید روایت شده که

شش مسئله  ی هفت مسئله از پدر رضا سؤال نموده بود، و پدر رضا به آن نزد رضا رفتم. پدرم درباره

جواب داده بود و در جواب مسئله هفتم توقف نموده بود، به خود گفتم: به خدا قسم آن سؤاالتی را 

پرسم، اگر به مانند جوابهای پدرش جواب داد، این  که پدرم از پدرش پرسیده بود من نیز از او می

 . ٢مانند پدرش جواب داددقیقا ب  نشانه امامت او است؛ پس همان سؤاالت را از او پرسیدم، دیدم که

گوید: (یزید جزء آن کسانی بود که بشدت امامت رضا را رد   از یزید بن اسحاق روایت شده که

سخن ما طوالنی شده   کرد) یک بار برادرم محمد با من به منازعه پرداخت، گوید: پس از آنکه می

ئید، پس از او  که تو میگوبود، به او گفتم: اگر آن امام تو به آن درجه از امامت رسیده است 

من   گوید: محمد به من از قول خودم برگردم و بر سر قول شما بیایم. می  درخواست کن تا دعا کند که

تر است و قائل  گفت: خدمت رضا رسیدم، به او گفتم: فدایت شوم، من برادری دارم که از من مسن

گوید: اگر راست  اکنون به من می همام،  به امامت پدرت است و من با او مناظره بسیاری نموده

امامت به منزلت امامت رسیده است، از او درخواست کن که از خداوند طلب کند تا   گوئید که می

من از قول خودم برگردم و بر سر قول شما بیایم، فدایت شوم دوست دارم برای او دعا کنی، پس امام 

 .٣ق شدبرای او دعا کرد و از قول خودش برگشت و قائل به ح

 / اسباب و علل شک این گروه براي امامت کاظم
به هر صورت ما در صدد بحث از تمام این روایات نیستیم و به این مقدار کمی که ذکر نمودیم، 

ها بر امامت کاظم شک داشتند و  هایی که این گروه به خاطر آن ی علت کنیم، اما درباره اکتفاء می
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گوید: چکار کنم  کنیم، حتی برخی از آنها مانند ابن قیاما واسطی می میاند، سؤال  دچار اشتباه شده

فرزندش گفته؟ چنان که کمی پیش قول ابن قیاما ذکر گردید، یا قول  هچه که ابوعبدالله دربار به آن

 -گویند: او قائم است (یعنی کاظم  شوند، می کاظم که گفته: اما آنها پس از مرگ من دچار فتنه می

 .١آید مگر پس از من به مدت چند سال ا قائم نمیمترجم) ام

 خواهید دید که صادق
ً
چه گفته (یا بهتر است بگوئیم، چه اقوالی به او نسبت داده شده  / بعدا

 اند: او مهدی است. اند و گفته که این گروه بر امامت فرزندش شک داشته است) تا این

 بدانی.بیا با من این روایات را مطالعه کن تا حقیقت را 

گفت: نسب من با قائم  می  گوید: از ابوعبدالله شنیدم که  از فضیل بن یسار روایت شده است که

 آل محمد در یک پدر جمع نخواهد شد.

گوید: هنگامی که ابوالحسن فرزند ابوعبدالله متولد شد،   از یزید بن صایغ روایت شده که

او دادم، هنگامی که آن هدیه را برای ابوعبدالله آوردم، زیوری از نقره را آماده کردم و به عنوان هدیه به 

 اید. به من گفت: ای یزید! به خدا قسم آن را به قائم آل محمد هدیه نموده

اسرائیل را  گفت: خداوند بنی می  گوید: از ابوجعفر شنیدم که  از ابی سعید مداینی روایت شده که

خداوند این امت را به هم نام موسی از  بواسطه موسی بن عمران از دست فرعون نجات داد و

 فرعونشان نجات خواهد داد.

ی قائم آل محمد را به موسی بن عمران  گوید: خداوند متعال شیوه  جعفر روایت شده که از ابی

اسرائیل قرار بده. خداوند به موسی فرمود:  عرضه نمود، موسی گفت: خداوندا! ایشان را جزء بنی

خداوندا! من را جزء اعوان و یاوران او قرار بده. خداوند فرمود: امکان  امکان ندارد. موسی گفت:

ندارد. موسی گفت: خداوندا! او را هم نام من قرار بده. به او گفته شد: این ممکن است و او را هم 

 دهم. نام تو قرار می

ن در کوفه گویند امیرالمؤمنی گوید: مردی گفت: فدایت شوم آنها می  جعفر روایت شده که از ابی

که  کند تا این : اگر از عمر دنیا تنها یک روز بماند، خداوند آن روز را طوالنی می از باالی منبر گفته

کند چنان که پر از ستم و جور شده  فرستد، زمین را پر از قسط و عدل می مردی را از نوادگان من می

تی؟ گفت: خیر، او هم نام من است. ابوجعفر گفت: بله، همین طور است. گفت: آیا تو آن مرد هس

 والسالم. ةی بحر است. یعنی موسی بن عمران علی نبینا وعلیه الصال و شکافنده
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پوشید، و فرعون لباسهای  گفت: قارون لباسهای قرمز رنگ می  از علی بن حسین روایت شده که

موسی را   کرد، پس خداوند هایش آویزان می پوشید و موهایش را بر روی شانه مشکی رنگ می

اند،  اند و موهایشان را آویزان کرده برای آنها فرستاد. و اینک فرزندان فالنی لباسهای مشکی پوشیده

 به درستی خداوند آنها را به هم نام موسی هالک و نابود خواهد کرد.

گوید: نام قائم آل محمد، نامی است برای تیغ دالک (یعنی   از علی بن حسین روایت شده که

 به معنی تیغ است. مترجم).موسی که 

گفت: این یکی فرزندم (یعنی ابوالحسن) قائم آل محمد است و   عبدالله روایت شده که از ابی

 .١کند چنان که پر از ظلم و ستم شده است او زمین را پر از عدل می  شکی نیست که

این امت و و نیز از او روایت شده است که گفت: شکی در آن نیست که این یکی فرزندم قائم 

 صاحب شمشیر است، و با دستش به ابوالحسن اشاره نمود.

گوید: من یک شب در خدمت ابوعبدالله بودم، ناگهان   از ابوالولید طرائقی روایت شده که

غالمش را صدا زد و گفت: برو سرور فرزندانم را برایم صدا کن. غالم گفت: سرور فرزندانت چه 

که پیراهنی را بدون عبا آورد...  لحسن). زیاد طول نکشید تا اینکسی است؟ گفت: فالنی (یعنی ابوا

که من پرچم مشکی  که گفت: سپس با دستش بر روی دستم زد و گفت: ای ابوالولید! مثل این تا این

به اهتزار   بینم که رنگی را به همراه پارچه سبز رنگی بر روی سر این شخصی که نشسته است، می

آورند، و به هر  یارانش را به همراه دارد که کوههای آهنین را به لرزه درمیدرآمده است، و این شخص 

کند؟ گفت:  چنین می  کنند. گفتم: فدایت شوم، این مرد است که رسند، منهدهم می چیزی که می

بله این شخص است، پس از او تبعیت کن، مطیع او باش، او را تصدیق کن و رضایت کامل خودت 

 انشاءالله او را درک خواهید کرد.را به او نشان بده؛ 

 گفت: این قصیده را برای ابوعبدالله سرودم.  از عبدالله بن غالب روایت شده که

 مرجتی للذی نریـأنت ال كتفإن 
 

 نطلب كالتی من ذی العلی في كل 
 

گفت: من صاحب آن صفت نیستم، اما این مرد صاحب آن صفت است، و با دستش به 

 ابوالحسن اشاره نمود. 

به او وصیت   گوید: ابوعبدالله فرمود: صاحب این امر در حالی  از اسماعیل بزار روایت شده که

که شود که بیست سال عمر دارد. اسماعیل گفت: به خدا قسم به هیچ کسی وصیت نشده است  می

                                           
 ).٣٨/١٦: (البحار)، ٣/١٦٣: (إثبات الهداة)، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩: (غیبة الطوسی -١
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 تر باشد، و او در آن عمری بود که ابوعبدالله فرمود.  از او جوان

گوید: از پیرمردی در اذرعات که صد و بیست سال   از اسماعیل بن منصور زبالی روایت شده که

که هم اکنون ابن حمیده را  گفت: از علی در باالی منبر کوفه شنیدم، مثل این عمر داشت، شنیدم، می

کند چنان که پر از ظلم و جور شده است. مردی بلند شد و  را پر از عدل و قسط میبینم که زمین  می

 باشد؟ گفت: خیر، او مردی از نوادگان من است. گفت: آیا او از نوادگان تو است یا غیر از نوادگان تو می

زمین شرق و غرب   بینم که که دارم ابن حمیده را می گفت: مثل این  عبدالله روایت شده که از ابی

 .١فرمانبردار او شده است

 .٢همانا حمیده مادر کاظم است

ی  گفت: خدمت ابوعبدالله رسیدم و درباره  یحیی بن اسحاق علوی از پدرش روایت نموده که

ی  صاحب امر امامت پس از خودش سؤال کردم که چه کسی است؟ گفت: صاحب بزغاله

  ای را به دست داشت، که از خانه بود و بزغالهای  رنگی است. در آن هنگام ابوالحسن در گوشه سیاه 

گفت: برای آن خدایی که تو را خلق نموده است، سجده کن. سپس گفت: او زمین را  به آن بزغاله می

 کند، چنان که پر از جور و ستم شده است. پر از عدل و مساوات می

کرد،  مورد بداء صحبت میگفت: از ابوعبدالله شنیدم که در   از عبدالله بن سنان روایت شده که

اند و پیامبران برای  چه را که خداوند به مالئکه داده است و مالئکه به پیامبران داده سپس گفت: آن

باشد  شکی بدور می  باشد، و چیزی که قطعی است و از هرگونه اند، خالی از بداء می انسانها آورده

 قائم بودن این یکی فرزندم برای آل محمد است.

 آید. گوید: در رأس قرن هفتم فرج و گشادی از طرف ما می  روایت شده که از صادق

گوید: ابوعبدالله فرمود: اگر کسی نزد تو آمد و به تو گفت که   حمزه ثمالی روایت شده که از ابی

این فرزندم را در ایام مریضی پرستاری نموده و مرده است و چشمانش را بهم زده است و او را غسل 

قبر گذاشته و خاک را بر روی او ریخته و دستانش را شسته است، باور نکنید و او را  نموده و در

 تصدیق نکنید.

                                           
 ).٣/١٦٣: (إثبات الهداة الهداة)، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢: (غیبة الطوسی -١

)، ٣٠٢: (إعالم الوری)، ٣/٣) (٢/٣٧٨: (کشف الغمة)، ٤٩/٧) (٢٢٨، ٩، ٧، ٦، ٤٧/١) (٣٧/١٦: (البحار -٢

)، ٢٨٩: (الدین کمال)، ١٠٤، ١/٢٦: (عیون األخبار)، ١/٤٧٦: (الکافی)، ٣٢٨، ٣٠٧، ٢٨٨: (اإلرشاد

 ).٤/٣٢٣) (١/٢٦٦: (مناقبـال
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گفته: ای علی! اگر کسی به تو خبر داد که در   و در روایتی از خود کاظم روایت شده که

قبرم  ام و چشمانم را بهم زده است و من را غسل نموده و در ام من را پرستاری نموده و مرده مریضی

 گذاشته و دستانش را از گرد و خاک قبرم تکانده است، او را تصدیق نکنید.

عباس با وجود آن، او را  گفت: کاظم صاحب شما است، اما بنی  از ابوعبدالله روایت شده که

ای او را از دست آنها  نمایند، سپس خداوند به گونه کنند و او را دچار ناراحتی می گیر می دست

شوند و  که چشمها برای او پر از اشک می کند تا این خداوند امر او را از مردم پنهان می رهاند، و می

گردند، چنان که کشتی بر روی امواج دریا در روز طوفانی  دلها برای او مضطرب و پریشان می

 گرداند. دین و دنیای این امت باز می  ی او فرج را به شود، سپس خداوند بواسطه مضطرب و لرزان می

شود و برای مدتی دیگر  گفت: صاحب امر امامت برای مدتی زندانی می  از باقر روایت شده که

 کند. میرد و فرار می نیز می

گوید: در صاحب امر امامت چهار سنت از سنت پیامبران وجود دارد:   باز از او روایت شده که

خوف  ÷ اما سنت موسی؛ ع سنتی از موسی، سنتی از عیسی، سنتی از یوسف و سنتی از محمد

هم زندانی بود،  ÷ کرد؛ سنت یوسف از ترس فرعونیان به اطراف خودش نگاه می  و ترس بود که

 ع او زنده بود و اما سنت محمد  گویند: مرده است، در حالی که می  که نیز این ÷ سنت عیسی
 . ١باشد شمشیر می

است، اما امام موسی زندانی شده   زندانی نرفته  چه که معلوم و مشخص است، مهدی شیعه به آن

داشت، چنان که شیعه گمان  است، بلکه آنگونه که روشن است اگر خداوند در مورد او بداء نمی

باشد، و چنان که از ابوالحسن روایت شده است، جزء  کنند، جزء بدیهیات و مسلمات می می

 .٢شأنه يا من بداهللا يف كالسالم عليشود:   گفته  زیارت او این است که ی ادعیه

چه که ما  کنیم تا خواننده را خسته نکنیم، و شاید در آن چه که ذکر شد، اکتفاء می به هر حال به آن

چه که  ذکر کردیم، التماس عذری برای ابن قیامای واسطی باشد که گفت: چکار کنم از آن

 ی فرزندش گفته؟ و همچنین عذری برای سایر واقفه در آن باشد.  هابوعبدالله دربار

                                           
 ).٤٠٣( إعالم الوری: )،٣٠٨، ٣٠٦( ن:یکمال الد )،٥١/٢١٦( )، البحار:٢٦١، ٤٠( :یبة الطوسیغ -١

آن روایاتی باشد   ای به ممکن است اشاره«  من بدالله«گوید: عبارت یا  )،١٠٢/٩)، البحار: (٣٠١کامل الزیارات: ( -٢

است. و   کار برده  در خصوص او بدا را به خداوند  که و اینباشند  ی شمشیر می وسیله  بیانگر قائم بودن او به  که

 باشد. همین مستوجب بداء در او نیز می  برای اسماعیل رخ داد که  همان بداء باشد که  ای به همچنین ممکن است اشاره
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 باشد امیرالمؤمنین میرشید به  بردن هارون که حاوي نام ي تسلیت کاظم به خیزران نامه
العابدین و  گیری شبیه موضع زین که به بحث امام بعدی برسیم، در این جا موضع پیش از این 

ای به خیزران نوشته که در آن به مناسبت  کنیم. کاظم نامه ذکر میدان حاکم را  های او به خانه نامه

گوید و هارون رشید را به امیرالمؤمنین یاد کرده است و به  فوت موسی فرزند خیزران تسلیت می

 :  مادرش به مناسبت امارت هارون تبریک گفته است، اینک نص نامه

مد بن علی بن حسین به خیزران ، از طرف موسی بن جعفر بن محبسم اهللا الرمحن الرحيم

مند کند و تو را  ی تو بهره مادر امیرالمؤمنین. اما بعد: خداوند تو را صالح گرداند و دیگران را بواسطه

  اکرام و حفظ نماید، و خداوند به رحمت خویش نعمت و عافیت را در دنیا و آخرت برای تو به

کند و  خداوند است و خداوند امور را مقدر می ی امور به دست همه  ی کمال برساند، بدان که درجه

چرخاند، خداوند به حفظ و نگه داشتن امور گذشته و سایر امورات تعهد  به قدرت خویش آنها را می

تواند امری که خداوند به تأخیر انداخته است، جلو بیندازد و هیچ کسی  و هیچ کسی نمی  داده

به تأخیر بیاندازد؛ خداوند بقاء را برای خودش قرار داده تواند امری را که خداوند جلو انداخته  نمی

است و مخلوقاتش را برای فنا و نابودی خلق نموده است. او آنها را در دنیا جای داده که زوال و به پایان 

رسیدن آن سریع است و بقاء و ماندگاری آن کم است، و خداوند محل رجوعی را برای مخلوقاتش 

ی من و خویشاوندان  نا ندارد (خداوند به تو دوام عمر دهد) هیچ یک از خانوادهقرار داده که زوال و ف

ی من مصیبت تو را سنگین و بزرگ بدانند و هیچ  اند که به اندازه تو اعم از نزدیکان و محرمان تو نبوده

ئلت ی من اندوهگین شده باشد و برای تو از خداوند اجر و پاداش را مس کسی نبوده است که به اندازه

امیرالمؤمنین   به  ی من، برای آن نعمتی که خداوند نموده باشد، هیچ احدی نبوده که به اندازه

دهد (خداوند طول عمرش را بدهد) دعا کند که خداوند آن را به اتمام برساند و بدان دوام بخشد و  می

بال و مصیبت را از او دور کند. حمد و ستایش خدائی را سزا است که فضل و بزرگواری تو را به من 

مند کند و به تو جزای نیک  واسطه تو بهرهمعرفی نمود و نعمتش را به تو بخشید، و خداوند دیگران را به 

بخشد، اگر خواستی (خداوند بقایت را طول بخشد) که خبر خودت را برای من بنویسی و حال بزرگی 

این مصیبت را به من اطالع دهی تا من به خاطر تو تسلی بخشم این کار را خواهم کرد، زیرا من به آن 

رسد، خداوند نعمتش را بر  هستم که از طرف تو می دهم، و منتظر کسب اطالع از چیزی اهمیت می

 .١والسالم عليكم ورمحة اهللاتو به اتمام برساند و کرامت خودش را به تو بخشد، 

                                           
 ).٤٨/١٣٤: (البحار)، ١٧١: (قرب اإلسناد -١
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و ذکر   گذاري به امیرالمؤمنین به جز براي علی روایات شیعه در مورد نهی از نام
ه کاظم مأمون را به شود ک می  باره که در میان این روایات دیده اختالف شیعه در این
 دهد خالفت مژدگانی می

تعجب اینجا است که کاظم هارون رشید و غیر او را از ائمه و خلفای ظلم و ستم (البته به گمان 

باره نهی شدید آمده  که از شیعه در این شیعه) به امیرالمؤمنین مخاطب قرار داده است، با وجود این

گوید: السالم علیک یا  رود، می نزد او می  به مردی کهاست، مانند روایاتشان از امام صادق که 

گوید: بس کن، این لقبی است به جز برای امیرالمؤمنین  شود و می أمیرالمؤمنین. صادق بلند می

گذاری کرده است، و به جز از او کس دیگری به  باشد و خداوند او را امیرالمؤمنین نام جائز نمی

 .١ت و خداوند راضی بوده که این لقب امیرالمؤمنین برای علی باشدگذار ننموده اس امیرالمؤمنین نام

. ٢شود گذاری نمی و در روایتی آمده: قبل و بعد از او، به جز کافر هیچ کس به امیرالمؤمنین نام

 .٣در این باب بسیار فراوان هستند  روایات ذکر شده

گفته: من و ابوالمعزاء نزد ابو عبد اند که  صباح بن مولی آل سام روایت نموده با وجود این از ابی

الله بودیم، ناگهان مردی از اهل سواد وارد شد و گفت: سالم و رحمت و برکات خداوند بر تو ای 

امیرالمؤمنین! سپس ابوعبدالله دست او را گرفت و در کنار خودش نشاند. به ابوالمعزاء گفتم: من 

برای کس دیگری جائز باشد. ابوعبدالله   ین علیکه این نام به جز برای امیرالمؤمن  کردم فکر نمی

که بداند آن حقی که  گفت: ای ابوصباح! به درستی هیچ احدی حقیقت ایمان را درک ننموده تا این

 .٤برای اولین ما جائز است برای آخرین ما نیز جائز است

بود، هارون کرد که تعجب دیگران را برانگیخته  هارون رشید به حدی از امام کاظم تجلیل می

آمد، از االغش پایین بیاید به جز بر روی  شد هنگامی که امام کاظم به نزد وی می رشید راضی نمی

                                           
 ).٣٧/٣٣١: (البحار)، ١/٤١٦: (البرهان)، ١/٥٥١: (نور الثقلین)، ١/٣٠٢تفسیر العیاشی ک ( -١

 ).٥٢/٣٧٣: (البحار)، ١/١٩٣)، تفسیر فرات: (٢/٣٩٠: (نورالثقلین)، ٢/١٠٧: (يالکاف -٢

: تأویل األیات)، ٣٠١: (أمالی الطوسی)، ١٨٩، ١٦٠، ٢/١٠١: (اثبات الهداةبرای آگاهی بیشتر نگاه کن:  -٣

ای برای آن قرار داده است،  )، بلکه ابواب جداگانه٤١٢، ١/٤١١: (الکافی)، ٢/٣٩٠: (نورالثقلین)، ٢/٧٠٥(

 ).٣٧/٢٩٠: (البحار

)، صاحب البحار ورود اینگونه روایات ٣٧/٣٣٢) (٢٥/٣٥٩: (البحار)، ٢٦٨: (البصائر)، ٢٦٧: (االختصاص -٤

اند،  رای علی جائز شمردهرا غریب دانسته است، زیرا اینگونه روایات با روایاتی که اطالق امیرالمؤمنین را تنها ب

 تعارض دارند.
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ی یکی از  فرشی که گسترانده بودند. مأمون فرزندش این را روایت نموده است. مأمون درباره

پرت کرد. رشید  مالقاتهای کاظم با پدرش گفته: هنگامی که کاظم، رشید را دید، خود را از االغش

بر روی فرشم باشد. لذا نگهبانان   که فریاد زد، خیر به خدا قسم نباید پیاده شوی، به جز این

کردیم، و همواره بر  پیاده شود. ما نیز همگی با حالت تجلیل و تعظیم به او نگاه می  نگذاشتند که

د، رسید، نگهبانان بدور او حلقه که به کنار آن فرشی که گسترانده بودن رفت تا این روی االغش راه می

زده بودند، پس کاظم پیاده شد و رشید به استقبالش رفت، و چشمان و صورتش را بوسید و دستش را 

پرسی او نمود و  احوال  که او را در رأس مجلس نشاند و خودش با او نشست و شروع به گرفت تا این

 .١صحبت پرداخت... تا آخر روایت  با او به

ایت کاظم بشارت خالفت را به مأمون داد و از او درخواست کرد که با فرزندانش به در این رو

خواست و رضا با دختر مأمون ازدواج کرد، به اضافه  نیکوئی برخورد کند، و آنگونه شد که کاظم می

مأمون رغبت داشت که برای او از حکم تنازل کند، و بلکه به والیت عهد به او بیعت داده شد   که این

 .٢چنان که معروف است

 ماند؟ خواننده محترم خوب دقت کن، آیا با وجود این همه جایی برای تقیه می

ی او در مورد  ی حال و وضع امام موسی کاظم و یاران و خانواده که تا کنون گفته شد: درباره این

 نستید.چه که گذشت دا کنم حقیقت موضوع را در آن فکر می  گانه بود، که نص بر ائمه دوازده

 و خانواده و یارانش در برابر نص / رضا موضع علی
) هجری ٢٠٣پردازیم که متوفی سال ( می / اکنون به مبحث فرزند امام موسی یعنی علی رضا

 باشد. می

  گونه گانه هیچ گویم: شیعیان رضا نیز همچون شیعیان اجدادش از وجود نص بر ائمه دوازده می

مستوجب بطالن این عقیده است، چنان که در البالی روایات خود شیعه اطالعی ندارند و این خود 

 آن را خواهید دید.

                                           
 ).٤٨/١٣٠: (البحار)، ١/٨٤: (عیون أخبار الرضا -١

) ١٥٢، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٠، ٦٠، ٥٥، ٤٩/١١: (البحارنگاه کن:  البحارتوضیح این را در  -٢

، ١٤١، ٢/١٣٩: (عیون األخبار)، ١٧٧، ٣/٧١: (کشف الغمة)، ٢٤٥: (الخرائج والجرائج)، ٧٣، ٥٦، ٥٠/١٦(

) ١/١٧٩: (نور الثقلین)، ٢٩٠: (اإلرشاد)، ٢/٢٢٧: (علل الشرایع)، ٧٢: (أمالی الصدوق)، ١٦٦، ١٥١

 ).٢٩٩، ٣/٢٦٠: (إثبات الهداة)، ١/٤٨٨: (الکافی)، ٢٥٢: (أمالی الصدوق)، ٢/٤٣٢(
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رضا سؤال کردم: فدایت شوم، من در این مکان  اند که ابن نصر گفته: از علی  روایت نموده

اش سؤال کردم. او نیز من را به تو راهنمائی کرد، و من هم چند  ی خلیفه (القادسیه) از پدرت درباره

ال قبل که هنوز فرزندی نداشتی، از تو سؤال نمودم که پس از تو چه کسی امام است؟ گفتی: س

امامت در میان فرزندانم است. حال خداوند دو تا پسر را به تو بخشیده، کدام یک از آنها جایگاه 

 .١چه را که سؤال نمودی، هنوز وقتش نرسیده است شود؟ گفت: آن امامت را متعهد می

الرضا  ده خودم را برای سرورم علی بن موسییگوید: قص  علی خزاعی روایت شده که از دعبل بن

 شود. سرودم که اینگونه شروع می

 مدارس آيات خلت من تالوة
 

 ومنزل وحی مقفر العرصات 
 

 ».شوند و جایگاه وحی که بیابان گشته است هایی که از تالوت نمی مدارسه آیه«

 هنگامی که به این شعر رسیدم: 

 خروج إمام الحمالة خارج
 

 يقوم علی اسم اهللا والربكات 
 

 يميز فينا كل حق وباطل
 

 وجيزی علی النعامء والنقامت 
 

 کند. خروج امامی که بدون شک بر نام و برکات خداوند قیام می«

 ».دهد ها جزا و پاداش می ها و سختی کند. بر نعمت کلی در میان ما جدا می  حق و باطل را به

رضا به سختی گریست و سپس سرش را به سوی من بلند کرد و گفت: ای خزاعی! امام 

این امام چه کسی   دانی که نطق درآورد، آیا می  گفتن این دو بیت، به  القدوس زبان تو را برای روح

 کند؟ است؟ و در چه وقتی قیام می

کند و زمین را از  ام میکه شنیده بودم که امامی در میان شما قی گفتم: خیر ای سرورم! مگر این

کند. گفت: ای دعبل! امام پس از من فرزندم محمد  کند و آن را پر از عدل و قسط می فساد پاک می

است و پس از محمد فرزندش علی است و پس از علی فرزندش حسن است، و پس از حسن 

دهد و  پایان میغیبتش   فرزندش حجت و قائم است، آن قائمی که مردم در انتظار او هستند، او به

 .٢شود محض ظهور، از او اطاعت می  به  کند و او کسی است که ظهور می

                                           
 ).٢/٢٧٧: (ننورالثقلی)، ٣٢، ٣/٢٤٢: (إثبات الهداة)، ٢٣/٦٧: (البحار)، ١٦٦: (قرب اإلسناد -١

: الغدیر)، ٥١/١٥٤) (٤٩/٢٣٧: (البحار)، ٣٤٧: (الدین کمال)، ٢/١٦٤: (کشف الغمة)، ٢/٢٦٥: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).٣١٨: (إعالم الوری)، ٢٢١: (منتخب األثر)، ١/٤٨٦: (إثبات الهداة)، ٧/١٤٥: (معجم الخوئی)، ٢/٣٥٠(
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از مردن در راه   باشد، چرا که دعبل نزد شیعه از جایگاه بسیار بزرگی برخوردار می  گفتنی است که

اطالعی  چه که جای نگرانی است جهل و بی . اما آن١والء و دوستی با اهل یت هراسی نداشته است

 او نسبت به بزرگترین رکن از ارکان دین است!

گفت: خدمت امام رضا آمدم، سالم عرض کردم و نشستم،   و از جعفر بن نوفل روایت شده که

گویند،  کنند که پدرت زنده است. گفت: دروغ می سپس گفتم: فدایت شوم، برخی از مردم گمان می

کردند، به  شد و زنانش ازدواج مجدد نمی تقسیم نمیبود، میراثش  لعنت خدا بر آنها باد، اگر زنده می

طعم مرگ را چشیده است. گوید:   طالب خدا قسم او طعم مرگ را چشید، همچنان که علی بن ابی

 .٢دهی؟ گفت: باید پس از من به فرزندم محمد بیعت کنید عرض کردم: چه دستوری به من می

که خداوند ابوجعفر را به  رضا گفتم: قبل از آنگوید: به امام   از صفوان بن یحیی روایت شده که

فرمودی: خداوند فرزندی را  کردیم، تو در جواب می تو ببخشد، ما در خصوص امام از تو سؤال می

بخشد. حال خداوند به تو عطا فرموده و چشمانت را بدان روشن نموده؛ از خداوند  به من می

رسد؟ با  اگر تو فوت کردی، امر امامت به چه کسی میمرگ تو را به ما نشان ندهد، اما   خواهم که می

که جلو او ایستاه بود) اشاره فرمود. عرض کردم: فدایت شوم، ایشان سه سال  دست به ابوجعفر (

  کند، به درستی عیسی بیتشر سن ندارند؟ گفت: کم بودن سن او اشکالی به امامت او وارد نمی

 .٣از سه سال عمر داشتتر  که کم با حجتهایش قیام کرد در حالی

هجری  ٢٠٣در سال   که / که موضوع سن به میان آمد، خواهم گفت: امام رضا  این  به  با توجه

در آن هنگام که امارت  پس است؛  شدههجری متولد  ١٩٥جواد در سال  ، فرزندشفوت کرده است

 باشد. می  این قابل توجه  . کههشت سال عمر داشته است ،مؤمنین به او سپرده شده است

العابدین  هنگام بحث از منازعه محمد بن حنفیه با امام زین دربه هر حال توضیح و تفصیل آن را 

 ذکر نمودیم.

گوید: ابوالحسن در خراسان به من دستور داد و فرمود: به ابوجعفر   از مسافر روایت شده که

 . ٤ملحق شو، زیرا او صاحب و امام تو است

                                           
)، ٧/١٤٣: (معجم الخوئی) و پس از آن: ٢/٣٤٩: (الغدیربرای آگاهی بیشتر نگاه جایگاه این مرد را در کتاب:  -١

 ).٣٦٥: ترجمه: (الکشی)، ٧٠: (رجال العالمة)، ١/٣٧١( النجاشی

)، ٣٤٩: (الدین کمال)، ٣/٣٢٤: (إثبات الهداة)، ٥٠/١٨) (٤٩/٢٨٥: (البحار)، ٢/٢١٦: (عیون أخبار الرضا -٢

 ).٣١٢: (الوری إعالم

 ).٣/٣٢٢: (إثبات الهداة)، ٢٦/٢٢٠) (٢٥/١٠٢: (البحار)، ٣٣١: (إعالم الوری)، ٢٩٧)، اإلرشاد (١/٣٢١: (الکافی -٣

 ).٥٠/٣٤: (البحار)، ٣٦٧: شماره (رجال الکشی -٤
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علی رضا روایت نموده که از علی رضا سؤال شد: آیا عمو یا دائی الحسن  ابن بزیغ از ابی

ارث ببرند؟ گفت: خیر. گفتند: آیا ممکن است که برادر امام شود؟ گفت:   توانند امامت را به می

شود، گفت: در میان فرزندانم و ایشان در آن  خیر. گفته شد: پس در میان چه کسانی امام تعیین می

 .١روز فرزندی نداشت

گوید: من و صفوان بن یحیی خدمت امام رضا رسیدیم، در   ز عبدالله بن جعفر روایت شده کها

آن هنگام ابوجعفر که سه سال عمر داشت، ایستاده بود، به او گفتیم: فدایت شویم، پناه بر خدا اگر 

وجعفر ای برای تو پیش بیاید، پس از تو چه کسی امام است؟ فرمود: این فرزندم و به سوی اب حادثه

که در این سن  اشاره نمود. گفتیم: ایشان در این سن هستند؟ فرمود: بله، او امام است در حالی

 .٢که دو سال سن داشت است، خداوند متعال بواسطه عیسی حجت را بر مردم تمام کرد، در حالی

گوید: در مدینه، در خدمت علی بن جعفر بن محمد   از محمدبن حسن بن عمار روایت شده که

چه را که  من مدت چند سالی در خدمت ایشان اقامت گزیدم و هر آن  نشسته بودم؛ گفتنی است که

  رضا وارد مسجد پیامبر خدا نوشتم، ناگهان ابوجعفر محمد بن علی از برادرش شنیده بود، می

شد، علی بن جعفر بدون کفش و عباء بلند شد و پرید دستش را بوسید و او را با تعظیم فراوان احترام 

کرد. ابوجعفر به او گفت: ای عمو! رحمت خدا بر تو باد، بنشین. گفت: ای سرورم! چگونه 

 مجلس خود برگشت، یارانش  ای؟ هنگامی که علی بن جعفر به که تو ایستاده نشینم در حالی می

کنی؟  گفتند: تو عموی پدر ایشان هستی، اما اینگونه او را تعظیم می کردند و می سرزنش او   شروع به

این ریش سفید (در آن حال، ریش خود را قبضه نموده بود) را   گفت: ساکت باشید، اگر خداوند

نزلت و جایگاهی واال قرار و او را در م  آن جوان را آماده این امر فرموده  ، بلکه ی این امر نفرموده آماده

گوئید،  چه که شما می برم از آن کنم؟ به خدا پناه می ، فضیلت و بزرگواری ایشان را انکار نمی داده

 .٣بلکه من برده ایشان هستم

گفت: ابن نجاشی به من گفت: پس از صاحبت چه کسی امام   نصر روایت شده که از ابن ابی

امامت سؤال کنی تا او را بشناسم؟ خدمت رضا رسیدم و  باشد، دوست دارم در این خصوص از می

 .٤از او سؤال کردم؟ فرمود: امام فرزندم است

                                           
 ).١/٢٨٦( :الکافی)، ٣/٣٢١) (١/٨٥: (إثبات الهداة)، ٥٠/٣٥: (البحار)، ٣٢٤: (کفایة األثر -١

 ).٣/٣٢٥: (إثبات الهداة)، ٥٠/٣٥: (البحار)، ٣٢٤: (کفایة األثر -٢

 ).٥٠/٣٦) (٤٧/٢٦٦: (البحار)، ١/٣٢٢: (يالکاف -٣

 ).٢٩٨: (اإلرشاد)، ٥٠/٢٢( البحار)، ٣٢٤، ٣/٣٢٢: (إثبات الهداة)، ١/٣٢٠: (يالکاف -٤
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گفت: از علی بن موسی رضا سؤال کردم: فدایت شوم، پس از تو   از بنان بن نافع روایت شده که

شود که  باشد؟ فرمود: ای فرزند نافع! از این در همان کسی وارد می چه کسی صاحب امر امامت می

ام و او پس از من حجت خداوند است. در این هنگام  چه است که من از پدرم به ارث برده وارث آن

 .١محمد بن علی وارد اطاق شد

گفت:  می  گفت: از ابوجعفر محمد بن علی رضا شنیدم که  از صقر بن دلف روایت شده که

من است، گفتار او گفتار من است، همانا امام پس از من، فرزندم علی است، دستورات او دستورات 

 .٢رسد اطاعت از او اطاعت از من است و امامت پس از او به فرزندش حسن می

گفت: به   اند که او مهدی است، از ایوب بن نوح روایت شده که برخی از یارانش گمان کرده

ت و بدون الحسن رضا گفتم: ما امیدواریم که تو صاحب این امر باشی، و خداوند بدون زحم ابی

 .٣تو ببخشد  که شمشیر را بکار گیرید، آن را به این

گفت: به رضا گفتم: آیا تو صاحب امر امامت هستی؟ گفت:   از ریان بن صلت روایت شده که

کند چنان که پر از ظلم  من صاحب این امر هستم، اما من آن کسی نیستم که زمین را پر از عدل می

 .٤و ستم شده است

 اند ر امر امامت با او به منازعه پرداختهذکر کسانی که د
ی آن مثالها، مقصود ما روشن شد، و  کنیم، زیرا به وسیله هایی که ذکر نمودیم اکتفاء می به آن مثال

 دهد. کنیم که موضع اهل بیت ایشان با او را توضیح می اکنون طبق عادت مثالهایی را ذکر می

گوید: وقتی که ابوالحسن فوت کرد، ما به حج رفتیم،   علی بن ابراهیم از پدرش روایت نموده که

که مردمانی از شیعه در مناطق گوناگون حاضر شده  در آنجا خدمت ابی جعفر رسیدیم در حالی

بودند تا به ابوجعفر بنگرند، و عمویش عبدالله بن موسی وارد شد و او پیرمردی بزرگوار و زیرک بود، 

اش   ای به همراه داشت. او نشست، و ابوجعفر از حجره ادهکه لباسهای خشن را در تن داشت و سج

پیراهنی نرم و نازک کتانی را در تن داشت و عباء کتانی نازک و کفشهای تازه و که  حالی رخارج شد د

سفیدی داشت، از میان آنها یک مرد شروع کرد و به عمویش گفت: خداوند تو را صالح گرداند، 

                                           
 ).٣/٣٢٦: (إثبات الهداة)، ٥٠/٥٦: (البحار)، ٤/٣٨٧: (مناقبـال -١

 ).٣/٣٩٥: (إثبات الهداة)، ١٥٧، ٥١/٣٠) (٢٣٩، ٥٠/١١٨: (البحار)، ٣٥٢: (الدین کمال -٢

 ).٢٨٨: (منتخب األثر)، ٣٤٥: (الدین کمال)، ٥١/٣٧: (البحار)، ١١٢: (غیبة النعمانی -٣

 ).٢٢١: (منتخب األثر)، ٥٢/٣٢٢: (البحار)، ٣/٤٧٨: (الهداة إثبات)، ٣٥٠: (الدین کمال -٤
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شود و حد بر  فرمائید؟ گفت: دست راستش قطع می فت شود، چه میی مردی که با حیوانی ج درباره

گردد. ابوجعفر عصبانی شد، سپس به او نگاهی انداخت و گفت: ای عم! از خدا بترس،  او اجرا می

از خدا بترس، این مسئله بزرگی است و باید در روز قیامت در برابر خداوند بدان جواب دهی که به 

دادی؟ عمویش به او گفت: آیا  دانستید، فتوا می آن مسائلی که نمیفرماید چرا در خصوص تو می

ی مردی از او سؤال شد که قبر زنی را نبش کند و با  پدرت این را نگفت؟ ابوجعفر گفت: پدرم درباره

گیری حد زنا بر  خاطر جفت  شود، و به او جفت شود. پدرم گفت: به خاطر نبش قبر دستش قطع می

گویید  را حرمت مرده مانند حرمت زنده است. گفت: ای سرورم! شما راست میگردد، زی او اجرا می

کنم. مردم تعجب کردند و گفتند: ای سرور ما! آیا به ما اجازه  و من از خداوند طلب آمرزش می

ی سی هزار مسئله از او سؤال نمودند؛ او  دهی که سؤال کنیم؟ گفت: بله، در آن مجلس درباره می

 .١در آن روز تنها نه سال عمر داشت  که ا جواب داد، در حالیی آنه نیز به همه

آید مجالس آنها خیلی طوالنی بوده، اگر بگوئیم هر سؤال و  گونه که برمی گویم (مؤلف): آن می

 ای وقت گرفته باشد، باید مدت مجلس آنها بیشتر از ده روز وقت را داشته است. جوابی نیم دقیقه

که عمویش با وجود ورع و ذکاوتی که دارد، در حضور امام  این  جهی قابل تو به هر حال، نکته

این گونه مسائل   معصوم و منصوص از طرف خدا و رسولش، بدون علم فتواهایی، در جواب به

 از کسی ننمود که می می
ً
بایست از او سؤال شود.  دهد؛ آن هم در جواب مردی که سؤالش را اصال

 بطالب گیریهای فراوان عمر فاروق با علی بن ابی موضعحوادث این داستان من را به یاد 
 اند، از جمله:  ها را ذکر نموده انداخت، که شیعه در کتابهای خودشان آن موضعگیری

سؤال کرد که من را به عالمترین شخص به خدا و رسولش و  سمردی از جوانان یهود از عمر

اشاره نمود و فرمود: این مرد  علی  با دستش به کتاب و پیغمبرش راهنمائی کن؟ عمر فاروق

 عالمترین ما است.

فرمود: علی بن  سو در روایتی آمده: این جوان را دنبال کن. گفت: این جوان کیست؟ عمر

 .٢است س طالب ابی

ی تفسیر سبحان الله سؤال  درباره  و از جمله آن مواقف این است: مردی از عمر بن خطاب

دهد و اگر  در میان این باغ مردی وجود دارد، اگر از او سؤال کنی به تو خبر می نمود؟ عمر فرمود:

                                           
 ).٧٩/٧٩) (٥/٨٥: (البحار)، ١٠٢: (االختصاص -١

 ).٣٨٠، ٣٧٧، ٣٦/٣٧: (البحار)، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣: (الدین کمال -٢
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 . ١شد  مواجه س طالب کند. آن مرد وارد باغ شد، ناگهان با علی بن ابی ساکت شوی، او خود شروع می

 گیری تأمل کن. ی فرق میان این دو موضع خوب درباره

بریم. از جعفری روایت  ی برادرش با او به پایان می ی امام رضا به ذکر منازعه بحث خود را درباره

گوید: عباس بن موسی به عمران بن قاضی طلحی گفت: در ذیل این کتاب (وصیت کاظم)   شده که

حروم خواهد آن را از آن خودش کند و ما را از آن م رضا می  گنج و جوهری برای ما وجود دارد که

که آن را برای او قرار داده است و ما را فقیر گذاشته  نماید، و پدرمان چیزی را نگذاشته، مگر این

 پیش رضا رفت و کالم عباس را به گوش او رسانید، و 
ً
است. ابراهیم بن محمد جعفری سریعا

را بیرون  اسحاق بن جعفر نیز چنین کرد. عباس به قاضی گفت: خداوند تو را صالح گرداند، انگشتر

چه را در زیر آن نوشته بخوان. گفت: انگشتر را بیرون نخواهم کشید تا پدرت من را لعن  بکش و آن

. عباس انگشتر را  را انجام بده کشم. قاضی گفت: پس خود آن نکند. عباس گفت: من آن را بیرون می

ت من را ظاهر بیرون کشید، (با وجود قول پدرش کاظم که گفته بود، هیچ کسی حق ندارد وصی

ام،  ام و نام برده نماید و هیچ کسی حق ندارد آن را منتشر کند. و وصیت من آن است که ذکر نموده

هر کسی بدی کند، گناهش بر عهده خودش است و هر کسی کار نیک انجام دهد، منفعت کارش 

طان و غیره، گردد و پروردگار تو نسبت به بندگانش ظالم نیست، هیچ کس اعم از سل به خودش برمی

ام، نقض کند، و هر کسی آن را نقض کند غضب و لعنت  حق ندارند آن کتابی که ذیل آن را مهر کرده

خدا و مالئکه و گروه مسلمین و مؤمنین بر او باد) عباس انگشتر را بیرون کشید، ناگهان دید که 

را در والیت او داخل  پدرش آنها را از وصیت خارج نموده و تنها به علی رضا اقرار نموده و آنها

زیر کفالت او در آیند، سپس علی   که به مانند یتیمان به نموده است، خواه بخواهند یا نخواهند یا این

چه که شما را بر بیرون کشیدن انگشتر واداشته  بن موسی رو به عباس کرد و گفت: ای برادر! بدان آن

برو آن بدهی که بر گردن آنها است، باشد. ای سعد!  ای است که بر گردن شما می است، بدهی

مشخص کن و آن را پرداخت کن و حقوقشان را مشخص نما؛ به خدا قسم تا بر روی زمین حرکت 

چه را که به ما  خواهید، بگوئید. عباس گفت: آن کنم، نیکی با شما را ترک نخواهم کرد، هر چه می

ر از آن است. رضا گفت: هر چه بخشید، تنها درآمد مال ما است و اموال ما نزد تو بیشت می

خواهید بگوئید، آبرو و حیثیت من آبرو و حیثیت شما است. خداوندا! آنها را اصالح کن و  می

دیگران را بواسطه آنها اصالح کن، خداوندا! شیطان را از ما و آنها دور کن و آنها را بر طاعت خودت 

                                           
 ).٩: (معانی األخبار)، ٩٣/١٧٧) (٤٠/١٢١: (البحار)، ٣٢٨: (التوحید الصدوق -١
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اس گفت: زبانت را به من معرفی مکن و گل گوئیم وکیل است. عب چه که می یاری فرما؛ خداوند بر آن

آید ضرب المثل است. مترجم) (و جمله  و الی بیل تو نزد من نیست، (این جمله آنگونه که برمی

 .١بیرون کشیدن انگشتر کنایه از باز نمودن وصیت نامه است. مترجم) سپس حاضرین متفرق شدند

، با وجود این، ٢اند و را با نیکی یاد نکردهاند، ا به همین خاطر آن کسانی که زندگی او را نوشته

 .٣گوید: هر یک از فرزندان کاظم دارای فضیلت هستند شیخ مفید در کتاب ارشاد می

 پراکندگی شیعه پس از وفات رضا

 اینک موضع شیعه پس از وفات رضا

امامت او و مرگ پدرش یقین داشتند، و هنگامی که رضا وفات کرد به همان توقف   گروهی به

 پس از موسی بن جعفر بدان باور داشتند، این گروه را مؤلفه خوانند.  برگشتند که

اند، آنها مرجئه محدثین بودند، آنان قائل به امامت موسی بن  گذاری شده گروه دّوم به محدثه نام

  جعفر و پس از او قائل به امامت علی بن موسی شدند، اینها به خاطر عالقه به دنیا و با دروغ به

 ی قبلیشان برگشتند. یعه پیوستند، لذا هنگامی که علی بن موسی الرضا فوت کرد به عقیدهش

های قوی و زیرک بودند، پس هنگامی که مأمون فضیلت رضا را ذکر نمود، اینها  و گروهی زیدیه

ردم را امامت او قرار دادند، و تا مدتی م  خاطر رغبت و عالقه به دنیا خودشان را در ردیف قائلین به  به

 زیدیه بودند، بازگشتند.  اینگونه ساکت نمودند، پس هنگامی که رضا فوت کرد به قوم خویش که

 .٤سان و گروهی به احمد بن موسی دست گرفتند و او را امام خودشان قرار دادند... و بدین

 و اهل بیت و یارانش در برابر نص /گیري محمد جواد موضع
 باشد. همین صورت می  هجری است، نیز به ٢٢٠متوفی سال  که / حال و وضع یاران محمد جواد

گوید: هنگامی که برای اولین بار ابوجعفر از مدینه به سوی   از اسماعیل بن مهران روایت شده که

ترسم که در این سفر برای تو  بغداد خارج شد، به هنگام خروجش به او گفتم: فدایت شوم، می

رسد؟ رو به من نمود و خندید و  امامت به چه کسی میمشکلی پیش بیاید، پس از خودت امر 

                                           
 ).٤٨/٢٨٠: (البحار)، ١/٣٣: (عیون أخبار الرضا -١

 ).٣١٣، ٤٨/٢٧٨: (البحار -٢

 )، حاشیه.٤٨/٢٧٨( :البحار -٣

 ).٢٥٦: (، الفصول المختارة) و پس از آن را نگاه کن٨٦صفحه ( فرق الشیعةبه تفصیل این موضوع در کتاب  -٤
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باش. پس هنگامی که به سوی معتصم  اید و غیبت در امسال نمی گونه نیست که گمان برده گفت: آن

شوی، امر  دعوت شده بود، خدمتش رفتم، به او عرض کردم: فدایت شوم، تو داری از مدینه خارج می

که ریشش خیس شد، سپس رو به من کرد  گریست تا اینرسد؟  امامت پس از خودت به چه کسی می

 .١رسد و گفت: این بار ممکن است مشکلی برایم پیش بیاید، امر امامت پس از من به فرزندم علی می

که بداند پس از جواد  خوب دقت کن، باید اسماعیل بن مهران چند سال منتظر بوده باشد تا این

 رسد؟ امر امامت به فرزندش علی هادی می

ای را بپرسم،  خواهم مسئله گوید: به رضا گفتم: به خدا قسم من می  از ابن اکثم روایت شده که

آن را بپرسم. گفت: پیش از آن که سؤال را بپرسی، من خود جوابش را   آید که ولی به خدا شرمم می

، سؤالم ی امامت از من سؤال کنی؟ گفتم: بله، به خدا قسم خواهی درباره دهم، می به تو خبر می

همین است. گفت: من امام هستم. گفتم: نشانه آن چیست؟ عصایی در دست داشت، آن عصا به 

 .٢نطق آمد و گفت: موالی من، امام این زمان و حجت بر مردم است

بودند،   من سپرده  به  ای که گوید: جهت انجام دادن وظیفه  خیرانی از پدرش روایت نموده که

احمد بن محمد بن عیسی اشعری در سحر و آخر هر   گفتنی است که جعفر بودم؛ مالزم درب ابی

ای که در میان ابوجعفر و  جعفر را بداند، هنگامی که آن فرستاده آمد تا خبر مریضی ابی شبی می

نشست، خیرانی  شد و با ابوجعفر در خلوت می آمد، احمد بلند می کرد، می خیرانی آمد و رفت می

ون رفت و احمد بن محمد بن عیسی از مجلس خارج شد؛ آن فرستاده جعفر یک شب بیر گوید: ابی

شنید، آن  با من در خلوت نشست، اما احمد یک دور زد و در جایی ایستاد که سخنان ما را می

روم و امر امامت به  گوید: من می رساند و به تو می فرستاده به من گفت: سرورت به تو سالم می

را بر گردن شما دارد که من پس از پدرم بر گردن شما داشتم. سپس رسد او آن حقی  فرزندم علی می

آن فرستاده رفت و احمد به جای خودش برگشت، احمد به من گفت: آن فرستاده به تو چه گفت؟ 

چه را که به تو گفت، من شنیدم و هر چه را شنیده بود برای من تکرار نمود.  گفتم: خیر بود. گفت: آن

 فرماید: شما را حرام نموده است، زیرا خداوند میگفتم: خداوند این عمل 

ْ  َ�  وَ ﴿ ُسوا  . »دینکن یدر و پرده یو جاسوس«. ]١٢[الحجرات:  ﴾َ�َسَّ

                                           
، ٣/٣٢٩: (إثبات الهداة)، ٥٠/١١٨: (البحار)، ١/٣٢٣: (الکافی)، ٣٣٩: (إعالم الوری)، ٣٠٨: (اإلرشاد -١

٣٥٥.( 

 ).٥٠/٦٨: (البحار)، ٣/٣٢٩: (إثبات الهداة)، ١/٣٥٣: (الکافی -٢
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د، آن شهادت را نگهدار، شاید روزی به آن احتیاج داشته باشیم، یا حال اگر سخنان او را شنیده

 مواظب باش آن را تا روز خود آشکار نکنید.

نسخه را از ده صفحه نوشتم و آن را مهر زدم و به یاران مشهور خودم دادم و خیرانی گوید: یک 

طلبم و شما آنها را باز  ها را از شما می ای رخ داد، من آن نسخه گفتم: اگر پیش از مرگ من، حادثه

که  کنید و به آنها عمل نمائید. پس هنگامی که ابوجعفر در گذشت از منزل خودم بیرون نیامدم تا این

ی امر امامت به  اند و درباره نستم که اشخاص معروفی از یارانم نزد محمد بن فرج جمع شدهدا

 اند. گفتوگو نشسته

اند، و در آن  ای برای من نوشت و به من اطالع داد که در نزد وی جمع شده محمد بن فرج نامه

آوردم، حال دوست  یبود من آنها را پیش تو م نامه نوشته بود اگر به خاطر آشکار شدن موضوع نمی

اند و دم در با هم جمع  به سوی او رفتم، دیدم یاران جمع شده  دارم که تو پیش ما بیای، لذا سواره

ها را  اند، به آنهایی که نسخه را داده بودم، گفتم: آن نسخه شدیم، دیدم که بیشتر آنها دچار شک شده

: این همان است که به آن دستور داده بودم، ها را بیرون آوردند، به آنها گفتم بیرون بیاورید، نسخه

باره چیز دیگری داشته باشی تا ما به یقین  داشتیم که در این برخی از آنان گفتند: ما انتظار 

دارید خداوند به شما داد، اینک ابوجعفر اشعری که  چه را که دوست می رسیدیم. به آنها گفتم: آن می

ست. آنها از او سؤال نمودند، اما او از ادای شهادت توقف شاهد من است، او این نامه را شنیده ا

ام، اما این یک  کرد. پس او را به مباهله دعوت نمودم، اما او از مباهله ترسید و گفت: آن را شنیده

آن افتخار نصیب یک مرد عربی شود، و با وجود مباهله راهی برای   افتخار است و دوست داشتم که

 .١که تسلیم ابوالحسن شدند ، آن قوم خارج نشدند تا اینکتمان شهادت وجود ندارد

گویم: (مؤلف) مادامی که امر امامت تا این حد واضح و روشن است که از طرف خدا و  می

برداری و جلسات سّری  رسولش بر امامت هادی پس از جواد نص وجود دارد، علت این همه نسخه

 یابم. و گفتگوها را نمی

ه گروهی از شیعه به خدمت امام جواد رفتند و در میان آنها مردی زیدی اند ک شیعه روایت کرده

دانستند که او  امامیه معرفی نموده بود و شیعه نمی  مدت چهل سال خود را به  به  نیز وجود داشت که

زیدی است، امام جواد به یکی از غالمانش گفت: دست این مرد زیدی را بگیر و بیرونش کن. در 

ائمه شد و گفت: چیزی را که به جز خدا کسی درک   رد تسلیم امامت جواد و بقیهاین هنگام آن م
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 .١ننموده بود، دریافتی و فهمیدی

گوید: به ابوجعفر ثانی گفتم: پس از تو چه کسی خلیفه   از امیه بن قیسی روایت شده که

 . ٢باشد؟ گفت: فرزندم علی می

ی برای  ثانی سؤال کردم: (پناه بر خدا) اگر حادثه از محمد بن عثمان کوفی روایت شده که از ابوجعفر

 .٣رسد، یعنی ابوالحسن هادی رسد؟ گفت: به این فرزندم می تو پیش بیاید، امر امامت به چه کسی می

امر  های به سوی ابوالحسن عسکری نوشتند و از او دربار هنگامی که جواد فوت کرد، شیعه نامه

 .٤ب آنها نوشت: تا من زنده هستم امر امامت به دست من استپرسیدند؟ ابوالحسن در جوا امامت می

 پراکندگی شیعه پس از فوت جواد
قدم بودند پس از فوت  اما موضوع شیعه پس از فوت جواد: آن دسته از یارانش که بر امامت او ثابت

مد ایشان بر امامت فرزند و وصیش علی بن محمد ثابت ماندند، همواره قائل به امامت علی بن مح

بودند به جز گروهی کم نباشد که از قول بر امامت علی بن محمد تجاوز نمودند و قائل به امامت 

امامت علی بن محمد برگشتند و   که به موسی بن محمد شدند، اما این گروه زیاد دوام نیاوردند تا این

 .٥بن محمد فوت کردامامت موسی بن محمد را ترک نمودند، آنان همواره بر این عقیده ماندند تا علی 

 و یارانش در برابر نص /گیري علی هادي موضع
) هجری است و یاران او با ائمه قبل از خود اختالفی ٢٥٤که متوفی سال ( / امام علی هادی

 ندارد.

اش بودم، پس  گوید: من با ابوالحسن عسکری در خانه  از علی بن عمر نوفلی روایت شده که

گذشت، به ابوالحسن گفتم: آیا این صاحب و امام ما است؟ گفت: خیر، وقتی ابوجعفر از کنار ما 

 .٦امام شما حسن است

                                           
 ).٣/٣٤٤: (إثبات الهداة -١

 ).١٥٨، ٥١/١٥٦: (البحار)، ١٢٣: (غیبة النعمانی)، ٣/٣٥٦: (إثبات الهداة -٢

 ).٣/٣٥٦: (إثبات الهداة -٣

 ).١٠٣: (غیبة الطوسی)، ٥١/١٦٠: (البحار)، ٣/٣٩٤: (إثبات الهداة)، ٣٥٥: (الدین کمال -٤

 ).٩١: (الشیعة فرق -٥

)، ٣١٥: (اإلرشاد)، ١/٣٢٥: (الکافی)، ٣٥٠: (إعالم الوری)، ٣/٣٠١: (کشف الغمة)، ١٢٠: (غیبة الطوسی -٦

 ).٣٩٤، ٣/٣٩١: (إثبات الهداة)، ٢٧٩، ٢٤٣، ٥٠/٢٤٢: (البحار
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گوید: خدمت ابوالحسن رسیدم که فرزندش ابوجعفر در   از علی بن عمرو عطار روایت شده که

کردم که پس از ابوالحسن او امام است. لذا گفتم: فدایت شوم، کدام  آن محل بود، و من گمان می

که دستور من به  رزندانت امام است؟ فرمود: هیچ یک از فرزندانم را امام قرار ندهید تا اینیک از ف

 نامه
ً
ای به او نوشتم و از او سؤال کردم: امر امامت پس از خودت به چه  شما برسد. گوید: من بعدا

فر باشد. و ابومحمد از جع رسد؟ گوید: در جواب من نوشت: فرزند ارشدم امام شما می کسی می

 .١تر بود بزرگ

ب روایت شده که
ّ

خواستی در مورد  ای به من نوشت: می گوید: ابوالحسن در نامه  از عبدالله جال

جعفر سؤال کنی، و برای آن اضطراب داشتی، اما غم مخور، خداوند هیچ قومی را  خلیفه پس از ابی

ی آنها روشن نماید، و صاحب و که حق را برا کند پس از آن که آنها را هدایت نمود، تا این گمراه نمی

 .٢امام تو پس از من فرزندم ابومحمد است

او هم از علی بن محمد روایت نموده که گفت:   از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی روایت شده که

 ؟.٣کنند امام پس از من، حسن است. پس مردم با خلیفه بعدی چکار می

نیاز به این توضیح داشته مادامی که او بدون شک این شخص مورد بحث ما یعنی عبدالعظیم، 

ی خودش روایت نموده که گوید: به  برد که امام جواد، مهدی است، چنان که او درباره گمان می

محمد بن علی بن موسی گفتم: امیدوارم که تو قائم و مهدی اهل بیت باشید، آن کسی که زمین را 

 .٤کند چنان که پر از ظلم و ستم شده است پر از عدل می

گوید: ابوالحسن به من گفت: امام شما آن کسی   از عبدالله بن محمد اصفهانی روایت شده که

شناختیم. اما پس از  کند. گوید: پیش از آن ما ابومحمد را نمی باشد که نماز میت من را ادا می می

 .٥فوتش ابومحمد آمد و نماز میت را بر او خواند

ای برای تو پیش  د: به ابوالحسن گفتم: (پناه بر خدا) اگر حادثهگوی  از علی بن مهزیار روایت شده که

 .١رسد فرزند ارشدم (حسن) می  رسد؟ گفت: عهد و پیمان من به بیاید، امر امامت به چه کسی می

                                           
إثبات )، ٥٠/٢٤٤: (البحار)، ١/٣٢٦: (يالکاف)، ٤/٤٢٢: (مناقبـال)، ٣٥٠: (إعالم الوری)، ٣١٦: (اإلرشاد -١

 ).٣/٣٩٢: (الهداة

 ).٢/٣٩٢: (إثبات الهداة)، ١/٣٢٨: (يالکاف -٢

 ).٣/٣٩٣: (إثبات الهداة)، ٥٠/٢٣٩: (البحار)، ٣٥٢: (الدین کمال -٣

 ).١/١٣٨: (نورالثقلین)، ٥٢/٢٨٣) (٥١/١٥٧: (البحار)، ٢/٤٤٩: (االحتجاج)، ٣٥٢: (الدین کمال -٤

 ).٣/٣٩١: (إثبات الهداة)، ٥٠/٢٤٤: (البحار)، ١/٣٢٦: (يالکاف)، ٣٥٠: (إعالم الوری)، ٣١٥: (اإلرشاد -٥
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کردم، او نیز بر امامت تو نص نهاد،  و در روایتی آمده: من در مورد امامت از پدرت سؤال می

 .٢رسد؟ گفت: به فرزند ارشدم، و بر أبی محمد نص نهاد کسی میحال پس از تو امامت به چه 

گوید: ابوالحسن چهار ماه قبل از درگذشتنش برای   از یحیی بن یسار قنبری روایت شده که

فرزندش حسن وصیت نمود. او در خصوص امامت به حسن اشاره نمود و من و جماعتی از 

 .٣گانش را بر آن گواه گرفت برده

گوید: خدمت   عیسی علوی که از نوادگان علی بن جعفر است، روایت شده کهاز احمد بن 

وارد شدند،   محمد را دیدیم که جعفر و ابی ابوالحسن بصری رسیدیم و بر او سالم کردیم، ناگهان ابی

بلند شدیم تا به ابوجعفر سالم کنیم، ابوالحسن گفت: این صاحب و امام شما نیست، شما صاحب 

 .٤را بگیرید، و به ابومحمد اشاره نمودو امام خودتان 

 و این یکی از امام ما، جزو اهل بیت است. 

ایم تا بر این روایت تعلیق  گویم (مؤلف): به هر حال ما بر روایات گذشته تعلیق ننوشته می

بنویسیم، اّما کافی است که تو در کنار هر روایتی از خود بپرسی، قول به وجود نص کجا است؟ 

اند: امامت پس از هادی به  کنند که خدا و رسولش و ائمه گذشته فرموده مان نمیمگر شیعه گ

 .رسد؟! فرزندش عسکری می

یق شیعه که بیانگر مخفی و پوشیده بودن نص امامت بر بنی هاشم و  عباس و بنی روایاتی از طر

 باشد: خود هادی می

شان از وجود نص معذور  العیاط اّما من معتقدم که باید آنها (یاوران امام) را به خاطر بی

عباس کشیده شده است، بلکه خود  طالب و بنی اطالعی به آل ابی دانست، مادامی که موضوع بی

 خواهید دانست:  هادی و فرزندش نیز بدان مبتال گشته
ً
 اند، چنان که بعدا

ن ابی جعفر ب گوید: من به هنگام درگذشت ابی  از علی بن عبد بن مروان انباری روایت شده که

بر روی آن نشست. در آن   ای را برای او گذاشتند که الحسن حضور داشتم، ابوالحسن آمد، صندلی

                                                                                                           
 ).٣/٣٩٢: (إثبات الهداة)، ٥٠/٢٤٤: (البحار)، ١/٣٢٦: (الکافی)، ٣١٦: (اإلرشاد)، ٣٥٠: (إعالم الوری -١

 ).٣/٣٩٦: (الهداةإثبات  -٢

إثبات )، ٥٠/٢٤٦: (البحار)، ١٣٠: (غیبة الطوسی)، ١/٣٢٥: (الکافی)، ٣٥١: (اإلرشاد)، ٣٥١: (إعالم الوری -٣

 ).٣/٣٩١: (الهداة

 ).٣/٣٩٤( إثبات الهداة:)، ٥٠/٢٤٢: (البحار)، ١٢٠: (غیبة الطوسی -٤
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جعفر فارغ شد،  ی ابی ای ایستاده بود، پس وقتی که از تشیع جنازه هنگام ابومحمد در گوشه

ر خصوص او د  کنم، به درستی که ابوالحسن رو به ابومحمد کرد و گفت: ای فرزندم! خدا را شکر می

 .١تو امری را ایجاد نموده است

 .٢و در روایتی آمده: خدا را شکر کن، زیرا خداوند تو را به جای برادرت امام قرار داده است

هاشم که حسن بن حسین افطس از جمله  ی بنی از سعید بن عبدالله او هم از گروهی از قبیله

ی  علی بن محمد فوت کرد، در خانهآنها در آن روزی که محمد بن   آنها بود، روایت شده، که

اش بستری را برای او پهن نموده بودند و مردم  ابوالحسن حضور داشتند؛ گوید: آنها در وسط خانه

عباس و قریش  طالب و بنی دور او نشسته بودند، گفتند: تخمین زدیم که صد و پنجاه مرد از آل ابی

د، ناگهان به حسن بن علی نگاهی انداخت، بر بردگان و بقیه مردم دور او جمع شده بودن  اضافه

که در طرف راستش ایستاد، و ما او را  اش پاره شده بود تا این که یقه حسن بن علی آمد در حالی

شناختیم، پس از مدتی، ابوالحسن به او نگاه کرد، سپس گفت: ای فرزندم! خدا را شکر کن،  نمی

پروردگار   حسن گریست و گفت: سپاس خدایی را کهاست.   ی تو سپارده عهده  زیرا خدا امامت را به

او  هگویم و (إنا لله وإنا إلیه راجعون). دربار خاطر تمامی نعمتهایش شکر می  عالمین است و او را به

 بیست سال   سؤال کردیم؟ گفتند: این فرزندش حسن است، گفتنی است که
ً
حسن در آن روز تقریبا

ا شناختیم و دانستیم که پدرش به امامت او اشاره نموده و او را عمر را داشت، پس ما در آن روز او ر

 .٣به جای خودش منصوب کرده است

چه قدر دوست دارم که رأی آن کسانی که قائل به نص از طرف خدا و رسولش بر ائمه دوازدگانه 

هیچ گویند: امام قبلی  یکی پس از دیگری با نام و مشخصات بدون کم و زیاد هستند، بدانم که می

 گونه تصرفی را در آن ندارد که چه کسی بعد از او امام است.

 چه که در مقدمه ذکر نمودیم، ببینم. ی آن قاتشان را بر این روایات و بر همهیچه قدر دوست داشتم تعل

ی روایت قبل ذکر شد؛ شخص دیگری به  به درستی تعلیق مجلسی را دیدم چنان که در حاشیه

، »خداوند در تو امری را ایجاد نموده«تر آن است که در توضیح  صحیح گوید: فریاد او رسیده می

                                           
: الکافی)، ٣٥٠: (إعالم الوری)، ٣٥٠، ٣١٥: (اإلرشاد)، ١٢٢: (غیبة الطوسی)، ٤٧٣: (بصائر الدرجات -١

  كفقد احدث فی«) و گفت ٢٤٤، ٢٤٣، ٥٠/٢٤٠: (البحار)، ١/٣٢٦(
ً
یعنی با جلو انداختن مرگ برادر  »أمرا
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چه در میان شیعیان ما به نص از طرف باقر  گفته شود: یعنی لطف و نعمتی را ایجاد نموده، چرا که آن

گذشت،  رسد، لذا اگر برادر ارشدت (ابوجعفر) در نمی معروف است، امامت به فرزند ارشد می

 شدند. چار اختالف میی تو د شیعه درباره

بودند،   عباس و قریش جمع شده طالب و بنی گویم: آیا آن صد و پنجاه نفری که از آل ابی می

گفتند: ما دانستیم که به امامت حسن بن علی اشاره نمود و او را   که این  برای آنها کافی نبودند؛ نظر به

 به جای خودش منصوب کرد؟

ی امامت فرزندش محمد و قرار ندادن عسکری به عنوان  هادی دربارهاز امام   همانا روایات نقل شده

 کنیم. ای از آنها را ذکر می ما گوشه  امام، نزد شیعیان اضطراب و از هم پاشیدگی زیادی را ایجاد نمود که

گوید: من در خدمت ابوالحسن عسکری بودم   هاشم جعفری روایت شده که از سعید بن ابی

 .١بود  جعفر فوت کرد، به درستی به امامت او راهنمائی و اشاره نمودهفرزندش ابو  آنگاه که

گفتم: این همان داستان ابوابراهیم و اسماعیل است، ابوالحسن رو به  کردم و می با خود فکر می

ی ابوجعفر بداء نمود و به جای او ابومحمد را قرار  من کرد و گفت: بله، ای ابوهاشم! خداوند درباره

اسماعیل بداء نمود پس از آن که ابوعبدالله مردم را به سوی او راهنمائی  هکه خداوند دربارداد، چنان 

گرایان را خوش  نمود و او را منصوب کرد، و مسئله چنان است که در خیالت گذشت، هر چند باطل

و چه را که شما نیاز دارید نزد او موجود است،  نیاید، فرزندم ابومحمد، امام پس از من است آن

 .٢حمد برای خدا او اسباب امامت را به همراه دارد

 داستان اسماعیل بن جعفر در جای خودش بحث نمودیم. هدربار

 هگوید: من روایاتی را از ابوالحسن عسکری دربار  از شاهویه بن عبدالله جالب روایت شده که

ی که ابوجعفر دادند او امام است، هنگام جعفر روایت نموده بودم که نشان می فرزندش ابی

نه به جلو و نه به عقب   درگذشت من بسیار دچار نگرانی شدم و با حالت سرگردانی ماندم، طوری که

 ؛شود دانستم که چه می ای به ابوالحسن بنویسم و نمی  نامه  که ترسیدم از این کردم، و می حرکت نمی

خداوند برای  که دعا کند تا این م کهای به او نوشتم و در آن نامه از او درخواست نمود نامه در هر حال

ای که برای من  ی غالمانمان در غم و اندوه بودیم، و در آخر آن نامه ما فرجی بیاورد، و ما درباره

که فرزندم جعفر درگذشت،  ی امام پس از من بعد از این ای که درباره نوشته بود آمده بود که: خواسته

                                           
 در این عبارت خوب دقت کن. -١

 ).٣/٣٥٩: (إثبات الهداة)، ٥٠/٢٤١: (البحار)، ٣١٧: (اإلرشاد)، ١/٣٢٧: (يالکاف)، ٥٥: (غیبة الطوسی -٢
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ای؟ اما غم مخور، بدان خداوند هیچ قومی را گمراه  شده سؤال کنی و در این مورد دچار سرگردانی

که برای آنها توضیح دهد، امام شما پس از من  که آنها را هدایت نمود تا این سازد بعد از این نمی

چه را که شما نیاز داشته باشید نزد او وجود دارد، خداوند هر چی را  فرزندم ابومحمد است، آن

 اندازد.  چه را بخواهد عقب میاندازد و هر  بخواهد جلو می

وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿
َ
  نُنِسَها أ

ۡ
ۡ�ٖ  تِ نَأ

ٓ ّمِنۡ  ِ�َ وۡ  َها
َ
 ]. ۱۰۶: ة[البقر ﴾◌ٓ لَِهاِمثۡ  أ

نه دل یرا از آئ یا ن که (اثر معجزهیا ایم)، و یسپار یم (و به دست فراموشیرا که رها ساز یا هیهر آ«

نش یگزیم و جایآور یا همسان آن را میم، بهتر از آن یم و) فراموشش گردانیمردمان بزدائ

 .»میساز یم
 .١ام چه را که الزم و قانع کننده باشد برای عقل بیدار نوشته آن

 / متفرق شدن شیعه پس از هادي
به همین شیوه پس از هادی دچار تفرقه شدند، گروهی از یارانش قائل به امامت فرزندش محمد 

کردند او زنده است و نمرده،  زمان حیات پدرش فوت کرده بود، و گمان میکه او در  بودند در حالی

که پدرش به او اشاره نموده و به آنها فهمانده که او پس از فوت  کردند به این و در این باره استدالل می

باشد در حق او  پدرش امام است (چنان که ذکر گردید) و جائز نیست امام دروغ بگوید و جائز نمی

رخ دهد، ایشان هر چند مرگش آشکار بوده، اما در حقیقت نمرده است، لکن پدرش ترسیده و بداء 

 اند. ی اسماعیل بن جعفر گفته ی او بمانند مقاله او را پنهان نموده و او قائم و مهدی است، و درباره

یت ی یاران علی بن محمد نیز قائل به امامت حسن بن علی بودند، و امامت را بواسطه وص بقیه

ی او ابومحمد بود، به جز گروه اندکی نباشد که تمایل به  اند، و کنیه پدرش برای او ثابت نموده

گفتند: پدرش پس از درگذشت محمد به او وصیت  امامت براردش جعفر بن علی داشتند و می

ا نموده است و امامت او را واجب دانسته و امر امامتش را آشکار نموده، و امامت برادرش محمد ر

گفتند: پدرش به خاطر دفاع از او این کار را کرده است و در حقیقت جعفر بن  کردند، و می انکار می

 .٢باشد علی امام می

                                           
إثبات )، ٥٠/٢٤٢: (البحار)، ٣٥١: (إعالم الوری)، ٣١٧: (اإلرشاد)، ١/٣٢٨: (الکافی)، ١٣١: (غیبة الطوسی -١

 ).٣٩٥، ٣٩٢، ٣/٣٦٥: (الهداة

 ).٩٤: (فرق الشیعة -٢
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 و اهل بیت و یارانش در برابر نص / گیري حسن عسکري ضعمو
رانیم و به  هجری بحث می ٢٦٠متوفی سال  / باز در مورد امام عسکری حسن بن علی

 پردازیم. یتش میموضع یاران و اهل ب

ی امام پس از او، آنها را به چشم دوختن مشتاقانه به  همانا شک و گمان نزد شیعیان هادی درباره

ی آن نصوصی که از  همه  که هر شخصی که باشد واداشته بود تا حق برای آنها روشن شود، مثل این

 اند. اول کتاب تاکنون بر تو گذشتند، وجود نداشته

گفت: خدمت ابومحمد رسیدم، به من گفت: ای احمد! در   روایت شده کهاز احمد بن اسحاق 

حالی بودی؟ گفتم: هنگامی که در   بردند، شما در چه آن موقعی که مردم در شک و گمان به سر می

کرد،  مطالب را درک می  ی ما اعم از مرد و زن و غالمی که مورد تولد سرورمان به ما خبر رسید، همه

 . ١باشد اید که روی زمین خالی از امام و حجت نمی گفت: مگر شما ندانستهتسلیم حق شدیم. 

ی پس از خودش  که خلیفه ترسید (البته به گمان شیعه) که بدون این با وجود آن، خود حسن می

 .٢را ببیند، از دنیا برود

 داشت، در داشت که اگر در این باره نهی وجود نمی شناخت، دوست  بلکه هر کسی او را می

کند  میان مردم فریاد بکشد و امامت او را اعالم کند، چنان که محمد بن عبدالعزیز بلخی روایت می

اش به طرف خانه  که گفته: یک روز در خیابان غنم نشسته بودم، ناگهان دیدم که ابومحمد از خانه

شما  عمومی آمد، در دل خودم گفتم: اگر فریاد بکشم و بگویم: ای مردم این حجت خداوند بر

کشند؟ هنگامی که به من نزدیک شد، با انگشت سبابه به  است، پس او را بشناسید. آیا من را می

گفت: یا این موضوع را مخفی  می  دهانش اشاره نمود که ساکت باش، در همان شب او را دیدم که

 .٣شوی، از خدا بترس و خودت را به هالکت مرسان داری یا کشته می نگه می

نمود که موضوع را  دانی که آن عسکری که به بلخی اشاره می محترم! تو خوب میی  ای خواننده

اند  دانست که پیامبر خدا و همچنین ائمه این موضوع را مخفی نگه نداشته پنهان نگه بدارد، می

 اند. کنند) آنگاه که قائل به امامت او پس از پدرش هادی بوده (چنان که شیعه ادعا می

 فرزند دارد یا خیر، از ابی دارد که نمیو کس دیگری وجود 
ً
هاشم جعفری  داند آیا عسکری اصال

کند که از تو سؤال  محمد گفتم: عظمت و بزرگواریت من را منع می گوید: به ابی  روایت شده که

                                           
 ).٥٠/٣٣٥) (٢٣/٣٨: (البحار)، ١٢٨: (الدین کمال -١

 ).٥١/١٦١: (حارالب)، ٣٧٦: (الدین کمال -٢

 ).٣/٤٢١: (إثبات الهداة)، ٥٠/٢٩٠: (البحار)، ٣/٣٠٢: (کشف الغمة -٣
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دهی از تو سؤالی بپرسم؟ گفت: بپرس. گفتم: ای سرورم! آیا تو فرزند  کنم، آیا به من اجازه می

 .١او سؤال کنم؟ گفت: در مدینه  ای پیش آمد، در کجا راجع به ه، گفتم: اگر حادثهداری؟ گفت: بل

اطالعی در مورد فرزند او که آیا فرزند دارد یا خیر به خادمانشان نیز کشیده شده  بلکه این بی

 اطالع باشند که آیا فرزند دارد یا خیر. کاران بی رود خدمت است که هیچ گاه انتظار نمی

گوید: من حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن   دیان روایت شده کهاأل از ابی

بردم، در آن  هایش را به شهرها می کردم و نامه طالب را خدمت می علی بن حسین بن علی بن ابی

ها را به  هایی را به همراه من نوشت و گفت: این نامه مریضی که فوت کرد، خدمت او رسیدم. او نامه

هم صدای گریه بر من را  بری و مدت پانزده روز غائب خواهید شد و در روز پانزده میمدائن 

بینی، ابواألدیان گوید: گفتم: ای سرورم! اگر این رخ داد،  شنوی، و من را بر روی تخت غسل می می

 باشد؟ پس چه کسی امام می

. گفتم: بیشتر برایم های من را از تو خواست، او پس از من امام است گفت: هر کسی جواب نامه

توضیح بده. پس گفت: هر کسی نماز میت را بر من اداء کرد، او قائم و امام پس از من است. گفتم: 

چه که در کیسه وجود دارد، پس او  خواهم. گفت: هر کس به تو خبر داد به آن توضیح بیشتری می

چه که در کیسه  ی آن بارهکه در قائم پس از من است. سپس هیبت و عظمتش من را بازداشت از این

ها به مدائن رفتم و جواب آنها را گرفتم، و در روز پانزدهم  وجود دارد، سؤال کنم؟ من با آن نامه

چه را که به من گفت، شنیدم و صدای گریه به گوشم رسید، ناگهان برادرش جعفر بن علی را در  آن

گفتند، در دل خودم  او تسلیت و نیز تبریک می  شیعیان دور او را گرفته بودند و به  دم در خانه دیدم که

شناختم،  خوار می است، زیرا من او را به شراب  گفتم: اگر این امام باشد به درستی امامت پایان یافته

  نمود، جلو رفتم و به او تسلیت و تبریک نیز گفتم، اما او راجع به کرد و با طنبور بازی می او قمار می

ای بیرون آمد و گفت: ای سرورم! برادرت کفن شده،  نکرد، سپس فرماندههیچ موردی از من سؤال 

 .٢بیا بر سر او نماز بخوان، جعفر بن علی و شیعیان اطرافش داخل شدند... تا آخر

کرد که برادرش فرزندی داشته  ، و انکار می٣جعفر پس از برادرش عسکری ادعای امامت کرد

 ذکر شد که بسیاری از  باشد، لذا تمام میراث او را صاحب شد. و
ً
این جای تعجب نیست، زیرا قبال

                                           
 ).٣/٤٤١: (إثبات الهداة)، ١/٣٢٨: (الکافی)، ٥١/١٦١: (البحار)، ١٣٩: (غیبة الطوسی -١

 ).٣/٤٨٥:) (إثبات الهداة)، ٥٢/٦٧) (٥٠/٣٣٢: (البحار)، ٤٣١: (الدین کمال -٢

اند:  درمورد جعفر به روایات دیگری نگاه کن که مدعی امامت شده و برخی از مردم بواسطه او دچار فتنه شده -٣

 ).٣/٣٦٣: (إثبات الهداة)، ١٣٣: (غیبة الطوسی)، ٤٠٥، ٣٠١: (الدین کمال
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اند که گفته: امام قائم  کردند، حتی از امام صادق روایت نموده افراد اهل بیت ادعای امامت می

شوند و مردم را به سوی خودشان  هاشم خارج می که دوازده نفر از بنی کند تا این ظهور پیدا نمی

 .١نمایند دعوت می

 .٢کنند طالب ادعای امامت می آمده: دوازده نفر از آل ابیو در روایتی 

کردیم، این جعفر به جعفر کذاب نامگذاری شده   جایگاه برخی از آنها اشاره  به  گفتنی است که

اند، از  روایت نموده باره احادیثی را از پیامبر است، تا از جعفر صادق جدا شود. شیعه در این

طالب متولد  پسرم جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیفرمود: هرگاه   که جمله این

ادعای امامت   شود که نامی برای او پیدا می شد، او را صادق نامگذاری کنید، زیرا در فرزندان او هم

 کند، پس او را جعفر کذاب خوانند. می

تراء ادعای امامت باشد با دروغ و اف و در روایتی آمده: پنجمین از فرزندانش که نامش جعفر می

 . ٣شود می  کند، او نزد خداوند جعفر کذاب و مفتری نامیده می

او از طرف ائمه روایات فراوانی ذکر شده است، اما یک روایت وجود دارد   ی طعنه زدن به درباره

اند که ایشان از قائم  کند، شیعه از اسحاق بن یعقوب روایت کرده ها را خنثی می ی این طعنه همه  که

خط و امضای قائم چنین آمده: (خداوند تو   اند، سؤال نموده؟ پس به در مورد مسائلی که مشکل بوده

ی ما و  ی منکران از خانواده مسأله  چه که راجع به را راهنمائی و هدایت نماید) اّما در مورد آن

من را انکار کند  خداوند با هیچ احدی قرابت ندارد، هر کسی  ای، بدان که عموزادگانمان سؤال نموده

باشد، و اما سرنوشت عمویم جعفر  می از من نیست و سرنوشت او به مانند سرنوشت پسر نوح

 .٤باشد می و فرزندانش همانند سرنوشت برادران یوسف

دهد که برادران  وجه داللت در این روایت مخفی و پوشیده نیست، زیرا قرآن کریم نشان می

واضع این روایت، حدیث سابق را فراموش کرده که پیامبر در   گفت که اند، لذا باید یوسف توبه کرده

اب و مفتری بر خداوند (البته به گمان شیعه).
ّ

 آن فرمود: جعفر کذ

                                           
 ).٥٢/٢٠٩: (البحار)، ٣٥٨: (اإلرشاد)، ٢٦٧: (غیبة الطوسی -١

 ).٥٢/٢٢٠(: البحار)، ٣٥٧: (اإلرشاد -٢

: البحار)، ١٧٣: (االحتجاج)، ١٩٥: (الخرائج والجرائح)، ٣٠٠، ١٨٤: (الدین کمال)، ٢٣٤: (علل الشرائع -٣

 ).٢٩٥، ١/٢٧٥: (إثبات الهداة)، ٥٠/٢٢٧) (٩، ٤٧/٨) (٣٦/٣٨٦(

 ).٤٣٩: (الدین کمال)، ٥٣/١٨٠) (٥٠/٢٢٧: (البحار)، ١٧٦: (غیبة الطوسی)، ١٦٣: (االحتجاج -٤
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 / پراکندگی شیعه از پس فوت حسن عسکري
باشد، به این  هجری می ٢٦٠گیری شیعه پس از وفات حسن عسکری که متوفی سال  اما موضع

 صورت است:

 کنند از جمله:  اند که از ده گروه تجاوز می یاران حسن عسکری به گروههای فراوانی تقسیم شده

و ایشان   او فقط غائب گشته  گویند: حسن بن علی زنده است و نمرده، بلکه گروهی می  -١

قائم آل محمد است و ممکن نیست که بمیرد و ظاهرا او فرزندی ندارد، زیرا زمین خالی 

 اشد.ب از امام نمی

اند، و او قائم و مهدی  اند: حسن عسکری مرده و پس از مرگ زنده شده گروه دیگری گفته -٢

کند، او  ایم که معنی قائم این است که پس از مرگ قیام می باشد، زیرا ما روایت کرده می

 قیام می
ً
بود و  کند و فرزندی ندارد، اگر فرزندی داشت، مرگش صحیح می حتما

شد، او به هیچ کسی وصیت ننموده  ت برای فرزندش ثابت میگشت، زیرا امام برنمی

است، پس بدون شک او قائم است؛ و حسن بن علی فوت کرده و شکی در فوت او 

نیست و او فرزندی ندارد و خلیفه هم ندارد و برای کسی هم وصیت ننموده، زیرا او نه 

 اند. وصیتی دارد نه وصّی، و ایشان پس از مرگ زنده شده

باشد،  اند: حسن بن علی فوت نموده و امام پس از او براردش جعفر می یگری گفتهگروه د  -٣

و حسن به برادرش وصیت نموده و امامت را برای او پذیرفته و از طرف ایشان امامت به 

 برادرش رسیده.

، و امامت از طرف پدرش نه  امامت رسیده  اند: جعفر پس از حسن به گروه دیگری گفته  -٤

محمد و یا از طرف برادرش حسن به جعفر رسیده، زیرا نه محمد امام  از طرف برادرش

بوده و نه حسن، چون محمد در حیات پدرش فوت نمود و حسن نیز فرزندی نداشته و 

ادعای او برای امامت باطل بوده است، و دلیل بر بطالن ادعایش این است که امام تا 

اما حسن بدون تعیین وصی و بدون میرد؛  وصیت نکند و خلیفه را تعیین ننماید، نمی

باشد که ظاهرا  تواند امام  فرزند فوت کرد، پس ادعای امامت او باطل است، زیرا کسی می

باشد که همزمان امامت به  ای داشته باشد و به خالفت او اشاره شود، و جائز نمی خلیفه

رت حسن و اند: پس از حض حسن و جعفر برسد، زیرا ابوعبدالله و سایر اجدادش گفته

رسد، و  حسین ممکن نیست امامت به دو برادر برسد، بنابر این امامت فقط به جعفر می

 این امامت از طرف پدرش به او رسیده نه از طرف دو تا برادرش (یعنی محمد و حسن).
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که در حیات پدرش فوت کرده   اند: امامت به محمد بن علی رسیده گروه دیگری گفته  -٥

اند که حق آنها نبوده  اند که حسن و جعفر چیزی را ادعا کرده ن کردهاست، و این گروه گما

  به  عنوان امام به آنها اشاره ننمود، با توجه  عنوان وصی و نه به  است، زیرا پدرشان نه به

 هیچ چیزی از پدرشان روایت نشده است، و نصی را بر آنها ننهاده   که این
ً
در این باره اصال

  اند، بخصوص جعفر که ن شود، لذا آنان چنین جایگاهی نداشتهاست که موجب امامتشا

هرگز چنین موقعیتی نداشته است، زیرا ایشان ویژگیهای ناپسند داشته و به آن ویژگیها 

باشد چنین ویژگیهای ناپسند در امام عادلی وجود داشته باشد،  مشهور بوده، و جائز نمی

نداشته است؛ پس مشخص شد که محمد فرزندی   فوت نموده که  و امام حسن در حالی

ی صحیحی از طرف پدرش به او وجود دارد؛ و حسن در حالی فوت  امام بوده و اشاره

 فرزند نداشته و جائز نیست که امام فوت کند و خلیفه نداشته باشد.  نمود که

ای برای او متولد شده، و آنهائی که  اند: هشت ماه پس از فوت حسن پسر بچه گروهی گفته  -٦

گو هستند و ادعایشان باطل است، زیرا  اند که در زمان حیاتش فرزند داشته دروغ ادعا نموده

اند، اما او در  ماند چنان که فرزندان سایر ائمه مخفی نمانده اگر فرزندی داشت، مخفی نمی

باشد در چنین موردی به  فرزندی برای او شناخته نشد، لذا جائز نمی  حالی درگذشت که

ی حمل  ی مشخص و روشنی را رد نمود، زیرا مسئله نازعه پرداخت وچنین مسئلهمکابره و م

اند تا  در نزد سلطان و بقیه مردم ثابت بوده و به همین خاطر از تقسیم میراثش امتناع کرده

 در نزد سلطان آن را باطل اعالم کرده این
ً
اند و امر را مخفی و پوشیده نگهداشتند.  که بعدا

بودند که به نام   ه از گذشت فوتش فرزندش متولد شد، و دستور فرمودهآری پس از هشت ما

شود، و برای  گذاری شود، و به آن وصیت نموده و ایشان مستور هستند و دیده نمی محمد نام

اند به روایتی که از ابوالحسن رضا روایت شده است که  صحت این مسئله استدالل نموده

 ای شیرخوار آزمایش خواهید شد. بچه گفته: به جنینی در شکم مادرش و به

ایم و به  اند: حسن در اصل فرزندی نداشته، زیرا ما آن را امتحان کرده و گروهی گفته  -٧

بدون فرزندی   ی حسن که ایم، اگر برای ما جائز باشد که درباره ایم، اما نیافته دنبال آن بوده

ه است، چنین ادعایی برای ، بگوئیم: فرزندی برای او متولد شده و مخفی شد فوت کرده

 باشد که فرزندی نداشته باشد، و چنین ادعایی برای پیامبر ای جائز و صحیح می هر مرده

 است، و   بود که گفته شود: فرزندی را به عنوان پیامبر و خلیفه جا گذاشته نیز جائز می

ت، و نیز عنوان خلیفه قرار داده اس  همچنین عبدالله بن جعفر بن محمد فرزندی را به
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ابوالحسن رضا به جز ابوجعفر سه تا پسر را از خود به جای گذاشته است که یکی از آنها 

باشد، زیرا ذکر خبری که فوت حسن در آن ذکر شده باشد که فرزند ندارد همانند  امام می

که پیامبر پس از خودش پسر نداشته و عبدالله بن جعفر پسر نداشته و  ذکر خبری است 

 وجود پسر باطل است.رضا چهار ت
ً
 ا پسر نداشته، پس قطعا

اند: فوت پدر و جد و سایر اجداد حسن بن علی صحیح است و  گروهی دیگر گفته  -٨

همچنان فوت خودش به خبری که احتمال دروغ در آن نیست، صحیح است، و همچنین 

ان باشد، چن صحیح است که پس از حسن امامی وجود ندارد، و این عقال و عرفا جائز می

باشد که امامت قطع شود، و از صادقین روایت شده که زمین از حجت خالی  که جائز می

که خداوند بواسطه گناهان اهل زمین از آنها غضبناک شود، پس  باشد مگر این نمی

هرچه را   گیرد تا موقعی که خودش بخواهد، و خداوند خداوند حجت را از آنها می

رساند، و این نیز از طریق دیگری  الن امامت را نمیدهد، و این، بط بخواهد انجام می

در فاصله ایشان و   باشد که قبل از بعثت پیامبر باشد، چنان که جائز می جائز می

ایم که در فاصله بعثت  حضرت عیسی نبی و وصی وجود نداشته است و ما هم روایت کرده

ی از روایات در فاصله سی صد اند، در برخ انبیاء مقاطعی وجود داشته که بدون پیامبر بوده

سال و در برخی دیگر در فاصله دویست سال پیامبری وجود نداشته است. همانا صادق 

اند: فترت همان زمانی است که نه پیامبری وجود داشته و نه امامی، و امروز زمین  فرموده

 بدون حجت و امام است تا هنگامی که خداوند بخواهد قائم آل محمد را بفرستد.

اند: ابوجعفر محمدبن علی که در حیات پدرش فوت نموده، به وصیت و  روهی گفتهگ  -٩

عنوان امام تعیین   و او را به  اشاره پدرش به امامت رسیده، زیرا پدرش بر نام او نص نهاده

 است.  نموده

آیا جعفر امام است یا غیر او؟ در   شدند که  و گروهی دیگر وقتی با این سؤال مواجه  -١٠

باشد یا  دانیم در این باره چه بگوئیم که آیا امام از فرزندان حسن می اند: نمی هجواب گفت

گوئیم: حسن بن علی امام  در میان برادرانش، مسئله برای ما مشکل شده است. ما می

باشد، لذا ما در اینجا توقف  بوده و فوت کرده است، اما زمین از حجت و امام خالی نمی

 کنیم تا کامال موضوع برای ما روشن شود. قدام نمیهیچ قولی ا  کنیم و به می

اند: همانا حسن بن علی فوت نموده و ایشان پس از پدرش امام   و گروه دیگری گفته -١١

است چنان که موسی بن جعفر پس از   امامت رسیده  اند، و جعفر بن علی پس از او به بوده
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ایت شده که بعد از فوت امام، عبدالله بن جعفر امام شده، و این به دلیل آن خبری که رو

گوید: پس  رسد. و آن خبری که از امام صادق روایت شده که می امامت به فرزند ارشد می

رسد، صحیح  طالب هرگز امامت به دو تا برادر نمی از حسن و حسین فرزندان علی بن ابی

باشد که  یصحیح م یکه امامت به برادر برسد، زمان باشد، اما این است و غیرآن جائز نمی

 امامت به برادر می
ً
رسد، اما اگر امام  امام فرزندی نداشته باشد و در این حال، ضرورتا

شود،  رسد، بلکه برای فرزند ثابت می فرزندی داشته باشد هیچ وقت امامت به برادر نمی

اند: در مورد حدیثی که روایت  معنی حدیث صادق نزد این گروه همین بود، و همچنین گفته

اند: این حدیث صحیح است و غیر آن  امام باید توسط امام بعدی غسل شود، گفته  هشده ک

اند  اند که موسی، جعفر بن محمد را غسل نموده و ادعا کرده باشد، و اقرار نموده جائز نمی

، زیرا پس از جعفر، عبدالله امام بوده، و موسی در  او داده  که عبدالله چنین دستوری به

مامی ساکت و صامت بوده است، این گروه فطحیه خالص هستند، و آنان حضور عبدالله، ا

برادر ارشد فرزندی   که این  دانند که امامت به دو تا برادر برسد، اما مشروط به جائز می

 باشد. اند امام نزد آنها جعفر بن علی می نداشته باشد و بنابراین تأویلی که کرده

رزند ایشان محمد است و محمد آن کسی است که اند: امام پس از حسن ف و گروهی گفته -١٢

 برمی انتظار می
ً
کند و  گردد و با شمشیر قیام می رود، ظهور کند، اما او فوت نموده و بعدا

 کند چنان که پر از ظلم و ستم شده است. زمین را پر از عدل می

 ه خداونداند، بلک اند: مسئله چنین نیست که این گروههای قبلی گفته و گروه دیگری گفته -١٣

 بر روی زمین امام و حجت خود را قرار داده است، و حسن بن علی فرزندی داشته که  

گذاری کرده است و مردم را به سوی او راهنمائی نموده، و مسئله چنین  آن را محمد نام

اند: این  کنند او فوت نموده و فرزندی نداشته است. و گفته نیست که برخی گمان می

در روز   یشان دو تا غیبت داشته: یکی غیبت صغری کهمحمد قائم آل محمد است و ا

وفات پدرش حسن عسکری رخ داده است. دیگری غیبت کبری که از زمان فوت 

ابوالحسین علی بن محمد سمری آخرین سفراء چهارگانه شروع شده است و به جز 

 .١داند خداوند هیچ کس دیگری انتهای آن را نمی

                                           
) و پس ٢٦١: (مختارةـالفصول ال) و پس از آن، ٩٦نگاه کن، ص (فرق الشیعة ی توضیح این گروهها به کتاب برا -١

 ).٥٠/٣٣٦) و پس از آن (٣٧/٢٠: (البحاراز آن، 
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گانه هستند، و موضوع  شیعیان امامیه دوازده  معروف به  این گروه آخر مورد بحث ما است که

طبق منابع شیعه اکنون این گروه، بیشتر از صد میلیون نفر   بحث کتاب ما همین گروه است که

باشند. اما سایر گروهها  ، البته در میان تمام مسلمانان جهان که بیشتر از یک میلیارد نفر می١هستند

آیا تعداد امامیه به صد میلیون رسیده یا نه و این عدد صد میلیون را جزء  با امامیه اختالف دارند که

ی پراکنده در دنیا اعم  گویند: این تعداد شامل تمام گروههای شیعه دانند و می های امامیه می مبالغه

ر باشد. به ه اند، می از زیدیه، اسماعیلیه، علویه و باطنیه که در شبه قاره هند و غیره پراکنده شده

 صورت اکنون ما در صدد مناقشه مسئله تعداد آنها نیستیم.

 گذاري او ي محل و تاریخ والدت، نام مادر و جواز نام مهدي منتظر و اختالف شیعه درباره
ی مهدی  گویم: شیعه امامیه درباره هم (محمد بن حسن) رسید. می باالخره بحث ما به امام دوازده

که از شأن  توان آن را جمع و جور کرد، حتی این  نمی  تا آنجا که اند، های شدیدی شده دچار پریشانی

چه را  آن ی در این کتاب مختصر همه  کهو برای ما مشکل است  اند گذاشتهنو حال او هیچ چیزی جا 

 بحث  ذکر ،اند او نوشته و گفته ی هدربار  که
ً
 این موضوع را کامال

ً
نمود، اما اگر (عمر باقی بماند) بعدا

 پردازیم. کرد، اما در اینجا بسیار کوتاه و مختصر به بیان آن می خواهیم

کند، اختالف شدید  ی مسئله مهدی شیعه به آن برخورد می اولین اختالفی که هر محققی درباره

کنیم که روایات واضح و روشنی هستند  تولد او است؛ اینک این روایات را با هم دنبال می هآنها دربار

 و اضافات ندارند.و نیازی به تعلیق 

دختر محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن   هنند که حکیمک شیعه روایت می

ابومحمد نزد من فرستاد و گفت: ای عمه! امشب اجمعین گفته:  ش طالب حسین بن علی بن ابی

 برای افطار نزد ما باش که امشب شب نصف شعبان است و خداوند متعال امشب حجت خودش را

بر روی زمین است. به او گفتم: مادرش چه کسی است؟   سازد و او حجت خداوند ظاهر می

 خدا قسم هیچ اثری از حاملگی بر او وجود ندارد.  گفت: نرگس است. گفتم: فدایت شوم، به

در روایتی آمده: حکیمه با شتاب به سوی نرگس رفت و در خصوص پشت و شکم او تحقیق 

گی را بر او ندید، حکیمه به نزد ابومحمد برگشت و به او خبر داد که تحقیق کرد، اما اثری از حامل

                                           
الشیعة فی بیروت، و کتاب دور  ة) دارالصفو١٩٩٢)، حاشیه چاپ نهم (٥شیخ رضا مظفر: (ص: عقائد اإلمامیة  -١

 ).١٣٣تألیف جعفر سبحانی، ص (بناء الحضارة اإلسالمیة 
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نموده و هیچ اثری از حمل ندیده است، پس ابومحمد لبخندی زد و گفت: به هنگام فجر برای تو 

 است.  شود که نرگس حامله ثابت می

پهلو حمل شویم، بلکه در  گفت: ما گروه اوصیاء در شکم حمل نمی  و در روایتی آمده که

آییم، زیرا ما نور خدا  شویم و ما از ران راست مادرانمان بیرون می شویم، و ما از رحم خارج نمی می

رسد، پس نرگس آمد و خفهایم را از پاهایم بیرون کشید و به من  هستیم و چرک و کثافت به ما نمی

ی من  من و بانوی خانوادهگفت: ای بانوی من! چگونه روز را به پایان بردی؟ گفتم: بلکه تو بانوی 

! چه خبرت است؟ گفتم: ای دخترم! خداوند  هستی. پس حرف من را انکار نمود و گفت: ای عمه

ی ما است. حکیمه  بخشد که در دنیا و آخرت سرور همه تبارک و تعالی امشب فرزندی را به تو می

که او در  کردم، در حالی کردم و نشستم، همواره تا وقت طلوع فجر از او مراقبت می گفت: شرم می

 جلو من خوابیده بود.

و در روایتی آمده: هنگامی که وقت نماز شب رسید، بلند شدم و نرگس خوابیده بود و هیچ اثری 

شد، شروع به خواندن نماز نمودم، سپس نماز وتر را خواندم، در این  از والدت بر او دیده نمی

که طلوع فجر است، پس مشکوک شدم، ابومحمد  خواندم، احساس کردم که نماز وتر را می حالی

که نماز  ی آن امری که گفتم، نزدیک شده است، درآن حالی فریاد زد: ای عمه! عجله نکن، لحظه

گاه به سوی نرگس پریدم، گفتم: سالم خدا برتو باد، سپس گفتم: آیا هیچ چیزی را  می خواندم ناخودآ

ست را جمع کن و این همان چیزی است که به تو کنی؟ گفت: بله، ای عمه! گفتم: حوا احساس می

گفتم. سپس خوابی بر من غالب آمد که کنترل خودم را از دست دادم و خوابیدم، نرگس نیز همچون 

من مغلوب خواب شد و خوابید، پس من بیدار نشدم مگر به صدای سرورم مهدی و فریاد ابومحمد 

 .١گفت: ای عمه! این است پسرم... تا آخر که می

که حسن عسکری فوت کرد،  گوید: پس از آن  ر روایتی آمده: از سعد بن عبدالله روایت شده کهد

چه که در خانه  ها را بگردند، و بر تمام آن اش فرستاد تا اطاق سلطان کسانی را جهت تحقیق به خانه

تند آثار توانس گشتتند، سپس زنهایی را آوردند که می دنبال فرزندش می  وجود داشت، مهر زد و به

حمل را پیدا کنند، و به نزد کنیزان حسن عسکری رفتند و به آنها نگاه کردند، برخی از آنها گفتند: 

داری کنند و چند نفر به همراه زنانی را  کنیزی حامله وجود دارد، دستور داد تا آن را در اطاقی نگه

 داری آن کنیز قرار دادند. مسئول نگه

                                           
: إعالم الوری)، ٤١٤، ٣/٤٠٩: (إثبات الهداة)، ٢٦، ١٧، ١٣، ٥١/٢: (البحار)، ٣٩٣، ٣٩٠: (الدین کمال -١

 ).٢٦٤: (دالئل اإلمامة)، ٣٩٤(
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سپاری متفرق شدند، سلطان  سپرده شد و مردم پس از خاکهنگامی که حسن عسکری به خاک 

ها  ی فرزندش دچار پریشانی شدند و تحقیق و تفتیش در خانه و همکارانش در طلب و تحقیق درباره

آن گروهی که مسئول مراقبت از   و اطاقها فراوان شد و از تقسیم میراث امام توقف نمودند، همواره

نمودند تا  است، حدود دو سال یا بیشتر از آن مراقبت می  حاملهکردند  کنیزی بودند که گمان می

 .١که برای آنها معلوم شد که حمل ندارد، پس میراث امام تقسیم شد این

هجری متولد شده، در روایت دومی سال  ٢٥٤؟ در روایتی آمده سال  وقت متولد شده  و اّما چه

هجری و  ٢٥٧ت چهارمی در سال هجری، در روای ٢٥٦هجری، در روایت سومی در سال  ٢٥٥

 .٢هجری متولد شده است ٢٥٨در روایت پنجمی در سال 

و اّما نام مادرش چیست؟ در روایتی آمده: نرگس. در روایت دومی: صقیل، در سومی: ریحانه، 

در روایت چهارمی: سوسن، و در پنجمی: حکیمه، در روایت ششم: خمط، در هفتمی: ملیکه و در 

 . ٣دختر زید علویه نام دارد روایت هشتمی: مریم

  اند: هر روز یک نام داشته برخی گفته  که های متعدد دیدم، این برای این نام  زیباترین تفسیری که

 .٤است

باره از  اند ودر این گذاری ایشان اختالف نموده و همچنین در دیدن شخصیت مهدی و جواز نام

 جمله، این روایات:اند از  زبان بزرگان ائمه روایاتی را وضع نموده

ی مهدی از امیرالمؤمنین سؤال کرد و گفت: ای پسر  گفت: عمر درباره  از باقر روایت شده که

ی مهدی به من خبر ده که اسم او چیست؟ امیرالمؤمنین فرمود: اما نام او خیر، به  ابوطالب! درباره

                                           
 ).٥٠/٣٢٩)، البحار: (٥٢الدین: ( کمال -١

: الدین کمال)، ٥٣/٤) (٥٢/١٤٦) (٢٣، ٢٢، ١٦، ١٥، ٥، ٥١/٢: (البحارب به این روایات نگاه کن در کتا -٢

)، ٣٩٣: (إعالم الوری)، ٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٠، ٥٦٩، ٣/٤٤١: (إثبات الهداة)، ٣٤٦: (اإلرشاد)، ٣٩٧، ٣٩٥(

)، ٢/٤٦٧: (جامع الروات)، ٣/٢٣٤: (کشف الغمة)، ٢٥٨، ٢٤١، ١٦٤، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٩: (غیبة الطوسی

 در صفحه بعد. ٦٢٩و  ٦٢٨)، پاورقی شماره ٢٦٧: (دالئل اإلمامة

)، ٢٤١، ١٦٤، ١٤٧، ١٤٣، ١٤٢: (غیبة الطوسی)، ٣٩٧، ٣٩٦، ٢٨٩به این روایات در کتاب کمال نگاه کن: ( -٣

، ١٢١، ٢٨، ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٧، ١٥، ١٣، ٥، ٥١/٢) (٣٦/١٩٤: (البحار)، ٢٤: (عیون األخبار)، ٣٤٦: (اإلرشاد

)، ٣٩٤: (إعالم الوری)، ٤١٤، ٤١٠، ٣/٤٩٠) (٣/٣٦٥) (١/٤٦٩: (إثبات الهداة)، ٥٢/١٦) (٣٦٠، ٢٩٣

 ).٣٢١، ٣٢٠: (منتخب األثر)، ٢٦٤: (دالئل اإلمامة)، ٢/٤٦٧: (جامع الروات)، ١٦/٢٤٤: (الوسائل

 ).٢: (ح: أربعینیة الخاتون آبادی)، ٣٢٠: (منتخب األثر -٤
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که خداوند  دی نگویم تا ایندرستی حبیب و دوستم از من عهد و پیمان گرفته که نامش را به هیچ اح

 کند و این جزء آن نامهایی است که خداوند به امانت نزد رسولش قرار داده است.  او را مبعوث می

گفت: خدمت علی بن محمد باقر رسیدم، گفتم: فدایت   از ابی خالد کابلی روایت شده که

ی  ام و با بقیه و عالقه داشتهام و چه قدر با او انس  دانی که من چقدر با پدرت بوده شوم، خود می

خواهی؟ گفتم: فدایت  گوئی ای ابوخالد! چه می ام. گفت: راست می مردم چه قدر وحشت داشته

اند که اگر در  شوم، به درستی پدرت صاحب امر امامت را آن گونه برای من شرح و توضیح داده

خواهی؟ گفتم:  لد! چه میبرخی از راهها او را ببینم دست او را خواهم گرفت، گفت: ای ابوخا

که با نامش او را بشناسم. پس گفت: ای ابوخالد! به خدا  خواهم تو نام او را به من بگوئی تا این می

ای از من سؤال نمودی که  قسم، سؤال سخت و مشکلی را از من پرسیدی، به درستی در مورد مسئله

ای از من سؤال  ی مسئله به درستی درباره دادم، و اگر من آن جواب را به کسی داده بودم، به تو هم می

 دانستند، حریص بودند که آن را قطعه قطعه نمایند. نمودی که اگر فرزندان فاطمه آن را می

گفت: من در مجلس ابوعبدالله در خدمت ایشان بودم و   از مفضل بن عمر روایت شده که

واظب باشید که اشاره نکنید، یعنی به کسان دیگری را به همراه داشتم، به من گفت: ای ابوعبدالله! م

 نام قائم اشاره نکنید.

گفته: مهدی هفتمین فرزند از فرزندان فرزند پنجم من است،   و باز هم از او روایت شده که

 گذاری او برای شما حالل نیست. شود و نام شخصیت او از شما غائب می

به جز کافر هیچ کس   ی است کهگفته: صاحب امر امامت مرد  و باز هم از او روایت شده که

 برد. دیگری نام او را نمی

ماند و نام بردن او برای آنها حالل  و از کاظم روایت شده که گفته: والدتش بر مردم مخفی می

 باشد. نمی

 شود. گذاری نمی شود و به نام او نام گفت: جسمش دیده نمی  و از رضا روایت شده که

مانند، و  اطالع می ائم کسی است که مردم از تولدش بیگفت: ق  و از جواد روایت شده که

و هم   شود، و ذکر نام او برای مردم حرام است و ایشان هم نام رسول خدا شخصیتش غایب می

 باشد. ی ایشان می کنیه

گفت: پس از  می  گوید: از ابوالحسن عسکری شنیدم که  از ابوهاشم جعفری روایت شده که

کنید؟ گفتم: فدایت شوم،  اما چگونه شما خلیفه بعد از خلیفه را پیدا می حسن، فرزندم خلیفه است،
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نام خود او را ذکر   بینید، و برای شما حالل نیست که یعنی چی؟ گفت: زیرا شما شخصیت او را نمی

 . کنید. گفتم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ گفت: بگویید: حجت آل محمد

ی قائم گفته: نام  که درباره  از ابوالحسن سّوم روایت نمودهاز عبدالعظیم حسنی روایت شده و او 

 بردن قائم به نام خودش حالل نیست.

گفت:   اند؛ از علی بن عاصم کوفی روایت شده که بلکه شیعه این را از خود مهدی روایت کرده

را  ی صاحب زمان آمده: معلون است ملعون است کسی که نام من های مهر و امضا زده شده در نامه

 در میان مردم ببرد.

 کند. در جمع مردم نام شخصی مرا ذکر می  و در روایتی آمده: لعنت خداوند بر کسی باد که

از حمیری روایت شده که در مورد نام قائم از عمری سؤال نموده؟ در جواب گفته: مواظب باش 

 .١نسل قطع شده استکه این   و در این باره تحقیق مکن، همانا در روایات منقول از شیعه آمده

و   را لبریز کرده  مسئله نهی و امتناع از ذکر نام مهدی پس از صدها روایت که کتابهای شیعه

ذکر نمودیم، از  -قسمت ذکر سلسله ائمه-در مقدمه این باب    همچنین برخی از منابعی که

لش و همچنین در آنها بنا به نص خدا و رسو  آورترین مسائل است؛ چرا که ترین و تعجب ظریف

 باشد. پس از حسن عسکری فرزندش محمد امام می  که  ی ائمه آمده بقیه

های زیادی دارند، از جمله: وقتی صدوق روایاتی  علماء شیعه برای این مسئله تأویالت و پاسخ

که در آنها نام مهدی ذکر شده، بر تعلیق یکی از آن روایات گفته: در اصل این روایت،   را ذکر نمود

ذکر نام   چه که من بدان معتقد هستم این است که : آن : نام قائم را ذکر نموده و گفته گونه وارد شده این

 .٢اصلی قائم منهی و ممنوع است

قائم  هاند: ذکر نام و کنی اردبیلی گفته: تعجب برانگیز است که شیخ طوسی و شیخ مفید گفته

یکی است؛ اما آنها گمان   ی پیامبر نام و کنیه ی او با اند: نام و کنیه باشد. سپس گفته جائز نمی

                                           
، ١٤٤، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٥١/٣١) (٥٠/٢٤٠) (٣٦/٤١٢) (٢٦/٣٠٨) (٣/٢٦٨نگاه کن: (البحار به این روایات در  -١

) ١/٥٤٣: (إثبات الهداة)، ٢، ٦٩/١) (٥٣/١٨٤) (٢٨٣، ٥٢/١٩٨) (١٥٨، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٥

، ٣٤٥، ٣١٨، ٣١٣: (الدین کمال)، ٢٠٤: (أمالی الصدوق)، ٥٧٩، ٥١٠، ٤٩٠، ٤٧٧، ٤٤٠، ٣٩٥، ٣/٣٩٣(

)، ٣٢٦، ٣٨: (کفایة األثر)، ٢٨١، ٢٠٢، ١٣١: (غیبة الطوسی)، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٤٣٨، ٤٠٥، ٣٧٨، ٣٥٣

کشف )، ١٩٤: (غیبة النعمانی)، ٤٣٤، ٣٥١: (إعالم الوری)، ٣٦٣، ٣٤٩، ٣٣٨: (اإلرشاد)، ١/٣٣٢: (يالکاف

 ).٢/٢٦٦: (روضة الواعظین)، ٣/٢٤٥: (الغمة

 ).٥١/٣٢) (٣٦/١٩٤: (حارالب)، ٢٤: (عیون األخبار)، ١٧٨: (الدین کمال -٢
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چه که من بدان اعتقاد  اند، و این جای تعجب است! آن ایشان را ذکر ننموده هکنند که نام و کنی می

منع ذکر نام قائم به خاطر تقیه در وقتی بوده که خوف و ترس حکمفرما بوده، اّما   دارم این است که

 .١علماکنون اشکالی ندارد، والله ا

من نیازی به آن را   ای که گویم: تعجب برانگیزتر قول و تعلیل خود اردبیلی است (به گونه می

گوید: به خاطر تقیه بوده که ذکر نام او ممنوع  که می کنم) و آن عبارت است از این احساس نمی

قائم پس از   که  های که سالها قبل از آن، به نص خدا و رسولش پایان یافت اعالم شده، آن هم در مسئله

 باشد، البته به گمان شیعه، چنان که ذکر گردید. پدرش عسکری امام می

 ي تأویل حدیث (نام او و نام پدرش با نام من و نام پدرم یکی است)  پریشانیهاي شیعه درباره
ای ه ، روایت»است  پیامبر  قائم همان نام و کنیه  نام و کنیه«گوید:  در تبیین روایت ذیل که می

ی مهدی فرموده است: نام او و نام پدرش مطابق نام من و نام  درباره  نقل شده که  دیگری از پیامبر

 .٢پدرم است

ی او خبر  درباره  ای که پیامبر منظور از این احادیث به واضحی این است که نام آن مهدی

 داده، محمد پسر عبدالله است.

گیری  م، نامش محمد پسر حسن است، پس موضعاّما این مهدی که ما در صدد ذکر آن هستی

 باره چیست؟ شیعه در این

باشد، برخی از این  می باره بسیار پریشان زده  آراء و نظریات شیعه در این  حقیقت این است که

کنند، چنان که در  نظریات بیانگر ضعف سند هستند، و بعضی تأویالتی بدون دلیل را ذکر می

 خواهیم کرد:  آنها اشارهبرخی از   روایات ذیل به

در زبان عربی لفظ (اب = پدر) را بر جد اطالق   گویند: جائز و مشهود است که از جمله می

 شود. که لفظ اسم بر کنیه و صفت اطالق می کنند، و یا این می

                                           
)، ٤٩٠، ٣/٤٧٠: (اثبات الهداة) و همچنین حر عاملی برای آن علت ذکر نموده، نگاه کن ٣/٣٢٦: (الغمة کشف -١

 )، حاشیه.١/٦٨: (عیون األخبار)، حاشیه، ٤٣٨: (الدین کمال

) ٢٨/٤٦: (البحار)، ٢٧٧، ٢٧١، ٣/٢٣٥: (کشف الغمة)، ١١٢: (غیبة الطوسی)، ٣٦٢: (أمالی الطوسی -٢

)، مالحم ابن ٥٩٨، ٣/٥٩٤: (إثبات الهداة)، ٥٢/١٨٩) (١٠٣، ١٠٢، ٨٦، ٨٤، ٨٢، ٧٤، ٥١/٤٢) (٣٧/٢(

 ).١٥٢: (غیبة النعمانی)، ١٦٢، ١٣٢طاوس: (
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حسین، ابوعبدالله است، بنابر این   اند: مهدی از فرزندان ابوعبدالله است و کنیه برخی گفته

به خاطر مقابله با نام در حق پدرش، لفظ اسم را بر کنیه و لفظ پدر را بر جد اطالق نموده،   پیامبر

یعنی پیامبر فرموده است: نام او موافق نام من است، من محمد هستم و ایشان هم محمد هستند، و 

 .١باشد پدر بزرگش نام پدر من است که ابوعبدالله می هکنی

عبدالله پدر پیامبر هم   سن عسکری ابومحمد است و کنیهی ح اند: کنیه برخی دیگر گفته

 .٢هر دو با هم توافق دارند و کنیه داخل در اسم است  ابومحمد است، پس کنیه

شود، و برای  اند: آنگاه که مهدی پس از زمانی طوالنی از تولدش خارج می برخی دیگر گفته

و نسب خود را ذکر نماید که محمد بن ایشان ممکن نیست که در ابتدای دعوتش خود را معرفی کند 

ه نیز (هنگامی که ظهور می
ّ
کند) به غیبت او  حسن بن علی است، زیرا نیازی به آن نیست و اهل مک

کنند، ایشان خودش را معرفی  در مدت زمانی طوالنی و همچنین به امامت اجدادش اعتراف نمی

ای از  د و پدرش عبدالله یعنی بندهکه نامش محم کند که محمد پسر عبدالله است، یعنی این می

 . ٣بندگان صالح خداوند است

 .٤است  ی (أبی= پدرم) تحریف شده و در اصل (ابنی= پسرم) بوده اند: کلمه و برخی از آنها گفته

 .٥است  اند: در اصل (نبی = پیامبر) بوده و برخی گفته

 .٦است  و در اصل وجود نداشته شده  این حدیث اضافه  ی (أبی) به اند: کلمه و برخی دیگر گفته

 نهی و امتناع از نوشتن نام مهدي
ی نهی شامل نوشتن  گوییم: مسئله هنوز در مسئله نهی و امتناع از ذکر نام امام مهدی هستیم و می

معتقد به نهی از ذکر نام مهدی هستند، نام او را به این صورت (م ح   شود، و کسانی که نام او نیز می

                                           
 )، (حاشیه).١١٣: (غیبة الطوسی)، ٨٦، ٥١/١٠٣: (البحار)، ٢٧٧، ٣/٢٤٠: (کشف الغمة -١

 )، (حاشیه).١١٢: (غیبة الطوسی)، ٥١/١٠٣: (البحار -٢

 )، (حاشیه).٢٨/٤٦: (البحار -٣

آن گونه که  -) ۳۶۲أمالی طوسی: ( -به هنگام نقل این روایت در منبع البحار )، (٥١/١٠٤) (٢٨/٤٦: (البحار -٤

: نام پدرش نام (ابنی) پسرم است،  ذکر نموده عبارت: نام پدرش نام پدر من است، به این گونه تغییر داده شده

همین کار را کرده است، إثبات الهداة )، (حاشیه) و عاملی در کتاب ۱۱۲: (غیبة الطوسی)، ۸۶ ،۵۱/۶۷(

 ).۱/۱۸۷: (مهدیـمعجم احادیث ال)، ۳/۵۱۸(

 ).١/١٨٧: (مهدیـمعجم احادیث ال -٥

 ).١/١٧٨: (مهدیـمعجم احادیث ال)، ٣/٥١٨: (إثبات الهداة)، ٣/٢٧٧: (کشف الغمة -٦
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گونه کتابت برای نام مهدی در  نویسد، به همین خاطر این مقطعه و از هم بریده) می م د = با حروف

 .١باشد کتابهای شیعه معروف و فراوان می

چگونگی پرورش مهدي، مدت غیبت صغري، علت غیبت، تأریخ خروج، مکان خروج، سن 
 او به هنگام خروج و مدت خالفت او پس از خروج

 ذکر نمودیم، فهمیده شد که ایشان در   به  چگونگی پرورش مهدی: با توجه
ً
تاریخ تولدهایی که قبال

 در   هنگام فوت پدرش عسکری، دو تا به شش سال عمر داشته
ً
است، طبق همان اختالفی که قبال

 مورد تاریخ میالد ایشان ذکر نمودیم.

ذیل را بنابر این الزم است که شیعه آن اشکال را حل و فصل نمایند، به همین خاطر روایات 

 اند: وضع نموده

 روایت او را درباره
ً
  ی والدت مهدی ذکر نمودیم) روایت شده که از حکیمه (آن زنی که قبال

ای در جلو ایشان حرکت  پسر بچه  گوید: پس از چهل روز خدمت ابومحمد رسیدم، ناگهان دیدم که

ندی زد و گفت: فرزندان رود، گفتم: ای سرورم! این پسر بچه دو سال دارد؟ لبخ کند و راه می می

شوند، فرزندان ما اگر  یابند و بزرگ می انبیاء و اوصیاء اگر امام باشند، بر خالف دیگران پرورش می

باشد، فرزندان ما در شکم   یک ماه از عمرشان بگذرد، مانند آن است که یک سال عمر کرده

کنند، و به هنگام  ادت میکنند و خدای خویش را عب زنند و قرآن تالوت می مادرانشان حرف می

گوید: همواره   آیند. حکیمه کنند و هر صبح و شام به نزد وی می شیرخوارگی مالئکه از او اطاعت می

که چند روز قبل از درگذشت ابومحمد او را یک مرد کامل  دیدم تا این در هر چهل روز او را می

دهد تا در  سی است که به من دستور میاو را نشناختم، به ابومحمد گفتم: این چه ک  دیدم، طوری که

 .٢باشد و جانشین من می  پس از درگذشتم او خلیفه  جلو او بنشینم؟ گفت: فرزند نرگس است که

واضع آن، چگونگی پرورش مهدی را کندتر کرده است. از   و در روایتی دیگر چنان آمده که

ی یک  روه اوصیاء هر روز به اندازهای که ما گ عسکری روایت شده که به حکیمه گفته: آیا ندانسته

                                           
، ١٤٤، ١٠٥: (غیبة الطوسی)، ٣٤٥: (منهج الدعوات)، ٤٠٥، ٣٩٥، ٣١٤: (الدین کمالبرای نمونه نگاه کن:  -١

، ٣٤، ١٧، ٥٢/١٦) (١٦١، ١٤٤، ٢٤، ٥١/٤) (٥٠/٣١٤) (٤٨/١٥: (البحار)، ١٨٢: (أمالی الطوسی)، ١٤٩

: الکافی)، ٥٠٩، ٣/٤٤١) (١/٤٥٥: (إثبات الهداة)، ٨٦/٦١) (٢٠٦، ١٤٨، ٥٣/١٤٣) (٣٧٨، ١٧١، ١١٠، ٤٠

 ).٤٠٤: (إعالم الوری)، ٥/٧٤: (المستدرک)، ٥٢٨، ٥١٤، ١/٣٢٩(

 ).٥٣/٣٢٧) (٥١/١٤: (البحار)، ٣٩٤: (الدین کمال -٢
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 .١شویم ی یک سال غیر اوصیاء بزرگ می شویم و در هر هفته به اندازه ی غیر خودمان بزرگ می هفته

مانند یک   راوی دیگری آمده و آنگونه که معلوم است بسیار عجله داشته و پرورش یک روز را به

ی  ای که ما گروه ائمه هر روز به اندازه ا دانسته: ای عمه! آی سال دانسته، روایت شده که عسکری گفته

 .٢شویم یک سال غیر خودمان بزرگ می

 اشکال به این صورت رفع شد.

. ٣باشد سال می ٧٤  تا به ٦٩در بین   ی مدت غیبت صغری که سان است اختالف درباره همین  به

به هنگام فوت پدرش این اختالف در میان کسی است که از تاریخ تولدش حساب کرده با کسی که 

 اختالفاتی در این هجری می ٢٦٠آن را حساب نموده است که سال
ً
باره ذکر شد. لذا برای  باشد. قبال

 ٢٧٦، ٤و نیز ٢٦٦برخی ابتدای غیبت را  که  ابتدای غیبتش پنج تاریخ به دست آمد، شگفت این

 .٥اند هجری دانسته

 ي علت غیبت اما علت غیبت، اینک اختالف درباره
گفته: قائم ما   گوید: از ابوعبدالله روایت شده که  حنان بن سدیر او هم از پدرش روایت نموده که از

غیبتی طوالنی دارد. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! این غیبت طوالنی به خاطر چیست؟ گفت: 

او باید مدت بر آن بوده که راه و روش غیبت انبیاء را در او اجرا نماید. ای سدیر!   اراده خداوند

 .٦غیبت انبیاء را کامل نماید

  اند که رسول خدا اند؛ لذا روایت نموده  برخی از آنها علت غیبت را خوف از کشتن معرفی کرده

 باید آن غالم (یعنی مهدی) غیبت داشته باشد، عرض شد: ای رسول خدا! به خاطر 
ً
فرمود: حتما

 .٧ترسد چیست فرمود: از کشتن می

گفت: آن غالم (مهدی) پیش از ظهور  می  گوید: از ابوجعفر شنیدم که  شده که از زراره روایت

                                           
 ).٥١/٢٧: (البحار -١

 ).٢٩٣، ٢٧، ٥١/٢٠: (البحار)، ١٤٤: (غیبة الطوسی -٢

 ).٣٦٦، ١٣٨، ٥١/٤٤: (البحار)، ٣٥٨: (منتخب األثر -٣

 ).٣/٥٨٦(: الهداة)، إثبات ٥٣/٦: (البحار -٤

 ).٥١/٤٤: (البحار -٥

 ).٥٢/٩٠) (٥١/١٤٢: (البحار)، ٤٣٧: (الدین کمال)، ١/٢٣٤: (علل الشرایع -٦

 ).٣/٤٩٨: (إثبات الهداة)، ٩٧، ٥٢/٩٠: (البحار)، ١/٢٣٤: (علل الشرایع -٧
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 .١ترسد. زراره گفت: یعنی از کشتن غیبتی دارد. گفتم: چرا؟ با دست به شکمش اشاره کرد و گفت: می

 .٢سرش را قطع نمایند  ترسد که و در روایتی آمده: می

ا ِمنُ�مۡ  ُت َ�َفَررۡ ﴿گوید:  یت ظهور کند، میگفت: هرگاه قائم ما آل ب  از باقر روایت شده که  لَمَّ
ۡ ٱ مِنَ  وََجَعلَِ�  امٗ ُحكۡ  َرّ�ِ  ِ�  فَوََهَب  ُتُ�مۡ ِخفۡ  پس من از دست « .]٢١[الشعراء:  ﴾٢١ َسلِ�َ ُمرۡ ل

د) و خداوند به من علم و دانش یرعمد مرا بکشین قتل غیدم (که در برابر ایکه از شما ترس یختم وقتیشما گر

غمبران کرد یح و بجا انجام دهم) و مرا از زمره پینم و کارها را صحیزها را درست ببی(تا در پرتو آن چ دیبخش

 .٣»نجات از عذاب فرا خوانم) ی(تا بندگان خدا را به سو

که هنگام ظهور، بیعت هیچ احدی به گردن او  اند  و برخی از آنها علت غیبت را این دانسته

 فرماید:  می گفت: علت غیبت این است که خداوند  روایت شده کهنباشد، از اسحاق بن یعقوب 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  ُلوا

َ
ٓ أ  یا« ].١٠١: ة[المائد ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

بسا به شما مربوط د (که خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته است، و چه یسؤال مکن یمؤمنان! از مسائل

شما نداشته باشند، و) اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و  یزندگ یبرا ینبوده، و چندان سود

 .»بدحال کنند
اند، و من در  ی پدران من برخوردار از بیعت طاغوت زمان خودشان بوده مهدی گوید: همانا همه

 .٤به گردن ندارم بیعت هیچ کسی از طواغیت را  کنم که حالی ظهور می

ماند، تا  گفت: والدت صاحب امر امامت بر مردم پوشیده می  عبدالله روایت شده که از ابی

 .٥که به هنگام خروج بیعت هیچ کسی را به گردن نداشته باشد این

ی زمان خودش  که هر امامی به خلیفه گویم (مؤلف): این روایات دلیلی هستند برای این می

گاه از آن غافل نمی باشد که  ن حاوی اشکالی میبیعت داده است. ای  .ماند خواننده آ

                                           
: البحار)، ٢٠٢: (غیبة الطوسی)، ١١٨: (غیبة النعمانی)، ١/٢٤٦: (علل الشرایع)، ٣٢٥، ٣٢١: (الدین کمال -١

 ).٥٧١، ٤٨٧، ٤٧٢، ٤٤٤، ٣/٤٤٣: (إثبات الهداة)، ١٤٦، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٥٢/٩١(

 ).٣/٤٨٧: (إثبات الهداة)، ٥٢/٩٧: (البحار)، ٤٣٧: (الدین کمال -٢

)، ٤/٤٩: (نورالثقلین)، ٣٨٥، ٢٩٢، ٢٨١، ٥٢/١٥٧: (البحار)، ٣٠٨: (الدین کمال)، ١١٦: (غیبة النعمانی -٣

 ).٥٨٣، ٥٦١، ٥٣٥، ٣/٤٦٨: (إثبات الهداة)، ٣/١٨٣: (البرهان)، ١/٣٨٨: (تأویل اآلیات

: غیبة الطوسی)، ٧٨/٣٨٠) (٥٣/١٨١) (٢٧٩، ٥٢/٩٢: (البحار)، ٢٦٣: (االحتجاج)، ٤٣٦: (الدین کمال -٤

)١٧٧.( 

 ).٢٨٩، ٩٦، ٥٢/٩٥) (٥١/١٣٢: (البحار)، ٥٣: (الدین کمال -٥



 امامت در پرتو نصوص      242

 

که خداوند دوست ندارد  اند و هم این و برخی از آنها علت غیبت را بدی اعمال بندگان دانسته

چنین بندگانی همجوار ایشان باشند، چنان که در روایت آمده: ایشان از شما پوشیده نیستند لکن 

 .١اند نهان نمودهاعمال شما او را از شما پ

اگر کسی عمل بد را نداشته باشد مانعی برای   است که  طوسی گفته: این روایت اشاره به آن

 . ٢رؤیت امام ندارد

مردم این زمان ما خالی از اعمال بد نیستند... خوب   گویم: این روایت اشاره به آن است که می

  .دقت کن!

ول از دهان ابوجعفر بیرون آمده: هرگاه خداوند گفت: این ق  از مروان انباری روایت شده که

 . ٣کشد همجواری قومی را برای ما نپسندد، ما را از میان آنها بیرون می

پسندد، از خداوند طلب   گویم: آن گونه که معلوم است خداوند همجواری او را برای ما نمی می

 نمایم. عافیت می

اند،  د نیستند و علت را مبهم و مخفی دانستهچه که ذکر نمودیم، معتق برخی از آنها به هر آن

هایی را قفل کنید که خالی از سود و منفعتی در  شان گفته: درب سؤال اند که مهدی روایت نموده

 .٤باشندد، تکلف مکنید بر چیزی که هدف شما نیست، برای فرج زود هنگام دعا کنید عمل شما می

گفت: صاحب امر  می  د: از صادق شنیدم کهگوی  از عبدالله بن فضیل هاشمی روایت شده که

گرایی به شک و تردید  ی آن غیبت هر باطل امامت غیبتی دارد و باید آن را سپری کند، همانا درباره

ای به ما اجازه داده نشده که آن  افتد. گفتم: فدایت شوم، چرا چنین است؟ گفت: به خاطر مسئله می

 .٥وند و سّری از اسرار و غیبتی از غیبهای خداوند استرا برای شما ظاهر کنیم، این، دستور خدا

 کند؟ اما کی ظهور می

شوند، اما  بال و بدبختی بزرگ همین جا است، همواره شیعه تا به امروز بر این آرزوها پرورش می

 آن: همسئله اختالف در این مورد، اینک بیان مختصری دربار

                                           
 ).٥٣/٣٢١: (البحار -١

 ).٥٣/٣٢١(: البحار -٢

 ).٣/٤٤٧: (إثبات الهداة)، ٥٢/٩٠: (البحار -٣

 ).٥٣/١٨١) (٥٢/٩٢: (البحار)، ١٧٧: (غیبة الطوسی)، ٢٦٣: (االحتجاج)، ٢/١٦٢: (الدین کمال -٤

 ).٣/٣٨٨: (إثبات الهداة)، ٥٢/٩١: (البحار -٥
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گفت: برای شش باقی خواهید ماند و امام   همحمد بن فضیل روایت از ابوجعفر روایت نموده ک

خودتان را نخواهید شناخت. گفتم: فدایت شوم، منظورت به شش چیست؟ گفت: شش روز، یا 

 .١شش ماه، یا شش سال و یا شصت سال

کنند. از عبدالله بن سنان روایت  را بیشتر مشخص می  مسئله  اند که سپس روایاتی دیگر ذکر شده

روش موسی بن عمران در امام قائم وجود دارد. گفتم: راه و روش او با موسی بن  گفت: راه و  شده که

عمران کدام است؟ گفت: مخفی ماندن تولد و غیبت او از قومش. گفتم: چه قدر موسی از خانواده 

 .٢و قومش غایب شد؟ گفت: بیست و هشت سال

سی   امامشان را گم کردند، تا بهگفت: هرگاه مردم   عبدالله روایت نموده که محمد بن مسلم از ابی

 .٣سازد است؟ سپس خداوند صاحب و امامشان را ظاهر می  دانند امامشان که کنند و نمی سال مکث می

دانید از کجا و چرا؟ در  گذرد و نمی از زمان می ٤و در روایتی از امام باقر آمده: سپس سی سال

کند. پس خدا را سپاس بگوئید و او  که شما در آن وضعیت هستید، ناگهان ستاره شما طلوع می حالی

 .٥ریدیرا بپذ

گذرد و آن ستاره طلوع نکرد تا خداوند را سپاس گوئیم  از ابتدای غیبت تاکنون دهها سی سال می

 و وی را بپذیریم.

شناسی؟ گفت: خیر، به  گفت: مهدی از او سؤال نموده، آیا من را می  اودی روایت شده کهاز 

کنم  خدا قسم. گفت: من مهدی و امام زمان هستم، من آن کسی هستم که زمین را پر از عدل می

باشد، مردم بیشتر از  چنان که پر از ظلم و ستم شده است، همانا زمین خالی از حجت نمی

اند و این امانتی است به گردن  مانند، روزهای خروجم ظاهر شده ر سردرگمی باقی نمیاسرائیل د بنی

 .٦آن را برای برادرانت از اهل حق بازگو کنید  تو که

اسرائیل  سردرگمی بنی  گذرد، در حالی که گویم: نزدیک بر چهارده قرن بر این روایت می می

 چهل سال بوده است.مائده ذکر شده، تنها  هاز سور ٢٢ هچنان که در آی

                                           
 ).١٣٤، ٥١/١١٨: (البحار)، ٣/٥٧٦: (إثبات الهداة -١

 ).٥١/٢١٦: (البحار)، ٤٧١، ٣/٤٥٩: (بات الهداةإث)، ٣٠٣: (الدین کمال -٢

 ).٣/٥٤٧: (إثبات الهداة)، ١٠٢: (غیبة النعمانی -٣

 ).٢/١٣) (١/١٥٣: (إثبات الهداة)، ٣٨/٤٧) (٧٧، ٣٥/٦) (١٥/٢٦٣: (البحار، )١/٤٢: (الکافی)، ٤٠٣(معانی األخبار  -٤

 ).٥١/١٤٨: (البحار)، ٣/٥٣٣: (إثبات الهداة -٥

 ).٥٢/٢: (البحار)، ٢/١٩٩: (الدین کمال)، ٦٣: (الطوسیغیبة  -٦
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دهد، سپس  فرمود: هفتاد بال رخ می گوید: به ابوجعفر گفتم: علی می  از ثمالی روایت شده که

 آید، اما هفتاد بال گذشت و آسایش و خوشی را ندیدیم؟ وجود می  آسایش و خوشی به

ی که این امر را در هفتاد سال قرار داده بود، پس هنگام  ابوجعفر گفت: ای ثابت! خداوند

حسین به شهادت رسید، غضب خداوند بر اهل زمین شدت گرفت و آن را به صد و چهل سال 

را شایع کردید و پرده را از روی آن برداشتید، پس  تأخیر داد، ما برای شما حدیث گفتیم و شما آن

 .١خداوند آن را تأخیر نمود

) یا طبق تعیین  ار حسینگذاری اول باشد (یعنی: روزگ گویم: خواه مسئله ظهور طبق وقت می

دانیم  آیند، مادامی که ما می ) هیچکدام درست در نمی وقت دیگری باشد (یعنی: روزگار صادق

کند  مهدی فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر است، چگونه ظهور می

تند چی شد؟ اگر شد: ائمه دوازده نفر هس کسی که هنوز متولد نشده است؟ و آن قولی که گفته می

آوریم، و اگر طبق وقت روزگار  طبق وقت اولی حساب کنیم هشت نفر از ائمه را به حساب نمی

ایم، این یک اشکالی است که حل  جعفر صادق حساب کنیم پنج نفر از ائمه را از حساب انداخته

بت و ظهور گفت: امر غی کنیم. شگفت همان قول امام صادق است که می آن را به شیعه واگذار می

بخواهد، در   چه که آن را به تأخیر انداخت، و خدا هر آن  در من قرار داده شده بود، اما خداوند

 .٢دهد میان فرزندان من انجام می

کند، زیرا مردم با سالی مشکل برخورد  گوید: قائم ما ظهور می  از علی بن حسین روایت شده که

کند، همانا امر ظهور قائم از طرف خداوند حتمی  م میاند. گفت: قائم ما بدون سفیانی قیا کرده

کند، گفتم:  است، و امر سفیانی نیز از طرف خداوند حتمی است و قائم بدون سفیانی ظهور نمی

کند؟ گفت: هر چه خداوند بخواهد. گفتم: در سال آینده؟ گفت:  فدایت شوم، آیا امسال ظهور می

 .٣دهد خداوند هر چه بخواهد، انجام می

ن روایت مانند روایت قبلی است، اگر فرض کنیم تعیین وقت مذکور را به حساب بیاوریم ای

شوند و اّما مسئله حتمی بودن سفیانی خودش در نزد شیعه  ی ائمه دیگر از حساب ساقط می بقیه

رود بداء در آن رخ داده باشد، چنان که شیعه از داود بن  محل اشکال و نظر است، زیرا احتمال می

                                           
 ).٥٢/١٠٥) (٤٢/٢٢٣) (١٢٠، ٤/١١٤: (البحار)، ١/٣٦٨: (الکافی)، ١٩٧: (غیبة النعمانی)، ٢٦٣: (غیبة الطوسی -١

 ).٥٢/١٠٦) (٤/١١٤: (البحار)، ٢٦٣: (غیبة الطوسی -٢

 ).٥٢/١٨٢: (البحار -٣
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امر سفیان   گوید: ما در خدمت ابوجعفر محمد بن علی رضا بودیم که  اند که قاسم روایت نموده ابی

در امری   چه که در روایت ذکر شده به میان آمد، به ابوجعفر گفتم: آیا ممکن است خداوند و آن

 .١که حتمی است، بداء داشته باشد؟ گفت: بله

کند که جعفر  حمزه گمان می گفت: ابن ابی می  گوید: از رضا شنیدم که  از بزنطی روایت شده که

دهد، اطالع یابد، به  چه در امر خداوند رخ می تواند به آن : پدرم قائم است، جعفر چگونه می گفته

 دهد که بگوید:  پیامبر دستور می  خدا قسم، خداوند تبارک و تعالی به

ٓ  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  ٗ� بِدۡ  ُت ُكن َما قُۡل ﴿ دۡ  َوَما
َ
تَّبِعُ  إِنۡ  بُِ�ۡمۖ  َوَ�  ِ�  َعُل ُ�فۡ  َما رِيأ

َ
 يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �

ٓ  إَِ�َّ  ۠  َوَما نَا
َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �  .]۹[األحقاف:  ﴾٩ مُّ

ش از یپ یام که کس اوردهیرا با خود ن یزیستم (و چیشان نین فرد ایغمبران و نخستیبگو : من نوبِر پ«

د و مکارم اخالق را به یاند و توح ش از من آمدهیپ یشماریغمبران بیاورده باشد. بلکه پیمن آن را ن

 س ن فرد آنان و ادامهیاند و من آخر انسانها رسانده
ّ

ا) خداوند یدانم (در دن یشانم) و نمیر ایدهنده خط

ا چگونه خواهد ین دنیا در هما سرنوشت من و شمیکند، و با شما چه خواهد کرد. (آ یبا من چه م

مان ید؟ من ایریم یش از من میا شما پیش از شما و ی؟ من پ چگونه خواهد گذشت یبود؟ زندگ

 یها و ماهها و سالها ها و روزها و هفته ؟ لحظه نمیب یا نمینم و یب یا اکثر شما را میآوردن همه شما و 

 .»کنم ینم یرویشود پ یم یکه به من وح یزیدانم). من جز از چ یب نمیب است و من غینده غیآ
دادها نشانه خروج  دهند این روی گفت: چهار رویداد پیش از قیام قائم رخ می ابوجعفر نیز می

 اند و یکی باقی مانده است. دادها گذشته ایشان هستند، سه تا از آن روی

راسان در آن دادهای گذشته کدامند؟ گفت: رجبی که فرمانروای خ گفتیم: فدایت شویم روی

خلع شد، رجبی که در آن علی بن زبیده برکرسی حکم نشست و رجبی که محمد بن ابراهیم در 

 .٢کند. گفتیم: آیا رجب چهارم هم به آن متصل است؟ گفت: ابوجعفر چنین گفت کوفه ظهور می

أمون که خلع فرمانروایی خراسان اشاره به خلع امین م مجلسی در توضیح این حدیث گفته: مثل این

 ها محو ساختند. ها و خطبه به دستور مأمون نام امین را از روی سکه  که از قدرت خالفت است، و این

 دّوم: اشاره به خلع محمد امین است.

و سّوم: اشاره به ظهور محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن معروف به 

است، و احتمال   اآلخر سال دویست هجری رخ دادهدر دهم جمادی   ابن طباطبا در کوفه است که

                                           
 ).٣/٥٤٤: (إثبات الهداة)، ٥٢/٢٥٠: (البحار)، ٢٠٥: (غیبة النعمانی -١

 ).٥٢/١٨٢: (البحار -٢
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دارد قول بزنطی که گفت: ابوجعفر چنین گفت، تصدیق نمودن اتصال رجب چهارم به رجب سّوم 

 یک سال پس از 
ً
باشد، پس رجب چهارم اشاره است به داخل شدن ایشان به خراسان، و این تقریبا

 .١باشد  ایشان به خراسان در رجب بودهخروج محمد بن ابراهیم بوده و بعید نیست که دخول 

ای که قبل از قیام قائم  گویم: چنان که در روایت آمده، اینک دوازده قرن بر این چهار حادثه می

 کنند، گذشت. دهند و داللت بر خروج ایشان می رخ می

 گفت: درباره نزدیک بودن امر ظهور از رضا سؤال کردم؟ گفت:  و نیز از بزنطی روایت شده که

های فرج سال صد و نود و پنج است، در  : اولین نشانه گفته  ابوعبدالله از ابوجعفر حکایت نموده که

کنند، در سال صد و نود و هفت فنا و نابودی  های خود را خلع می سال صد و نود و شش عربها لجام

شم ها دهد، پس گفت: مگر بنی دهد و در صال صد و نود و هشت بیرون راندن رخ می رخ می

شوند؟ گفت:  اند؟ گفتم: آیا رانده می بینند که با خانواده و فرزندانشان از جاههای خود بیرون شده نمی

دارد، و در سال  شود، در سال صد و نود و نه انشاءالله خداوند بالء را برمی غیر آنها هم رانده می

نقل از پدرت به   ال اول بهدهد. گفتم: فدایت شوم، تو در س دویست، خداوند هر چه بخواهد انجام می

فالن پس  دهد، و دیگر بنی من فرمودی که تمام شدن فرمانروایی آل فالن در رأس فالن و فالن رخ می

رسند. گفت: آری آن را برای تو بیان کردم. گفتم: خداوند تو را صالح گرداند،  حکومت نمی  از آنان به

گیرد و امر مردم بر آن  دست می  ریشیان حکومت را بهپایان رسید، یکی از ق  یعنی هرگاه حکومت آنها به

چه که تو و یارانت گفتی،  شود؟ گفت: آن ماند؟ گفت: خیر. گفتم: پس چه می حکومت پایدار می

دهد. گفتم: منظورت خروج سفیانی است؟ گفت: خیر. گفتم: پس ظهور قائم است. گفت:  روی می

 .٢الحول والقوة إال باهللاا تو ایشان هستی؟ گفت: دهد. گفتم: آی خداوند هر چه بخواهد انجام می

این روایت با وجود آن همه ابهام و جهلی که در آن جای داده شده، مانند روایت قبلی است و ما 

 .الحول والقوة إال باهللاکنون در قرن پانزدهم هجری هستیم، 

 ذیل:   ی ی آیه از باقر روایت شده که از او درباره

َل ﴿
َ
ٓ  َسأ   .]١[المعارج:  ﴾١ َواقِعٖ  بَِعَذاٖب  �ُِلۢ َسا

ای آن را  آید و مالئکه سؤال شد؟ در جواب گفت: این عذاب، آتشی است که از مغرب بیرون می

آورد،  رسد و از مسجدشان سر درمی سعد بن همام می بنی  که به محله کشاند تا این به دنبال خود می

                                           
 ).٥٢/١٨٤: (البحار -١

 ).٣/٥٠: (إثبات الهداة)، ٥٢/١٨٤: (البحار -٢
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این آتش  هماناد، نسوز با ساکنینش میهمراه که  ماند مگر این امیه نمی  یهای بن ای از خانه هیچ خانه

 ،سوزاند می را آن که ظلمی در حق آل محمد باشد مگر اینحاوی گذارد که  ای را باقی نمی هیچ خانه

 .١مهدی است آنو 

ر سعد بن همام به مسجدشان آتش آمد غی ی بنی ای که از طرف محله امیه گویم: شاید آن بنی می

شناسیم و آنهایی که دولتشان به پایان رسید و پس از آنان دولت  ای باشد که ما می امیه از آن بنی

 عباسیان و عثمانیان سرکار آمد.

گوید: به رضا گفتم: خداوند تو را صالح و سالمت کند، آنها   از حسن بن ابراهیم روایت شده که

عباس به پایان رسیده است؟ گفت: دروغ  ت بنیحکوم  کند که گویند: سفیانی در زمانی قیام می می

 .٢هنوز حکومت آنها پابرجا است  کند که اند، ایشان در حالی قیام می گفته

 باید عباسیان حکومت را به دست بگیرند، هرگاه حکومت به   از باقر روایت شده که
ً
گفت: حتما

اسانی و سفیانی بر علیه آنان دست گرفتند و با هم اختالف پیدا کردند و کارشان از هم پاشید، خر

اسب دوانی  هزنند، یکی از طرف مشرق و دیگری از طرف مغرب مانند مسابق شورش می  دست به

 .٣آیند رو به کوفه می

گفت: خداوند بزرگتر از آن است که زمین را   از ابوبصیر او هم از ابوعبدالله روایت نموده که

دلم ساکن شود. گفت: ای   که  ، طوری برایم توضیح بدهبدون امام عادل ترک کند. گفتم: فدایت شوم

فالن حاکم باشند، پس  بیند مادامی که فرزندان بنی ابومحمد! امت محمد هرگز فرج و خوشی را نمی

  مردی را در میان ما اهل بیت به امت محمد  هرگاه حکومتشان منقرض شد، خداوند

خواری  کند، در حکومت او رشوه یافتگی عمل می کند و با هدایت با تقوی حرکت می  بخشد که می

زمین را پر از عدل و  ، اوشناسم شود، به خدا قسم من نام خود و نام پدرش را نیز می نمی  مشاهده

 .٤اند و ستم کردهکند چنان که فاجران آن را پر از ظلم  قسط می

گوید: خدمت امیرالمؤمنین آمدم، گفتم: ای امیرالمؤمنین!   ت شده کهروای  از سلمان فارسی

کند؟ با حالتی اندوهناک، نفسی عمیق را کشید و گفت: هرگاه  کی قائم از میان فرزندانت قیام می

                                           
)، ٥٢/١٨٨: (البحار)، ٥/٢٢٤: (الصافی)، ٥/٤١٢: (نور الثقلین)، ٤/٣٨١: (البرهان)، ٢/٣٧٤: (تفسیر القمی -١

 ).٣/٥٥٣: (إثبات الهداة

 ).٥٢/٢٥١: (البحار)، ٢٠٥: (النعمانیغیبة  -٢

 ).٥٢/٢٣٤: (البحار)، ١١٧: (غیبة النعمانی -٣

 ).٥٢/٢٦٩: (البحار -٤
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باشند و صاحبان تیروکمان با  عباس کشته شدند، که آنان کور و مشوش می پادشاهان بنی

 .١کند و بصره ویران شد، آنگاه قائم از میان فرزندان حسین ظهور میهایی مانند سپر هستند،  صورت

و صاحب ما هنوز ظهور و   عباس پایان یافته چند وقت است حکومت بنی  گویم: دقت کن که می

 قیام ننموده؟!.

گوید: ابوالحسن به من گفت: ای علی! دویست سال است شیعه   از ابن یقطین روایت شده که

 کنند. ها زندگی میبا آرزوها و امید

چه که مال ما است به ما وعده داده شد و به جای آمد، اما  یقطین نیز به فرزندش علی گفت: آن

چه که به ما و شما گفته  است. علی به پدرش گفت: آن  رخ نداده  که  هایی به شما داده شده وعده

، به شما دادند، و آن چه به شما وعده داده شده بود و منبعش یکی است، و آن  ، سرچشمه شده

های ما تحقق پیدا  هایی که به شما داده شد آن گونه که وعده داده شده بود رخ داد، اما وعده وعده

کند تا  شد: این امر تحقق پیدا نمی نکرد، پس با امید و آرزوها آن را تعلیل نمودیم؛ اگر به ما گفته می

گشتند، اما به ما  امه مردم از اسالم برمیشدند و ع دویست یا سی صد سال دیگر، دلها نگران می

ها را به خاطر دلداری مردم و  یابد! این نوع وعده گفتند: چقدر ظهور نزدیک است و زود تحقیق می

 .٢دادند نزدیک ساختن فرج به مردم می

عباس بود، به فرزندش که جزء نزدیکانش و خواص کاظم بود، گفت:  ابن یقطین از پیروان بنی

به ما وعده داده شده بود، تحقق پیدا کرد و  ‡عباس که از زبان رسول خدا و ائمه نیچرا دولت ب

 چه را که وعده داده بودند، ظاهر شد، اما چون به ظهور دولت ائمه شما خبر دادند، حاصل نشد؟  آن

مردم از اسالم به خاطر دویست یا سی صد سال بحث   نگرانی و رجوع عامه این روایت از دل

 چه که ذکر گردید، باشد. نه از چهارده قرن! شاید روایت بعدی بیان و توضیحی برای تمامی آنکند،  می

گوید: به او گفتم: (ممکن است منظورش ابوعبدالله باشد که در   از ابوبصیر روایت شده که

 روایت قبلی ذکر شد. مترجم) آیا این امر ظهور، زمان مشخصی دارد که ما دل به آن ببندیم و به آن

 .٣را به تأخیر انداخت آن  را شایع نمودید و خداوند برسیم؟ گفت: بله، اما شما آن

ای که بدان تأخیر انداخته شد، بار دیگر نیز به تأخیر انداخته  آید آن موعد تازه گونه که برمی اّما آن

ه تأخیر بدو گفت: ای اسحاق! این امر ظهور دو بار ب  شده است، از اسحاق بن عمار روایت شده که

                                           
 ).٥٢/٢٧٥: (البحار -١

 )./٥٢/١٠٢) (٤/١٣٢: (البحار)، ٠١٩٨: غیبة النعمانی)، ٢٠٧: (غیبة الطوسی -٢

 ).١١٧، ٥٢/١٠٥: (البحار)، ١٩٤: (غیبة النعمانی)، ٢٦٥: (غیبة الطوسی -٣
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 .١انداخته شده است

سخن باقر ذکر شد که گفت: خداوند وقت   اّما برای موعد جدید چه پیش آمد، روایت مربوط به

ظهور را در هفتاد سال تعیین نموده بود، هنگامی که حسین به شهادت رسید، غضب خداوند بر اهل 

حدیث را برای شما نقل زمین شدت گرفت و آن را به صد و چهل سال به تأخیر انداخت، پس ما 

 را شایع نمودی و پرده را از روی آن برداشتی، پس خداوند آن را به تأخیر انداخت. کردیم و شما آن

گفت: از ابوجعفر   طور قطعی تکذیب شد، از فضیل روایت شده که  سپس مسئله تعیین وقت به

اند، دروغ  ت را تعیین نمودهسؤال کردم که آیا این امر ظهور وقت معینی دارد؟ گفت: آنهایی که وق

 گذاران، دروغ گفتند، دروغ گفتند. اند. همانا وقت گفته

اند آنهایی که وقت را مشخص  گفت: دروغ گفته  مندرالجوار از ابوعبدالله روایت نموده که

 اند، ما در گذشته وقت ظهور را تعیین ننموده بودیم و در آینده هم تعیین نخواهیم کرد. کرده

این   خواهم بدانم که گوید: از ابوعبدالله پرسیدم: فدایت شوم، می  اسدی روایت شده کهاز مهزم 

اند  دهد، زیرا بسیار طول کشیده؟ گفت: ای مهزم! دروغ گفته امری که منتظر آن هستید کی رخ می

 کنند. اند و هالک شدند آنهایی که عجله می آنهایی که وقت را مشخص کرده

گفت: هر کسی وقت مشخصی را برای تو تعیین   بدالله روایت نموده کهع محمد بن مسلم از ابی

 ایم. ، زیرا ما برای هیچ کس وقت را مشخص ننموده مده  خود راه  کرد، از تکذیب او هراسی به

ما اهل بیت وقت را   گذاران، چرا که اند وقت گفت: دروغ گفته  عبدالله روایت شده که از ابی

 کند. گذاران عمل می خالف زمان وقت  : خداوندکنیم. سپس گفت معین نمی

به من رسیده که  یگفت: از طرف محمد بن عثمان عمر  از اسحاق بن یعقوب روایت شده که

 اند. گذاران دروغ گفته ظهور فرج به دست خداوند است و وقت

 کنیم. گفت: ما وقت ظهور را مشخص نمی  عبدالله روایت شده که از ابی

که خداوند وقت ظهور را تعیین نموده باشد و شیعیان  گفت: حاشا این  یت شده کهو نیز از او روا

 .٢ما آن را بدانند

باره بسیار زیاد هستند، اّما این چه کسی است که وقت را  در این  به هر صورت روایات ذکر شده

 برای ما مشخص نموده؟

                                           
 ).٥٢/١١٧: (البحار)، ١٩٧: (غیبة النعمانی -١

) ١١٨، ١١١، ١٠٤، ٥٢٢/١٠٣) (٤/١٣٢: (البحار)، ٢٦٢نگاه کن: (غیبة النعمانی به این روایات در کتاب  -٢

 ).١٣١/١٩٥: (غیبة النعمانی)، ٥٤٤، ٣/٤٤٧: (إثبات الهداة)، ٧٨/٣٨٠) (٥٣/١٨١(
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روایات ذیل به پایان بحث خود را در مورد وجود اختالف در خصوص تأریخ خروج مهدی با 

 است:   میان آمده  ی خوشی و رفع حرج و سرگردانی منتظرین بحث به بریم که در آن، درباره می

گفت: این امر  می  اند: از ابوعبدالله شنیدیم که گفته  از محمد بن مسلم و ابوبصیر روایت شده که

گفتیم: اگر یک سّوم مردم از بین که یک سوم مردم از بین نروند.  کند تا این ظهور تحقق پیدا نمی

شوید که شما در میان یک سوم مردم باقی  ماند؟ گفت: مگر راضی نمی رفتند، پس کی باقی می

 .١مانده باشید

شود؟ گفت:  گوید: به ابوجعفر گفتم: فرج شما کی واقع می  از جابر جعفی روایت شده که

نشوید، سپس غربال شوید، سپس غربال که شما غربال  دهد تا این هیهات هیهات فرج ما رخ نمی

 .٢شوید (سه بار آن را تکرار کرد) تا در نهایت بدکاران از بین بروند و پاکان باقی بمانند

گوید: به ابوالحسن گفتم: فدایت شوم، پدرم بر این باور مرده   از ابراهیم بن هلیل روایت شده که

میرم و تو هیچ خبری به من  ام، آیا من می دانی که به این سنین پیری رسیده است، حال خودت می

کنی، گفتم: بله، به خدا قسم عجله دارم، چرا عجله  دهی؟ گفت: ای ابواسحاق! تو عجله می نمی

ام؟ گفت: بله، ای ابواسحاق! به خدا قسم این ظهور تحقق  که به سن پیری رسیده نکنم در حالی

که جز اندکی از مردم کسی باقی نماند،  تا این که خوب و بد از هم جدا نشوند، و یابد، تا این نمی

 .٣گذارد) ی مردم را باقی می فشرده  خداوند  این معنی که  کرد (به  سپس دستش را گره

که خوب و  ای، تا این چه که شما چشم بدان دوخته یابد آن  و رضا گفته: به خدا قسم تحقق نمی

 .٤ز مردم باقی بماندکه تعداد بسیار کمی ا بد از هم جدا نشود، و این

چگونه بیشتر از   خوب اکنون دقت کن که ساکنین زمین چقدر هستند؟ سپس دقت کنید که

تر و   ای برای جنگ جهانی دیگری باشد که روند؟ شاید این نشانه %) ساکنان زمین از بین می٦٦(

به دوران شمشیر و که مردم  خشک را با هم بسوزاند، و بیشتر مردم در آن جنگ از بین بروند تا این

 نیزه برگردند.

                                           
 ).٣/٥١٠: (إثبات الهداة)، ٢٠٧، ٥٢/١١٣: (البحار)، ٢٠٦: (غیبة الطوسی -١

 ).٥٢/١١٣: (البحار)، ٢٠٦: (غیبة الطوسی -٢

 ).٥٢/١١٣: (البحار)، ١٣٩: (غیبة النعمانی -٣

)، به روایات مشابه همین روایت نگاه کن، اما آن روایت مال یاران ٥٢/١١٤(البحار )، ٢٠٤: (غیبة النعمانی -٤

 ).١/٣٧٠: (يالکاف)، ٢١٨: (غیبة الطوسی)، ١١١: (النعمانیغیبة )، ٥٢/١١٢: (البحارصادق است، 
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کند، چنان که در روایات  مؤید این نظریه و رأی ما همان است که امام زمان با شمشیر ظهور می

 .١کند گوید: جز با شمشیر ظهور نمی  شیعه آمده است، از جمله: از صادق روایت شده که

به هنگام از   بینم که را میشیعه   که حسین بن فضال از رضا روایت نموده که فرموده: مثل این

یابند. گفتم: ای فرزند  گردند و آن را نمی دست دادن نسل سّوم از فرزندان من بدنبال چراگاه می

شود.  دهند؟ گفت: زیرا امامشان از آنها غایب می ! چرا امام خودشان را از دست می رسول خدا

شمشیر، بیعت هیچ کسی را به گردن  که به هنگام قیام با شود؟ گفت: تا این گفتم: چرا غائب می

 . ٢نداشته باشد

  گفت: همانا صاحب امر امامت منزلی دارد که می  از مفضل روایت شده که از صادق شنیده که

آن را منزل حمد گویند؛ در آن چراغی وجود دارد که از همان ابتدای تولد امام تا آن روزی که با 

 .٣شود نمی کند، فروزان است و خاموش شمشیر قیام می

گفت: امام زمان شمشیری در غالف دارد، هرگاه وقت ظهور   جعفر ثانی روایت شده که از ابی

آورد، شمشیر امام  آید و خداوند آن شمشیر را به نطق در می نزدیک شد، شمشیر از غالف بیرون می

ن خدا ساکت و ای ولی خدا! ظهور کن و برای تو حالل نیست که در مقابل دشمنا  زند که را صدا می

 .٤خاموش بنشینید

. و در ٥است  اند که شمشیر رسول الله برخی از روایات شمشیر امام زمان را مشخص نموده

 . ٦بعضی روایات هم آمده که شمشیرش ذوالفقار است

گفت: هرگاه امام زمان ظهور کند، به   باشند، از صادق روایت شده که همین سان می  یارانش نیز به

گوید: اینجا را حفر کنید، پس وقتی آن مکان را  کوبد و می آید و پایش را به زمین می می صحرای کوفه

آورند و دوازده هزار شمشیر را از زیرزمین بیرون  جنگی را بیرون می  نمایند، دوازده هزار زره حفر می

 . ٧مانند شما را نداشته باشد، او را بکشید  گوید: هر کس پوششی به کشند، سپس می می

                                           
 ).٥١/١٤٨: (البحار -١

 ).٣/٤٨٦: (إثبات الهداة)، ٥٢/٩٦) (٥١/١٥٢: (البحار -٢

 ).٥٨٠، ٣/٥١٥: (اثبات الهداة)، ٥٢/١٥٨: (البحار)، ٢٨٠: (غیبة الطوسی -٣

 ).٥٢/٣١١) (٣٦/٣٠٨: (البحار، )٣٨١: (إعالم الوری)، ٣٨: (عیون األخبار)، ١٥٧: (الدین کمال -٤

 ).٣/٥٨٨: (إثبات الهداة -٥

 ).١٩: (کفایة األثر)، ٢٠٩: (غیبة النعمانی)، ٣٨٠، ٣٦١، ٣٠٧، ٥٢/١٧١) (٣٦/٣٣٥: (البحار -٦

 ).٣/٥٥٨: (إثبات الهداة)، ٥٢/٣٧٧: (البحار)، ٣٣٤: (االختصاص -٧
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اند،  شوند، لذا آنها را از آسمان نازل کرده  که شمشیرها از زیر زمین تهیه  برای برخی سخت آمده

شوند  گفت: هرگاه امام زمان قیام کند شمشیرهای جنگی از آسمان نازل می  از صادق روایت شده که

 .١و بر روی هر شمشیری نام صاحب آن و پدرش نوشته شده است

کنند، زیاد  اللت بر خروج و شمشیر در دست داشتن یاران ایشان میبه هر حال روایاتی که د

 .٢کنیم چه که ذکر نمودیم، اکتفا می هستند و به آن

کند؟ از  گردد، از جمله: در چه روزی و از کجا ظهور می در اینجا بحث ما به وضعیت امام برمی

کند، پس  بیت ظهور می گفت: روز نوروز همان روزی است که قائم ما اهل  صادق روایت شده که

فارسها آن را   مانیم، زیرا روز نوروز جزء روزهای ما است که هر سال در روز نورز منتظر فرج می

 . ٣اید اند، اّما شما آن را ضایع نموده حفظ کرده

امام ششم در قید حیات خود منتظر ظهور امام دوازدهم   دقت کنید که  این نکته  با تأمل و تدبر به

 چنان که نباید حقیقت والء و دوست داشتن آنها برای اینگونه عید و جشنها را فراموش کنید. باشد، می

 . ٤و در قولی آمده که روز عاشوراء، روز ظهور است

 . ٥کند در روز جمعه ظهور می  که  و در روایت دیگری آمده

 . ٦کند کرعه ظهور مینام   در روستایی در یمن به  کند؟ در روایتی آمده که اّما از کجا ظهور می

ه ظهور می  که  و در روایت دیگری آمده
ّ
 . ٧کند در مک

  ی ُعمر امام به هنگام ظهور اختالف وجود دارد، در برخی از روایات آمده که و همچنین درباره

 به هنگام ظهور سی سال عمر دارد. 

                                           
 ).٥٢/٣٥٦: (البحار)، ٢١٤، ١٦٢: (غیبة النعمانی -١

، ٣٠٧، ٣٠٢: (الدین کمال)، ١٦٠، ١٥٤، ١٥٣، ١٢٢، ١٠٩، ١٠٣: (غیبة النعمانی)، ٣٥٩: (اإلرشادنگاه کن  -٢

، ٣٣٨، ٢٠٢، ٥٢/٩٩) (٢١٧، ١٤٨، ٥٨، ٥١، ٥١/٥٠) (٣٧/٢٢) (٣١٠، ٢٤/٤٦) (٢/٢٠١: (البحار)، ٣١٦

، ٥١٥، ٤٥١، ٤٤٨، ٣/٤٤٠: (اثبات الهداة)، ١٠٢/٩) (١٠٠/٨٥) (٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٥٣، ٣٤٨، ٣٤٧

 ).٤٠٢: (إعالم الوری)، ٥٨٨، ٥٨٤، ٥٦٨، ٥٤٠، ٥٢٢

 ).٣/٥٧١: (إثبات الهداة)، ٥٩/١١٩) (٣٠٨، ٥٢/٢٧٦: (البحار -٣

: البحار)، ٣٦٥، ٤٦٤: (منتخب األثر)، ٢٧٤: (غیبة الطوسی)، ٣٦٢: (اإلرشاد)، ١٨٩: (غیبة النعمانی -٤

 ).٥٧٠، ٥٤٣، ٥١٤ ،٤٩١، ٣/٤٥٣: (إثبات الهداة)، ٢٩٧، ٢٩٠، ٥٢/٢٨٥(

 ).٣/٤٩٦: (اثبات الهداة)، ٥٢/٢٧٩: (البحار)، ٣٩٤: (الخصال -٥

 ).٥٢/٣٨٠) (٥١/٩٥) (٣٦/٣٣٥: (البحار)، ٦٢: (ح: النجم الثاقب)، ٤٦٦: (منتخب األثر)، ٢٠: (کفایة األثر -٦

: منتخب األثر)، ١٥٧، ٥٢/١٥٣: (البحار)، ١١٩: (غیبة النعمانی)، ١/٣٤٠: (الکافی)، ١١٢: (غیبة الطوسی -٧

 ).٥٨٦، ٥٦٥، ٣/٥٦١: (إثبات لهداة)، ٤٦٧(
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دیگری هشتاد سال و در روایت دیگری سی و دو سال، در روایت دیگری چهل سال، در روایت 

به هنگام ظهور چند سال   داند که اند و در روایت دیگری آمده که تنها خدا می را برای او در نظر گرفته

 عمر دارد.

از مفضل روایت شده که از صادق سؤال کرد: ای سرورم! آیا امام زمان به هنگام ظهور جوان 

شود؟ هرگونه که  ای دانسته می لهاست یا در سن پیری است؟ گفت: سبحان الله! آیا چنین مسئ

 . ١کند بخواهد و به هر شکلی که بخواهد، ظهور می

) ١٩)، (٧کند، اختالف در میان ( و همچنین شیعه اختالف دارند که چند سال حکومت می

 .٢) سال است٣٠٩) سال و (١٢٠)، (٧٠)، (٤٠سال و چند ماهی، (

گردیم، و برخی از آن  در آن دوره برمی ی غیبت مهدی و وضعیت مسلمانان به بحث خود درباره

کنیم تا حقیقت روشن شود و سپس هر  اند، ذکر می باره از ائمه نقل کرده روایاتی که شیعه در این

 نویسیم. اندازه که خداوند توفیق داد، تعلیقات خود را بر آن روایات می

د و فاصله آن غیبت طول فرمود: قائم ما غیبتی طوالنی دار  روایت شده که  از امیرالمؤمنین

بینم که سرگردان هستند و همچون گوسفندانی که به  کشد، انگار من در آن هنگام شیعیان را می می

. و گفت: در آن هنگام شما چطور هستید که ٣روند دنبال چراگاه هستند، به این طرف و آن طرف می

 . ٤کنند تبرئه میبدون امام هادی و علم نافع هستید و برخی خود را از برخی دیگر 

شکارچی   بزهای کوهی در حال فرار هستند که  مانند گله  و گفت: شیعه در زمان غیبت همواره به

بواسطه او شرافت خود را حفظ نمایند، و در   یابند که داند کدام را شکار کند و شخصی را نمی نمی

 . ٥کنندکارهایشان ملجأ و مأوای ندارند و کسی را ندارند که به او مراجعه 

                                           
)، ٩٩/١٥٨: (غیبة النعمانی)، ٥٣/٧) (٣١٩، ٢٨٧، ٢٨٥، ٥٢/٢٧٩: (البحار)، ٢٥٩ ٢٥٨: (غیبة الطوسی -١

 ).٤٠١: (اعالمالوری)، ٣/٥٧٥: (إثبات الهداة)، ٢/٣٦٦: (الدین کمال

: البحار)، ١٣٠: (البصائر)، ٢/٣٢٦: (العیاشی)، ٢٨٣، ٢٧٣: (غیبة الطوسی این روایات را نگاه کن در کتاب -٢

إثبات )، ١٤٦، ٥٣/١٤٥) (٣٩٠، ٣٨٦، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩١، ٢٨٧، ٥٢/٢٨٠(

، ٤٣٢، ٣٤٢: (إعالم الوری)، ٥٨٤، ٥٧٥، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٤٧، ٥٢٩، ٥٢٨، ٥١٧، ٥١٢، ٣/٢٩٩: (الهداة

 ).٢٥٧: (االختصاص)، ٢٣٢، ٢٣١، ٩٩: (النعمانی غیبة)، ٣٦٣: (اإلرشاد)، ٤٣٢

، ٣/٤٦٣: (اثبات الهداة)، ١١٩، ١١٤، ١١٠، ٥١/١٠٩: (البحار)، ١٢٧: (غیبة النعمانی)، ٢٨٦: (الدین کمال -٣

 ).٤٠٠: (إعالم الوری)، ٤٨٦، ٤٦٤

 ).٥١١، ٣/٤٧٣: (داةاثبات اله)، ٣٢٦: (الدین کمال)، ٥٢/١١٢) (٥١/١١١: (البحار)، ٢٠٧: (غیبت الطوسی -٤

 ).٢٦٣، ٥٢/١١٠) (٥١/١١٤: (البحار)، ٢٦٣: (الکافی  روضه)، ١٢٧: (غیبة النعمانی -٥
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که  برید تا این گفت: همواره شما و نسل آینده در سرگردانی بسر می  و از باقر روایت شده که

 .١است  یا خلق نشده  دانی آیا خلق شده کند که شما نمی خداوند کسی را مبعوث می

گفت: قائم آل بیت دو غیبت دارد: در یکی از آن دو غیبت گفته   از صادق روایت شده که

 .٢به کجا رفته است  داند که امام به هالکت رسیده و هیچ کس نمیشود:  می

ای دارد که  اند که فرموده: مهدی از فرزندان من است، غیبت و سرگردانی و از پیامبر روایت نموده

 . ٣شوند امتها در آن فاصله گمراه می

ن و نادانان که جاهال شود  گفت: به خدا قسم مهدی چنان غایب می  و از صادق روایت شده که

 .٤گویند: خداوند نیازی به آل محمد ندارد شما می

گفت: صاحب امر امامت دو غیبت دارد: یکی از آن دو غیبت به حدی   و نیز از او روایت شده که

گویند: کشته شده است و  گویند: فوت کرده است، برخی دیگر می که بعضی می کشد  طول می

که به جز افراد کمی از یارانش نباشد، کسی بر راه و  اینگویند: رفته است، حتی  بعضی دیگر می

ی مکان و مأوای او اطالعی ندارد چه در میان فرزندانش و  اند، هیچ کس درباره روش او باقی نمانده

 .٥مترجم) -داند (یعنی به جز خداوند نباشد  چه غیر از فرزندانش، به جز آن موالیی که امر او را می

که کسانی که قائل  گفت: صاحب امر امامت حتما غیبت دارد، تا این  که و از کاظم روایت شده

 .٦اند از قول خود پشیمان شوند به ظهور او بوده

 ملک از او سؤال شد:  هاز سور ٣٠ هتفسیر آی هو نیز از کاظم روایت شده، هنگامی که دربار

رََء�ۡ  قُۡل ﴿
َ
ۡص  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ٓ  َبحَ أ   َ�َمن �رٗ َغوۡ  ؤُُ�مۡ َما

ۡ
ٓ  �ِيُ�ميَأ عِي� ءٖ بَِما  .]۳۰[الملک:  ﴾٣٠ مَّ

تواند آب روان  یم ین فرو رود، چه کسی(مورد استفاده) شما به زم ید، اگر آبهایبگو: مرا خبر ده «

 .»در دسترس شما مردمان قرار دهد؟!

                                           
 ).٥١/١٣٩: (البحار)، ١٢٢، ١٢١: (غیبة النعمانی -١

: البحار)، ٢٠٥، ٢١٧: (غیبة الطوطی)، ١/٣٣٦: (الکافی)، ٢/١٦: (الدین کمال)، ٧٦، ١١٥: (غیبة النعمانی -٢

 ).٥٣٣، ٥١٤، ٣/٤٧٣: (إثبات الهداة)، ٢٨١، ٢٢٨، ١٥٧، ٥٢/١٥٦(

 ).٥١/٧٢: (البحار -٣

إثبات )، ٥٢/١٠١) (١٤٥، ١٣٥، ١١٩، ٥١/٦٨: (البحار)، ٢٠٧: (غیبة الطوسی)، ٢٨٧، ٢٨٥: (الدین کمال -٤

 ).٤٠٠: (إعالم الوری)، ٥٣٢، ٥١٠، ٤٧٢، ٤٦٤، ٤٦٣، ٣/٤٥٩: (الهداة

 ).٥٣/٣٢٤) (٥٢/١٥٣: (البحار)، ٨٩: (غیبة النعمانی)، ١١١: (غیبة الطوسی -٥

 ).٣/٤٧٦: (إثبات الهداة)، ٥٢/١١٣) (٥١/١٥٠: (البحار)، ٢٠٤: (غیبة الطوسی)، ٣٥٨: (الدین کمال -٦
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 .١کنید؟ پس فرمود: هنگامی که امام خودتان را از دست دادید و او را ندیدید، چکار می

در آن دوران به دین   گفت: صاحب این امر غیبتی دارد، کسی که  روایت شده کهاز صادق 

 .٢مانند کسی است که با دست خود خارگون را بردارد  خودش تمسک کند به

گفت: همانا امام زمان غیبتی دارد که نادانان در آن دوران سرگردان   از عسکری روایت شده که

کنند.  گذاران (کسانی که وقت ظهور را تعیین می و وقتشوند  گرایان هالک می شوند، باطل می

 .٣افتند مترجم) به دروغ می

شود و چشم هیچ  غائب می ٢٦٦گفت: سپس در آخرین روز سال   و از صادق روایت شده که

 .٤فردی او را نخواهد دید

 کند امام را در غیبت کبري دیده است تکذیب کسی که ادعا می
آن   به  نماید، با توجه عدم رؤیت را تأیید می  اند این است که ذکر نموده چه که شیعه از خود مهدی آن

مهر و امضایی که برای سمری نوشته است: ای علی بن محمد سمری! خداوند اجر برادرانت را در 

حق تو بزرگتر نماید، تو در فاصله شش روز خواهید مرد، پس خودت را آماده کن و به هیچ فردی 

ز مرگت جانشین تو باشد، همانا غیبت حقیقی تحقق یافته است و ظهور مگر وصیت نکن که پس ا

یابد، و آن هم پس از گذشت زمان و سخت شدن دلها و پر شدن  اذن خداوند متعال تحقق نمی  به

 برخی از شیعیان ادعای مشاهده من را می روی زمین از ظلم و ستم تحقق می
ً
کنند،  یابد، و بعدا

گو و افتراء کننده  ز خروج سفیانی و صیحه و فریاد ادعای مشاهده نمود، دروغبدانید هر کسی قبل ا

 .٥وال حول وال قوة إال باهللا العلی العظيماست، 
ی کسانی چیست که از میان گذشتگان و آیندگان ادعای مشاهده  پس رأی و نظر شیعه درباره 

های خودشان را از  که شیعه کتاباند، چنان  اند و ادعای شرفیابی به خدمت ایشان را کرده نموده

 گو و مفتری هستید. به آنها بگوییم: شما دروغ  که اند، این گونه اخبار پر نموده این

                                           
: إثبات الهداة)، ٤/٣٦٧: (البرهان)، ٥/٢٠٦: (الصافی)، ٥/٣٨٧: (نورالثقلین)، ٥١/١٥١) (٢٤/١٠٠: (البحار -١

)٣/٤٧٦.( 

 ).٣/٤٧٣: (إثبات الهداة)، ١٣٥، ٥٢/١١١: (لبحارا -٢

 ).٣/٤٨٢: (إثبات الهداة)، ٥١/١٦٠: (البحار -٣

 ).٥٣/٦: (البحار -٤

 ).٥٣/٣١٨) (٥٢/١٥١) (٥١/٣٦: (البحار)، ٢٤٣: (غیبة الطوسی)، ١٩٣: (الدین کمال -٥
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کنند، پس امام در جشنها و مناسبتهای  گفت: مردم امامشان را گم می  و از صادق روایت شده که

 .١بینند ام را نمیکند، اّما آنان ام می  کند و آنان را مشاهده آنان حضور پیدا می

گردد و در غیبت  و در روایتی آمده: قائم آل محمد دو غیبت دارد؛ در یکی از آن دو غیبت برمی

شود و مردم را  داند ایشان کجا هستند؟ او در جشنها و مناسبتها حاضر می دّومی هیچ کس نمی

 .٢بینند بیند، اّما مردم ایشان را نمی می

شود، مردم را  مامت همه سال در مراسم و مناسبتها حاضر میو در روایتی آمده: صاحب امر ا

 .٣شناسند بینند، اّما او را نمی شناسد، مردم نیز او را می بیند و آنان را می می

 سخنی در مورد لطف (خدا)
دارند و همچنین  برمی  خاطر غیبت امام پرده  این روایاتی که صریح و روشن از دچار فتنه شدن مردم به

رانند و مدعیان رؤیت امام و شرفیاب شدن  صریح از غیر ممکن بودن رؤیت امام بحث میطور   به

 کنند، موضع ما را به مسئله لطف خداوند کشانیدند. کسانی به مالقات امام زمان را تکذیب می

ی مفهوم لطف ذکر گردید، آنجا که گفتیم: شیعه معتقد  در اول کتاب تعریف مختصری درباره

ت همانند نبوت لطف خداوند است، پس الزم است در هر زمانی امام و راهنمائی هستند که امام

وجود داشته باشد، که برخی از وظائف آن امام، هدایت مردم و   عنوان خلیفه و جانشین پیامبر  به

باشد  ی صالح و سعادت و خوشبختی آنان در دنیا و قیامت می چه که مایه راهنمائی آنان است به آن

ای که پیامبر بر مردم دارد، امام هم دارای همچنین والیتی برای تدبیر و مصالح  و آن والیت عامه

رفع ظلم و تجاوزات فیمابین مردم است، بنابراین امامت استمرار نبوت است،  عدل و  مردم، و اقامه

 .٤دالیلی که موجب فرستادن پیامبران هستند همان دالیل موجب نصب امام پس از پیامبران هستند

ما در این کتاب خود را ملتزم دانستیم که از تأویالت فلسفی و کالمی و ترهات عقلی که نه 

ند و نه خواهند داشت، دوری کنیم و خود را ملتزم دانستیم که به هنگام ذکر نصوص، ا ای داشته  فایده

اختصار را در پیش گیریم، چرا که رعایت اختصار و دوری از تأویالت کالمی و ترهات عقلی، تأثیر 

                                           
)، ٣٣٩، ١/٣٣٧: (الکافی)، ١١٦: (غیبة النعمانی)، ١٠٢: (غیبة الطوسی)، ٤٠١، ٣٣٠، ٣٢٥: (الدین کمال -١

 ).٥٠٠، ٣/٤٤٣: (إثبات الهداة)، ٥٢/١٥١: (البحار

 ).٣/٤٤٤: (إثبات الهداة)، ١/٣٣٩: (الکافی)، ٥٢/١٥٦: (البحار)، ١١٧: (النعمانی غیبة -٢

 ).٣/٤٥٢: (إثبات الهداة)، ٢/٥٢٠: (من الیحضره الفقیه)، ٥٢/١٥٢: (البحار)، ٢/١٤٤: (الدین کمال -٣

 ة المعارف اإلسالمیه فی شرح العقائدیبدا)، و نیز نگاه کن: ٨٩تألیف شیخ محمدرضا مظفر: ( عقائد اإلمامیة -٤

 ) و پس از آن.٢٨٧، ٢٧٣: (اإلمامیة
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گونه  دارد و چنین استداللی در این  بس شگرفی از جهت قبول و مصداقیت بر شخص خواننده

 صاحبان اینمسائل بسیار 
ً
گونه کالم به ترویج  دلپذیرتر است از سرگردانیهای کالمی که قبال

های کالمی را قانع  گونه استدالل اند و خود واضعان این ارزش معروف بوده دهندگان کاالهای بی

اند، در این جا برخی از آن روایاتی که  نساخته چه رسد به کسانی که مخاطبان این استدالل بوده

کنیم تا حقیقت گفتار در مورد لطف خداوند برای ما روشن شود، که  اند، نقل می نموده شیعه ذکر

 اند. و بواسطه آن مسائل را از مردم مخفی نگه داشته  ی فائق شدن شیعه شده مایه

اند که فرموده: کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد که گوش به فرمان او  از پیامبر روایت نموده

 .١هلی استباشد، مرگش جا

 .٢شود به جز به امام زنده نباشد : حجت خداوند بر مردم اقامه نمی گفته  از صادق روایت شده که

و در روایتی آمده: هر کس بمیرد و امام زنده و آشکاری نداشته باشد، به مرگ جاهلی مرده است. 

 .٣گفته شد: امام زنده؟ گفت: بله، امام زنده، امام زنده

شود که  : به ابوعبدالله گفتم: آیا زمین از عالم شما خالی می گفته  یت شده کهاز یعقوب سراج روا

زنده و آشکار باشد و مردم برای حل مسائل حالل و حرام به او مراجعه کنند؟ گفت: خیر، ای 

 .٤شود پرستش نمی  یوسف! اگر زمین از امام زنده خالی باشد، دیگر خداوند

گفت: هر کس بدون امام بمیرد، مرگش جاهلی   روایت نموده کهعمر بن یزید از ابوالحسن اّول 

شناسد. گفتم: از پدرت چنین چیزی را نشنیده بودم، یعنی  است؛ امام زنده است و مؤمن او را می

فرموده است: کسی بمیرد و امامی   نشنیده بودم که امام باید زنده باشد. گفت: به خدا قسم پیامبر

 .٥شنود و اطاعت کند، مرگش مرگی جاهلی استاز او ب  نداشته باشد که

که در دنیا عالمی وجود  گذارد، مگر این و از صادق روایت شده: خداوند زمین را بدون امام نمی

های دین آگاهی دارد، پس هرگاه مسلمانان چیزی را به دین اضافه نمایند  افزایش و کاهش  به  دارد که

اید، و هرگاه نقصی را از دین ایجاد کنند، آن نقص را برای آنها نم صواب و درست رد می  آنان را به راه

                                           
 ).٢٣/٩٢: (البحار)، ٢٦٩، ٢٦٨: (االختصاص -١

) ٥١، ٣٠، ٣، ٢٣/٢: (البحار)، ١٤٣: (البصائر)، ١٥٣: (قرب اإلسناد)، ٢٦٩، ٢٦٨: (االختصاص -٢

 ).١٣٩، ١/١٣٨: (الهداة إثبات)، ٤٩/٢٦٧(

 ).١/١٣٩: (إثبات الهداة)، ٢٣/٩٢: (البحار)، ٢٦٩: (االختصاص -٣

 ).١/١٢٠: (إثبات الهداة)، ٢٤/٢١٧) (٥١، ٢٣/٥١: (البحار)، ٧٦: (الشرایع علل)،١٤٣: (البصائر -٤

 ).١٣٩، ١/١٢٩: ةإثبات الهدا)، ٢٣/٩٢: (البحار)، ٢٦٩: (االختصاص -٥
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بود، امر مسلمانان بر آنها ملتبس  گوید: دین را با کاملی بگیرید، اگر این عالم نمی نماید و می تکمیل می

 .١شد نمی  شدند و میان حق و باطل فرقی گذاشته شد و مسلمانان در امور دینشان دچار اشتباه می می

 . ٢باره دچار پریشانی شده است نه روایات بسیار فراوان هستند و اقوال و نظرات شیعه در اینگو این

که در مورد حالل و  شناسد تا این اّما امروز چه کسی از شیعیان، امام زنده و آشکار خودش را می

 حرام و فرمانبرداری به او مراجعه کند؟

همان ابطال قول به وجود   و اصل اختالف کهبینیم که شیعه ما را به اصل دعوی  سان می بدین

  حلهای نمایش داده راه  اند که باشد، بازگرداندند، زیرا آنان اعتراف نموده لطف و وجوب عصمت می

  آن تأویالتی که  به  بر تعیین امام، با توجه  و پیامبر اکرم  در وجوب نص از جانب خداوند  شده

  پایان رسیده  باشد، زیرا با وفات عسکری آن لطف به د ارزش میو فاق  ایم، بدون فایده ذکر نموده

بعد از وفات عسکری نیز همانند بعد از   ایم که آنان را مجبور و ملزم ساخته  که این  است، نظر به

هم در ابطال یکی از  وجود حجت اعتراف نمایند، آن (جبر و الزام)   داشتن نیاز به  به  وفات پیامبر

 شود. می  خاطر دیگری نمایش داده  هآن دو امر ب

نمایان   به این معنی که وجوب لطف از طرف خداوند که در نصب امام پس از رسول خدا

است، به حالت خود باقی است و پس از عسکری همان اسباب لطف خداوند پابرجا هستند، اما 

 است. حال و وضع مسلمانان پس از عسکری تا به امروز برای همگان واضح و روشن

گوید: به ابوعبدالله گفتم: آیا مقطعی   بیا با هم این روایات را بخوانیم: از مغیره روایت شده که

گویند. گفتم: پس ما چکار  خواهد بود که مسلمانان امام خودشان را نشناسند؟ گفت: چنین می

ری برای شما که امام دیگ کنیم؟ گفت: اگر چنین وضعیتی پیش آمد به امام اول تمسک کنید تا این

 معلوم شود.

و در روایتی آمده: هر گاه شب را به روز رساندی و یا روز را به شب رساندی و امامی را از آل 

ای و دوست مدار هر آن کسی را  محمد ندیدی، دوست داشته باش هر آن کسی را که دوست داشته

 ام منتظر فرج باش.مواالت موالی خود ادامه بده و هر صبح و ش  ای، و به که دوست نداشته

                                           
، ١١٨، ١١٧: (الدین کمال)، ٢٨٩: (االختصاص)، ٢٨٩، ١٤٣، ٩٦: (البصائر)، ٧٨، ٧٧، ٧٦: (علل الشرایع -١

)، ٢٦/١٧٨) = = (٣٩، ٢٧، ٢٤، ٢٣/٢١: (البحار)، ٢٣٥: (المحاسن)، ٦٨: (غیبة النعمانی)، ١٢٩، ١٢٨

 ).١٠٨، ١/١٠٦: (الهداة إثبات

 ).١/١٣٩: (الهداة اثباتبرای مثال نگاه کن:  -٢
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که امام هدایت بخشی ندارید، و در این    گاه حالی دارید آن  و در روایت دیگری آمده: شما چه

کند مگر کسی که دعای غریق را سر بدهد (یعنی دعای کسی که در حال  سرگردانی نجات پیدا نمی

ی سختی مستجاب است. مترجم) گفته شد: به خدا قسم این مصیبت و بال -غرق شدن است 

است، پس ما در آن موقع چکار کنیم؟ گفت: اگر چنین روزی رسید و خدا نکند به چنین روزی 

 شود. که وضعیت شما مشخص می برسید، به آن چیزی تمسک کنید که در اختیار دارید تا این

و در روایت دیگری آمده: به امر و امام اولی که شما به آن دست گرفته بودید تمسک کنید تا 

 .١شود یت شما مشخص میوضع

  طالب از دائیش صادق روایت نموده که عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی

به چه کسی اقتدا  -خدا چنین روزی را به من نشان ندهد-: به صادق گفتم: اگر تو فوت کردی  گفته

تم: اگر فرزندش کنم؟ به موسی اشاره کرد. گفتم: اگر او نیز درگذشت؟ گفت: به فرزندش. گف

جا گذاشت، به چه کسی اقتداء کنم؟ گفت: به فرزندش،   درگذشت و برادری بزرگ و فرزندی به

. گفتم: اگر من او را نشناختم و ندانستم در کجا است، چکار کنم؟  همیشه  سپس همینطور تا به

کنم. این برای  اء میاز فرزندان امام قبلی اقتد  گوئی: خداوندا! من به حجتهای باقی مانده گفت: می

 .٢تو کافی و جائز است

ها واضح و روشن است که استمرار لطف خداوند که ما شیعه را به  در این روایات و امثال این

 قناعت در مورد آن رسانیدیم، منتفی است.

کنیم،  قبلی تمسک می ی به گفتار ائمهگوید:  شویم که می ی کسی نمی و هرگز ما فریب خورده

به اقوال و سنت رسول الله تمسک کنید (یعنی: دیگر   بهتر آن است که :گوئیم می صورت نزیرا در ای

 .مترجم) .الزم نیست به اقوال ائمه تمسک کنید

احتمال   نظر شیعه  رود، زیرا به در این روایت قبلی قائل شدن به عصمت ائمه نیز زیر سؤال می

و اشتباه و فراموشی صورت بگیرد، و این در اختالفات خود ائمه خطا   ناقلین علم ائمه نه  در  دارد که

مراجع همزمان یک امر مشخص و معلوم است، و چنان که این نکته را در روایت قبلی از مغیره 

کنید، هنگامی که مغیره به صادق گفت: آیا مقطع زمانی وجود دارد که مسلمانان امام  فراموشی نمی

                                           
)، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧: (الدین کمال)، ١٤٩، ١٤٨، ٥٢/١٣٢: (البحار)، ١/٣٤٢: (الکافی)، ١٠٥: (غیبة النعمانی -١

 ).٥٣٤، ٤٧٥، ٤٧٤، ٣/٤٤٦: (الهداة إثبات

)، ٣٢١، ٢٢٨، ٣/١٥٧: (إثبات الهداة)، ٥٢/١٤٨) (٤٨/١٦) (٢٧/٢٩٧: (البحار)، ٣٨٣، ٣٢٨: (الدین کمال -٢

 ).١/٣٠٩: (الکافی
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نکته نهفته است. مترجم) » گویند چنین می«ند. (در این گوی خودشان را نشناسند؟ گفت: چنین می

 ی ائمه را فراموش نکنید و خوب در آن دقت کن. و نیز جهل عیسی بن عبدالله به سلسله

شوند، در آن  ای می آید که مردم دچار وقفه گفت: زمانی بر سر مردم می  از صادق روایت شده که

که مردم  بندد، در حالی شود و چمبره می ش جمع میشود چنان که مار در سوراخ زمان علم جمع می

کند. گفتم: آن وقفه چیست؟ گفت:  ای بر آنها طلوع می برند، ناگهان ستاره در این وضیعت به سر می

مقطعی از زمان است. گفتم: در آن فاصله ما چکار کنیم؟ گفت: بر آن عقیده که هستید استقامت 

 را بر شما بتاباند.  که خداوند ستاره داشته باشید، تا این

شود، علم در  ای واقع می حالی دارید آنگاه که در میان دو مسجد وقفه  و در روایتی آمده: شما چه

شود؛ شیعه در میان  بندد و جمع می شود چنان که مار در سوراخش چمبره می آن موقع جمع می

روی برخی   نامد و برخی به میگوی  اند، برخی از آنها برخی دیگر را دروغ خودشان دچار اختالف شده

ها در  ی خیر و خوبی بینم. گفت: همه و زمان نمی  کند؟ گفتم: هیچ خیری را برای آن دوره دیگر تف می

 .١است (سه بار این جمله را تکرار کرد) و در آن هنگام فرج نزدیک شده است  آن زمان نهفته

شوید و بدون علم و بدون امام هدایت کننده  میو نیز از او روایت شده: شما در آینده دچار شبهه 

 . ٢باقی خواهید ماند

اشان  پایه و اساس بودن آن تأویالتی که نتیجه این روایات (که مشتی از خروار هستند) به واضحی بی

پایه و اساس بودن آن اقوالی که قائل به وجوب  دهند و نیز بی قول به وجوب لطف خداوند است، نشان می

دهند، به درستی  و ائمه پس از ایشان و کافر بودن مخالفانشان را نشان می  طالب بن ابی امامت علی

بعد از وفات   باشد. چگونه می  امروز قابل مشاهده  هجری تا به ٢٦٠انقطاع این لطف را پس از سال 

مروز هزار و چند ا  تا به  کنند، اما برای بعد از وفات عسکری که وجوب امام ملزم می  ما را به  پیامبر

رانند،  گیرند، و اگر از قطع امام بعد از عسکری سخن می باشد، وجوب امامی را در نظر نمی سالی می

 اهل تدبر باشد.  است برای کسی که  ای قابل توجه پذیرانند؟ همانا این نکته می  اولی را به  پس چگونه

 عملکرد امام زمان به هنگام ظهور
صاحب خود   پوشی نماییم و به چه که ذکر نمودیم، چشم ی آن از همه  که در هر حال، بهتر آن است

که بعضی از ما  پس از این همه انتظار و سرگردانی و نیز پس از آن-به هنگام ظهور   کنیم که  توجه

                                           
 ).٢٦٧: (غیبة الطوسی)، ٥٢/١٣٤: (البحار)، ١/٣٤٠: (الکافی)، ١٣٨، ١٠٥: (غیبة النعمانی -١

 ).٩٥/٣٢٦) (٥٢/١٤٩: (البحار -٢
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چه  -کردند کردند و برخی از ما به صورت برخی دیگر تف می گو توصیف می بعضی دیگر را دروغ

 خواهد کرد. 

 ب نخستین کار مهدی به هنگام ظهور، نبش قبر ابوبکر و عمر  اند که روایت کرده شیعه
 .آورد! ی آن دو می بالهایی را بر جنازه  که است، و این

دانی اولین کاری که قائم به آن دست  گوید: ابوعبدالله گفت: آیا می  از بشیرنبال روایت شده که

) که هنوز ب آورد (یعنی ابوبکر و عمر را بیرون می زند، چیست؟ گفتم: خیر. گفت: این دو نفر می

 .١کند دهد و مسجد را نیز خراب می سوزاند و خاکسترشان را بر باد می تر و تازه هستند، پس آنها را می

  رود که دیوار قبر را خراب کند، خداوند و در روایتی آمده: هرگاه قائم ظهور کرد، فوری می

گویند: این رعد و برق و باد شدید  که مردم می فرستد تا این قی را میباد شدید و صاعقه و رعد و بر

شوند، حتی یک نفر به دور او  به خاطر خراب کردن دیوار این قبر است، یارانش از کنار او متفرق می

زند، سپس  دارد، و او اولین کسی است که کلنگ می ماند، به دست خودش کلنگ را برمی باقی نمی

گردند، در آن روز بزرگوارترین فرد آن کس  زند، برمی نند با دست خودش کلنگ میبی یارانش که می

کنند، سپس جسد ابوبکر و عمر را بیرون  گردد؛ همگی دیوار را خراب می باشد که زودتر برمی می

 کند و آنان دهد و خودش را از آنان تبرئه می باشد، و آنان مورد لعنت قرار می تر و تازه می  آورد که می

 .٢زند سوزاند و خاکستر آنان را بر باد می زند، سپس جسدشان را می را به صلیب می

 است.  آن گونه که معلوم است این پستی و خواری نزد یاران ائمه عالمتی ویژه

کشد تا  : امام زمان همواره دشمنان خدا را می گفته  عبدالعظیم حسنی از جواد روایت نموده که

است؟ گفت:   خداوند راضی شده  شود که : ای سرورم! چگونه دانسته میخداوند راضی شود. گفتم

آورد و  اندازد، پس هرگاه وارد مدینه شد، الت و عزی را بیرون می دل او می  خداوند مهربانی را به

 است. مترجم). ب . (منظور از الت و عزی ابوبکر و عمر٣سوزاند می

را آورده، در توضیحات آن گفته: (که  مجلسی هنگامی که در کتابش (بحار) این روایت

 .٤توضیحاتش همگی حماسه است) منظور از الت و عزی دو ُبت قریش یعنی ابوبکر و عمر است

                                           
 ).٥٢/٣٨٦: (البحار -١

 منبع قبلی. -٢

 ).٣/٤٦٩: (إثبات الهداة)، ٥٢/٢٨٣: (البحار)، ٣٥٢: (الدین کمال -٣

 ).٥٢/٢٨٤: (البحار -٤
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دارند، بیرون آورده   ای تر و تازه : الت و عزی که الشه گفته  و در روایتی از صادق روایت شده که

ن مردم در آن روز شدیدتر و سختر از فتنه سوزاند. همانا دچار فتنه شد شوند، پس آنان را می می

 .١ی سامری است گوساله

و سوزاندن آنان بسیار فراوان هستند  ب گویم: روایات بیرون آوردن جسد ابوبکر و عمر می

 .٢اند تعداد زیادی از علماء شیعه این روایات را ذکر نموده  که

تا خواننده محترم بداند اولین کاری بینم که توضیح و تفصیل آن را بیان کنم  لذا اشکالی را نمی

ای که ظهور نموده تا زمین را پر از عدل  دهد، چیست؟ آن مهدی که مهدی به هنگام ظهور انجام می

  خواهد چه کن نمودن فساد می  که پر از ظلم و جور شده است، امروز برای ریشه کند بعد از این

 کاری را انجام دهد؟.

او هم، در آن داستان طوالنی که در آن از وضعیت مهدی به  کنند، شیعه از مفضل روایت می

  گوید: سپس رو به شهر جدم رسول خدا  که  هنگام ظهور بحث شده، از صادق روایت کرده

شود، مقام عجایبی در آنجا وجود دارد که در آن مقام خوشحالی  رود، وقتی وارد مدینه می می

فضل گفت: ای سرورم! آن چه مقامی است؟ گفت: نزد گردد. م مسلمانان و پستی کافران آشکار می

گویند: بله ای مهدی  است؟ می  گوید: ای مردم! آیا این قبر جدم رسول الله رود و می قبر جدم می

گویند: دو رفیقش و دو نفری که در کنار  باشد؟ می گوید: در قبرش چه کسی با او می آل محمد!. می

اند، شاید کسان  ز میان تمام مردم، تنها آنها در کنار او دفن شدهگوید: چگونه ا اند. می او خوابیده

گویند: ای مهدی آل محمد! در اینجا به جز آن دو نفر کس دیگری وجود  دیگری باشند؟ مردم می

ی ایشان و پدران همسران او هستند. سپس  اند، زیرا آنان دو خلیفه دفن شده  ندارد، آنان با پیامبر

از قبرشان بیرون   گوید: آنان را از قبرشان بیرون بیاورید. با حالتی تازه مردم میبعد از سه روز به 

آنان را   گوید: آیا در میان شما کسی وجود دارد که هنوز رنگشان تغییر نکرده، می  شوند که آورده می

ز آن شناسیم و هیچ کس دیگر در کنار جد تو به ج گویند: با صفاتشان آنان را می بشناسد؟ مردم می

آنان شک داشته باشد؟  هگوید: آیا کسی هست به جز این را بگوید یا دربار دو دفن نشده است. می

شود و  شوند، سپس خبر در میان مردم پخش می نمی  گویند: خیر. پس تا سه روز بیرون آورده می

                                           
 ).٥٢/٣٧٩) (٣٦/٢٤: (البحار)، ١/٥٨: (عیون األخبار)، ١/٣٦٤: (الدین کمال -١

 دالئل)، ١٤٦: (الدین کمال)، ١/٦١: (عیون األخبار)، ٣/٥٨٤) (١/٤٧٦: (إثبات الهداةاگر خواستی نگاه کن:  -٢

 ).٣/١٢٠: (نورالثقلین)، ٢٣٨: (اإلمامة
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ر را بکنید و گوید: قب زند و به افراد معروف خود می گردد و دیواران قبر را کنار می مهدی حاضر می

رسند. جسد آنان بیرون آورده  کنند تا به آنان می هایشان قبر را می آنان را بیرون بیاورید. پس با دست

شود.  هایشان کنار زده می شوند که هنوز تر و تازه هستند و صورتشان بهم نخورده است، کفن می

ای ببرند، پس بر  پوسیده دهد تا آنان را بر سر درخت خشک و بزرگ و سپس امام زمان دستور می

شوند، بر اثر آن، درخت خشک و پوسیده زنده  روی آن درخت خشک و پوسیده به صلیب زده می

شوند. پس آنان که محبت آنان را دارند،  های درخت بلند می روید و شاخه گردد و برگهایش می می

گار شدیم که محبت آنان گویند: به خدا قسم این شرافت و کرامت آنان است و به درستی ما رست می

ئ یک دانه محبت آنان را در دل دارد و  داریم، و به آن کسانی که به اندازه را داریم و آنان را دوست می

آنان   شوند که دارانشان حاضر می ی دوست شود. در نهایت همه خودش را پنهان نموده، خبر داده می

زند: هر آن کسی که رفیقان  کشد و ندا می د میشوند. منادی مهدی فریا بینند و دچار فتنه می را می

شوند: یک دسته آنان را  دارد، در یک طرف قرار گیرد. مردم به دو دسته تقسیم می پیامبر را دوست می

داران آنان  کنند. پس مهدی از دوست ی دیگر خودشان را از آنان تبرئه می دارند و دسته دوست می

!  گویند: ای مهدی آل رسول الله ن دو اعالم دارند. در جواب میبرائت خودشان را از آ  خواهد که می

کنیم، و ما ندانستیم که آنان نزد خداوند و نزد تو از چنین منزلت و  ما خود را از آنان تبرئه نمی

جایگاهی برخوردارند، و اینک فضل و بزرگواری آنان برای ما مشخص شد، حال آیا اکنون خود را از 

ی  وسیله  ای دارند و درخت خشکیده بره که ما دیدیم که هنوز جسدهای تر و تازه یم کن آنان تبرئه می

کنیم و از هر آن کسی که ایمان به تو  آنان زنده شد؟ بلکه به خدا قسم ما خود را را از تو تبرئه می

کسی که  کنیم از آن کنیم و همچنین اعالن برائت می اعالم برائت می ،دارد  آورده و آنان را دوست نمی

چه را که آورد. مهدی دستور  آنان را به صلیب آویخت و از قبرشان بیرون آورد و بر سر آنان آورد آن

های خرمای  وزد و تمام دوستداران ابوبکر و عمر را مانند تنه باد سیاهی بر سر آنان می  دهد که می

ورند و به اذن خداوند آنان را دهد تا آنان را از روی صلیب پایین بیا کند، سپس دستور می پوسیده می

ی دورانها را برای آن مردم نقل  دهد تا مردم جمع شوند، سپس داستان همه کند و دستور می زنده می

و جمع نمودن هیزم آتش ابراهیم و به چاه انداختن   کند، حتی داستان قتل هابیل پسرآدم می

 إ عذاب جرجیس و دانیالیوسف و حبس یونس در شکم ماهی و قتل یحیی و صلیب عیسی و 
و زدن سلمان فارسی و روشن کردن آتش در باب امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین برای 

سوزاندنشان و زدن دست فاطمه صدیقه کبری با کتک و ضربه زدن شکم فاطمه و اسقاط محسنش، 
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و سم ریختن در غذای حسن و کشتن حسین و سربریدن فرزندان و عموزادگان و انصار و اعوانش و 

و ریختن خون آل محمد و هر خون دیگری که ریخته شده و   فرزندان رسول خدا اسیر نمودن

هنگام قیام قائم ما، همه و   نکاح حرام و هر خبث و فاحشه و گناه و ظلم و خیانت از عهد آدم تا به

خطای خود   کند و آنان به کند. در نهایت ابوبکر و عمر را قانع می را برای آن جمع بازگو می  همه

اند، از  به حاضرین نموده  در مقابل ظلمی که  دهد که کنند. سپس در آن موقع دستور می راف میاعت

دهد از زیرزمین  زند، و دستور می شود. سپس آنها را بر روی درختی به صلیب می  آنان قصاص گرفته

و خاکستر  وزد بادی می  دهد که سوزاند، سپس دستور می آنان و درخت را می  آید که آتشی بیرون می

برد. مفضل گفت: ای سرورم! این آخرین عذاب آنان است؟ گفت: هیهات ای  آنان را به دریا می

و صدیق اکبر،   شوند و در حضور سرور بزرگ محمد رسول الله مفضل! به خدا قسم آنان زنده می

ضر فاطمه، حسن، حسین، ائمه و هر آن کسی که ایمان درست داشته و یا کفر خالص داشته، حا

شوند و  شود، حتی آنان در هر شب و روز هزار بار کشته می شوند و از آنان قصاص گرفته می می

 .١خواهد داند و می چه که خدایشان می شوند برای آن سپس برگردانده می

دهد آن باشد که با مادر مؤمنان عائشه  شاید دومین کاری که مهدی بعد از آن انجام می

 دهد. انجام می لصدیقه

کند، حمیراء  : اما وقتی قائم ما ظهور می گفته  عبدالرحیم قصیر از ابوجعفر روایت نموده که

شود تا حد را بر او اجرا نماید، و تا به جای دختر محمد از او انتقام  (عائشه) به او برگردانده می

  مادر ابراهیم  هب  کند؟ گفت: به خاطر تهمتی که بگیرد. گفتم: فدایت شوم، چرا حد را بر او اجرا می

محمد را به   نسبت داد. گفتم: چگونه خداوند آن را برای قائم به تأخیر انداخته؟ گفت: خداوند

 .٢کند رحمت مبعوث کرده و قائم را به نقمت مبعوث می

صاحب ما نقمت و انتقام گیرنده خواهد بود، دیگر بعید نیست که شیعه   که این  به  پس با توجه

کنند که با نقمت بودنش مناسبت داشته باشند، دیگر لطف خدا و عدل ایشان را  روایاتی را وضع

 خواهی او را نقمت شیعه بگو. فراموش کنند، و اگر دقت بیشتر می

  : هرگاه قائم آل محمد ظهور کند، پانصد نفر از قریشیان را زنده گفته  از صادق روایت شده که

زند، سپس  کند و گردنشان را می د نفر دیگر را آماده میزند، و سپس پانص کند و گردنشان را می می

                                           
 ).٥٣/١٢: (البحار -١

 ).٢٥٦( دالئل اإلمامة:)، ٣/٤٩٨: (إثبات الهداة)، ٥٢/٣١٤: (ارالبح)، ٢/٢٦٧: (علل الشرایع -٢
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کند. گفته شد: آیا تعداد اینها به این اندازه  که شش بار این کار را تکرار می پانصد نفر دیگر، تا این

 .١گردند رسد؟ گفت: بله از میان خود و بردگانشان انتخاب می می

این طاغی برسانید، به خدا قسم اگر محمدی، یا نزد   گویند: ما را به قریش می  در روایتی آمده که

 .٢داد بود چنین کاری را انجام نمی علوی و یا فاطمی می

کند، در  قائم ظهور می  اند: وقتی که و این مصداق روایت شیعه است که از صادق روایت نموده

چیزی را میان ایشان و عرب و قریش به جز شمشیر هیچ چیز دیگری وجود ندارد، و به جز شمشیر 

 .٣گیرد از آنها نمی

گویند، به این  گونه روایات قول جالبی دارند که آن را رجعه می شیعه در تفسیر و توضیح این

گرداند، گروهی را  معنی که خداوند گروهی از مردگان را به صورت و شمایل خودشان به دنیا برمی

 .٤باشد مهدی میگرداند، و این به هنگام ظهور  ذلیل و گروه دیگری را عزیز می

ما جای بحث این عقیده نیست، اما بحث خود را طبق روایات شیعه   به هر حال این کتاب

 دهیم. ی عملکرد مهدی به هنگام خروج، ادامه می درباره

  ی آن روایت چه ! درباره گوید: به رضا گفتم: ای فرزند رسول الله  از هروی روایت شده که

های قاتالن حسین را  کند، بچه قائم ظهور می  شده که گفته: وقتی کهگویید که از صادق گزارش  می

 رساند؟ اند، به قتل می به جای کاری که پدرانشان انجام داده

 .٥گفت: بله چنین است

قائم ظهور   گفت: وقتی که می  گوید: از ابوجعفر شنیدم که  از بدر بن خلیل ازدی روایت شده که

گویند:  ها به آنان می اند. رومی فرستد، اما آنان به روم فرار کرده شام میامیه در  کند به دنبال بنی می

آویزند و وارد روم  گذاریم وارد روم شوید تا به دین نصرانی نگروید. صلیبها را به گردنشان می نمی

کنند. اصحاب قائم  روند، طلب صلح و امان می یاران قائم نزد آنها می  شوند. پس وقتی که می

                                           
: إثبات الهداة)، ٤٣١: (إعالم الوری)، ٣٤٩، ٥٢/٣٣٨: (البحار)، ١٥٥: (غیبة النعمانی)، ٣٤٣: (اإلرشاد -١

)٥٤٠، ٣/٥٢٧.( 

 ).٣/٥٣٩: (إثبات الهداة) و نیز نگاه کن ٥٢/٣٤٢: (البحار)، ٢/٥٧: (تفسیر العیاشی -٢

 ).٣/٥٤٠: (إثبات الهداة)، ٥٢/٣٥٥: (البحار)، ١٥٥: (غیبة النعمانی -٣

 ).١٠٤: (عقائد اإلمامیة -٤

: إثبات الهداة)، ٥٢/٣١٣) (٢٩٨، ٢٩٦، ٤٥/٢٩٥( البحار:)، ١/٢٤٧: (عیون األخبار)، ١/٢١٩: (علل الشرایع -٥

)٥٣٠، ٤٩٧، ٣/٤٥٥.( 
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کنیم. گفت: پس آنان اسیران را تحول  که اسیران ما را تحویل ندهید، صلح نمی : تا اینگویند می

 .١دهند می

جنگند: اهل مکه، مدینه،  : سیزده شهر و طائفه و گروه با قائم می گفته  از صادق روایت شده که

 .٢شام، بنوامیه، اهل بصره، دمیسان، کردها، اعراب، ضبه، غنی، باهله، ازد و اهل ری

 امام زمان در کوفه حکایاتی دارد، از جمله:

ای  رود؛ ده هزار و خرده کند، رو به کوفه می : وقتی قائم ظهور می گفته  از باقر روایت شده که

گویند: از  شوند که آنها را بتریه گویند، آنان به امام زمان می از آنجا خارج می  با اسلحه  انسان، همراه

برگرد، زیرا ما نیازی به فرزندان فاطمه نداریم. پس امام زمان شمشیر را بر  ای به آنجا آمده  هر کجا که

شود، در آنجا  رساند، سپس وارد کوفه می گیرد تا آخرین نفرشان را به قتل می علیه آنها بکار می

جویان آنجا را به قتل  کند و جنگ ها را خراب می رساند، ساختمان ی منافقین را به قتل می همه

 .٣گردد راضی می  ، تا خداوندرساند می

ی  انجامد و این مختصر کوتاه درباره واقع امر این است که در برگیری مسئله مهدی به طول می

ی مهدی ذکر نمودم به حدی کوتاه و  چه که من درباره مهدی قطره به دریا است، و من یقین دارم آن

طوالنی نمودن بحث هم بیم دارم  مختصر است که به بحث اخالل وارد نموده است، و همچنین از

که خواننده را خسته کند، زیرا این کتاب ما چنان که در مقدمه گفتیم، مسئله امامت را به طور 

 دربار مختصر بیان می
ً
مهدی شیعه بحث مستقلی خواهیم  هکند، اّما اگر خداوند طول عمر دهد بعدا

 .-انشاءالله -داشت 

 ند آمدپس از مهدي دوازده مهدي دیگر خواه
ی مهدی به پایان ببرم، در اینجا برخی از روایات شیعه را که مرتبط  پیش از آن که بحث خود را درباره

اند و از  کنم که یقین دارم بیشتر خوانندگان این کتاب آنها را نشنیده به موضوع مهدی هستند، ذکر می

 اند. آنها اطالع پیدا نکرده

                                           
 ).٣/٤٥٠: (إثبات الهداة)، ٣٨٨، ٥٢/٣٧٧: (البحار)، ٣٤٣: (العیاشی)، ٥١: (روضة الکافی -١

 ).٣/٥٤٤: (إثبات الهداة)، ٥٢/٣٦٣: (البحار -٢

شوند،  ) (بتریه گروهی از زیدیه هستند که به مغیره بن سعید نسبت داده می٥٢/٣٣٨: (البحار)، ٣٦٤: (اإلرشاد -٣

 ).٣/٥٢٨: (إثبات الهداة)، ٤٣١: (إعالم الوریاین سعید ملقب به ابتر بود)، 
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  ام که ! از پدرت شنیده صادق گفتم: ای فرزند رسول اللهگوید: به   از ابوبصیر روایت شده که

مهدی دیگر خواهند آمد. گفت: پدرم گفته دوازده مهدی دیگر نه   گفت: پس از قائم دوازده می

مردم را به دوست داشتن ما و   دوازده امام دیگر خواهند آمد، آنها گروهی از شیعیان ما هستند که

 .١خوانند شناختن حق ما فرا می

 .٢و در روایتی آمده: پس از قائم دوازده مهدی دیگر از فرزندان حسین خواهند آمد

  فرموده: ای علی! پس از تو دوازده امام به  فرمود: پیامبر  روایت شده که  از امیرالمؤمنین

آیند و پس از آنان دوازده مهدی خواهند آمد. تو ای علی! اولین نفر از میان دوازده  ی ظهور می صحنه

 .٣امام هستید

گفت: به خدا قسم، مردی از میان ما اهل بیت پس از مرگش سی صد و نه سال   از باقر روایت شده که

 .٤دهد؟ گفت: پس از مرگ قائم شود. گفتم: این در چه مقطع زمانی رخ می میمالک و پادشاه زمین 

باره  اند و در این شیعه در جواب و رد این اشکال یا باتالق دچار اضطراب و ناهماهنگی شده

 .٥اند که شایسته بحث نیستند توجیهاتی را ذکر نموده

ماند و  وقوع قیامت باقی میتعجب اینجاست که این مهدی مورد بحث ما تا چهل روز قبل از 

 .٦کند فوت نمی

کردیم و   ها اشاره بدان  کردند که ی دوازده مهدی پس از قائم بحث می همه آن روایاتی که درباره

 باید در فاصله این  روایت آن شخصی از اهل بیت که سیصد و نه سال مالک زمین می
ً
شود، حتما

 .چهل روز باقی مانده از عمر دنیا واقع شوند!

تر این جا است که آن چهل روز پس از فوت قائم مخالف روایات شیعه است که   شگفت

گوید:  باشد، مانند این روایت شیعه از صادق که می گاه از حجت خالی نمی گویند: زمین هیچ می

                                           
 ).٥٣/١٤٥: (البحار)، ٣٣٥: (الدین کمال -١

 ).٢٨٥: (غیبة الطوسی)، ٥٣/١٤٨: (البحار -٢

 ).٥٣/١٤٨) ٣٦/٢٦١: (البحار)، ١٠٥: (غیبة الطوسی -٣

: غیبة الطوسی)، ٢٣١: (غیبة النعمنی)، ٥٣/١٤٦: (البحار)، ١٣٠: (مختصر البصائر)، ٢/٣٥٢: (تفسیر العیاشی -٤

 ).٢/٤٦٥: (البرها)، ٢٥٧: (االختصاص)، ٢٨٦(

بعد  فی أنه هل، باب اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة) و کتاب: ٥٣/١٤٨: (البحاری بیشتر:  جهت مراجعه -٥

 )، (حاشیه).٢٨٥: (غیبة الطوسی)، ١/١١٠: (إثبات الهداة)، ٣٩٢تألیف حر عاملی: ( دولة المهدی دولة أم ال؟

: البصائر)، ١/٣٢٩: (الکافی)، ٢٣٦: (المحاسن)، ٢٢٠: (الدین کمال)، ٤٣٥: (إعالم الوری)، ٣٤٥: (اإلرشاد -٦

 ).٢١٨، ١٤٦: (غیبة الطوسی)، ١/١١٠: (إثبات الهداة)، ١٤٦، ٥٣/١٤٥)، (٢٣/٤١: (البحار)، ١٤١(
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 .١برند باشد که مردم در مسائل به او پناه می زمین تنها یک روز بدون امامی از ما اهل بیت نمی

گوید: اگر برای یک ساعت زمین خالی از  باشد، باقر می نها یک ساعت خالی از امام نمیبلکه ت

 .٢سازد امواج روبرو می  امام باشد، زمین همچون دریا ساکنانش را با

باشد؟ گفت: اگر زمین یک  اند که از صادق سؤال شد: آیا زمین بدون امام می شیعه روایت نموده

 . ٣گردد صاف می  میشهساعت بدون امام باشد، برای ه

از رضا   باره تواند بدون امام باشد، هنگامی که در این بلکه زمین برای کمتر از یک ساعت نیز نمی

 .٤سازد سؤال شد؟ گفت: اگر یک لحظه زمین از امام خالی شود، ساکنانش را با خاک یکسان می

باشد، و  یکی از آن دو امام گفت: اگر مردم تنها دو نفر باشند، باید   از صادق روایت شده که

میرد امام است تا هیچ کسی نزد خداوند نتواند دلیل بیاورد که بدون امام بر روی  آخرین کسی که می

 .٥زمین زندگی کرده است

نیز در میان ائمه جای اختالف است، در روایت محمد بن   آید این مسئله گونه که برمی بلکه آن

آیا زمین بدون امام خواهد بود؟ گفت خیر.  :گوید: به او گفتم  فضیل از ابوالحسن رضا آمده که

که خداوند بر اهل  زمین بدون امام نخواهد بود مگر این  کنیم که گفتم: ما از ابوعبدالله روایت می

 گردد. شود وگرنه زمین صاف و یکسان می زمین غضبناک شود. گفت: خیر بدون امام نمی

خدا، تنها یک ساعت بدون امام نخواهد بود وگرنه صاف و  گفت: پناه بر  در روایتی آمده که

 . ٦شود یکسان می

                                           
 ).١/١٣٠: (إثبات الهداة)، ٥٣، ٥٠، ٢٣/٤٢: (البحار)، ١٥٠، ١٤٣: (البصائر)، ٢٢١: (الدین کمال -١

 ).٣٥، ٢٣/٣٤: (البحار)، ١٢٤: (البصائر)، ٨٨: (غیبة النعمانی)، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤: (الدین کمال -٢

: غیبة النعمانی)، ١٤٢، ١٣٢، ٩٩: (غیبة الطوسی)، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤: (الدین کمال)، ٧٧، ٧٦: (الشرایع علل -٣

)، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٨، == ٢٤، ٢٣/٢١: (البحار)، ١٤٤: (البصائر)، ٢٤٧، ١/٢٤٦: (عیون األخبار)، ٨٩(

 ).١/٢٤٥: (المناقب

علل )، ٢٣/٢٩: (البحار)، ١٩٧: (الدین کمال)، ١٠٦، ١/١٠١: (إثبات الهداة)، ١/٢٤٧: (عیون اخبار الرضا -٤

 ).١٤٤: (البصائر)، ٧٧: (الشرایع

، ٥٢، ٤٣، ٣٦، ٢٢، ٢٣/٢١: (ارالبح)، ١٣٤: (البصائر)، ١٣٥، ١٣٤، ١١٧: (الدین کمال)، ٧٦: (علل الشرایع -٥

 ).١/٨٠: (إثبات الهداة)، ١/١٨٠: (يالکاف)، ٥٣

: علت تقیه را برای این إثبات الهداة)، (صاحب ١۰۶، ١٠٥، ١٠٠، ١/٧٨: (إثبات الهداة)، ١/١٧٩: (يالکاف -٦

دانم فرق میان این قول چیست تا یکی از آنان با تقیه تعلیل کنیم و آن یکی بدون تقیه)،  روایت ذکر نموده (من نمی

 ).۲۸، ۲۳/۲۴: (البحار)، ۹۹: (غیبة النعمانی)، ۱۵۰: (عیون األخبار)، ۷۷: (علل الشرایع
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 .١باره بسیار فراوان هستند روایات در این

آیند و همچنین روایت آن  دانند که قائل به روایات آن دوازده مهدی که پس از قائم می شیعه بعید نمی

پایه و اساس  ن چهل روز باشد. همانا بیکند، در فاصله ای مرد از اهل بیت که سیصد و نه سال حکم می

بودن این ادعا برای همگان واضح و روشن است، زیرا روایات از خالی نبودن زمین از امام نه از مهدی 

اند، شاید در قول صادق چنان که در روایت اولی از ابوبصیر نقل شد که گفت: گفته: دوازده  بحث رانده

، و غیر ٢باشد که گفت: زمین از امام در میان ما اهل بیت خالی نمی دوازده امام، یا روایت رضا  مهدی نه

باشد  که آن مدت باقی مانده از عمر دنیا که چهل روز می این روایات دلیلی بر این تفاوت باشد، چرا 

 کند. شود چه رسد به آن مردی که سیصد و نه سال حکم می های دوازده مهدی نمی ی دوران شامل همه

ترم برای تو روشن شد که بر این ائمه (رحمهم الله) از اهل بیت دروغ بسته شده ی مح خواننده

داند، بدون شک آنان مردمانی صالح و  است و دروغهایی به آنها نسبت داده شده که تنها خدا می

 مربوط به پاک بوده
ً
نی باشد، و افتراهای فراوا آنان نمی  اند، اما اقوالی به آنها نسبت داده شده که اصال

همگی نزد خداوند جمع خواهند شد (چه افتراکنندگان و   به آنها نسبت داده شده است و براستی که

 کند. مترجم). چه ائمه نزد خداوند حاضر خواهند شد و خداوند به حساب همگی رسیدگی می

 بله دین تا روز قیامت باقی خواهد ماند و علمای صالح آن را برای نسل آینده نقل خواهند کرد،

ای گروهی برای  خداوند دستور فرموده که از اهل ذکر و علم سؤال شود و دستور فرموده: از هر فرقه

کسب علم و فقه خارج شوند تا قوم خویش را به هنگام رجوع از عذاب خداوند بترسانند و شاید آنها 

ر کسی است و ه  هم پند و عبرت گیرند، و خداوند اهل علم را به کسانی مخصوص تخصیص نداده

 تواند اهل علم باشد. می

در دو باب آینده حقیقت موضوع برای تو روشن خواهد شد، که آیا در قرآن و سنت نص بر ائمه 

وال حول وال دوازدگانه وجود دارد یا خیر؟ خداوند کمک کننده است و توکل ما فقط بر او است 

 .قوة إال باهللا العيل العظيم

                                           
 ١١٨که در آن  الضطرار إلی الحجة وأن األرض ال تخلو من الحجةا، باب ٢٣برای مثال نگاه کن: البحار: (مجلد  -١

) و باب ششم که در آن ده روایت ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٧)، و پس از آن (١/٧٧: (إثبات الهداةروایت ذکر نموده، 

، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٨٤، ٣٣١: (البصائر)، ١٣٤، ١٣٢، ١١١: (غیبة الطوسیذکر شده است، 

) و پس از آن، ١/١٧٨: (الکافی)، ١٥٧: (أمالی الصدوق)، ٣٧٠، ٤/٣٦٩) (٣/٤٤: (رالثقلیننو)، ٥١٦، ٥١١

 ).٦٩٥، ٢٢٥، ١٩٤: (الدین کمال)، ٩١، ٨٧، ١٩غیبة النعمانی: (

 ).١/١١٠: (إثبات الهداة)، ٢٣/٤٢: (البحار)، ١٣٣: (الدین کمال -٢
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 خالصه باب اول
دهد این است که: آن  ای که در این باب به ما دست می خواننده محترم! آن نتیجهبدون شک ای 

را واجب دانسته و نام   ی پس از رسول الله ی امامت را وضع نموده و نص بر ائمه کسی که عقیده

نسبت داده است، خدا و  ‡ و به ائمه  ، رسول الله خداوند  ائمه را تعیین نموده و همه را به

 ائمه از آن بری هستند.  رسولش و

گویم: آن کسی که این عقیده را وضع کرده، نتوانسته اثبات کند که نص بر فرض بودن این  می

افتند و بعضی از آنها بعضی دیگر را نابود  جان هم می  عقیده کی بوده است؟ و البد باطل به

روایاتی که گروههای شیعه وضع  چگونه این هزاران  ما دیدیم و دانستیم که  که این  کنند، نظر به می

اند با سیر تاریخ تعارضی کلی دارند، و این روایات پس از مرگ هر امامی در تعارض هستند، و  کرده

ی با  چگونه بزرگان یاران ائمه در تعیین امام بعدی دچار اختالف شدند و در نتیجه  دانستیم که

 اختالف و از هم پاشیدگی روبرو شدند.

ی ائمه  اند که سلسله و غریب این است که امامیه این همه روایات را وضع کردهاز مسائل عجیب 

روایات،   کنند، اما باز با وجود این همه تا مهدی تعیین می  و اسماء ائمه را پس از رسول الله

گوید:  کند. اینک خوئی می آید و وجود نص بر اسماء این ائمه را نفی می بزرگترین مرجع معاصر می

اند که  اند، تعداد ائمه را برای ما تعیین کرده تی که از طریق خاصه و عامه به دست ما رسیدهروایا

اند، تا امکان وجود شک  دوازده امام هستند اما نام آنها را یکی پس از دیگری برای ما تعیین ننموده

مقتضی در امام بعدی پس از درگذشت امام قبلی وجود نداشته باشد، زیرا مصلحت در آن زمان 

حتی نزد یاران آن امام  نام ائمه   کند که مخفی ماندن آن امام نزد مردم است، بلکه مصلحت اقتضا می

در سایر موارد مورد اتفاق واقع   همین قضیه  درستی که  جز یاران صاحب اسرار هم مخفی بماند، و به

گاهی دارد  همه  به  است و این تنها خداوند است که  شده  .١چیز آ

صاحب بزرگترین موسوعه   معلوم است او نزد شیعه از چه جایگاهی برخوردار است که  خوئی (کهآیا 

 که ما در مقدمه این باب ذکر نمودیم؟  علم رجال نزد شیعه است) آگاهی نداشت بر هیچ یک از روایاتی

 خداوند راست فرموده: 

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا  .]٨٢[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�

.»کردند شد اختالفات فراوانی را در آن مشاهده می اگر این قرآن از طرف غیر خداوند نازل می«

                                           
 ).۲/۴۵۲: (ج: صراط النجاة -١



 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم  
 امامت در قرآن

 امامت در قرآن
تقوی و اخالق   ی تقوی، اخالق نیک و تشویق و ترغیب به در قرآن کریم صدها آیه وجود دارد که درباره

کنند، مانند: صبر، توبه، استغفار، نیکی، عفو و گذشت، صدق و راستی، امانت و حیا،  فاضل بحث می

  شده  آیه بحث راندهشکر در بیشتر از هفتاد  هشکر، حفظ چشم در مقابل حرام و غیره. برای مثال دربار

  دانیم که شکر از ارکان و اصول دین نیست و تنها جزء تقوای درونی و اعمال فاضله است. و ما می

این   به این معنی نیست که شکر تنها فضیلتی است که  و اینکه شکر را بعنوان مثال ذکر نمودیم

اند، بلکه به این معنی است که منزلت و جایگاه شکر کمتر  آن نازل شده هتعداد فراوان از آیات دربار

 ذکر نمودیم، نیست.  هاز جایگاه بقی
ً
 اخالق فاضله و نیکی که قبال

ای از  فضیله هاید که اگر قرآن کریم این همه آیات را دربار را درک نموده  بدون شک شما این نکته

تر صدها آیه را در مورد ارکان اسالم ذکر کند، و  ق اولیفضائل اعمال ذکر نموده است باید به طری

 ی هیه را دربارآها  نماز و زکات و ده ههمین طور هم هست، بدرستی قرآن کریم صدها آیه را دربار

، ‡ ها آسمانی، پیامبران ی ایمان به مالئکه، کتاب ذکر نموده است، چنانکه دربارهروزه و حج 

 تعداد آیات را ذکر نموده است. روز رستاخیز و قضا و قدر همین

باشد، آری آن امامتی  ی این مقدمه چه می ی محترم فهمیده که مراد ما از ارائه بدون شک خواننده

ی  باشد و بقیه که جایگاه آن را در مقدمه باب اول دانستید که نزد شیعه جزء بزرگترین ارکان دین می

به هنگام  اعمال به آن بستگی دارد و خداوند ارکان بدون آن مقبول نیستند و مدار قبولی تمام

بعثت انبیا و فرستادگان از آنان عهد و پیمان بر آن را گرفته، و علت خلق آسمان و زمین و بهشت و 

جهنم و افالک و عرش و کرسی و مالئکه و جن و انس و... و... تا آخر آنچه که در باب اول به نقل 

 هستند. های شیعه ذکر نمودیم، ائمه از کتاب
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در مورد آن چند برابر سایر   ای به این بزرگی و مهمی واجب بود که بدون شک دربرگیری مسئله

 ما زندگانی بسیاری از  ارکان دین، چه رسد به فروع دین و فضائل اعمال، آیات نازل می
ً
شد. مثال

به هنگام   ن، خداوندبینیم، اما با وجود آ انبیا را همراه با تفصیل و توضیح دعوتشان را در قرآن می

 ‡ تر از انبیا بعثتشان از آنها عهد و پیمان بر امامت ائمه نگرفته است، چه رسد به اینکه ائمه افضل
 باشند، چنانکه شیعه معتقد هستند. 

یعنی مسئله تفضیل ائمه بر  -مقداری به توضیح این مسئله بپردازیم   ما ن در اینجا اچاریم که

تا اشکال کسانی را دفع نماییم که از نسبت دادن این مسئله به شیعه سرباز  -انبیا از منظر شیعه 

 زنند و حاضر نیستند آن را به اهل تشیع نسبت دهند.  می

 ‡ي تفضیل ائمه بر انبیا  ي شیعه درباره بیان و توضیح عقیده
بدان که این مسئله جزء مسلمات و بدیهیات، بلکه جزء ضروریات مذهب شیعه است، و من گزاف 

کنم به چیزی که به آن عقیده نداشته باشند، شاید در ذکر برخی از  گویم و آنها را متهم نمی نمی

 روایات و اقوالشان در خصوص این مسئله، صحت و درستی ادعای ما تأیید شود. 

ی  را با سجده ÷ آدم  اند که گفته: هنگامی که خداوند روایت کرده / اشیعه از امام رض

کسی   مالئکه برای او تکریم کرد و او را داخل بهشت نمود؛ در آنجا به خود گفت: آیا خداوند

گاهی یافت، لذا او را صدا زد: ای آدم!   دیگری را بزرگتر از من خلق نموده؟ خداوند از درون او آ

ن و به ستون عرشم نگاه کن. آدم سرش را بلند کرد و به ساق عرش نگاه کرد، دید که سرت را بلند ک

مؤمنني وزوجته ـبن أبی طالب أمريال رسول اهللا علیاالاهللا حممد  الاله«بر آن نوشته شده: 

بجز الله، هیچ اله و «  .»فاطمه سيدة نساء العاملني واحلسن واحلسني سيدنا شباب أهل اجلنة..

باشد و  امیرالمؤمنین می ی خداوند است و علی فرستاده  بحق وجود ندارد و محمدمعبودی 

 .»همسرش فاطمه سرور زنان دنیا و حسن و حسین سروران جوانان بهشت هستند
فرمود: اینها جزء فرزندان تو   گفت: پروردگارا! اینها چه کسانی هستند؟ خداوند  آدم

کردم و بهشت  بودند، هرگز تو را خلق نمی تند، و اگر اینها نمیهستند و از تو و تمام مخلوق بهتر هس

کردم، پس مواظب باش با چشم حسودی به آنها نگاه نکنید  و جهنم و آسمان و زمینی را خلق نمی

 که در نتیجه آن، از جوار خودم بیرونت کنم. 

یطان بر او مسلط اما آدم با چشم حسودی به آنها نگاه کرد و تمنای جایگاه آنها را کرد، پس ش

شد تا اینکه از آن درختی که منع شده بود، خورد، و همچنین شیطان بر حواء بخاطر حسادتی که به 
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آنها را از   خداوند  فاطمه برد، مسلط شد تا اینکه مانند آدم از درخت ممنوعه خورد و در نتیجه

 . ١بهشت بیرون راند و آنها را از جوار خود به زمین فرستاد

شود، قرآن در میان ما نازل شد و  ما اهل بیت هستیم هیچ فرد دیگری با ما مقایسه نمی و گفت:

 . ٢معدن رسالت در میان ما است

و  ‡ از مخلوقات عهد و پیمان گرفته و از انبیاء  گفت: خداوند  روایت شده که / و از صادق

 . ٣اقرار نمایندطالب  بن ابی و والیت علی  فرستادگان عهد گرفته که به نبوت محمد

گفت: بدرستی کار ما دشوار و سخت شده و جز مالئکه مقرب و   و نیز از او روایت شده که

 . ٤کند پیامبر مرسل کسی به آن اقرار نمی

گفت: خداوند دین و علم خودش را پیش از اینکه زمین و آسمان و   و نیز از او روایت شده که

شند بر آب حمل نمود، پس وقتی که برای خلق مخلوقات جن و انس و خورشید و ماه وجود داشته با

: پروردگار شما چه کسی است؟  و از آنها پرسیده  ی آنها را در جلو خود حاضر کرده اراده نموده، همه

گفتند: تو   ، امیرالمؤمنین و ائمه بودند که نطق درآمدند رسول الله  پس اولین کسانی که به

حمل دین و علم را به آنها واگذار کرد. سپس به مالئکه گفت: اینها   پروردگار ما هستید. پس خداوند

  .٥باشند و اینها مسئول هستند حامالن علم و دین من هستند و اینها امنای من در میان مخلوقاتم می

از پیامبران میثاق گرفت و فرمود: مگر من خدای   گفت: خداوند  روایت شده که / از باقر

و علی امیرالمؤمنین نیستتند؟ گفتند: بله. پس نبوت برای آنها   شما نیستم و محمد رسول الله

  ثابت شد، و از پیامبران ألوالعزم پیمان و میثاق گرفت که من پروردگار شما هستم و محمد رسول

ی  س از فوتش والیان امر و مخزن علم من هستند، و به واسطهخدا و علی امیرالمؤمنین و اوصیاء او پ

سازم و به  ی او دولت خودم را ظاهر می بخشم، و به وسیله مهدی پیروزی را به دین خودم می

گیرم، و مردم بخواهند یا نخواهند به واسطه مهدی پرستش خواهم  ی او از دشمنانم انتقام می واسطه

نه اقرار نمود و نه انکار، پس عزیمت  ÷ هدیم ای پروردگارا! اما آدمشد. گفتند: اقرار نمودیم و شا

                                           
 ). ٤٢: (معانی األخبار)، ٢٦/٢٧٣)، (١٦/٣٦٢)، (١١/١٦٤: (ارالبح)، ١٧٠: (عیون األخبار -١

 ). ٦٨/٤٤)، (٢٦/٢٧٩: (البحار)، ٢٢٥: (عیون األخبار -٢

 ). ٢٦/٢٧٢( البحار)، ٦٤: (أمالی الطوسی -٣

-١٩٥-١٩١-١٨٤-١٨٣-٢/٧١: (البحار)، ٢٠٨: (الخصال)، ٢٦٦: (إعالم الوری)، ١١٥: (معانی األخبار -٤

٦٧/٢٤٩)، (٥٣/٦٩-٨١)، (٢٦/٢٧٣)، (٢٥/٣٤٧)، (١٠/١٠٢)، (١٩٧-١٩٦ .( 

 ). ١/١٣٣: (الکافی)، ٥٧/٩٥)، (٢٦/٢٧٧)، (٣/٣٣٤: (البحار)، ٣٣٤: (توحید الصدوق -٥
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 هبرای این پنج نفر از پیامبر (نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد علیهم الصاله و السالم) دربار

 فرماید:  مهدی ثابت شد و آدم عزم اقرار نداشت، و این است فرموده خداوند متعال که می

ٓ َعِهدۡ  َولََقدۡ ﴿   .]۱۱۵[طه:  ﴾١١٥ امٗ َعزۡ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  َولَمۡ  فَنَِ�َ  ُل َ�بۡ  ِمن َءاَدمَ  إَِ�ٰٓ  نَا

 .»میافتیفراموش کرد و در او عزمی استوار ن )را آنپس (م، ین به آدم سفارش کردیش از ایپ  که و به راستی«
 . ١یعنی آدم عزیمت را ترک کرد

: در صحف تمامی انبیاء از والیت علی بحث شده است،  روایت شده که گفته / از ابوالحسن

بن  و والیت وصیش علی  به نبوت محمد  که خداوند هیچ پیامبری را مبعوث ننموده، مگر این

بن ابیطالب  و والیت علی  (یعنی از آنها عهد گرفته که اقرار به نبوت محمد ٢ابیطالب نباشد

فرمود: ای علی! خداوند هیچ پیامبری را مبعوث   روایت شده که  رسول الله مترجم) و از -نمایند 

 . ٣خواسته باشد یا نباشد  ننموده مگر اینکه او را به والیت تو دعوت نموده است، خواه

میثاق گرفته که به والیت علی   روایت شده: خداوند تبارک و تعالی از پیامبر / و از باقر

 . ٤اقرار کند

فرمود: نبوت هیچ پیامبری تکمیل نشده تا اینکه والیت من و   روایت شده که  ل خداو از رسو

اند، پس به اطاعت و والیت  والیت اهل بیتم بر او عرضه نشده و اهل بیتم در جلو آنها نمایان نشده

 . ٥اند آنها اقرار نموده

ت حق و فضیلت ما روایت شده که گفته: هیچ پیامبری نبی نشده، مگر به شناخ / و از صادق

 . ٦بر سایر مردم نباشد

: والیت ما والیت و دوستی خداوندی است که هیچ پیامبری  روایت شده که گفته / و از باقر

 . ٧را بجز به آن مبعوث نکرده است

                                           
)، ١٢٢: (علل الشرایع) ٣/٣٢٣: (الصافی)، ٣/٤٥: (البرهان)، ١/٣١٩: (تأویل األیات)، ٢١: (بصائر الدرجات -١

 ). ٢٦/٢٧٩: (البحار)، ٢/٨: (الکافی)، ٣/٤٠١: (نورالثقلین

 ). ٣٨/٤٦)، (٢٦/٢٨٠: (البحار)، ٢١: (البصائر -٢

 ).٣٤٣: (االختصاص)، ٢٦/٢٨٠)، (١١/٦٠: (البحار)، ٢١: (البصائر -٣

 ). ٢٦/٢٨١: (البحار)، ٢١: (البصائر -٤

 ). ٢٦/٢٨١: (البحار)، ٢١: (البصائر -٥

 ). ٢٦/٢٨١: (البحار)، ٥١: (البصائر -٦

  ).٧٧: (مفیدـأمالی ال)، ٦٣: (أمالی الطوسی)، ١٠٠/٢٦٢)، (٢٦/٢٨١)، (٢٧/١٣٦( البحار)، ٢٢: (البصائر -٧
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ای نزد من آمد و  فرمود: (هنگامی که به معراج برده شدم مالئکه  روایت شده که  از رسول الله

اند؟  بر چه چیزی مبعوث شده  ی قبل از خودت بپرس که پیامبران فرستاده شده گفت: ای محمد! از

پیش از من شما را بر چه چیزی مبعوث کرده است؟ گفتند: بر  گفتم: ای گروه پیامبران! خداوند

 . ١بن ابیطالب) والیت و دوستی تو و علی

  علم تمامی پیامبران است، خداوند به محمد  گفت: علم پیامبر  روایت شده که / از صادق

تر است یا برخی از  آن علم را نزد علی قرار داد. مردی گفت: آیا علی عالم  وحی کرد، پس محمد

به سوی برخی از یارانش نگاه کرد و گفت: خدا صدارس هر کسی را که بخواهد  / انبیاء؟ صادق

گوید: علی  ی علمش را نزد علی قرار داده است. او میتمام  گویم: رسول الله کند. به او می باز می

 . ٢تر است یا بعضی از پیامبران عالم

گفت: ما در حجر همراه ابوعبدالله بودیم، ابوعبدالله گفت: آیا   از سیف التمار روایت شده که

جاسوسی در اینجا   جاسوسی بر ما نظارت دارد؟ به طرف راست و چپ نگاه کردیم و گفتیم: نه

گفتم از  بودم به آنها می د ندارد. گفت: به خدای کعبه قسم، اگر من در میان موسی و خضر میوجو

 . ٣دانستند دادم که نمی تر هستم و خبرهایی را به آنها می هر دوی شما عالم

توانیم تمامی آن روایات را بیان کنیم،  باره بسیار فراوان هستند و ما نمی گویم: روایات در این می

باره وضع  خواهد، ذکر برخی از ابوابی که شیعه در این ای کسی که اطالعات بیشتر میشاید بر

 :  موارد ذیل نگاه کنید  توانید به به آنها مراجعه کند. از جمله می  اند، کافی باشد که کرده

باب: تفضیل ائمه بر انبیاء و تمام مخلوق، و اخذ میثاق از آنها و مالئکه و سایر مخلوقات، و 

 . ٤اند ی أوالعزم رسیده درجه  خاطر محبت آنها به  أوالعزم به  که این

 . ٥تر هستند عالم ‡ باب: اینکه ائمه از انبیاء

                                           
)، ٢/٥٦٣: (تأویل اآلیات)، ٤/١٤٧: (البرهان)، ٣٦/١٥٤)، (٣١٨-٢٦/٣٠٧: (البحار)، ١٢٥: (محتضرـال -١

 ). ٨٢: (المنقبة المائة

 ). ٢٦/١٩٥: (البحار)، ٦٢: (البصائر -٢

: الکافی)، ٣٨٠-٢/٣٧٩: (البرهان)، ١٩٦-٢٦/١١١)، (١٧/١٤٤)، (١٣/٣٠٠: (البحار)، ٦٣: (البصائر -٣

 روایت وجود دارد.  ٨٨) و در آن ٣١٩-٢٦/٢٦٧: (البحار)، ١/٢٦٠(

 روایت وجود دارد.  ١١) و در آن ٢٣١-٢٢٧: (البصائر)، ٢٠٠-٢٦/١٩٤: (البحار -٤

روایت ذکر  ٤٢) و در آن ١٢٠-١٠٩: (البصائرروایت ذکر شده است،  ٦٣)و در آن ١٧٩-٢٦/١٥٩: (ارالبح -٥

 شده است. 
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باب: اینکه جمیع علم مالئکه و انبیاء نزد آنها است، و اینکه هر آنچه که خداوند به انبیا بخشیده 

 . ١خودش را دارد به آنها نیز بخشیده است و هر امامی تمامی علم ائمه قبل از

 . ٢شود ائمه مستجاب می  باب: اینکه دعای انبیا با توسل و طلب شفاعت به

ها و شفا بخشیدن به کور و مریضی پیسی و تمامی  باب: اینکه ائمه قادر به زنده کردن مرده

 . ٣معجزات انبیاء هستند

زند، و  آنها سرمیشوند و کارهای عجیب و غریبی از  باب: اینکه ائمه پس از مرگ ظاهر می

 . ٤شوند آید، و مردگان اعم از مردگان دوست و دشمن برای آنها نمایان می ارواح انبیاء نزد آنها می

 توانید به مقدمه مراجعه کنید. ی باب اول ذکر نمودیم، پس می و غیر این ابواب که در مقدمه

 اند: و همچنین در این باره تألیفات مستقلی تألیف کرده

 ی: هاشم بحرانی.  . نوشتهضيل األئمة علی األنبياءتفمانند: 

 ی: مولی کاظم الهواز.  ، نوشتهتفضيل األئمة علی غري جدهم من األنبياءو 

 ی: مجلسی.  ، نوشتهتفضيل أمريالـمؤمنني علی من عدا خاتم األنبياءو 

 ی: دلدار لکهنوی.  نوشته تفضيل أمريالـمؤمنني علی من عدا خاتم األنبياء،و 

 . ٥ی: هشام البحرانی و غیره ، نوشتهتفضيل علی علی الوالعزم من الرسلو 

مخلوقی را بزرگتر از   گوید: واجب است عقیده داشت که خداوند صدوق در اعتقاداتش می

ترین مخلوقات نزد خداوند  ترین و محترم آنها محبوب  که و ائمه خلق نکرده است، و این  محمد

لم ارواح از پیامبران پیمان را گرفت، آنان نخستین اقرار کنندگان به هستند، و هنگامی که در عا

ما علم و   ی شناخت آن پیامبر در مورد پیامبر خداوند بودند، و خداوند به هر پیامبری به اندازه

تمام مخلوقاتش را   معرفت بخشیده است، و واجب است که اعتقاد داشت به اینکه خداوند

بودند نه آسمان و نه زمین و نه  و ائمه نمی  خلق نموده است، و اگر پیامبر و ائمه  بخاطر پیامبر

                                           
 روایت آمده.  ۱۶) و در آن ۳۳۴-۲۶/۳۱۹: (البحار -١

 روایت ذکر شده است.  ۱۳) و در آن ۲۷۴-۲۶۹: (البصائرروایت ذکر شده است.  ۴) و در آن ۳۱-۲۷/۲۹: (البحار -٢

 روایت ذکر شده است.  ۱۳) و در آن ۳۰۸-۲۷/۳۰۲: (البحار -٣

 روایت آمده است.  ۱۳) و در آن ۳۰۸-۲۷/۳۰۲: (البحار -٤

  ).۴/۳۵۸: (الذریعة -٥
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 . ١کرد بهشت و نه جهنم و نه آدم و نه حواء و نه مالئکه و نه هیچ موجود دیگری را خلق نمی

کید و تأیید نموده و گفته: بدان آنچه که صدوق  ی برتری  درباره /مجلسی قول صدوق را تأ

ی  پیامبر خاتم و ائمه (صلوات الله علیهم) بر تمام مخلوقات ذکر نموده است و اینکه ائمه از بقیه

ای است که هر کسی اخبار آنها را دنبال کند در مورد آن هیچ شک و  انبیاء بزرگوارتر هستند، مسئله

آن هستند که ما بتوانیم در اینجا ذکر  دهد، اخبار در این باره بیشتر از گمانی را به دل خود راه نمی

ها  ی اخبار در ابواب مختلف کتاب . و بقیه٢کنیم، و ما در این باب تعداد کمی از آنها را ذکر نمودیم

هستند، بخصوص باب: صفات أنبیاء و اوصاف آنها، باب: اینکه ائمه کلمه خداوند هستند،   پراکنده

تر هستند و باب: فضائل امیرالمؤمنین و فاطمه  مه از انبیاء عالمباب: ابتدای أنوار ائمه، باب: اینکه ائ

کند  الله علیهم اجمعین) و بیشتر امامیه بر این عقیده هستند، و هیچ کسی آن را انکار نمی (صلوات

 . ٣مگر کسی که جاهل به اخبار باشد

انبیاء و پیامبران  از  اند به اینکه ائمه آل محمد مفید گفته: گروهی از اهل امامیه جزم نهاده

 . ٤گذشته بجز پیامبر خاتم، بزرگوارتر هستند

اند که تعداد انبیاء و اوصیاء صد و بیست و چهار هزار پیامبر و صد و بیست و  شیعه روایت کرده

 چهار هزار وصی هستند. 

 . ٥و در روایتی آمده: صد و چهل و چهار هزار پیامبر و به همین تعداد وصی هستند

گیري شیعه در  یح اینکه در قرآن بحث و ذکري از ائمه وجود ندارد، و موضعبیان و توض
 برابر این حقیقت 

کنند، اما تنها یک آیه وجود ندارد  بحث می  بینیم از این پیامبران که ما در قرآن صدها آیه داریم و می

و چهل و چهار که از یکی از این اوصیاها بحث بکند، خواه صد و بیست و چهار هزار باشند یا صد 

                                           
 ). ٢٦/٢٩٧: (البحار)، ١٠٦: (اعتقاد به الصدوق -١

 نیز ذکر گردید.  -٢
ً
 یعنی باب تفضیل ائمه بر انبیاء...، آنچه که ما نقل کردیم تنها بعضی از روایات است، چنانکه قبال

 ). ٢٦/٢٩٧: (البحار -٣

 ). ٢٦/٢٩٨: (البحار)، ٤٢: (مقاالتـأوائل ال -٤

)، ٢٦٣: (الختصاصا)، ٣٣: (البصائر)، ٩٦: ()، اعتقادات الصدوق١٤٢: (أمالی الصدوق)، ٦٤٠: (الخصال -٥

)، ١٨/٣١٨)، (٣٧٢-١٦/٣٥٢)، (١٣/٤٠٥)، (٥٩-٥٨-٤١-٣٠-١١/٢٨: (البحار)، ١٠١: (السعود سعد

: مناقبـال)، ١٧٩: (کامل الزیارات)، ١٠١/٩٤)، (٩٢/٨٥)، (٦٠/٢٤٢)، (٤٠/٤٢)، (٣٩/٣٤٢)، (٢٧/٦(

)٣/٤٧ .( 
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ای وجود ندارد که بحث از مهمترین و افضل آنها بکند، و یک آیه هم وجود  هزار، بلکه تنها یک آیه

 بحث بکند.  ‡ندارد که از بزرگواری آنها بر انبیاء

 / قرآنی که هیچ چیزی را ترک نکرده و همه چیز را بیان نموده، چنانکه شیعه به روایتی از صادق
کید هستم به آنچه که در آسمان و زمین است، و به آنچه   کنند: بخدا قسم، من عالم می این نکته را تأ

که در بهشت و جهنم است، و به آنچه که واقع شده یا تا روز قیامت واقع خواهد شد، سپس سکوتی 

  دانم، و گفت: خداوند سان از کتاب خدا می کرد و کف دستش را باز کرد و گفت: آن را بدین

 فرماید: در قرآن بیان همه چیز وجود دارد.  می

کند،  گان سنگینی می و در روایتی آمده: سپس مقداری سکوت کرد و فهمید که این سخن بر شنوند

 . ١فرماید: در قرآن تبیان همه چیز وجود دارد ام که خداوند می پس گفت: از کتاب خداوند فهمیده

بندگان به آن نیاز داشته باشند، ترک ننموده است، تا و صادق گفته: خداوند هیچ چیزی را که 

آن، قرآن  هشد مگر اینکه خداوند دربار هیچ عبدی نتواند بگوید: کاش این مسئله در قرآن ذکر می

مترجم) این قرآن آسمان و زمین و  -. (یعنی قرآن جای ای کاش گفتن، همه را بسته ٢نازل نموده

و بهشت و جهنم و آنچه که در آن دو موجود است، در صدها  میان آنها و مخلوقات آسمان و زمین

بایست چیزی را که سبب و علت خلق این موجودات است که عبارت از  آیه ذکر کرده است، پس می

ائمه و امامت است، ترک نکند و آن را بهتر و بیشتر بیان کند، و بدرستی جایگاه امامت را فهمیدی و 

آن توضیح داده نشده است (منظور از کلمه شیر، درنده  هر نیز دربارحتی به اندازه شی  دانستید که

 باره هیچ بیان و توضیحی در قرآن ذکر نشده است.  مترجم) اما در این -است 

ی شیعه در  عقیده  در مقابل این حقیقت بزرگ که در خالی بودن قرآن از یک آیه راجع به

کید میبرخی از روای  که خصوص امامت نمایان است و این کنند، مانند:  ات صریح و روشن آن را تأ

گویند: چرا علی و اهل بیت در قرآن نامبرده  سؤال کرد: مردم می / روایت ابوبصیر که از صادق

در مورد   ، اما خداوند نازل شده  اند؟ صادق گفت: در جواب آنها بگویید: نماز بر پیامبر نشده

است، و زکات بر او   آن را تفسیر و توضیح داده  پیامبر و  سه رکعت و یا چهار رکعت سخنی نرانده

                                           
)، ٣٧٩-٢/٣٧٨: (البرهان)، ٩٢/٨٦)، (٤٧/٣٥)، (٢٦/١١١: (البحار)، ٣٥: (البصائر)، ٢/٤٣٠: (کشف الغمة -١

) و آیه سوره نحل ١٢/٣٢٧: (المیزان)، ٢/٢٨٨: (العیاشی)، ٣/١٥١)، الصافی: (٧٦-٧٤-٣/٧٣: (الثقلین نور

ۡ�َ ﴿آمده:   ].۸۹[النحل:   ﴾ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ

 ). ٩٢/٨١)، (٦٨/٢٣٧: (البحار)، ٢٦٧: (المحاسن)، ١٥٦-١/١٥١: (الصافی)، ٣/٧٤: (نورالثقلین)، ١/٥٩: (يالکاف -٢
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آن را  بیان ننمود که از هر چهل درهم یک درهم بپردازند تا اینکه پیامبر  نازل شد، اما خداوند

بیان کرد و حج بر او نازل شد... تا آخر روایت، که صادق در این روایت ذکر نموده که بیان امامت 

 . ١قرآن  ه از راهسنت است ن  علی از راه

حل این اشکال   اند تا از طریق آن بتوانند به شیعه در مقابل این حیقیقت به سه وسیله پناه برده

 شود.  می  اتجاهات از آن تعبیر داده  به  بپردازند که

ائمه و  ي  ي اول و تأویل بیشترین آیات قرآن براي اثبات نزول آنها درباره اصحاب نظریه
 امامت 

یه ای که آن آیات را خالی از بحث  اند، بگونه : این گروه بیشتر آیات قرآن را تأویل کردهاول ی نظر

اند  اند و یا کاری در همین راستا را انجام داده اهل بیت اعم از جایگاه و والیتشان... نگذاشته

و مخالفان  و یا در ذم دشمنان آنها اعم از صحابه  ای که این آیات به اهل بیت تعلق گرفته بگونه

 سان.  اند و... بدین مذهب آل بیت به گمان آنها نازل شده

در چارچوب د که آیات نای تأویل کن اند که الفاظ آیات را بگونه  اصحاب این نظریه تالش کرده

وضع نمودن  اند، دنبال کرده  زمینهآسانترین راهی که آنها در این  باشد، هماناهدف و مقصود آنها 

فاتحه تا انتهای   الله سوره  در تفسیر قرآن از ابتدای بسم  و ائمه است که  پیامبر احادیثی بر زبان

  باشند.  فلق و ناس بیان داشته هسور

از او سؤال » اهللا الرمحن الرحيم بسم«تفسیر  هاند که دربار روایت کرده / برای مثال از صادق

خداوند، میم: ملک خداوند. سؤال کننده شد؟ در جواب گفته: باء: بهاء و رونق خداوند، سین: سناء 

های خداوند بر مخلوقات و  چست؟ گفت: الف: آالء الله یعنی نعمت» الله«گوید: گفتم تفسیر  می

نعمت والیت ما. الم: ملزم کردن مخلوقات به والیت ما. گفتم: تفسیر هاء چیست؟ گفت: خوار و 

باشد. گفتم: الرحمن؟ گفت مهربانی خدا  و آل محمد می  ذلیل است آن کس که مخالف محمد

. این ٢باشند می  بر تمام مخلوقات. گفتم: الرحیم؟ گفت: مهربان به مؤمنین که شیعیان آل محمد

 ی ابتدای قرآن.  درباره

                                           
)، ١/٢٧٦: (العیاشی)، ١/٥٠٢: (نورالثقلین)، ٣٥/٢١١: (البحار)، ١/٤٤١: (إثبات الهداة)، ١/٢٨٦: (يالکاف -١

 ). ١/٤٤١: (إثبات الهداة)، ١/٤٦٢: (الصافی)، ١/١١٠)، تفسیر فرات: (١/٣٨٥: (البرهان)، ٤/٤١١: (میزانـال

: تأویل األیات الظاهرة)، ٣: (معانی األخبار)، ٩٢/٢٣١)، (٨٥/٥١: (البحار)، ١/٤٤: (البرهان)، ٢٣٠: (التوحید -٢

 ). ١/١٢: (نور الثقلین)، ١/٢٤(
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اند که جبرئیل خدمت  روایت کرده / ی انتهای قرآن: باز از صادق و روایت دیگری درباره

به او خبر داد که فالنی تو را سحر کرده و سحر را در چاه فالنی انداخته است، آمد و   پیامبر

همتای خودت است، را به سوی آن چاه بفرست بفرست تا آن   معتمدترین و بزرگوارترین شخصی که

آن سحر را از چاه بیرون آورد و به نزد رسول   سحر را برای تو بیاورد. گفت: پیامبر علی را فرستاد که

 . ١آورد... تا آخر روایت  الله

کنیم، زیرا در بیشتر  خودداری می  ی این نظریه هایی درباره ما از ذکر مثال  واقعیت این است که

گونه روایات  شوند، چرا که اغلب تفسیرها از این ی شیعه به آسانی یافت می تفسیرهای چاپ شده

کنند و نمایانگر صاحبان این نظریه  کید میاند، بخصوص آن تفاسیری که بر این آیات تأ کرده  استفاده

) که در دو مجلد چاپ شده و تأويل اآليات الظاهرة فی فضائل العرتة الطاهرةهستند، مانند: (

 وزیری است، و غیر آن.   قریب به هفتصد صفحه قطعه

ي  ي دوم و قائل شدن به تحریف قرآن و ذکر برخی از روایات درباره اصحاب نظریه
 از منظر شیعه تحریف قرآن 

یه کند،  ی خطرناکی است که صاحبش را منجر به کفر و خارج شدن از دین می : این نظریهدوم  نظر

آنچه که صاحبان این نظریه را وادار نموده تا قائل به آن باشند قناعت کامل آنان به این است که قرآن 

قرآن با بسیاری از   که ایند، و که عقیده آنان را در مورد امامت تأیید کن ی استهای خالی از دلیل

پایه و اساس  . این گروه بخاطر بیتعارض دارد گیرد، می امامت سرچشمه ی هاعتقاداتی که از عقید

تری را بنیان  اساس ی فاسدتر و بی اند، لذا نظریه ی اول به آن قناعت نکرده ی دسته بودن نظریه

ترین دالیلی است  ترین و واضح نظریه از روشن اند؛ بدون شک ناچار شدن آنها به تمایل به این کرده

 کند. این نظریه قائل به تحریف قرآن است.  ی آن را رد می که قول به امامت و وجود نص درباره

گوید: این قرآنی که اکنون در  کنند که می ای شروع می ی خود را به مقدمه این دسته و گروه نظریه

نازل کرده است، زیرا آیاتی فراوان از   رئیل بر محمددسترس همگان است، آن قرآنی نیست که جب

  امامت آل محمد  اند که راجع به هایی از آن حذف شده اند، بلکه سوره این قرآنی کنونی، حذف شده

رانند، که  مهاجرین و انصار و غیره بحث می  بن ابیطالب و همچنین فضائح و نام امیرالمؤمنین علی

آوری نموده و سپس ائمه آن را  طور کامل جمع  بعدا واضح خواهد شد. و تنها امیرالمؤمنین قرآن را به

                                           
 تأویل اآلیات)، ٤/٥٢٩: (البرهان)، ٩٥/١٢٥)، (٩٣/١٢٥)، (٦٣/٢٣)، (١٨/٦٩: (البحار)، ١١٨: (طب األئمة -١

 ). ٥/٧١٨: (نورالثقلین)، ٢/٦٢٠)، تفسیر فرات: (٥/٣٩٦: (الصافی)، ٢/٨٦٢: (الظاهرة
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نگام ظهور آن را با خود اند: اکنون آن قرآن نزد مهدی است و به ه اند، و گفته از یکدیگر به ارث برده

 کند.  ظاهر می

گوید:  کنند، مانند قول باقر که می اند، تأیید می آنان این نظریه را با روایاتی که بر زبان ائمه بسته

آوری کرده، مگر  نازل شده جمع  تواند بگوید: تمام قرآن را چنانکه بر محمد هیچ احدی نمی

بن ابیطالب و ائمه پس از او، هیچ کس  زیرا جز علیباشد،  آن فرد کذاب و دروغگو می  که این

 آوری نکرده و حفظ ننموده است.  دیگری قرآن را چنانکه نازل شده، جمع

 .١هیچ کسی در میان این امت، قرآن را جمع نکرده است  و در روایتی آمده: جز وصی محمد

 :اند آوری دروغین روایاتی را وضع کرده برای این جمع

آوری کرد و آن را نزد  قرآن را جمع  فوت نمود، علی  هنگامی که پیامبراز آن جمله:  

به آن توصیه نموده بود، پس   مهاجرین و انصار آورد و بر آنها عرضه داشت. چرا که پیامبر

باز کرد با فضائح مهاجرین و   ای که دست گرفت، در نخستین صفحه  هنگامی که ابوبکر آن را به

ما نیازی به آن نداریم.   مر پرید و گفت: ای علی! آن را برای خودت بردار کهشد، ع  انصار مواجه

علی قرآن را برداشت و برگشت. سپس زیدبن ثابت را که قاری قرآن بود، حاضر کردند و عمر به او 

حاوی فضائح و آبروریزی مهاجرین و انصار بود، ما صالح دیدیم   گفت: علی قرآنی را آورده بود که

آوری کنیم که خالی از آبروریزی و هتک حرمت مهاجرین و انصار باشد، زید به  جمع قرآنی را

آوری  خواهید، جمع درخواست عمر جواب مثبت داد، سپس گفت: اگر من آن قرآنی که شما می

فائده  آوری کرده، ظاهر سازد، تمام اعمال شما باطل و بی کردم و علی قرآن خودش را که جمع

دانید. عمر گفت: چاره دیگری نداریم  اره چیست؟ زید گفت: شما بهتر میشود. عمر گفت: چ می

بن ولید را کشید، اما  دست خالد  قتل او به هبجز آنکه او را بکشیم و از دست او رستگار شویم. نقش

را اجرا کند. هنگامی که عمر به خالفت رسید، از علی خواست تا آن قرآنی که جمع  نتوانست آن

و بدهد تا آن را در میان خودشان تحریف کنند. گفت: ای ابوالحسن! کاش آن قرآنی کرده بود، به ا

آوردی تا ما همگی بر آن اجتماع کنیم. علی گفت: هیهات، هرگز  که نزد ابوبکر آورده بودید، می

دست شما به آن نخواهد رسید، من فقط بخاطر اتمام حجت بر شما آن را نزد ابوبکر آوردم تا در 

اطالع بودیم یا بگویید تو آن قرآن را پیش ما نیاوردی. آن قرآنی که نزد  نگویید ما از آن بی روز قیامت

من است بجز پاکان و اوصیایان در میان فرزندانم هیچ کسی حق ندارد آن را لمس کند و به آن دست 

                                           
)، ١/١٥: (البرهان)، ٣٧: (مرآة األنوار)، ١/٢٢٨: (الکافی)، ٨٩-٨٨-٩٢/٤٨: (البحار)، ١٣٧: (البصائر -١

 ). ٢/٤٥٥: (تفسیر القمی)، ٤/٥٥١(
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ر میان بزند. عمر گفت: آیا ظاهر ساختن آن قرآن وقت مشخصی دارد؟ علی گفت: بله، هرگاه قائم د

کند، و سنت به  آن قرآن وادار می  سازد و مردم را بر عمل به فرزندانم ظهور کند، آن را ظاهر می

 . ١گردد. درود و سالم خدا بر او باد ی او اجرا می واسطه

 قائم و قرآن دروغین را ذکر کنیم:  و نیز اشکالی ندارد که برخی از حکایات مربوط به
گویند: به خدا قسم این  کند، مسلمانان می هنگام ظهور قرآن را تالوت میدر روایتی آمده: مهدی به 

در آن تحریف و تبدیل و حذفی   نازل کرده است، چرا که  است آن قرآنی که خداوند بر محمد

 . ٢وجود ندارد ونفرین خدا بر کسی که حذف و تحریف و تبدیل را در آن جایی داد

قرآن   بینم که ها را می که غیر عرب گفت: مثل این  ده کهروایت ش  و در روایت دیگری از علی

ای  -راوی  -دهند. گفتم  در سایبانهایشان در مسجد کوفه به مردم تعلیم می -چنانکه نازل شده-را 

امیرالمؤمنین! مگر این همان قرآنی نیست که نازل شده؟ گفت: خیر، نام و نام پدران هفتاد نفر از 

بود و از او   اند، و ابولهب فقط بخاطر آن حذف نشده که عموی پیامبر قریشیان از آن حذف شده

 . ٣کرد عیبجویی می

اند، از جمله: از احمدبن  شیعه این قسمت آخر روایت را با روایات دیگری شبیه آن تأیید کرده

مکن.   را نگاه مصحفی را به من داد و گفت: آن  گوید: ابوالحسن  محمدبن نصر روایت شده که

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿ا من آن را باز کردم و در آن خواندم ام َّ�  ْ هفتاد مرد قریشی با ذکر نام و  ﴾َ�َفُروا

 نام پدرانشان را در آن دیدم. 

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿ی  و در روایتی آمده: من آن مصحف را باز کردم و با سوره شدم،   مواجه ﴾�َّ

 کنند.  از آن بود که اکنون مردم تالوت می تر و بیشتر آن سوره بسیار طوالنی  دیدم که

گفت: خداوند نام هفت نفر را در قرآن نازل کرده است، قریش نام   و از ابوعبدالله روایت شده که

 اند.  اند و ابولهب را باقی گذاشته شش نفر را حذف کرده

 . ٤اند ی (تبت) کم کرده و در روایتی آمده: چهل اسم را از سوره

                                           
 ). ٣٨: (مرآت األنوار)، ٩٣/٤٢)، (٩٢/٤٢: (البحار)، ١٥٥: (االحتجاج -١

 ). ٢/٣٦: (حق الیقین)، ٥٣/٩: (البحار)، ١٤٠: (محجة العلماء)، ٢٣٩-٩٩: (فصل الخطاب -٢

  ).٣٧: (مرآة األنوار)، ٢٣٨-١٧: (فصل الخطاب)، ٩٢/٦٠)، (٥٢/٣٦٤: (البحار)، ٢١٨: (غیبة النعمانی -٣

)، ٤٩٢-٢٤٧: (ال الکشیرج)، ٣٧: (مرآة األنوار)، (٣٥٠-٣٤٩-٢٣٨: (فصل الخطاب)، ٢/٦٣١: (يالکاف -٤

 ). ١٤/٢٤٥: (معجم الخوئی)، ٩٢/٥٤: (البحار
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دهد،  گفت: بدرستی در قرآن آنچه که گذشته و آنچه رخ می  ابوعبدالله روایت شده کهو نیز از 

 . ١اند ذکر شده است، در قرآن نام مردانی وجود داشت، اما حذف شده

شد، نام  : اگر قرآن آنگونه که نازل شده است، خوانده می گفته  و باز هم از او روایت شده که

 . ٢شد گانی در آن یافت می برده

شد، حق ما بر هیچ عاقلی پوشیده  روایت شده: اگر به قرآن زیاده و نقص وارد نمی / و از باقر

 . ٣کند ماند، اگر قائم ما ظهور کرد و نطق نمود، قرآن او را تصدیق می و مخفی نمی

هاشم وجود ندارند؟ گفت: بخدا قسم  و از او روایت شده که سؤال کردند: آیا در قرآن نام بنی

گفت: هزار حرف از  می  بر روی منبر مصر را دیدم که  است؛ همانا عمروبن عاصحذف شده 

 قرآن در مقابل هزار درهم حذف شده، و دو هزار درهم داده شد تا این آیه: 

 ٱ ُهوَ  َشانَِئَك  إِنَّ ﴿
َ
 .]۳[الکوثر:  ﴾٣ َ�ُ �ۡ ۡ�

 بدون ش«
ّ

 .»بودنام و نشان خواهد  یر و برکت و بیخ یتوز تو ب نهی، دشمن کک
حذف شود. گفتند: چنین کاری جائز نیست، پس چگونه چنین کاری برای آنها جائز بوده، اما 

 . ٤باشد؟ برای من جائز نمی

های مردان و  ی احزاب آبروریزی گفت: ای ابن سنان! (راوی) در سوره  و نیز از او روایت شده که

از   وی زنان قریش را برد، این سورهی احزاب آبر زنان قریش و غیر قریش وجود دارد؛ بدرستی سوره

 . ٥را تحریف نمودند تر بود، اما از آن کم کردند و آن طوالنی ةی بقر سوره

اند که یک چهارم این قرآن دروغین مشتمل بر بحث امامت و ائمه است و یک  و گمان کرده

 باشد. چهارم آن بر علیه دشمنان ائمه می

                                           
تفسیر )، ٣٧: (مرآة األنوار)، ٩٧-٩٥-٩٢/٥٥: (البحار)، ١٢٧: (مشارق الشموس)، ١/١٣: (تفسیر العیاشی -١

 ). ٢٠-١/١٥: (تفسیر البرهان)، ١/٤١: (يالصاف

)، ١١٥-٧٤-٩٢/٥٥: (البحار)، ١٢٦: (الشموسمشارق )، ٢٣٧: (فصل الخطاب)، ١/١٣: (تفسیر العیاشی -٢

 ). ١/٢٢: (البرهان)، ١/٤١: (الصافی)، ٣٧: (األنوار مرآة

: البیان)، ١١٥-٩٢/٥٥: (البحار)، ١٢٦: (مشارق الشموس)، ٢٣٨: (فصل الخطاب)، ١/١٣: (تفسیر العیاشی -٣

 ). ١/٢٢: (البرهان)، ١/٤١: (الصافی)، ٣٧: (مرآة األنوار)، ٢٣٠(

  ).٢/٥٦٩: (تأویل األیات)، ٤/١٥٢: (البرهان)، ٣٧: (مرآة األنوار)، ٣٥/٣١٥: (البحار)، ٢: (الفوائدکنز  -٤

)، ٤/٢٩٠: (الصافی)، ٣٢٠: (فصل الخطاب)، ٢٨٨-٩٢/٥٠)، (٣٥/٢٣٥: (البحار)، ١٠٦: (ثواب األعمال -٥

 ). ٣٧: (مرآة األنوار)، ٣/٢٨٩: (البرهان
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ی دشمنانمان، یک  رگوش نازل شده: یک چهارم آن دربارهاز باقر روایت شده که گفته: قرآن چها

چهارم درباره خود ما، در یک چهارم آن سنن و امثال ذکر شده و در یک چهارم دیگر احکام و 

ی مسئله ائمه و  کند که باید هزار و ششصد آیه درباره . این قول اقتضا می١فرائض ذکر شده است

قرآن موجود حدود   دشمنان ائمه باشد؛ به این اعتبار که ی امامت باشد، و به همین مقدار درباره

 . ٢در این باره وجود دارد  آیه باشد، بنابر اختالفی که ٦٢٦٣آیه باشد یا  ٦٦٦٦

به تجزیه و تقسیم برخی از آیات طوالنی  -چنانکه بر کسی پوشیده نیست  -محل اختالف 

ی بیشتر از یک آیه هستند، آن هم بنابر انقطاع اند که این آیات طوالن ها گمان کرده گردد، بعضی برمی

اند که با وجود طوالنی بودن آیه، اما بیشتر از  نفس خواننده در اثنای تالوت، و بعضی گمان کرده

باشد، و اینها اختالف بر کم و زیاد بودن الفاظ و حروف قرآن ندارند و همگی متفق  یک آیه نمی

 ، خوب دقت کنید، و الله اعلم. شده  ان اضافهو نه بد  هستند که نه از قرآن کم شده

ائمه و امامت   گفت: یک چهارم قرآن درباره که می-پایه و بی اساس بودن این قول  بدرستی بی

باشد،  برای همگان واضح و روشن می -باشد دشمنان ائمه می  باشد و یک چهارم دیگر آن درباره می

اساس و فاقد ارزش بود، خالی از یک آیه  بی  اول هم کهاعتبار نظریه گروه   زیرا قرآن حتی بنا به

نظریه گروه اول راهنمایی برای   باشد، مگر اینکه فرض شود که ی ائمه و دشمنان آنان می درباره

های قرآن حذف  گویند: بسیاری از آیات بلکه بسیاری از سوره باشد که می دوم می  ی گروه نظریه

اند،  این نظریه رأی خودشان را به روایاتی که به ائمه نسبت دادهصاحبان   اند. گفتنی است که شده

کنند، مانند قول صادق: آن قرآنی که جبرئیل بر محمد نازل کرده، هفده هزار آیه است. و در  تأیید می

 . ٣باشد روایتی آمده: هیجده هزار آیه می

روز ما در اختیار داریم، رساند که ده هزار آیه از قرآنی که ام طور واضح می  و این روایت به

 است.   مخفی مانده

: اما  گذارد و در آن روایت گفته در میان می دینی با علی ملحد و بی  ای که و آن روایت طوالنی

 فرماید:  ی فرموده خداوند که می اظهار نظر تو درباره

                                           
)، ٣٦/١١٧)، (٢٤/٣٠٥: (البحار)، ٤/٢٠٩: (البیان)، ٦٢٨-٢/٦٢٧: (الکافی)، ٢٤٨-٢٤٧-١٥٨: (فصل الخطاب -١

 ). ١/٢٤ي: (الصاف)، ١/١٨: (تأویل اآلیات)، ١/٢١: (البرهان)، ١٣٨-٤٨-٤٧-١/٤٦)، تفسیر فرات: (١١٤-٩٢/٧٤(

 )، (حاشیه).٢/٦٣٤: (يالکاف -٢

: مرآة العقول)، ١٦٨: (علماءمحجة ال)، ٣٥٣-٢٧١-٢٣٦-٢٣٥-١٣٢: (فصل الخطاب)، ٢/٦٣٤: (يالکاف -٣

)١٢/٥٢٥ .( 
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�َّ  تُمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿
َ
ْ ُ�قۡ  � ْ ٱفَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا   .]۳[النساء:  ﴾ءِ لنَِّسا

 )رید، آنچه از (ساید به عدل و انصاف رفتار کنیتوان م نمییتیدختران  ) د که در (حّق یو اگر بترس«

 .»، به همسری گیریدزنان شما را پسند افتد
-زیرا عدالت در میان یتیمان مانند نکاح زنان نیست و همه زنان هم یتیم نیستند، این موضوع 

ی میان فرموده  حذف برخی از قرآن از طرف منافقان است، زیرا در فاصله  به  اشاره -چنانکه ذکر شد

�َّ ﴿خداوند که فرمود: 
َ
ْ ُ�قۡ  � ْ ٱفَ ﴿و  ﴾َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا یک سوم قرآن اعم از بیشتر از  ﴾نِ�ُحوا

 . ١قصص و خطابات حذف شده است

ی محترم چنانکه بر تو پوشیده نیست، این کالم در نهایت جهل و نادانی و زشتی است، چرا  خواننده

با او ازدواج   مند است که عهده دارد و عالقه  که سبب نزول آیه مردی است که سرپرستی دختر یتیمی را به

  در اینجا بیان فرمودند که  زند، لذا خداوند قات ظلمی از آن مرد سرمیبسا گاهی او  کند، پس چه

�َّ  تُمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿زنان دیگر غیر از اینها فراوانند، پس فرمود: 
َ
ْ ُ�قۡ  � ْ ٱفَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا این   ﴾نِ�ُحوا

اگر با آنها ازدواج کند، نتواند در میان آنها عدالت و   باشد که  راهنمایی برای کسی است که بیم آن داشته

 آنها را ترک کنند و با غیر آنها ازدواج کنند.   شوند که می  دادگری را برقرار کند؛ لذا توصیه

گوید: بدرستی از قرآن آیات فراوانی حذف شده است، و بجز  که می / و روایت باقر

اند، چیزی  را برده اند و افرادی گمان آن های کمی نباشد که نویسندگان در آن دچار اشتباه شده حرف

 . ٢به آن اضافه نشده است

 هایی از اقوال برخی علماء شیعه که معتقد به تحریف قرآن هستند  نمونه
ی این  ذکر برخی از این نمونه تحریفات بپردازیم، دوست دارم که مقداری درباره پیش از آنکه به

 روایات تأمل و تأنی کنیم.

همین خاطر کسانی که معتقد   اند، به همانا برای اثبات تحریف در قرآن روایات فراوانی ذکر شده

ی که به تحریف قرآن کنند، در حالی که کسان ها استدالل می این روایت  به تحریف قرآن هستند به

 باشند.  گویند: این روایات ضعیف هستند و صحیح نمی اعتقاد ندارند، می

                                           
: الصافی)، ٤٨: (مرآة العقول)، ٢٧١: (فصل الخطاب)، ٩٣/١٢١)، (٩٢/٤٧: (البحار)، ٢٥٤: (االحتجاج -١

 ). ٤/٥٣٩: (البرهان)، ٤٢٠-١/٤٩(

: البرهان)، ١/٤١: (الصافی)، ١٢٧: (مشارق الشموس)، ١٥٨: (فصل الخطاب)، ١/٢٠٣: (تفسیر العیاشی -٢

 ). ١٥/١٧٩: (البحار)، ١/٣٥٨: (نورالثقلین)، ١/٢٩٥(
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کند، چرا که گفتار آنها  باره قطع نزاع می اما ذکر اقوال علمای بزرگ از مذهب شیعه در این

حدیث نیست تا گفته شود ضعیف یا دروغ است، بلکه این گفتارها تعبیری واضح و شفاف از چیزی 

به   ت که اصحاب این مذهب به آن اعتقاد دارند. با وجود آن برخی از علمای شیعه هستند کهاس

گویند: شکی نیست که برخی از این روایات از  کنند و می صحت برخی از این روایات تصریح می

 خواهد آمد.  اند، چنانکه ان معصومین صادر شده
ً
 شاءالله بعدا

ایشان جزء آن علمائی است که در شناخت حدیث  -خوئی است ها منقول از  و برخی از این نمونه

گوید: کثرت و فراوانی این  که می -ی رجال نوشته  توانایی فراوانی دارد و موسوعه بسیار بزرگی را درباره

حداقل اطمینان خاطری   رساند که روایات قطعی بودن صدور برخی از این روایات از معصومین را می

 . ١اند های معتبر روایت شده سازد، و برخی از این روایات از راه راهم میف  را در این زمینه

اند، برای شیعه کافی است که  پس اگر برخی از این روایات بدون شک از معصومین روایت شده

ای منقول از امام معصوم مخالفت ورزید،   با روایت  اعتقاد به آن را واجب بدانند، زیرا جائز نیست که

ت با امام معصوم و رد اقوال او مانند مخالفت با خداوند و رد آیات خداوند است... این، زیرا مخالف

وجود   در ابتدای همین باب ذکر داشتیم علت اعتقاد برخی از علمای شیعه به  ی اسبابی که اضافه  به

 سازد.  تحریف در قرآن را برای ما روشن می

کید مسئله قبلی فقط سه مثال را ذکر می کنیم، چرا که این سه مثال از طرق معتبر و از  برای تأ

مثال زیاد هستند، اما ما   هر چند که -اند  طرف علمای رجال شیعه مورد اجماع و تصحیح قرار گرفته

واهیم کرد که قول برخی از علمائی را ذکر خ -به اذن خداوند-سپس  -کنیم  به این سه مثال اکتفا می

 قائل به تحریف هستند. 

: کلینی در آخر کتاب فضل قرآن از کتاب خودش (الکافی) از محمدبن یحیی از روایت اول

: قرآنی که  گفته  عبدالله روایت کرده که بن سالم از ابی بن حکیم از هشام احمدبن محمد از علی

 . ٢باشد نازل کرد، هفده هزار آیه می  جبرئیل به سوی پیامبر

 شرح حال راویان این حدیث

 اإلسالم است (یعنی معتبر و معتمد است). ثقة محمدبن یعقوب کلینی: نزد امامیه معروف به  -١

                                           
 می٢٥٧-٢٤٧-١٩٩-١٩٨) و نیز نگاه به صفحات (٢٢٦: (البیان فی تفسیر القرآن -١

ً
گوید قرآن  ) که صراحتا

 تحریف شده است. 

 ). ٢/٦٣٤: (يالکاف -٢
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ی او گفته (در زمان خودش استاد یاران ما بوده، او  محمدبن یحیی عطار: نجاشی درباره -٢

باشد و احادیث فراوانی را روایت کرده است). طوسی  فردی موثوق، معتبر و معتمد می

اش گفته: (قمی روایات فراوانی داشته است) و ایشان از احمدبن محمدبن عیسی   درباره

 سه هزار روایت را از او نقل کرده است، چنانبسیار روایت نموده است، 
ً
که  زیرا تقریبا

 کلینی در کتابش الکافی بیشتر از پنج هزار روایت را از او روایت کرده است. 

ترین و  ها و سرشناس او گفته: (استاد قمی هاحمدبن محمدبن عیسی: نجاشی دربار -٣

ترین و  اش گفته: (عالم و سرشناس معتبرترین آنها و فقیه بالمنازع آنها بوده). طوسی درباره

 فقیه بالمنازع قم بوده) نزدیک به هزار روایت را از علی بن حکم روایت نموده. 

 باشد).  ی او گفته: (موثوق و بلندمرتبه می بن حکم بن زبیر نخعی: طوسی درباره علی -٤

رساله «ی او گفته: (موثوق و معتمد است). شیخ مفید در  بن سالم: نجاشی درباره هشام -٥

او را از جمله بزرگان و عالمان نام برده و گفته: جزء آن کسانی است که حالل و  »العددية

شود و جزء آن کسانی است که هیچگونه طعن به  حرام و فتوی و احکام از آنها گرفته می

 شود و هیچ راهی برای عیبجوئی از آنها وجود ندارد.  آنها وارد نمی

از محمد از احمد از ابن فضال از رضا روایت نموده که » روضة«: کلینی در کتاب روایت دوم

). گفتم: فأنزل اهللا سكينته علی علیٍ وأيده بجنودٍ مل تروهااین آیه را اینگونه قرائت کرد: (

 .١کنیم و نزولش همین طور بوده اینگونه؟ گفت: ما آن را اینگونه قرائت می

: نزول این آیه در قرآنی که ام می
ً
 باشد:  روز در دسترس است اینگونه میگویم: اوال

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
 ].۴۰: بة[التو ﴾َهاتََروۡ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو�

 .»دیدید یداد که شما آنان را نم یاری یانیغمبر را با سپاهیخداوند آرامش خود را بهره او ساخت و پ«
 ای مذکور در روایت، در کجا نازل شده است؟  پس آیه

: توجه داشته
ً
  از قرآن بیانگر تفسیر ایشان برای آیه  روش قرائت امام برای آن آیه  باشید که  ثانیا

 است.  در اصل چنان بوده  خواهد بیان دارد که می  باشد، بلکه نمی

 اما شرح حال راویان: 

 اإلسالم معروف است. ثقةمحمدبن یعقوب کلینی: نزد امامیه به  -١

                                           
 ). ٨/٣٧٨: (الکافی -١
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 در روایت قبلی شرح حال محمدبن یحیی عطار و احمدبن عیسی ذکر شد. -٣ -٢

حساب   ی آن گروهی به بن حسین بن فضال: برخی از علمای شیعه او را از جمله علی -٤

یرا به علم و دانش آن گروه اعتراف را تصحیح کنند، صحیح و معتبر است، ز  اند که هر چه آورده

ی او گفته: (از رضا روایت کرده و مالزم و همراه ایشان  درباره» الفهرست«اند، طوسی در  کرده

مرتبه و محترم، پارسا و وارع است، در حدیث و روایاتش موثوق و مورد اعتماد  بوده، شخصی بلند

 ی یاران رضا و موثوق معرفی کرده است.  شناسی خودش او را از زمره باشد). کلینی در رجال می

، از ينهعمیر از عمربن اذ ابی بن ابراهیم از پدرش از ابن از علی ضة: کلینی در روروایت سوم

أطيعوا اهللا وأطيعو گوید: ابوجعفر این آیه را چنین تالوت کرد: (  بریدبن معاویه روایت نموده که

ی األمر فارجعوه إلی اهللا وإلی الرسول وإلی الرسول وأولی األمر منكم فإن خفتم تنازعاً ف

  دهد که دهد که از آنها اطاعت شود و اجازه می . سپس گفت: چگونه دستور میأولی األمر منكم)

 ی ذیل هستند: با آنها منازعه شود؟ این را به آن کسانی گفته که مأمور به آیه

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
  .١]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسوَل ٱ َوأ

با  یغمبر (خدا محّمد مصطفیاز قرآن) و از پ یروید! از خدا (با پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا«

 .»دیبه سّنت او) اطاعت کنک تمّس 
ی این آیه رأی دیگری دارد، در تفسیر خودش  بن ابراهیم قمی استاد کلینی درباره گویم: علی می

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿بر این آیه:  گفته: پدرم از حماد از حریز از  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

رجعوه إىل أفإن تنازعتم يف يشء فی فوق اینگونه نازل شد: ( گفت: آیه  عبدالله روایت نموده که ابی

 ). اهللا وإىل الرسول وإىل أويل األمر منكم

 سان است: در قرآن بدین  آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ اَمُنوٓ ءَ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�
حۡ 

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]۵۹ [النساء: ﴾٥٩وِ�ً� تَأ

اید از خدا و از پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود  ای کسانی که ایمان آورده«

                                           
 ). ٨/١٨٤: (يالکاف -١
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فرمانبرداری نمایید، و اگر در چیزی اختالف داشتید آن را به خدا و پیامبر او برگردانیدو اگر به خدا و روز 

 .»تر است مفرجا  رستاخیز ایمان دارید این کار برای شما بهتر و خوش

 شرح حال راویان: 

 اإلسالم معروف است.  ثقة محمدبن یعقوب کلینی: نزد شیعه به  -١

بن ابراهیم قمی: استاد مفسران شیعه است، بیشتر از شش هزار روایت را از پدرش نقل  علی -٢

 کرده! و همچنین کلینی در الکافی نزدیک به شش هزار روایت را از او روایت نموده شسف.

است، زیرا   کرده  بیشتر حدیث را روایت  ابراهیم بن هاشم: در میان شیعیان امامیه از همه -٣

روایاتش بیشتر از شش هزار روایت است، از این مقدار سه هزار روایت را از استادش 

عمیر روایت کرده است، اما او نزد تمام شیعیان موثوق نیست، برخی، روایات  محمدبن ابی

را قبول دارند، و تنها اختالف در این است  دهند، اما آن دیث حسن قرار میاو را در مرتبه ح

 که آیا روایاتش صحیح هستند یا حسن. 

ی او گفته: (مرد بزرگواری بوده و نزد ما و مخالفان ما دارای  عمیر: نجاشی درباره محمدبن ابی -٤

ترین  عامه جزء موثوقی او گفته: (نزد خاصه و  جایگاه بزرگی است). شیخ طائفه طوسی درباره

 نقل کرده است. از عمربن اذینه زار روایت را نزدیک به چهار ه .و معتبرین مردم است)

ترین آنها  اش گفته: (استاد یاران بصری ما است و معروف عمربن اذینه: نجاشی درباره -٥

ی  شناسی خود در زمره باشد). طوسی گفته: (جای اعتماد است). و طوسی نیز در رجال می

 معرفی کرده است.   صحاب کاظم او را موثوقا

اش گفته: (شخص معتبری است و از یاران  عجلی کوفی: نجاشی درباره  بریدبن معاویه -٦

باشد). کشی در  باشد، او فقیه بوده و نزد ائمه از جایگاه خاصی برخوردار می معتبر ما می

راوانی از علماء بر تصدیق دسته نام بردن فقهاء از یاران ابوجعفر و ابوعبدالله گفته: (گروه ف

اند:  اند، گفته اند و به دانش آنها اعتراف کرده اول یاران ابوجعفر و ابوعبدالله اجماع کرده

بن خربوذ، برید، ابوبصیر اسدی،  ترین افراد دسته اول، شش نفر هستند: زراره، معروف فقیه

 ترین این شش نفر است.  هاند: زراره فقی فضیل بن یسار و محمدبن مسلم طائفی. و گفته

شناس شیعه صحیح هستند، و این کتاب الکافی  پس این روایاتی که ذکر گردید به اتفاق علماء رجال

باشد و این بیانگر آن است که اینها به تحریف قرآن  و مؤلفش نزد شیعه از جایگاه بزرگی برخوردار می

 ین مطلب: اند، و اینک توضیح ا اعتقاد دارند و علمای قدیمی و جدید آنها به آن تصریح کرده
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این نظریه اعتقاد دارند و تنها یک نفر هم   به  ی علمای معتبر شیعه همه تعجب اینجا است که 

رفت صاحب چنین  باشد، حتی آن کسانی که گمان می  چنین اعتقادی نداشته  شود که یافت نمی

انمان سوز جان سالم بدان اعتقاد ندارند، آنان هم از این بالی خ  شد که ای نیستند و یا ادعا می نظریه

 باره:  اند. و اینک توضیح مختصری در این بدر نبرده

نقل شده که در قرآن   گوید: اخبارهای مشهور از طرف ائمه هدی از آل محمد شیخ مفید می

برخی از ظالمان در قرآن حذف و نقصان را ایجاد   اختالف وجود دارد و بیانگر آن است که

 . ١اند کرده

اند،  مامیه اتفاق دارند بر اینکه ائمه ضالل با بسیاری از آیات قرآن مخالفت کردهو گفته: شیعه ا

 . ٢اند تعدی و تجاوز کرده  ی نزول و راه و روش پیامبر لذا در نوشتن قرآن از شیوه

و باز هم گفته: آن قرآنی که در میان دو جلد قرار دارد، همگی کالم خدا است و از طرف او نازل 

ی آنچه که خداوند نازل  شر در آن وجود ندارد و این اکثر قرآن نازل شده است، و بقیهشده و کالم ب

مترجم) و هیچ چیزی از  -ی شریعت و امانتدار احکام است (یعنی امام زمان  کرده، نزد نگه دارنده

آوری کرد (یعنی عثمان) بقیه را جزء قرآن  آن ضایع نشده است، هر چند آن کسی که قرآن را جمع

ناتوانی او از شناخت  -١هایی که او را به این کار واداشت. از جمله  ار نداد، آن هم بخاطر علتقر

برخی را از روی عمد و قصد حذف نمود.  -٣بعضی از آن.   داشتن شک نسبت به -٢برخی از آن. 

وده، و آوری نم و برخی را خودش گرفته و حذف نمود. و امیرالمؤمنین قرآن را از اول تا آخر جمع -٤

  .٣نه که واجب است جمع و تألیف نمودآن را آنگو

ی وجود تحریف در قرآن  دهنده کاشانی در تفسیر خودش پس از ذکر این روایاتی که نشان

اند، فهمیده  از طریق اهل بیت نقل شده  نویسد: آنچه که از تمام این اخبار و روایاتی که هستند، می

باشد و تمام آن قرآنی نیست  امروز در اختیار داریم، کامل نمیشود این است که آن قرآنی که ما  می

نازل شده است، بلکه برخی از آن، مخالف آیات نازل شده است، برخی هم تغییر و   که بر محمد

                                           
 ). ٣٠: (لخطابفصل ا)، ٩١: (مقاالتـأوائل ال -١

 ). ١٤٢: (محجة العلماء)، ٣٠: (فصل الخطاب)، ٤٨: (مقاالتـأوائل ال -٢

 ). ٩٢/٧٤: (البحار -٣
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در بسیاری از جاها و امثال آن از قرآن   تحریف شده و چیزهای فراوانی نیز از جمله نام علی

 . ١باشد رتیب نیست که مورد رضایت خدا و رسول میحذف شده؛ و این قرآن بر آن ت

و در جای دیگری از تفسیرش گفته: چنانکه اسباب و علت پاسداری و نقل قرآن نزد مسلمانان 

همین سان اسباب و علت نزد منافقان برای تغییر و تحریف فراوان بوده است، آن   اند، به فراوان بوده

هایی بر خالف رأی و  ادند، زیرا قرآن متضمن بحثمنافقانی که وصیت و خالفت را تغییر د

های آنها بود، آن تغییر و تحریفی که در قرآن ایجاد شده قبل از انتشار و استقرار آن در ممالیک  هوس

 . ٢اسالمی بوده است

بنابراین کاشانی به این نتیجه رسیده که هیچگونه اعتمادی برای ما در قرآن باقی نمانده است، 

  ای از آن تحریف شده باشد و بر خالف آن باشد که خداوند رود که هر آیه ال میچرا که احتم

 حجتی برای ما باقی نمانده و فائده آن و فائده اتباع از آن و توصیه 
ً
نازل کرده است، پس در قرآن اصال

 . ٣شود به تمسک به آن و غیره منتفی می

بن سالم از صادق که  وایت هشاممجلسی به هنگام شرح خودش بر کتاب الکافی در توضیح ر

گوید: این خبر  نازل کرده، هفده هزار آیه است، می  گوید: آن قرآنی که جبرئیل امین بر محمد می

ی نقص و تغییر قرآن  صحیح است، پوشیده نماند که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح دیگر درباره

گرفتن تمام   اند و نادیده صریح هستند؛ و به نظر من اخبار منقول در این باب به حد تواتر معنوی رسیده

شود، بلکه به گمان من اخبار در این  ها می ی اخبار در تمامی زمینه همه  به اعتمادی این اخبار سبب بی

 . ٤کنند ی امامت نیستند، پس چگونه امامت را با خبر ثابت می مورد کمتر از اخبار درباره

و گفته: عثمان از این قرآن سه چیز را حذف نموده: مناقب امیرالمؤمنین علی، اهل بیت و ذم و 

 . ٥»يا ليتنی مل أختذ أبابكر خليالً «: هگانه، مانند آی نکوهش خلفای سه

کیشانش ادعا  طور کامل ذکر نموده و همانند هم  مجلسی در تذکره خودش سوره والیت را به

 . ١نموده که عثمان آن سوره را از قرآن حذف نموده است

                                           
 ). ١/٤٩: (مقدمة السادسةـال: الصافیتفسیر  -١

 ). ١/٥٤منبع قبلی: ( -٢

 ). ١/٥١منبع قبلی: ( -٣

 ). ٣٥٣: (فصل الخطاب)، ١٢/٥٢٥: (مرآة العقول -٤

 ). ٩: (تذکرة األئمة -٥
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ه نازل شده، گوید: در اخبار مشهور است که قرآن چنانک الله جزائری در انوار خود می نعمت

این کار را   بنا به وصیت پیامبر  آوری ننموده که بجر امیرالمؤمنین هیچ کس دیگری آن را جمع

شش ماه مشغول جمع قرآن بود، هنگامی که آن   انجام داد، امیرالمؤمنین پس از فوت پیامبر خدا

آورد و به آنها گفت: این کتاب خداوند است   آوری کرد، آن را نزد متخلفین پس از پیامبر را جمع

ام. عمربن خطاب گفت: ما نیازی به تو و به قرآن تو نداریم، ما  آوری نموده را طبق نزول جمع آن  که

آوری نموده، داریم. علی به آنها گفت: بعد از امروز آن قرآن را نخواهید دید و  قرآنی که عثمان جمع

های  نماید، همانا در آن قرآن اضافه که فرزندم مهدی آن را ظاهر میبیند تا این هیچ کسی آن را نمی

 . ٢فراوانی وجود دارد و از تحریف بدور است

س از فوت آنها پهمانا گوید: از فراوانی اخبار وضع شده تعجب مکن،  و در جای دیگری می

اند، مانند: تغییر قرآن و  مسایل بسیار بزرگتر و مهمتر از آن را در دین تغییر و تحریف نموده  پیامبر

و ائمه اطهار و فضائح منافقین و ظاهر ساختن بد   تحریف کلماتش، حذف مدائح آل پیامبر

 در نورالقرآن خواهد آمد اخالقی
ً
 . ٣های آنها، چنانکه بعدا

مترجم) بکلی از کتاب (یعنی کتاب انوار  -و این نورالقرآن (که در روایت بدان اشاره شد

ترجم) حذف شده و محقق طباطبائی چنانکه در حاشیه ذکر شده، به این قول اکتفا م -النعمانیه 

ی جاویدان تا روز قیامت قرار  نازل کرده و آن را معجزه  بر پیامبر  نموده: آن قرآنی که خداوند

ای در آن وجود دارد و نه نقص و نه  داده، همان قرآنی است که ما امروز در اختیار داریم نه زیاده

 . ٤است  یافته  حریف و نه تغییر بدان راهت

اینک آقای   شاید ما او را معذور بدانیم در اینکه تمام این باب را از کتاب حذف نموده، چرا که

: اخباری که بیانگر وجود حذف و  جزائری چنانکه صاحب فصل الخطاب از او روایت نموده، گفته

. پس در نتیجه از رد تمامی این روایات ٥باشند میتحریف در قرآن هستند، بیشتر از دو هزار حدیث 

                                                                                                           
 ). ١٠-٩: (تذکرة األئمة -١

 ). ٢/٣٦٠: (األنوار النعمانیة -٢

 ). ١/٩٧منبع قبلی: ( -٣

 ). ١/٩٧منبع قبلی: ( -٤

 ). ٢٥١: (فصل الخطاب -٥



 293 باب دوم: امامت در قرآن

 

عاجز و ناتوان مانده  -بریم آقای جزائری بسیاری از آنها را در نورالقرآن ذکر نموده که گمان می-

 ر تاریکی و سرگردانی رها نموده!!.است و آقای طباطبائی محقق آن را حذف نموده و ما را د

 گوید: حقیقتی که گریز از آن  عاملی می
ً
امکان ندارد، این است که طبق اخبار متواتری که بعدا

برخی تغییرات در آن به   ذکر خواهیم کرد، قرآنی که ما امروز در اختیار داریم، پس از پیامبر

اند بسیاری از کلمات و آیات  آوری کرده وجود آمده است و آن کسانی که پس از فوت او آن را جمع

هیچ کسی دیگری آن   رآن محفوظ که خداوند نازل کرده، بجز علیاند، و آن ق را از آن حذف کرده

 آن را نگهداری نمود تا اینکه بدست فرزندش حسن   آوری نکرده است و علی را جمع

 بدست قائم رسیده و امروز در اختیار او قرار دارد، درود و سالم 
ً
رسید... و همچنین تا اینکه نهایتا

 . ١خداوند بر او باد

پس از اینکه در اثبات این مسئله خیلی حرف زده و نام آن کسانی از گذشتگان  -دیگر  و در جای

 -اند و دلیل منکران این مسئله را به گمان خودش باطل اعالم کرده  را ذکر نموده که معتقد به آن بوده

بدیهی  صحت و  ای به ، به گونه در این زمینه  گفته: پس از تحقیق و بررسی اخبار و آثار ذکر شده

توان گفت: جزء ضروریات و بدیهیات مذهب تشیع و همچنین  ام که می بودن این قول اطالع یافته

 . ٢باشد، خوب تدبر و تأمل کن جزء بزرگترین مفاسد غصب خالفت می

های  گوید: چیزی که ادعای تواتر قرائت های هفتگانه می بحرانی پس از انکار مسئله قرائت

مشهور بودن اخبار فراوانی است که در آن اخبار آمده: در قرآن نقص و حذف کند،  هفتگانه را رد می

 . ٣رخ داده است. و این مذهب تمام استادان متقدم و متأخر ما است

 وضو:   و در جای دیگری در تعلیقاتش بر قرائت آیه

رۡ ﴿
َ
 ].۶: ة[المائد ﴾بَۡ�ِ َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ

 .»)دییو(بشک تان را تا دو قوزیو پاها«

ها  خوانده شود. گفته: بعید نیست این قرائت (نصب) همچون سایر قرائت» أرجلكم«به نصب 

و نقصان نزد ما امری ثابت است،     جزء تغییرات قرآن مجید باشد، چرا که تغییر و تحریف قرآن با زیاده

قرآن زیاده وجود ندارد، هر چند برخی از یاران ما (یعنی علماء شیعه) مدعی اجماع هستند بر اینکه در 

                                           
 ). ٣٦: (مرآة األنوار -١

 ). ٤٩منبع قبلی: ( -٢

 ). ٨/١٠: (الحدائق الناضرة -٣
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 -  کند، چنانکه آنها (یعنی صحابه هایی وجود دارد که این ادعا را رد می اما در آثار و اخبار چیزی

اند، چرا که در اخبار ما آمده که  ی غار دخل و تصرف کرده . در آیه١مترجم) برای رفع عار از شیخ فجار

» رسوله«)، لفظ ه علی رسوله وأيده بجنودٍ مل تروهافأنزل اهللا سكينتاینگونه نازل شده است: (  آیه

اند تا به ذهن انسان خطور کند که ضمیر به ابوبکر  اند و بجای آن ضمیر را بکار برده را حذف کرده

 :  در آیه  اند: در وسط قرار دادن همسران پیامبر گردد، چنانکه برخی از علماء ما گفته برمی

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ذۡ ِ�ُ  �َّ
َ
 ].۳۳[األحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

د شما یت دور کند و چنان که بایدی را از شما، ای اهل بیخواهد پل ست که خداوند میین نیجز ا«

 .»زه گرداندیرا پاک
 . ٢از این قبیل است

تطهیر را در جایی   گفته: شاید آیه  که این  بهمجلسی است، نظر » برخی علماء«گویم: مراد از  می

خاطر برخی   اند جای مناسبی برای آن باشد، یا اینکه آیه تطهیر را به اند که گمان کرده قرار داده

اند، لذا اگر تسلیم شویم وقائل  مصالح دنیوی در سیاق موضوع زوجات (همسران) داخل نموده

 اخبار مشهوری ذکر خواهیم کرد که  نشده، میدر ترتیب آیه تغییراتی ایجاد   شویم که
ً
گوییم: بعدا

قبل از آیه یا پس از آن آیات   باشد، بنابر این ممکن است که بیانگر حذف آیات فراوانی از قرآن می

 . ٣بسیاری حذف شده باشند

 طوالنی ذکر کرده، زیرا ایشان اجماع علمای شیعه آقای تهرانی مسئله تحریف را بسیار گسترده و 

بر این مسئله را نقل کرده و اقوال آنها را نیز بیان نموده و به گمان خودش اقوال اهل سنت را رد کرده 

نازل   گویند: قرآنی که اکنون در اختیار داریم کامل و همانگونه است که بر محمد در این که می

ه و اساس نام برده و به پای منکر تحریف قرآن هستند، باطل و بی  کیشان خود را که شده. او اقوال هم

                                           
آید  است (چنین گفتاری بجز از زبان فاجر از هیچ زبان دیگری بیرون نمی  منظور به شیخ فجار ابوبکر صدیق -١

 مترجم).  -

) محمد تقی ایروانی محقق این کتاب تنها این را زیاد نموده که گفته: آیه اولی ٢٩٠-٢/٢٨٩: (الحدائق الناضرة -٢

 است.  ٣٣است و آیه بعدی سوره احزاب آیه شماره  ٤٠از سوره توبه شماره 

) به قول دیگری ٦٥/١١٠: (البحار)، و در ٣٢٠: (فصل الخطاب)، ١٦٣: (محجة العلماء)، ٣٥/٢٣٥: (ارالبح -٣

 شبیه این قول نگاه کن. 
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دارد که شیعه بر این مسئله  نماید، و در پایان اعالم می آنها اعتراض کرده و از آنها عیبجویی می

 . ١اند، و آن را جزء ضروریات و بدیهیات مذهب شیعه دانسته است اجماع کرده

ته: این کتاب باره کتاب مستقلی تألیف نموده و در مقدمه آن کتاب گف اما نوری طبرسی در این

ظریف و شریفی است، آن را در اثبات تحریف قرآن و برای آبرو بردن اهل ظلم و ستم و تجاوز 

) اخلطاب فی إثبات حتريف كتاب رب األرباب  فصلام به ( گذاری کرده ام و آن را نام نوشته

 .٢(یعنی حرف آخر در اثبات تحریف قرآن)

 چهارصد صفحه است، و تمام
ً
اخبار و اقوال و نصوصی که در این زمینه بدست  این کتاب تقریبا

 ی اثبات مسئله تحریف هستند.  آورده، در این کتاب ذکر نموده که همگی آن روایات درباره

ی این کتاب  های فراوانی درباره هجری جار و جنجال ١٢٩٨و به هنگام چاپ این کتاب در سال 

شد،  قادات شیعه در این مسئله روشن و معلوم میبرپا و اعتراضات فراوانی بر او وارد شد، زیرا اعت

ای را در رد شبهاتی که بر او وارد  اما مؤلف در برابر آن همه اعتراضات ساکت ننشست، بلکه رساله

 . ٣کرده بودند، نوشت

گوید: اعتقاد به تحریف و تغییر قرآن جزء مسلمات و بدیهیات نزد گروه حق  سید عدنان می

 . ٤باره اخبار فراوانی وجود دارد باشد و در این هب آنها میاست، و جزء ضروریات مذ

کنند، ذکر نموده و دلیل مخالفان را رد  و پس از آنکه این روایات را که بر تحریف داللت می

اگر به حد  -اند که اخبار منقول از طریق اهل بیت بسیار فراوان هستند  کرده، به این نتیجه رسیده

بر   نیست که  گونه باشد و آن قرآنی موجود، کامل نمی  بر این داللت دارند کهو  -تواتر نرسیده باشند 

نازل شده، بلکه برخی از آن مخالف آن است که خداوند نازل کرده، برخی از آن تحریف   محمد

شده است و چیزهای فراوانی از آن حذف شده است، از جمله نام حضرت (علی) در بسیاری از 

بن ابراهیم  چنانکه در تفسیر علی-) و نام (منافقین) و غیره... و این قرآن  جاها و لفظ (آل محمد

                                           
 : تألیف محمد هادی تهرانی. األدلة العقلیة يمحجة العلماء ف -١

 ). ٢: (فصل الخطاب -٢

) حاشیه تعلیق ٢/٣٦٤: (األنوار النعمانیة )،١٦/١٣١)، (١٠/٢٢٠: (الذریعةباره از جمله نگاه کن به:  در این -٣

 محقق. 

 ). ١٢٦: (مشارق الشموس -٤
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. به هر حال این یک موضوع ١باشد طبق آن ترتیبی نیست که مورد رضایت خدا و پیامبرش می -آمده

 کنیم. طوالنی است و به آن اقوالی که ذکر نمودیم، اکتفا می

 حریف قرآن هستند نمونه گفتار برخی از معاصرین که معتقد به ت
که تعداد معتقدین به تحریف قرآن نزد شیعه در حال زیاد شدن هستند، به این معنی که  جالب این

 اند این عقیده را پنهان نگه دارند.  متأخرین شیعه با وجود آنکه معتقد به تقیه هستند، اما نتوانسته

ی تحریف را انکار کند،  عقیدهکه تالش کرده  برای مثال خوئی را در نظر بگیرید، با وجود آن

گوید:  بینیم که می خواسته یا ناخواسته او را در برابر متواتر بودن روایات تحریف از طرق شیعه می

فراوان بودن روایات منقول در این زمینه بیانگر آن است که برخی از آن روایات از طرف معصومین 

های معتبر  نند، و برخی از این روایات از راهک اند و اطمینان خاطر را در درون ایجاد می نقل شده

 .٢اند روایت شده

خواست  بن ابیطالب جمع کرده بود و می و پیش از او آقای خمینی گفته: شاید آن قرآنی که علی

هایی باشد که در فهم قرآن  آن را به مردم تبلیغ کند، قرآنی با تمام ویژگی  پس از رسول خدا

 اند. ثبت و ضبط شده  به علی  دخالت مستقیم دارند و با تعلیم رسول الله

 تبلیغ کرد و حتی اشکالی را برای امت اسالمی باقی  خالصه: هر چند پیامبر خدا
ً
احکام را کامال

 ثبت و ضبط کرد، نگذاشت، اما تنها کسی که تما
ً
م احکام را چه از کتاب و چه از سنت کامال

توجهی قوم  خاطر بی  بن ابیطالب بود و آن هم در زمانی که بسیاری از احکام به امیرالمؤمنین علی

 . ٣) به آن، از دست رفت (صحابه

 می
ً
 که بجز به حکومت رسیدن و -  یعنی صحابه -گوید: آنهایی  و در جای دیگری صراحتا

ی  دنیادوستی هیچ هدف دیگری اعم از اسالم و قرآن نداشتند، و آنهایی که قرآن را تنها وسیله

چنین آیاتی را از کتاب خدا   های پلید خود قرار داده بودند، نزد آنها آسان بود که رسیدن به هدف

سان بود و همچنین آ -دارند   بن ابیطالب یعنی آن آیاتی که داللت بر خالفت علی -حذف کنند 

ای  که کتاب آسمانی را تحریف کنند، و قرآن را برای همیشه دور از چشم مردم دنیا قرار دهند، بگونه

                                           
 ). ١٢٧: (منبع قبلی -١

-١٩٩-١٩٨) و نیز نگاه کن به اقرار صریح او درباره تحریف قرآن در صفحات (٢٢٦: (تفسیر القرآني البیان ف -٢

 ) در همین کتاب. ٢٥٧-٢٤٧

 ). ٢٦: (التعادل و الترجیح -٣
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که این ننگ در حق قرآن و مسلمانان تا روز قیامت باقی بماند، و آن اتهام تحریفی که به یهود و 

 .١زدند، بر خود آنها نیز ثبت گردد نصاری می

ینی و خوئی دعای مشهور علیه دو صنم و بت قریش (یعنی ابوبکر و این به اضافه آنکه آقای خم

 کنند.  بر وجود تحریف در قرآن داللت می  های است که اند که متضمن قسمت عمر) را تأیید نموده

به هر حال این کتاب جای بحث برای این مسئله نیست، هدف ما در ذکر برخی از اقوال علمای 

 هایی است که آنها را ناچار به این عقیده و نظریه نموده است.  یان علتشیعه برای تحریف قرآن تنها ب

آوری  و ما صدها نصوص و روایات و اقوال را از طرق شیعه برای وجود تحریف در قرآن جمع

نماییم که نور  شود تنها این نصوص یک کتاب مستقل باشند، و از خداوند مسئلت می ایم که می کرده

 بخشد. و هدایت را به همگی ب

 از آنها حذف شده است   هاشم و آل محمد اند کلمه بنی آیاتی که ادعا کرده ی نمونه
های این نظریه را ذکر کنیم، چرا که به موضوع این کتاب ما ارتباط دارد، از  به هر حال باید نمونه

صادق  هاشم از آنها حذف شده، این است که از کنند که کلمه بنی جمله آیاتی که شیعه ادعا می

 روایت شده:

خواستیم، طائفه  اگر می« .»هشام مالئكةً فی األرض خيلفون ولو نشاء جلعلنا من بنی«

 .»کردند بر روی زمین رفت و آمد می  کردیم که هایی تبدیل می مالئکه  هاشم را به بنی
ته و هاشم وجود دارد؟ ابوعبدالله گفت: بخدا قسم، وجود داش راوی گفت: آیا در قرآن کلمه بنی

 . ٢اند های دیگری حذف شده مانند قسمت

در آنها حذف شده، قول امیرالمؤمنین   کنند کلمه آل محمد و از جمله آیاتی که شیعه ادعا می

پیامبرش را   ، زیرا خداوند»سالم علی يس«:  که گفته در آن روایت طوالنی زندیق است، این

 فرمود:   که این  بدان نامید، نظر به

ۡ ٱ لَِمنَ  إِنََّك  ٢ ِكيمِ �َۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ١ �ٓس ﴿  .]۳-۱[یس:  ﴾٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل

 دانسته که آنها (یعنی صحابه) کلمه سالم علی آل محمد
ً
کنند،  را حذف می  زیرا خداوند قبال

 . ٣اند چنانکه غیر آن را حذف کرده

                                           
 )، (چاپ تهران). ١١٤: (األستارکشف  -١

 ). ٣٥/٣١٥: (البحار)، ٢/٥٦٩: (تأویل اآلیات)، ٣٢٨: (فصل الخطاب)، ٤/١٥١: (البرهان -٢

 ). ٣٢٢: (فصل الخطاب)، ٤/٢٨٢: (الصافی)، ٤/٣٤: (البرهان)، ٩٣/١٢٠)، (٩٢/٤٦: (البحار)، ٢٥٣: (االحتجاج -٣



 امامت در پرتو نصوص      298

 

الذين ظلموا آل حممد فبدل «نازل کرد:  جبرئیل این آیه را بر محمد  از باقر روایت شده که

حقهم قوالً غري الذی قيل هلم، فأنزلنا علی الذين ظلموا آل حممد حقهم رجزاً من السامء بام 

 .»كانوا يفسقون

 در قرآن وجود ندارد » آل حممد حقهم«(کلمه  
ً
 . ١مترجم) -اصال

ونوحاً وآل إن اهللا اصطفی آدم «این آیه را اینگونه تالوت نمود:   و از صادق روایت شده که

 و گفت: اینگونه نازل شده است.  »منيـإبراهيم وآل عمران وآل حممد علی العال

 مترجم).  -اند (یعنی صحابه  را از قرآن حذف نموده» آل محمد«: کلمه   در روایتی آمده

اند و کلمه آل ابراهیم و آل عمران را  و در روایت دیگری آمده: کلمه آل محمد را حذف نموده

 اند.  اشتهثابت گذ

 اند.  و در روایت دیگری آمده: اسمی را در جای اسم دیگری قرار داده

 . ٢اند و در روایت دیگری آمده: حرفی را به جای حرف دیگری قرار داده

ليس لک من األمر شيیء أو يتوب عليهم أو چنین روایت شده است: (  و از امیرالمؤمنین

 . ٣اند محمد را حذف کرده . پس آل»ل حممدمون آلـيعذهبم فإهنم ظال

إن الذين ظلموا آل حممد حقهم مل از صادق روایت شده: جبرئیل آیه را اینگونه آورده است: (

  .٤»يكن اهللا ليغفر هلم

                                           
: البحار)، ٢٥٤: (فصل الخطاب)، ١/٢٤٨: (القمی)، ١/١٠٤: (البرهان)، ١/١٣٦: (الصافی)، ١/٤٢٤: (يالکاف -١

 ). ١/٤٥: (العیاشی)، ٩٢/٦٤)، (٢٢٤-٢٤/٢٢٢(

: نورالثقلین)، ١/١٠٥: (تأویل اآلیات)، ٣٢٩-١/٣٢٨: (الصافی)، ١/٢٧٧: (البرهان)، ١/١٠٨: (القمی -٢

)، ١/١٩٣: (العیاشی)، ٩٢/٥٦)، (٢٢٧-٢٢٥-٢٣/٢٢٢)، (١١/٢٤: (البحار)، ١٨٨: (أمالی الشیخ)، ١/٢٧٤(

: البیان)، ١٣٠: (محجة العلماء)، ٢٦٥-٢٦٤: (فصل الخطاب)، ٢/٤٤١: (التبیان)، ١/٧٨تفسیر فرات: (

 ). ١/٢٠٢: (جوامع الجامع)، ١/٧٣٥: (مجمع البیان)، ٢٣٣(

 ). ٢٧٠: (فصل الخطاب)، ٩٣/٢٧: (البحار -٣

)، ٣٥/٥٧)، (٢٤/٢٢٤: (البحار)، ٢٧٨: (فصل الخطاب)، ١/٤٢٨: (البرهان)، ١/١٥٩: (القمی)، ١/٤٢٤ي: (الکاف -٤

 ). ٢/٣٠١: (مناقبـال)، ١/١٤٣: (تأویل اآلیات)، ١/٣١١: (العیاشی)، ١/٥٢٣: (الصافی)، ٩٢/٦٤)، (٩٩-٣٦/٩٣(
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يا أهيا الذين آمنوا الختونوا اهللا والرسول و نیز از او روایت شده: آیه اینگونه نازل شده است: (

  .١»آل حممد وأنتم تعلمون وختونوا أماناتكم يف

مني آل حممد ـواليزيد الظالو باز هم از ایشان روایت شده: جبرئیل آیه را اینگونه آورده است: (

  .٢»حقهم إال خسارا

وعنت الوجوه للحی القيوم وقد خاب من و نیز از او روایت شده: آیه را چنین تالوت نمود: (

 . ٣ین صورت نازل شده استو گفت: این آیه به ا »محل ظلامً آلل حممد

 اینگونه نازل فرمود:  و از باقر روایت شده: جبرئیل این آیه را بر رسول خدا

  .٤»مون آلل حممد حقهم إن تتبعون إال رجالً مسحوراً ـوقال الظال«

وسيعلم الذين ظلموا آل حممد حقهم و از صادق روایت شده: آیه را اینگونه تالوت نمود: (

 . ٥) گفت: به خدا قسم، این آیه اینگونه نازل شده استونأیّ منقلبٍ ينقلب

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم گفته: این آیه اینگونه نازل شده است: (  و از باقر روایت شده که

باره بسیار فراوان هستند و به این مقدار  مثال در این .٦)آل حممد حقهم أنكم فی العذاب مشرتكون

 یم. کن که ذکر نمودیم، اکتفا می

 ي امامت از آنها حذف شده است  کنند کلماتی درباره ي آیاتی که شیعه ادعا می نمونه

                                           
 ). ٢٩٠: (فصل الخطاب -١

: فصل الخطاب)، ٩٢/٦٥)، (٢٤/٢٢٦: (البحار)، ٢/٤٤٣: (البرهان)، ٣/٢١٣: (الصافی)، ١٤٠: (کنز الفوائد -٢

 ). ٣/٢١٣: (نورالثقلین)، ١/٣٩٠: (تأویل اآلیات)، ٢/٣٣٨: (العیاشی)، ٣٠٤(

: تأویل اآلیات)،٣٠٨: (فصل الخطاب)، ٢٥٧-٢٤/٢٢٢)، (٢٣/٣٦١: (البحار)، ٢٠٧-١٥٩: (کنز الفوائد -٣

 ). ٣/٤٤: (البرهان)، ١/٣١٨(

)، ٢٤-٢٤/٢٠: (البحار)، ٢/٨٨: (القمی)، ١/٣٧١: (تأویل اآلیات)، ٤/٥: (الصافی)، ٣/١٥٦: (البرهان -٤

 ). ٤/٧: (نور الثقلین)، ١/٢١٩)، تفسیر فرات: (١٧٩: (کنز الفوائد)، ٣١٥: (فصل الخطاب)، ٩٢/٦٤(

: تأویل اآلیات)، ٢/٢٠٥: (جوامع الجامع)، ٢١٨: (فصل الخطاب)، ٣/١٩٤: (البرهان)، ٤/٥٧: (يالصاف -٥

 ). ٢/١٠١)، (١/٢٣: (القمی)، ٤/٧٢: (نورالثقلین)، ١/٤٠٠(

)، ٢/٢٦٠: (القمی)، ٢٩٠: (کنز الفوائد)، ٣٢٨: (فصل الخطاب)، ٤/١٤٣: (البرهان)، ٤/٣٩٢: (يالصاف -٦

 ). ٢/٥٥٧: (تأویل اآلیات)، ٣٦/١٥٣)، (٣٥/٣٦٨)، (٢٤/٢٣٠: (البحار
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ی ائمه و امامت از آنها حذف شده است، قول  کنند کلماتی درباره از جمله آیاتی که شیعه ادعا می

إال فالمتوتن «نازل کرده:   بر محمد  گونه آن را این  است که جبرئیل  باقر در قرائت علی

(یعنی: نمیرید بجز بر اسالم و بر وصیت  »وأنتم مسلمون، الوصية لرسول اهللا، واإلمام بعده

 . ١و امام پس از او)  رسول خدا

و در روایتی آمده: از کاظم روایت شده که به برخی از یاران خودش گفت: این آیه را چگونه 

گفتند:  »؟چی ...وال متوتن إال وأنتم ياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته«کنید،  تالوت می

برد  شود و آنها را به مؤمنین نام می الله! ایمان بر آنها اطالق می ، گفت: سبحان»إالّ وأنتم مسلمون«

ایمان مافوق اسالم است. گفت: در قرائت   خواهد که مسلمان شوند، در حالی که سپس از آنها می

توسط جبرئیل بر   که همان قرآن نازل شده  قرائت علیزید اینگونه قرائت شده است، اما در 

 . ٢)إال وأنتم مسلمون لرسول اهللا ثم اإلمام من بعده: ( باشد، چنین آمده می  محمد

 . ٣) آمده استولتكن منكم أئمة)، (ولتكن منكم أمةً بجای (  و از صادق روایت شده که

 عبدالله تالوت کردم: گفت: این آیه را نزد أبی  از ابن سنان روایت شده که

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 . ]۱۱۰عمران:  [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 .»اید شما بهترین امت هستید که در میان مردم برانگیخته شده«
 جنگد؟ ابوعبدالله گفت: بهترین امت با امیرالمؤمنین و حسن و حسین می

نازل شده است؟ گفت: اینگونه نازل  ابن سنان گوید: گفتم: فدایت شوم، پس این آیه چگونه

 شده است:

خۡ  )أئمة(  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
  ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

 .»اید شما بهترین امامانی هستید که در میان مردم فرستاده شده«
 فرماید:  دانید که خداوند آنها را مدح و ستایش کرده و می مگر نمی

﴿ 
ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾ُمنَكرِ ل

                                           
 ). ١/١٥٦: (هانالبر)، ٣/٢٠٧: (مناقبـال)، ٢٣/٢٥٨)، (٢/٢٠٦: (البحار -١

)، ١/٢١٧: (العیاشی)، ١/٣٠٤: (البرهان)، ٢/٥٤٤: (التبیان)، ١/٣٦٥: (الصافی)، ٢٦٧: (فصل الخطاب -٢

 ). ٢٣/٣٥٨)، (٢/٢٠٦: (البحار

 ). ١/١١٨: (تأویل اآلیات)، ١/٨٠٧: (مجمع البیان)، ٢٦٨: (فصل الخطاب)، ١/٣٠٨: (البرهان -٣
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 . ١»اید کنید و به خداوند ایمان آورده امر به معروف و نهی از منکر می«

دانستند کی و چه وقت خداوند امیرالمؤمنین  از باقر روایت شده: اگر نادانان در میان این امت می

 ÷ از فرزندان آدم  ه خداوندک  کردند، آری از آن لحظه را نام برده، هیچ وقت امامت او انکار نمی
نازل  این برخی از آن قرآنی بود که خداوند بر محمد  عهد و پیمان گرفت، نام علی را ثبت نمود و

که جابر راوی  -ایم ای جابر!  فرمود. پس جبرئیل آن را نازل فرمود چنانکه ما آن را تالوت نموده

 فرماید: اید که خداوند می مگر نشنیده -باشد  حدیث می

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ذُّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
لَسۡ  أ

َ
 ُت �

ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ   .]۱۷۲[األعراف:  ﴾)مؤمننيـوأن حممداً رسولی، وأن علياً أمريال( بََ�ٰ  قَالُوا

دار یزادگان پدیرا که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدم یان کن) هنگامیمردم ب یغمبر! برایپ ی(ا«

ستم؟ آنان (هم به زبان حال پاسخ یا من پروردگار شما نیشان را بر خودشان گواه گرفت که: آیکرد و ا

 . »ی من و علی امیرالمؤمنین است فرستاده  ، و محمدمیده یم ی! گواهیاند: آر داده و) گفته

 نازل کرده است.  و در روایتی آمده: جبرئیل این آیه را اینگونه بر محمد 

 . ٢کرده استو در روایت دیگری آمده: خداوند این آیه را اینگونه در کتاب خودش نازل 

 از صادق روایت شده که شخصی آیه ذیل را نزد او تالوت کرد: 

ْ �ۡ ٱ َوقُلِ ﴿ ُ ٱ فََسَ�َى َملُوا ۡ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َ�َملَُ�مۡ  �َّ  ].۱۰۵: بة[التو ﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»)دیرسول او و مؤمنان (خواهند د ) نید و (همچنید که خداوند عمل شما را خواهد دیو بگو: عمل کن«
 . ٣آمده و ما مأمونون هستیم مأمونون جای مؤمنون،  گفت این آیه چنین نیست، زیرا در اصل به

ن﴿و نیز از او روایت شده که بجای 
َ
ةٌ  تَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
رۡ  ِ�َ  أ

َ
ةٍ  مِنۡ  َ�ٰ أ مَّ

ُ
(أن تكون هی أزكی من  أ

 . را خوانده است.]٩٢[النحل:  ﴾أئمتكم)

                                           
: العیاشی)، ٢٦٨: (فصل الخطاب)، ١/٣٠٧: (الصافی)، ٣٠٨-١/٣٤: (البرهان)، ١١٠-١/٢٢: (القمی -١

تأویل )، ١/٨٠٧: (البیان مجمع)، ٤٨: (مرآة األنوار)، ٧٥-٩٢/٦٠)، (١٥٤-٢٤/١٥٣: (البحار)، ١/١٩٥(

 ). ١/٣١٧: (الثقلین نور)، ١/١٢١: (اآلیات

ای در قرآن نازل  است به اینکه چنین آیه ) موال محمد صالح در شرح این روایت گفته: این اشاره١/٤١٢: (يالکاف -٢

-٢٨٦: (فصل الخطاب)، ٢/٤٧اند، البرهان: ( را حذف نموده شده و تحریفگران منافق بخاطر عناد و حسادت آن

: أنوار النعمانیة)، ٤٤-٢/٤٣: (العباشی)، ١/١٤٦)، تفسیر فرات: (٣٣٢-٣٧/٣١١: (البحار)، ٢٨٨-٢٨٧

 ). ١/١٨٠: (تأویل اآلیات)، ١/٢٧٧(

 ). ٢/٢٦٣: (نورالثقلین)، ٢/٣٧٣: (الصافی)، ٢/١٥٧: (البرهان)، ٢٩١: (فصل الخطاب)، ١/٤٢٤: (يالکاف -٣
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بخوانیم؟ گفت: بله،  أمة، أئمةدر روایتی آمده که راوی حدیث گفت: فدایت شوم، یعنی بجای 

خواندیم. گفت: (أربی)  گوید: گفتم: ما بجای (أزکی) (أربی) می است. راوی  أئمةبخدا قسم 

 . ١کرد چیست و با دست اشاره نمود و پرت می

كن آياتی تتلی عليكم فی علی فكنتم أمل تفرموده: ( گفت: خداوند  از باقر روایت شده که

 خوانده است.  »فی علی«ی  با اضافه نمودن جمله .٢»هبام تكذبون

 گفت: به ابوعبدالله گفتم:   از ابوبصیر روایت شده که

 .]۷۴[الفرقان:  ﴾إَِماًما ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ ﴿

 .»زگاران سازیشوای پرهیو ما را پ«

واجعل لنا من اید، این آیه چنین است: ( از خداوند خواستهگفت: بدرستی چیز بزرگی را 

 . ٣) پرهیزگاران را پیشوای ما قرار بدهمتقني إماماـال

اند که خداوند آنها را پیشوای  و در روایتی آمده: بدرستی مسئله بزرگی را از خداوند طلب کرده

متقین قرار دهد، از او سؤال شد: پس ای فرزند رسول خدا! این آیه چگونه است؟ گفت: خداوند این 

 . »متقني إماماـواجعل لنا من ال«آیه را اینگونه نازل فرموده: 

وذرنی يا حممد یت شده که: این آیه را چنین تالوت نموده است (از ابوالحسن ماضی روا

. (اما در ٤گوید: گفتم: آیا این قرآن است؟ گفت: بله راوی می »واملكذبني وصيک أولی النعمة

 قرآن چنین آمده:

ۡ ٱوَ  ِ� َوَذرۡ ﴿ �ِ�َ ل ْوِ�  ُمَكّذِ
ُ
  ].۱۱[المزمل:  ﴾َمةِ �َّعۡ ٱ أ

 . »تنها بگذار ،شیاز آسا و مرا با دروغ انگاران بر خوردار«

                                           
)، ٣/١٥٤: (الصافی)، ١/٣٩١: (القمی)، ٩٣/٢٧)، (٩٢/٦٠)، (٣٦/١٤٩: (البحار)، ٢٨٣-٢/٢٨٢: (البرهان -١

 ). ١/٢٦٢: (تأویل اآلیات)، ١/٢٩٠: (العیاشی)، ٣٠٢: (الخطاب فصل

 ). ٢٤/٢٥٨: (البحار)، ١٨٢: (کنز الفوائد -٢

: القمی)، ٤/٢٧: (يالصاف)، ٢/١٨٢: (جوامع الجامع)، ٣/١٧٧-١/٣٤: (البرهان)، ٣١٦: (فصل الخطاب -٣

 ). ١/٣٨٤: (تأویل اآلیات)، ٩٢/٦٢: (البحار)، ٢/١١٧)، (١/٢٢(

 ). ٣٣٩: (فصل الخطاب)، ٢٤/٣٣٨: (البحار، )٥/٢٤٢: (الصافی)، ٤/٣٩٨: (البرهان)، ١/٣٤٣: (الکافی -٤
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 از آنها حذف شده است   بن ابیطالب کنند نام علی ي آیاتی که شیعه ادعا می نمونه
به گمان شیعه از آنها   بن ابیطالب این بحث را به ذکر چند مثال از آیاتی که نام امیرالمؤمنین علی

 بریم از جمله: این آیه: حذف شده است، به پایان می

ای « »من ربک فی علی فإن مل تفعل عذبتک عذاباً أليام كالرسول بلغ ما أنزل إلييا أهيا «

ی علی بر تو نازل شده، تبلیغ کن و اگر آن را تبلیغ نکنی عذاب سختی را به  آنچه را که درباره !پیامبر

 .»رسانیم تو می
 . ١نام علی را حذف نموده است -عدوی  -به گمان شیعه 

 نازل فرمود:  جبرئیل این آیه را اینگونه بر محمدو از باقر روایت شده: 

اگر گمان دارید در «  .٢)علی فأتوا بسورة من مثله ريبٍ مما نزلنا علی عبدنا يف وإن كنتم يف(

 .»توانید ایم، پس یک سوره همانند آن را بیاورید اگر می ی خود نازل کرده آنچه درباره علی بر بنده
 گفت: جبرئیل این آیه را اینگونه بر محمد نازل فرمود:  و نیز از او روایت شده که

خویشتن را به بدترین « .٣»علی بغياً  بئسام اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل اهللا يف«

علی کفر ورزیدند و کفرشان تنها  هچیزها فروختند و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بودیم دربار

 .»بخاطر دشمنی بود

وإذا نازل شد: (  خدا سوگند، آیه ذیل اینگونه بر محمد  گفت: به  روایت شده کهو نیز از او  

شود:  یکه به مستکبران گفته م یهنگام« .)قيل هلم ماذا أنزل ربكم يف عيل قالوا أساطري األولني

 .»گذشتگان است یها ند: افسانهیگو ی؟ م نازل کرده است در مورد علی یزهائیپروردگار شما چه چ
 نازل کرد:  : جبریل آیه ذیل را اینگونه بر محمد١از صادق روایت شده و نیز

                                           
) منظور به عدوی که در روایت ذکر شده عمربن خطاب است، و نیز ٢٨٢: (فصل الخطاب)، ٢/٤١: (مناقبـال -١

 محجة)، ٤٩١-٤٣٧-١/٣٤: (البرهان)، ١/٣٢٦: (کشف الغمة)، ٢٨١-٢٨٠-٢٤٢: (فصل الخطابنگاه کن: 

 ). ١/٢٣: (القمی)، ٣٥/٥٨: (البحار)، ٢/٥١: (الصافی)، ١٣٠: (العلماء

فصل )، ٣٥/٧٥)، (٢٣/٣٧٣: (البحار)، ١/٣٥: (القمی)، ٣/٧١)، (١/٧٠: (البرهان)، ١/٤١٧: (يالکاف -٢

 ). ۱/۴۲: (تأویل اآلیات)، ۲۳۰: (البیان)، ۲۵۴: (الخطاب

-٣٦/٩٨)، (٢٣/٣٧٢: (البحار)، ٢٥٦: (فصل الخطاب)، ١/١٢٨: (البرهان)، ١/١٦٢: (الصافی)، ١/٤١٧: (يالکاف -٣

 ). ١/٨٦: (نور الثقلین)، ١/٧٦: (تأویل اآلیات)، ١/٦٩)، العیاشی: (١/٦٠)، تفسیر فرات: (١٣٠
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  .٢»يا أهيا الذين أتوا الكتاب آمنوا بام أنزلنا فی علی نوراً مبينا«

 نازل شده است:  و در روایتی از باقر آمده: آیه ذیل اینگونه بر محمد

ملا معكم من قبل أن نطمس يا أهيا الذين أتو الكتاب آمنوا بام أنزلت فی علی مصدقاً «

فرماید:  رسد به قول خداوند که می تا اینکه می ...»وجوهاً فنردها علی أدبارها أو نعلنهم

 . ٣(مفعوال) ً آخر آیه

 و از صادق روایت شده: 

َُّهمۡ  �َخۡ�ٗ  لََ�نَ  ۦبِهِ  يُوَ�ُظونَ  َما﴿  .]۶۶[النساء:  ﴾ل

 .»بود شان بهتریدادند، قطعا برا شوند، انجام می پند داده می نبدا ی علی وسیلهکه به و اگر آنان، آنچه را «
 گفت: این آیه اینگونه نازل شده:   و باز از او روایت شده که

 .٤»مالئكة يشهدون وكفى باهللا شهيدـلكن اهللا يشهد بام أنزل يف عيل أنزله بعلمه وال«

دهد، این خدا است که آن را به دانش  نازل کرده، گواهی می علی هدربارلیکن خداوند بر آنچه «

 . »دهند و کافی است که خدا گواه باشد خویش نازل کرده است و فرشتگان گواهی می

 گفته: جبرئیل این آیه را اینگونه فرودآورده است:   و از او روایت شده که

فآمنوا خرياً لكم وإن  يا أهيا الناس قد جاءكم الرسول باحلق من ربكم يف والية عيل«

ای مردم پیامبری را از جانب خدا « .٥»تكفروا بواليته فإن هللا ما يف السموات وما يف األرض

والیت علی و ایمان بیاورید سود شما است و اگر به والیت علی  هتان حق را آورده است دربار بسوی

                                                                                                           
: البحار)، ١/٣٨٥: (القمی)، ٢/٢٧٩: (العیاشی)، ٣٠١-٢٥٦: (فصل الخطاب)، ٢/٣٦٣)، (١/١٣٠البرهان: ( -١

 ). ١/٢٣٤)، تفسیر فرات: (١٤١-٣٦/١٠٤)، (٣٥/٥٨(

 ). ٢٧٣: (فصل الخطاب)، ٣٥/٥٧)، (٢٣/٣٧٣: (البحار)، ١/٣٧٣: (البرهان)، ١/٤١٧: (يلکافا -٢

گفته: ظاهر این  الکافی)، موال صالح در شرح ١/٤١٧: (الکافی)، ٢٧٣: (فصل الخطاب)، ١/٣٧٤: (البرهان -٣

 مبینا) جزء نظم قرآن می
ً
باشد، منافقان آن را تحریف و حذف  حدیث بر این است که قول خداوند (فی علی نورا

 ). ١/٤٨٦: (ورالثقلین)، ن١/٢٧٢: (العیاشی)، ٩/١٩٣: (البحاراند،  نموده

: فصل الخطاب)، ٩٢/٦٤( )،٩٩-٣٦/٩٣: (البحار)، ١/٥٢٣: (الصافی)، ١/١٥٩: (القمی)، ١/٤٢٨: (البرهان -٤

 ). ١/٣١١: (العیاشی)، ١/٥٧٦: (نورالثقلین)، ٢٧٨(

)، ٢٧٩: (فصل الخطاب)، ١/٥٢٣: (الصافی)، ٣٥/٥٨: (البحار)، ١/٤٢٨: (البرهان)، ١/٤٢٤: (يالکاف -٥

 ). ٢/٣٠١: (مناقبـال)، ١/١٤٣: (اآلیات تأویل)، ١/٣١١: (العیاشی
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 . »ها و زمین است از آن خداوند است کافر شوید آنچه در آسمان

 نیز از او روایت شده که جبرئیل این آیه را اینگونه نازل کرده است:و 

وقل احلق من ربكم يف والية عيل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا «

  .١»للظاملني آل حممد حقهم ناراً أحاط هبم رسادقها

 گفت: جبرئیل این آیه را به این صورت نازل کرده است:   و نیز از او روایت شده که

 .!پذیرند را نمی به والیت علیبیشتر مردم جز انکار @ .٢»فأبى أكثر الناس بوالية عيل إال كفوراً « 

 ی ذیل به این صورت نازل شده است: گفت: آیه  و نیز از او روایت شده که

هر کس در « .٣»ورسوله يف والية عيل واألئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيامً ومن يطع اهللا «

 به پیروزی و کامیابی بزرگی 
ً
والیت علی و ائمه پس از او، از خدا و پیامبرش فرمانبرداری کند، قطعا

 .»دست یافته است
 گفت: این آیه اینگونه نازل شده است:  روایت شده که  از جابربن عبدالله

 ما از « .»نذهبن بك فإنا منهم منتقمون بعيلفإما «
ً
هرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم قطعا

 .»انتقام خواهیم گرفت بواسطه علیآنان 

 ی علی انتقام خواهیم گرفت.  به وسیله »بعلی منتقمون«و در روایتی آمده: 

شده، و به خدا قسم  از قرآن حذف »بعلی«گفته: بخدا قسم کلمه   و در روایت دیگری آمده که

                                           
)، ٢/٩: (القمی)، ٢٩٣-١/٢٩٢: (تأویل اآلیات)، ٢/٣٥٣: (العیاشی)، ١٤١: (کنز الفوائد)، ١/٤٢٥: (يالکاف -١

: البحار)، ٣٠٥: (فصل الخطاب)، ٣/٢٤١: (يالصاف)، ٤٦٦-٢/٤٦٥: (البرهان)، ٣/٢٥٨: (الثقلین نور

)٩٢/٦٥)، (٣٦/٨٣)، (٣٥/٥٧)، (٢٢٦-٢٢٢-٢٤/٢٢١)، (٣٨١-٢٣/٣٧٩ .( 

: البحار)، ۳/۲۱۶: (الصافی)، ١/٤٢٥: (يالکاف)، ٣١٦-٣٠٤: (فصل الخطاب)، ٣/١٦٩)، (٢/٤٤٥: (البرهان -٢

: تأویل اآلیات)، ۱۴۱-۱۴۰: (کنز الفوائد)، ۹۲/۶۴)، (۳۶/۱۰۵)، (۳۵/۵۷)، (۲۳/۳۷۹-۳۸۱-۳۸۲(

 ). ۲/۳۴۰: (العیاشی)، ۲/۳۰۱: (المناقب)، ۱/۲۹۱(

)، ٣٥/٥٧)، (٢٣/٣٠٣: (البحار)، ٣/٣٤٠: (البرهان)، ٢/١٩٨: (القمی)، ٤/٢٠٦: (يالصاف)، ١/٤١٤: (الکافی -٣

 ). ٤/٣٠٩: (نور الثقلین)، ٢/٤٦٩: (تأویل اآلیات)، ٣٢٠: (الخطاب فصل
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 . ١دزدیده شده است »بعلیاز قرآن کلمه (

 آیه ذیل اینگونه نازل شده است:  از صادق روایت شده که

بر  ی علی دربارهکنم که  من تنها از آن چیزی تبعیت می« .٢»إن أتبع إال ما يوحى إيلَّ يف عيل«

 .»من نازل شده است
 گفته: آیه ذیل اینگونه نازل شده است:   و باز هم از صادق روایت شده که

ر « والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا بام نزل عىل حممد يف عيل وهو احلق من رهبم كفَّ

و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند و «  .٣»عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم

نازل شده است و آن هم حق است و از سوی  علی بر محمد هدربارند که چیزی را باور دار

گیرد و حال  هایشان را نادیده می بخشاید و بدی پروردگارشان آمده است خداوند گناهانشان را می

 . »سازد وضعشان را خوب می

ذلك بأهنم «نازل کرده است:   گفته: جبرئیل اینگونه این آیه را بر محمد  از باقر روایت شده که

 علی هدرباراین بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فروفرستاده « .»كرهوا ما أنزل اهللا يف عيل

 . ٤اما نام علی حذف شده است. »دارند درست نمی

 گوید: آیه ذیل به این صورت نازل شده است:  و یا قول باقر که می

ای بیش نبود که ما  علی بنده« .٥»إرسائيلإن عيل إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالً لبني «

 .»اسرائیل کردیم بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگوی بنی

                                           
: البحار)، ٣٢٨: (فصل الخطاب)، ٤/١٤٤: (البرهان)، ٩/٧٥: (مجمع البیان)، ٢/٥١٣: (جوامع الجامع -١

 ). ٢/٥٦٠: (تأویل اآلیات)، ٣٢/٣١٣(

 ). ٢٤/٣٢٠: (البحار)، ٣٢٩: (فصل الخطاب)، ٣٠١: (کنز الفوائد)، ٢/٥٧٨: (تأویل اآلیات)، ٤/١٧٢: (البرهان -٢

فصل )، ٣٣٨: (کنز الفوائد)، ٢/٢٧٧: (القمی)، ٢/٥٨٣: (تأویل اآلیات)، ٤/١٨٠: (البرهان)، ٥/٢١: (يالصاف -٣

 ). ٣٦/٨٦)، (٢٤/٣٢١: (البحار)، ٣٣٢: (الخطاب

مجمع )، ٥٥٦: (جوامع الجامع)، ٢/٢٧٨: (القمی)، ٣٠٣: (کنز الفوائد)، ٥/٢٢: (الصافی)، ٤/١٨٢: (البرهان -٤

: تأویل اآلیات)، ٣٣٢: (فصل الخطاب)، ٣٦/٨٧)، (٢٤/٣٢١)، (٢٣/٣٨٥: (البحار)، ٩/١٤٩: (البیان

 ). ٥/٣١: (نور الثقلین)، ٢/٥٨٤(

 ). ٤/١٥١: (البرهان)، ٤/٦٠٩: (نور الثقلین)، ٨٩/٢٧٧)، (٢٤/٣٩٩)، البحار: (٤/٣٩٧: (الصافی)، ٢/٢٥٩: (القمی -٥
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 آیه ذیل به این صورت بوده است:  یو باز هم از او روایت شده ک

 چیزی که « .١»..إنام توعدون لصادق يف عيل«
ً
شوید،  بدان وعده داده می علی هدربارمسلما

 .»است راست

هرچند که « .»ولو كره الكافرون بوالية علی«گفت:   از ابوالحسن ماضی روایت شده که

 .»دوست نداشته باشندرا  والیت علیکافران 
باشد و غیر آن  یک نفر پرسید: آیا این جزء قرآن است؟ گفت: این حرف (علی) جزء قرآن می

 . ٢تأویل است

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين «آیه ذیل را اینگونه تالوت کرد:   از صادق روایت شده که

 ریبانگیگر. ونددیپ یکرد که به وقوع م یدرخواست عذاب یخواستار«. »بوالية علی ليس له دافع

  . »شان باز داردیتواند آن را از ا یچ کس نمیگردد، و ه یم والیت علی  به کافران

 نازل فرموده است.   بخدا قسم جبرئیل این آیه را به این صورت بر محمدسپس گفت: 

 گفته: در مصحف فاطمه اینگونه است.   و در روایتی آمده که

  . ٣است  گفته: در مصحف فاطمه به این صورت آمده  و در روایت دیگری آمده که

 ی نبأ آخر سوره .»ترابياً ويقول الكافر يا ليتنی كنت «گفته:   روایت شده که  از علی

در   و این به همین خاطر بود که پیامبر »كنت تراباً «اند  اند و خوانده آن را تحریف کرده

 . ٤داد بسیاری اوقات من را به (ابوتراب) مخاطب قرار می

 آیه ذیل را اینگونه تالوت کرده است:  از صادق روایت شده که 

                                           
 ). ٢/٦١٤: (تأویل اآلیات)، ٣٦/١٦٢)، البحار: (٣٣٢: (فصل الخطاب)، ٤/٢٣٠: (البرهان -١

تأویل )، ٣٣٥: (فصل الخطاب)، ٤/٣٢٩: (البرهان)، ٢٤/٣٣٦)، (٢٣/٣١٨: (البحار)، ١/٤٣٢: (يالکاف -٢

 ). ٥/٣١٧: (نور الثقلین)، ٢/٢٨٧: (اآلیات

)، ٢٣/٣٧٨: (البحار)، ٥/٥٢٤: (الصافی)، ٤٩: (الروضة)، ٤/٣٨١)، البرهان: (٨/٥٧)، (١/٤٢٢: (الکافی -٣

)، ٤١٢-٥/٤١١: (نور الثقلین)، ٢/٣٠١: (المناقب)، ٣٣٩: (فصل الخطاب)، ٣٧/١٧٦)، (٣٢٤-٣٥/٥٧(

 ). ٢/٧٢٣: (تأویل اآلیات

 ). ۹۳/۲۷)، (۹۲/۶۲)، (۶۰-۳۵/۵۱( :البحار)، ٣٤١: (فصل الخطاب -٤
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 .»خلق الزوجني الذكر واألنثى، ولعيل اآلخرة واألوىل والليل إذا يغشى، والنهار إذا جتىل،«
گر  و به روز سوگند در آن هنگام که جلوه  .پوشاند یم سوگند به شب در آن هنگام که« لیل هابتدای سور

 آخرت و دن د.نیآفر ینر و ماده را م. گردد یو روشن م
ً
 .»استعلی ا همه از آن یو قطعا

 . ١گفت به این صورت نازل شده است

بودیم؛ در حالی که به   گفت: ما در خدمت رسول خدا  روایت شده که  از مقدادبن اسود

ام را  و پشت من را محکم کن و سینه  گفت: پروردگارا! من را یاری ده پرده کعبه دست گرفته بود، می

أمل نرشح لك صدرك، «بگشا و نام من را بلند کن. جبرئیل نازل شد و گفت ای محمد! بخوان: 

نه تو را یا ما سیآ« .»وضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك بعيل صهركو

و  که پشت تو را در هم شکسته بود؟  ینیهمان بار سنگ ؟  مین را از تو برنداشتیو بار سنگ .مینگشود

 .»؟ میم و باال نبردیبلند نکرد ی دامادت علی وسیله  به آوازه تو را
این سوره را تالوت نمود و ابن مسعود آن را در مصحف ثبت کرد، اما عثمان آن را از   پیامبر

 . ٢قرآن حذف نمود

 دهیم و آنچه را که ذکر نمودیم، در این زمینه کافی است.  دیگر به این موضوع طول نمی

 حقیقت انتساب دروغ تحریف به اهل سنت 
کنند تا به  تالش می  در میان شیعه کسانی هستند کهبا وجود آن همه که ذکر گردید باز   که شگفت این

 ٣باشد عوام شیعه و غیر شیعه بفهمانند که مسئله تحریف جزء مسلمات و بدیهیات شیعه و سنی می

ی نسخ تالوت و قرائت و یا برخی روایات  خواهند با ذکر روایاتی از طریق اهل سنت که درباره و می

                                           
: البحار)، ٣٩٠: (کنز الفوائد)، ٣٤٦-٣٤٥: (فصل الخطاب)، ٥/٣٣٦: (الصافی)، ٤/٤٧١البرهان: ( -١

 ). ٢/٨٠٨: (تأویل اآلیات)، ٣٩٩-٢٤/٣٩٨(

محجة )، ٣٦/١١٦)، البحار: (٣٠: (الروضة)، ١٥٩: (الفضائل)، ٣٤٦: (فصل الخطاب)، ٤/٣٧٥: (البرهان -٢

 ). ٢١٧: (النبیمولد ) و نیز نگاه کن ١٣١: (العلماء

)، تألیف نقض الوشیعة) و (٤٦)، تألیف عباس موسی: ص (شبهات حول الشیعةبرای نمونه نگاه کن به کتاب: ( -٣

الجوامع و ) و (١٧٩) مؤلف مرتضی رضوی: ص (البرهان علی عدم تحریف القرآن) (٦٤محسن امین: ص (

) تألیف رسول القرآن و دعاوی التحریف)، (٣٠٥) تألیف محمد جواد مغنیه: ص (الفوارق بین السنة و الشیعة

) تألیف عالء الشیعة و التصحیح) و همراه با دکتر موسی موسوی در کتاب خودش (٣٩جعفریان: ص (

) تألیف علی آل کشف الحقائق) و (١٩٩) تألیف تیجانی سماوی: ص (الصادقین مع) و (٢٩٣القزوینی: ص (

 ). ٢٠١)، تألیف خوئی: ص (٦٧محسن: ص (
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اند بدون  اند و یا اینکه علما آن روایات را ذکر کرده بحث کرده ی موضوع بودن آنها که علما درباره

اینکه اعتقاد به صحیح بودن آنها داشته باشند، به عوام شیعه و سنی بفهمانند که مسئله تحریف قرآن 

 در این باره بحث خواهیم کرد. 
ً
 از بدیهیات و مسلمات شیعه و سنی است، انشاءالله بعدا

لوح شیعه فقط بخاطر حفظ آبروی خودشان در برابر اتباع و  عوام ساده تالش مکارانه آنها علیه

مقلدانشان است، و گرنه تالش در راستای نسبت دادن مسئله تحریف به اهل سنت ظلم بسیار 

تر و بزرگتر از این تالش برای این است که مسئله تحریف را فقط و فقط به  بزرگی است، و سخت

 باشد!. ، و این جزء عجایبات دنیا می عه را از آن قول مبرا دانستهاهل سنت نسبت داده و ساحت شی

ای که  تحریف قرآن ذکر گردید بگونه هکمی پیش ذکر تصریحات علمای متقدم و معاصر شیعه دربار

باره متواتر دانستند و عقیده به  جای هیچ شک و نیرنگی را باقی نگذاشتند، که آنها نصوص را در این

ما نباید   که این  ی قابل توجه تحریف را جزء ضروریات و بدیهیات مذهب تشیع قلمداد نمودند. اما نکته

 با صراحت به تحریف   علمایان شیعه کسانی هستند که انصاف را از دست بدهیم، زیرا در میان
ً
ظاهرا

 : شریف مرتضی، شیخ صدوق، شیخ طائفه طوسی و شیخ طبرسی. اند، از جلمه قرآن قائل نشده

از   گویند: به اقوال این دسته خواهند این افتراء را از خود دور کنند، به ما می می  لذا شیعیانی که

مراجعه کنید. همانا  -یخ صدوق، شیخ طائفه طوسی و طبرسی یعنی شریف مرتضی، ش -علماء 

خواهند، بگویند: شیعه مانند سایر  می  کنند که اینها به این خاطر عقیده تحریف را از خود دور می

اند که هر کسی معتقد به تحریف قرآن  مسلمانان به این قرآن موجود اعتقاد دارند، زیرا آنها دانسته

 شود.  م خارج میباشد، به کلی از اسال

هایی که در اقوال آنها وجود دارد، برخی از آنها  با قطع نظر از حقیقت قول این گروه و پریشانی

باشند، و همچنین برخی از آنها  اند که بیاگر تحریف می در تألیفات خودشان اقوالی را ذکر کرده

 ق استاد و یا شاگرد بعضی دیگر بوده
ً
ول و اقرار او درباره تحریف ذکر اند، مانند: شیخ مفید که قبال

الهدی و شیخ طائفه طوسی  گردید، ایشان از شاگردان شیخ صدوق و از جمله استادان مرتضی علم

 اند.  است، اینها چنانکه دانستید، منکر تحریف بوده

دهد، که آیا این  این پریشانی و تناقض عالمت سؤالی را در برابر ما بر حقیقت موضوع قرار می

أهل مكة أدر «:  اند یا خیر؟ چنانکه در ضرب المثل معروف آمده از تقیه صادر شدهاقوال 

 .»های آن وجود دارد اهل مکه داناتر هستند به آنچه که در دره« .»بشعاهبا

 کنیم، تا آنها حقیقت را برای ما بیان کنند:  کیشان آنها واگذار می لذا موضوع را به هم 
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فراوانی از آنها صادر شده است، از جمله:   قوال بخاطر مصالحگوید: ظاهرا این ا جزائری می

خواهند، طعنه وارد کنند، به این صورت که اگر جائز باشد بگوییم: در  بستن راه بر کسانی که می

این   قرآن تحریف وجود دارد، عمل به قواعد و احکام آن چگونه ممکن است. در صفحات آتی به

این بزرگواران در تألیفات   یزی چگونه ممکن است در حالی کهسؤال جواب خواهیم داد، چنین چ

باشند، زیرا در آن  اند که بیانگر وجود تحریف در قرآن می خودشان خبرهای فراوانی را روایت کرده

 گفته
ً
: این آیه در اصل به این صورت نازل شده و سپس به این صورت تغییر  خبرها چنین آمده: مثال

 . ١یافته است

جز از طرف این چهار استاد بزرگوار، خالف صریح و واضح در مسئله   گوید: به نوری می

تحریف دانسته نشده است و بجز از آنچه که شیخ مفید از آنها نقل نموده است، مخالفی وجود 

گوید:  ندارد، سپس این خالف در میان اصولیین ما شایع شد، حتی محقق کاظمی در شرح وافیه می

گوید: اجماع بر  محقق کاظمی می  ع نقل شده است (یعنی بحدی مشهور شد کهدر این مسئله اجما

شود  مترجم) و پس از بررسی آنچه که ما گفتیم معلوم می -در قرآن تحریف وجود ندارد   آن است که

خواهد، چگونه ممکن است ادعای اجماع و حتی ادعای  که ادعای محقق کاظمی جرأت بزرگی را می

ای که جمهور علمای پیشین و محدثان بزرگ و متأخران معروف مخالف آن  هشهرت نمود بر مسئل

ایم که خالی از این مسئله هستند، شاید کسی که  های اصولی را ورق زده هستند، بلکه بسیاری از کتاب

  .٢خواهد در این زمینه تحقیق کند آنچه را که ما گفتیم و نقل نمودیم، تصدیق نماید می

گوید: چگونه ایشان معتقد به تحریف نیستند در حالی  در رد مرتضی مینوری در جای دیگری 

گوید:  می  کنند این است که وارد می  هایی که بر عثمان از جمله طعنه» الشافی«که او در 

بزرگترین چیزی که عثمان بدان اقدام کرد، جمع نمودن مردم بر قرائت زیدبن ثابت و سوزاندن بقیه 

مصاحف و باطل اعالم نمودن چیزهایی بود که شکی برای قرآن بودن آن وجود ندارد، پس اگر 

ی آن جزء قرآن  باطل اعالم نموده و یا همهبود به اینکه بعضی از آنچه که عثمان  مرتضی معتقد نمی

 . ٣شد بوده، آنچه را که در کتاب شافی گفته، طعن محسوب نمی

تبیان  -و او در رد طوسی گفته: بر کسی که در کتاب تبیان تأمل کند و بیندیشد، پوشیده نیست 

ین کتاب در که روش ایشان در ا -کتابی است که طوسی در آن ادعا کرده: قرآن تحریف نشده است 

                                           
 ). ٢/٣٥٨: (األنوار النعمانیة -١

 ). ٣٧: (فصل الخطاب -٢

 ). ٣٥: (فصل الخطاب -٣
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شود که در تفسیر آیات از کالم  می  نهایت مدارا با مخالفان خود است، زیرا با بررسی این کتاب دیده

مترجم) قتاده، ضحاک، ُسدی، ابن جریح، جبائی، زجاج، ابن زید و امثال  -(حسن بصری  :حسن

در جاهای کمی نباشد از  کند، و از هیچ فردی از مفسران امامیه نقل ننموده است، و بجز اینها نقل می

اند، بلکه  هیچ یک از ائمه خبری را نقل ننموده و شاید در این جاهای کم مخالفان با او موافق بوده

مفسران اولین دانسته و راه و روش آنها را ستوده و از نظرات آنها تمجید کرده  هرا جزء طبق  ایشان صحابه

جای تعجب است و احتمال دارد این قول او   د، براستی کهاست، و اگر این کار او مدارا با مخالفان نباش

 مترجم) باشد.  -مترجم) مانند آن (یعنی مدارا با مخالفان  -(یعنی قول به عدم تحریف  -

کید می هو چیزی که حمل این کتاب بر تقی بن طاوس در  کند آن است که سرور بزرگوار علی را تأ

عبارت او: ما به یاد داریم آنچه که جدم ابوجعفر بن  ذکر نموده و اینک نص» سعد السعود«کتاب 

تقیه او را وادار نمود تا آن اختصار را در توضیح   حسن طوسی در کتاب تبیان نقل نموده است، که

 . ١مکی و مدنی مراعات کند

شود، زیرا آنچه که قابل تبعیت است دلیل  گوید: چگونه این نظریه پذیرفته می آقای تهرانی نیز می

اند، و  آنها تا آن زمان موافقی نداشته  همین خاطر است که  باشد نه اشخاص و افراد. به برهان میو 

این مسئله فقط در زمان طبرسی شایع شده است و با وجود این، باز نسبت آن به شیخ و به طبرسی 

در نهایت اشکال است، پس ادعای اجماع بر عدم تحریف جای تعجب است، چرا که این نظریه 

 نظریه
ً
ی طرفداران حق را  بجز از صدوق و مرتضی تا زمان متأخرین شناخته نشده است، و شما قبال

 . ٢شناسایی کردید

اند، نظرات  اند و بر علیه آنها رد نوشته همین سان سایر کسانی که خود معتقد به تحریف بوده  و به

سئله هیچ راه حل دیگری نداریم جز اند، اما در اینجا برای توضیح این م آنها را بر تقیه حمل کرده

 اینکه با عجله بگذریم تا از موضوع کتاب خارج نشویم. 

مترجم) همین  -روان آنها (یعنی آنها که معتقد به تقیه هستند  و همواره در عصر امروز نیز دنباله

 بینند.  اند، چرا که آنها وسعت و پناهگاه مطمئن را در تقیه می راه را در پیش گرفته

گوید: نظریه تحریف و حذف آیات و کلمات قرآن را به شیعه  الدین موسوی می اینک شرفو 

برم از این قول و از این نظریه، و در پیشگاه خدا خود را  گویم: به خدا پناه می اند، لذا می نسبت داده

                                           
 ). ١٥٦: (محجة العلماء)، ٣٧: (فصل الخطاب -١

 ). ١٥٨: (محجة العلماء -٢
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مذهب ما   کنیم، و هر کسی این نظریه را به ما نسبت دهد، نسبت به از این جهل و نادانی تبرئه می

تمام آیات و کلمات قرآن   دهد، بدرستی که جاهل و نادان است و یا به ما افتراء و دروغ را نسبت می

 . ١کریم از نظر ما متواتر است

به منبع افتراء و دروغش از  -یعنی ابن حزم  -گوید: ای کاش آن مرد با جرأت  و امینی نیز می

د باشد، یا به عالمی از عالمانی که جامعه برای او های شیعه که مورد اعتما کتابی در میان کتاب

 -شناختند بیشتر مردم او را نمی  اگر چه-های علم  ای از میان طلبه بود و یا به طلبه ارزشی قائل می

آمدیم و با او به قول و رأی نادانی از نادانان آنها یا عشایری  کرد، تا ما از حق خود کوتاه می اشاره می

تحقیق و بررسی رویی آورد،   کردیم، اما هرگاه خواننده محترم به لوح آنها تنازل می از عشایران ساده

یابد، اینک افرادی همچون  داران امامیه بجز مخالفت و انکار این دروغ چیزی را نمی از میان طالیه

الهدی، شیخ طائفه طوسی در تبیان و أمین اإلسالم  شیخ صدوق در عقائد خودش، شیخ مفید، علم

های  همگی بر انکار چنین افترایی اتفاق و اجماع نظر دارند و اینک تمام فرقه  مجمع البیان که در

شیعه و در مقدمه آنها شیعه امامیه که همگی اجماع و اتفاق دارند بر اینکه آنچه در میان دو جلد 

  .٢مترجم) -باشد همان کتابی است که شکی در آن وجود ندارد (که کالم خداوند است  می

این حد در فساد عقیده، بدنیتی و   های تقیه بنگرید که چگونه صاحبش را تا به به نتایج بدی

کیشانش  ی هم دهد، آیا او معتقد است که عقیده حالل دانستن کتمان حقایق بر بندگان خدا قرار می

له را انکار تا این اندازه دور از دسترس دیگران است تا به این اندازه به خود جرأت بدهد که این مسئ

 کند و تقیه نماید. 

و عیاشی، فرات،  -داند  ها را جزء منکران تحریف می که آن -آیا قمی، صفار، کلینی، مفید 

کاشانی، مجلسی، جزائری، بحرانی، عاملی، تهرانی، نوری، سید -صاحب االحتجاج  -طبرسی 

های  ا اینها از معتمدین و ستونعدنان و.... غیر اینها از میان کسانی که ذکر کردیم و غیر آنها، آی

اند؟ و یا اینکه  گذاری کرده محکم شیعه نیستند؟ و آنان کسانی نیستند که بنیاد و اصول شیعه را پایه

 گوهای شیعه هستند؟!. عشایر و یاوهآنها جزء نادانان و 

زند، بخاطر  جالب است که امینی در همان کتاب در نهایت حماسه و شور به خلفا طعنه می

کنند و  وایاتی که موضوع و ساختگی هستند و یا بخاطر آن روایاتی که به هدف او خدمت نمیر

                                           
 ). ٢٨: (أجوبة مسائل جار الله -١

  ).٣/١٠١: (الغدیر -٢
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گوید: شومی  کنند، او خواسته یا ناخواسته به تحریف اقرار نموده است که می نظرات او را تأیید نمی

سلمان  تمام اسالم را دربرگرفت، و آن بیعت در دل اهل اسالم تخم فتنه را کاشت و  بیعت أبوبکر

را نکوهش کرد، و مقداد را طرد و دور انداخت و جندب را تبعید کرد، و شکم عمار را شکافت، و 

 . ١ها را تغییر داد قرآن را تحریف کرد، و احکام را تغییر داد، و مقام و منزلت

 همانند خوئی که در بیانات خویش تحریف را نفی و انکار می
ً
کند، سپس خواسته یا  دقیقا

 ذکر گردید  -گوید:  می ناخواسته
ً
اما فراوانی این روایات، قطعی بودن صدور برخی از  -چنانکه قبال

سازد، و  فراهم می  حداقل، اطمینان خاطری را در این زمینه  رساند که این روایات از معصومین را می

 اند. های معتبر روایت شده برخی از این روایات از راه

 گفتیم-تر کنم، زیرا  را طوالنی خواهم بیشتر از این موضوع نمی
ً
این جای طوالنی  -چنانکه قبال

گاه و گوشی شنوا داشته  کردن این موضوع نیست، اما این اشاره ای مختصری بود برای کسی که دلی آ

 باشد. 

 نسبت اتهام تحریف به اهل سنت و جماعت
لوح و  تا به عوامان ساده کنند چنانکه کمی پیش گفتیم کسانی هستند در میان شیعه همواره تالش می

ی مکرر  غیر شیعه بفهمانند که مسئله تحریف جزء مسلمات و بدیهیات شیعه و سنی است، و به شیوه

ی نسخ تالوت و یا نسخ قرائت و یا برخی  کننده روایاتی را از طریق اهل سنت که درباره و خسته

کنند تا به  اند، ایراد می یق نمودهی موضوع بودن آنها بحث و تحق روایات ساختگی که علماء درباره

ی  لوح شیعه و سنی بفهمانند که مسئله تحریف جزء بدیهیات طرفین است، از جمله های ساده عوام

این روایات این است: ابن عباس از عمر روایت نموده که عمر گفته: (خداوند محمد را به حق فرستاده 

آیه رجم بود، پس   آن کتاب نازل شده به سوی محمد برخی از  و به همراه او کتابی را نازل فرمود که

رجم نمود و ما نیز پس از فوت او رجم را بکار گرفتیم) سپس گفت: ما چنین   رسول خدا

 :خواندیم می

از « »إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم«و یا  »والترغبوا عن آبائكم فإنه كفربكم«

 . »گردانی شما از پدرانتان کفر است روی  ، چرا کهگردان مشوید پدرانتان روی

                                           
 ). ۹/۳۸۸: (الغدیر -١
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گفت: بعضی از آنچه که در قرآن نازل شده است، این بود که (ده بار   و از عایشه روایت شده که

کند، سپس این ده بار به پنج بار معلوم و مشخص نسخ  شیر خوردن معلوم، حرمت را ایجاب می

 شد).  و تالوت میفوت کرد و این پنج بار از قرآن بود   شد و پیامبر

از ابوموسی اشعری روایت شده که به سوی قاریان بصره فرستاده و سیصد مردی که قاری بودند، 

نزد او جمع شدند، پس ابوموسی گفت: شما نخبگان و قاریان اهل بصره هستید، قرآن را تالوت 

د، چنانکه دل های شما سخت شو مترجم) تا زمان بر شما نگذرد و دل -کنید (و مواظب آن باشید 

خواندیم که آن را در طوالنی و  ای را از قرآن می های پیش از شما سخت شد، بدرستی ما سوره عرب

ام بجز یک  ه کردیم، اما من آن سوره را فراموش کرد می  ی براءت (توبه) تشبیه سوره  سخت بودنش به

ثالثاً وال يمأل جوف ابن  لوكان البن آدم واديان من مال البتغی وادياً «گوید: آیه نباشد که می

ی سوم هم هست و بجز خاک  اگر انسان دو تا دره مال داشته باشد به دنبال دره« .»آدم إال الرتاب

 . »کند هیچ چیزی شکم انسان را پر نمی

کردیم و من آن را  کردیم که آن را به یکی از تسبیحات تشبیه می ای را تالوت می و ما سوره

 گوید: این قسمت از آن را به یاد دارم که میام، اما  فراموش کرده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ فتكتب شهادة فی أعناقكم ( ﴾٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا

 .]۲[الصف:  )فتسألون عنها يوم القيامة

چیز  پس آندهید،  گویید خودتان انجام نمی اید! چرا چیزی که می ای کسانی که ایمان آورده«

 . »شود ی آن از شما سؤال می باشد و در روز قیامت درباره همانند شاهدی به گردن شما می

ی احزاب چند آیه را تالوت  بن کعب به من گفت: ای زر! از سوره گفت: ابی  از زر روایت شده که

 ی احزاب شبیه سوره بقره و یا بیشتر از آن بود.  آیه. گفت: سوره ٧٣کنی؟ گفتم:  می

گفت: پدرم که هشتاد سال عمر داشت، از روی   میده دختر ابویونس روایت شده کهاز ح

 مصحف عایشه این آیه را بر من تالوت کرد:

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

  .]۵۶[األحزاب:  ﴾)وعلی الذين يصلون الصفوف األول( ٥٦ لِيًما�َسۡ 
درود ، خوانند نمازشان را در صف نخست می  و بر کسانی کهغمبر یخداوند و فرشتگانش بر پ«

 .»دید سالم بگوئید و چنان که بایمؤمنان! شما هم بر او درود بفرست یفرستند، ا یم
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 ها بود.  گفت: تالوت این آیه بر من قبل از تغییر عثمان برای مصحف

تمیمی  لةگفت: از بجا  عبدالرزاق از ابن جریح از عمربن دینار (رحمهم الله) روایت نمود که

گفت: عمربن خطاب در مسجد مصحفی را در دست غالمی دید که در آن مصحف این   شنیدم که

 آیه وجود داشت:

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
 .]۶[األحزاب:  ﴾)وهو أب هلم( أ

 .»و او پدر آنان است دارد یشتریت بیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویپ«

 گفت: در مصحف عایشه نوشته شده بود:  روایت شده که ةاز عرو

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ  ].۲۳۸: ة[البقر ﴾)وصالة العرص( َطيٰ وُسۡ ل

 .»دیمحافظت ورز عصر و نمازانه یژه) نماز میدر انجام نمازها و (به و«
سرزمین شام رفتم،   گفت: همراه چند از نفر یاران عبدالله به  از ابراهیم بن علقمه روایت شده که

ابودرداء رسید، نزد ما آمد و گفت: آیا در میان شما قاری قرآن وجود دارد؟   پس وقتی خبر ورود ما به

ای را  گفت: سوره گفتیم: بله. گفت: کدام یک از شما قاری است؟ دوستانم به من اشاره کردند. پس

ۡ ٱوَ ﴿برای ما بخوان. من نیز شروع کردم به این سوره:  ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ  ١ َ�ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ َّ�َ�َ ٢ 
ای؟ گفتم: بله.  . گفت: شما خود آن را از دهان صاحبت شنیده]٢-١[اللیل:  ﴾والذكر واألثنی

 پذیرند. ام، اما آنها از ما نمی شنیده گفت: من نیز آن را از دهان مبارک پیامبر

گوید: به عبدالرحمان بن اسود گفتم: شما چنین تالوت   از أبان بن عمران روایت شده که 

 .»مغضوب عليهم وغري الضالنيـرصاط من أنعمت عليهم غري ال«کنید:  می

 و غیر این آیات، که از این زمینه خارج نیستند. 

باشد، زیرا  خ تالوت تحریف است، سخنی گزاف و ناصحیح میگویم: اینکه گفته شود: نس می

 فرماید:  نسخ تالوت به کتاب خدا ثابت شده است که می

وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿
َ
  نُنِسَها أ

ۡ
ۡ�ٖ  تِ نَأ

ٓ ّمِنۡ  ِ�َ وۡ  َها
َ
ٓ ِمثۡ  أ  ].۱۰۶: ة[البقر ﴾لَِها

 .»میآور )انیا مانند آن را (در میم، بهتر از آن یا آن را فرو گذاریم یای را که نسخ کن هیهر آ«
 فرماید:  و یا مانند فرمایش خداوند که می

ْ َ�مۡ ﴿ ُ ٱ ُحوا ٓ  َما �َّ مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ  بُِتۖ َوُ�ثۡ  ءُ �ََشا
ُ
 . ]۳۹[الرعد:  ﴾٣٩ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ
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کند و اّم الکتاب  ثابت می )برد و (هر چه را که بخواهد ان مییخداوند هر چه را که بخواهد از م«

 .»(لوح محفوظ) به نزد اوست
 منظور به نسخ تالوت این است..

شود، زیرا دلیلی وجود ندارد که نسخ مورد بحث  نسخ در آیه شامل نسخ تالوت و نسخ حکم می

) به اینگونه که ما ننسخ من آيةگوید: ( شامل نسخ تالوت نشود. فیض کاشانی در معنی آیه اول می

 .١) به اینگونه که رسم آیه را برداریمأو ننسهان را برداریم و (حکم آ

این را نیز اضافه کنم: آنهایی که از میان علمای شیعه (مانند مرتضی، طبرسی و طوسی) معتقد  

گوید: نسخ در قرآن بر سه  باشند؛ برای مثال طبرسی می به تحریف نیستند، قائل به نسخ تالوت می

این   . و شبیه٢ی رجم ماند. مانند: آیه شود و حکم باقی می گونه است: از جمله لفظ برداشته می

گونه اعتقادی به  . و تنها کسی که هیچ٣اند را از ابوجعفر طوسی و عتاقی الحلی نقل کرده  نظریه

ی جواز نسخ تالوت  گوید: فصلی درباره ی نسخ تالوت می تحریف نداشت، مرتضی بود که درباره

 . ٤نه حکم، و همچنین نسخ حکم بدون نسخ تالوت

گویم: همانا آنها چیزی را  اند، می عه قرائت را انکار کردهاینکه بعضی از علمای شی  اما راجع به

این جزئی از گمراهی واضح   دانند، و براستی که گویند که نمی اند و چیزی می اند که نشناخته ستوده

باشد، زیرا قرائت از طریق روایات ما ثابت و متواتر هستند، و گرنه آنها حتی از یک طریق هم   می

 آن را ثابت کنند. توانستند که قر نمی

گویم: صدوق بابی را در این  اینکه نزول قرآن بر هفت حرف را انکار نمایند، می  و اما راجع به

 .٥باره ذکر نموده و گفته: باب نزول قرآن بر هفت حرف

ای به لفظ (جاء) و  عنوان مثال آیه  ها بر هفت حرف نازل شده است، به اختالف لهجه  قرآن بنا به

باشد؛ زیرا  آید. آری بنا به قول صحیح این معنی نزول قرآن بر هفت حرف می ی) هم میبه لفظ (أت

                                           
 ). ۱/۱۷۸: (يالصاف -١

 ). ۱/۴۰۶: (مجمع البیان -٢

) و اگر خواستی نگاه کن به آنچه که نوری ۳۵: ص (وأقسام الناسخ و المنسوخ) ۱/۱۱۳نگاه کن: ( البیانبه  -٣

 ). ۱۱۵طبرسی ذکر نموده: ص (

 ). ۴۲۸: (الذریعة إلی أصول الشریعة -٤

 ). ۲/۳۵۸: (الخصال -٥
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مردم را   همین خاطر عثمان  ی قرائت زیاد شد، به زمانی که اسالم انتشار یافت، اختالف در شیوه

 ی قریش جمع کرد.  لهجه  بر یک مصحف آن هم به

این   گردد و حتی در میان خود صحابه میها بر سبب اختالف در روایات به این اختالف لهجه

وجود داشت و بعد از   اختالف وجود داشته، اما این اختالفات قبل از جمع قرآن به دستور عثمان

 آن پایان یافت. 

دلیل » الله بسم«گویند: اختالف اهل سنت در  اقوال برخی از علمای شیعه که می  و اما راجع به

گویم: اختالفی در میان اهل سنت در جواز قرائت  ه است، میبر این است که قرآن تحریف شد

اند، اما اختالف اهل سنت در این  را قرائت نموده» الله بسم«  وجود ندارد، زیرا پیامبر» الله بسم«

ای از قرآن دانسته، یا بخاطر تبرک خوانده  را جزء آیه ، آن را خوانده» الله بسم«  است که اگر پیامبر

 ب ها خوانده است، چنانکه در حدیث صحیح از ابن عباس اطر ایجاد فاصله در میان سورهخ ه و یا به
را بر او نازل » الله بسم«ها  برای ایجاد فاصله میان سوره  فرمود: خداوند  روایت شده که پیامبر

 کرده است. 

ثابت و یا انکار را » الله بسم«شوکانی گفته: بدانید که امت اسالمی اجماع دارند بر اینکه کسی 

ی آن اختالف دارند، و اما اگر کسی حرفی را انکار کند که  شود، چرا که علما درباره کند، کافر نمی

امت اسالم بر آن اتفاق دارند و یا حرفی را ثابت کند که امت اسالم بر انکار آن اتفاق داشته باشند، 

ها  ی سوره جود ندارند که در اوایل همهشود، و در میان علما اختالفی و به اتفاق اهل سنت کافر می

. اهل سنت همگی اجماع دارند بر اینکه باید در ١را بنویسند» الله بسم«جز سوره براءت (توبه)   به

از قرآن   مصحف ثابت شود، و در مصحف اصل هم ثابت بوده است و هیچ کسی نخواسته که

است و باید جزء   ای از سوره آیه» الله مبس«برداشته شود. پس اختالف اهل سنت در این است که آیا 

 نیست؟   باشد و جزء سوره ها می ای میان سوره محسوب شود یا اینکه فاصله  سوره

ی ضحی و انشراح را به یک سوره  چه رسد به اینکه برخی از علمای شیعه مانند مجلسی دو سوره

در میان آنها فاصله » الله بسم«دن دانسته و گفته: باید این دو سوره یک جا خوانده شوند و با خوان

باره اختالف را ذکر کرده و گفته: بیشتر علما بر آن هستند که نباید در  ایجاد نشود، و مجلسی در این

 . ٢خوانده شود» الله بسم«میان آنها 

                                           
 : تألیف شنقیطی و مراقی السعود. ل الفقهأصو) برای آگاهی بیشتر نگاه کن به: کتاب ۲/۳۲: (نیل األوطار -١

 ). ۸۲/۴۶: (بحار األنوار -٢
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همچون این ضرب المثل عمل   که اند؟ یا این آیا شیعه این کار مجلسی را تحریف دانسته

  »بدائها وانسلت رمتنی«کنند:  می

 . »درد خود را به گردن من انداخت و خود را از آن رها کرد«

در نماز نزد ما اهل سنت هر دو صورت جائز است و هر » الله بسم«و اما با صدای بلند نخواندن 

 ثابت شده است.   دو صورت از پیامبر

  دبن مسلم روایت نمودهگویم: این مسئله از ابوعبدالله روایت شده است؛ اینک محم و باز می

ی مردی که امام شود، سؤال کردم و گفتم: آیا جائز است به  گوید: از ابوعبدالله درباره  که

 .١شود را ترک کند؟ گفت: ضرر ندارد و اشکالی بر او وارد نمی» الله بسم«شروع کند و » الحمدلله«

ی  ا به هنگام قرائت سورهاز محمدبن علی حلبی روایت شده که از ابوعبدالله سؤال شد که آی

به صدای آهسته   الزم است؟ گفت: بله الزم است، اما اشکالی ندارد که» الله بسم«فاتحه خواندن 

های قرآن ضروری  برای سایر سوره» الله بسم«شود. گفته شد: آیا خواندن   یا با صدای بلند خوانده

 . ٢است؟ گفت: خیر

گوید: به   باشد، از مسمع بصری روایت شده که می حائز اهمیت  این روایت دقت کنید که  به

ِ ٱ �﴿همراه ابوعبدالله نماز خواندم و ایشان شروع کردند به:  ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ١ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َّ�ِ 
را » الله بسم«ای را پس از قرائت فاتحه شروع کرد و  سپس سوره]. ٢-١: تحة[الفا ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ 

ِ  دُ َ�ۡ �ۡ﴿ترک نمود، سپس برای رکعت دوم بلند شد شروع کرد به:  و  ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

 . ٣را ترک کرد» الله بسم«

شود که  روشن می -خواننده گرامی  -با تأمل و دقت در این روایت و نیز روایت قبلی برای شما 

امکان ندارد چنین کاری از روی تقیه انجام گرفته باشد، چنانکه برخی از شیعه چنین گمانی را 

صدای بلند  را با» الله بسم«خاطر تقیه   اند، زیرا نزد علمای شیعه تقیه جائز نیست در اینکه به برده

گفت: تقیه دین من و دین اجداد من است مگر در سه   نخواند. از جعفربن محمد روایت شده که

                                           
 ). ۱/۱۳۲: (االستبصار)، ۶۲-۶/۶۱: (الوسائل)، ۲/۲۸۸: (التهذیب -١

 ). ۶/۶۱: (الوسائلک)، ۲/۶۸: (التهذیب)، ۱/۳۱۲: (االستبصار -٢

 ). ۶۲-۶/۴۷: (الوسائل)، ۱/۳۱۱: (االستبصار)، ۲/۲۸۸: (التهذیب -٣
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ِ ٱ �﴿چیز نباشد: در نوشیدن مسکر، در مسح بر خفین و در ترک صدای بلند در قرائت  َّ� 
 .١﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ

گوید: تحریف  باشد، آیا هیچ عاقلی می ای غیر جائز می تقیه» الله بسم«پس اگر ترک جهر به 

 قرآن بخاطر تقیه جائز است؟!.

اند،  را زیاد کرده» آمین«گویند: اهل سنت گفتن  گمان برخی از شیعه که می  اما راجع به

گفت. و هیچ  (پروردگارا! دعای ما را استجابت کن) را می» آمین«در نمازهایش   گویم: پیامبر می

» آمین«در غیر نماز   همین خاطر است که  جزء قرآن است. به» آمین«اند:  فردی از اهل علم نگفته

 تنها در نماز سنت است. » آمین«شود و گفتن  گفته نمی

کنند یا روایاتی ساختگی  اما غیر این روایات که شیعه بر علیه اهل سنت به آنها استدالل می

اند چون به  ا علما آنها را ذکر کردهاند، و ی هستند و علما درباره ساختگی بودن آنها بحث کرده

اند که  موضوع آنها ارتباط داشته، بدون اینکه معتقد به صحیح بودن آنها بوده باشند و یا روایاتی بوده

اند که  اند، و یا این روایات راجع به عدم علم صحابی بوده ها بوده مربوط به اختالف قرائت و لهجه

فلق و ناس جزء قرآن نیستند و  هکرد سور که گمان می  مسعودآیا جزء قرآن است، مانند گمان ابن 

کرد و این در زمانی  را به آنها رقیه می ب حسین و حسن  ای هستند که پیامبر تنها دعا و رقیه

  گونه اختالفی در میان صحابه آوری نشده بود، اما پس از جمع قرآن هیچ بود که هنوز قرآن جمع

 ی قرآن وجود نداشت.  درباره

کنیم نه به روایات و  اما ما تنها به اقوال و اعتقادات علماء بزرگ شیعه بر علیه آنها استدالل می

قول عالمی از علمای اهل سنت   کسی از میان شیعه به  ام و نخواهم دید که نصوص، و من تا کنون ندیده

هستند و یا استدالل کند که فالن عالم از علمای اهل استدالل کند که اهل سنت معتقد به تحریف قرآن 

توانند ما را به  سنت معتقد به تحریف است، چنانکه ما به قول علمای شیعه استدالل کردیم. آیا شیعه می

 یکی از علمای اهل سنت معرفی کنند که در طول تاریخ قائل و یا معتقد به تحریف بوده باشد؟!.

 : گوییم در پایان می

                                           
دعائم )، ۱۷/۶۸)، (۱۲/۲۵۸)، (۱/۳۳۴: (الوسائل كمستدر)، ۶۳/۴۹۵: (البحار)، ۱۴/۴۷۸: (الوسائل -١

 ). ۲/۱۳۲)، (۱۶۰-۱/۱۱۰: (اإلسالم
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تری از این نیست که به صراحت  دم اعتقاد اهل سنت به تحریف قرآن دلیل واضحبرای ع

 :گویند: هر کسی قائل و معتقد به تحریف قرآن باشد، کافر است. چنانکه ابن قدامه می
ای  ای و یا کلمه ای، یا آیه فرماید: خالف در میان مسلمانان وجود ندارد بر اینکه هر کسی سوره می

 گردد.  ان مسلمانان است را انکار کند، کافر محسوب میکه مورد اتفاق می

اند: اعتقاد به اینکه آنچه در میان دو جلد قرار دارد، تحریف شده است،  ابن حزم و غیر او گفته

 است.  کفر صریح و تکذیب پیامبر

گوید: تمام آن کسانی که معتقد به توحید هستند، اتفاق دارند بر اینکه  می : ابوعثمان حداد

 هر کس حرفی از قرآن را انکار کند، کافر است.

گمان کند قرآن ناقص و یا   که  شدهگوید: حکم به کفر کسی  می : شیخ اإلسالم ابن تیمیه

 بسیار است.  . و غیر اینهاآیاتی از قرآن کتمان شده

گویند: کسی قائل به  گویند، این است که می باره می اما علمای شیعه نهایت چیزی که در این

کند، یا دچار اشتباه شده است و راه درستی نرفته است و یا همانند  تحریف قرآن باشد، اشتباه می

در  گویند، چنانکه محمد حسین آل کاشف الغطاء گفته: کسی اینگونه عبارات، و بیشتر از این نمی

نص   میان شیعه و یاغیر شیعه از فرق مسلمانان معتقد به وجود نقص و یا تحریف قرآن باشد، به

 فرماید:  قرآن در اشتباه است، زیرا قرآن می

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

 .»کنیم محافظت میایم و خود نیز از آن  ما خود قرآن را فرستاده«
و چنانکه محمدرضا مظفر گفته: هر کس ادعای چیز دیگری در قرآن بکند، فردی متجاوز و یا 

باشند؛ همانا  بر غیر راه راست و هدایت می  است و همه  دچار اشتباه شده  که گر است و یا این مغالطه

 قرآن کالم خدایی است که: 

﴿ َّ�  
ۡ
 ﴾٤٢ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َوَ�  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ يَأ

 .]۴۲[فصلت: 

گردد؛ قرآن فروفرستاده یزدان است که با  گونه باطلی از هیچ جهت و نظری متوجه قرآن نمی هیچ«

 .»حکمت و ستوده است
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اند: کسی که معتقد به تحریف  و اینکه محمدحسین آل کاشف الغطاء و محمدرضا مظفر نگفته

اند که معتقد به تحریف هستند، و این  شود، در واقع از تکفیر علمایی فرار کرده قرآن باشد، کافر می

 کنند.  نمیکنند تا آن را مخفی نگه دارند و به آن اعتراف  ای است که بسیاری از شیعه تالش می مسئله

گویند با کمال صراحت بگویند: هر کسی قائل و یا معتقد به تحریف قرآن  شیعه اگر راست می

باشد، کافر است. زیرا کالم خدا را تکذیب کرده است که خداوند خود ضامن حفظ آن است، با 

 :  فرموده  که این  به  توجه

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ َ�ٰ لَ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

 .»باشیم ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده«
با چنین کاری علمایی را تکفیر کنند که قائل به تحریف هستند، پس به   که ترسند از این و یا می

 دارند؟!. این صورت دنیا دوستی و تعصب را بر رضایت خداوند مقدم می

اقوالشان   هایی که به ی تصدیق است: کالم خداوند یا کالم انسان گوییم: چه کسی شایسته ما می

 گوییم که خداوند فرموده است:  را می اطالع یافتم؟! اما ما آن

ِ  مِنُونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َ�ِدُ  �َّ ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ َ ٱ دَّ َحآ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا ْ َ�نُوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ا
 ٓ وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  َءُهمۡ نَا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َ�ُهمۡ َ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ُ
يََّدُهم نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُلُو�ِهِمُ  ِ�  َكتََب  �َِك أ

َ
 َو�

ٰ  ِخلُُهمۡ َو�ُدۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ   ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ٱ رَِ�َ  �ِيَها  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

 ْ ْوَ�ٰٓ  هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  �َِك أ َّ�  ٓ�َ

َ
ِ ٱ َب ِحزۡ  إِنَّ  � ۡ ٱ ُهمُ  �َّ  ].۲۲: لة[المجاد ﴾٢٢ لُِحونَ ُمفۡ ل

افت که با کسی که با خدا و یآورند، نخواهی  مان مییامت ایگروهی را که به خداوند و روز ق«

ا یا برادرانشان یا فرزندانشان یدوستی کنند. و هر چند پدرانشان  ،ده استیرسولش مخالفت ورز

ضی یمان را نگاشته است و آنان را به فیشان ایدر دلها )نانند که (خداوندیشاوندانشان باشند. ایخو

باران روان یآورد که از فرودست آن جو ی در مییاز سوی خود توان داده است. و آنان را به باغها

ان ینان سپاهیز از او خشنودند. ایاند. خداوند از آنان خشنود است و آنان ن جاودانهاست که در آنجا 

 . »ان خدا رستگارندید که سپاهیخدا هستند. بدان

جز از خدا از کسی   این دعوتی است برای هر مسلمانی که از خدا بترسد و تقوی پیشه کند و به

 دیگری نترسد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارد. 

توانند عذاب خدا را از ما دور سازند  و اال ما اگر از هر کسی به ناحق دفاع کنیم آنها هیچگاه نمی

 فرماید:  ای برای آنها ندارد، چنانکه خداوند سبحان می و دفاع ما هیچ فائده
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نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�نۡ  مۡ َدۡ�ُ َ�ٰ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ َ ٱ ِدُل يَُ�ٰ  َ�َمن َيا�ُّ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

م
َ
ن أ  . ]۱۰۹[النساء:  ﴾١٠ َو�ِيٗ�  ِهمۡ َعلَيۡ  يَُ�ونُ  مَّ

امت از ید، چه کسی در روز قیا از آنان دفاع کردید، شما ای کسانی که در زندگانی دنیبهوش باش«

 .»ا چه کسی کار ساز آنان خواهد بودیآنان دفاع خواهد کرد؟ 
جز به طلب استغفار و پناه بردن به   مادامی که انسان در حال حیات است و هنوز فرصت دارد، به

خدای قهار هیچ راه نجات دیگری ندارد و باید قبل از آنکه روزی فرا رسد که نه مال و نه فرزند به انسان 

 حد و قهار پناه ببرد. رسانند و بجز اینکه با قلب سالم به حضور پروردگار برسد، به خدای وا نفعی می

 ي امامت  ي آخر و استدالل آنها به سنت براي اثبات نزول بعضی آیات درباره اصحاب نظریه
ای میانه است در تأویل بعضی آیات برای فضائل امیرالمؤمنین و والیت او  اما نظریه آخر که نظریه

کنند که بیانگر نزول این آیات  میکند. آنان برای این تأویل به برخی روایات استدالل  خودنمائی می

 باشند. ی امامت امیرالمؤمنین می درباره

کدام  شوند: یا ساختگی هستند و هیچ  این روایات از دو حالت خارج نمی  گفتنی است که

کند و بر امامت امیرالمؤمنین  صحیح نیستند و یا صحیح هستند اما به اهداف آنها خدمت نمی

 ی این آیات:  کند، از جمله داللت نمی

 فرماید: که می قول خداوند

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  نَُ�مۡ دِي لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ].۳: ة[المائد ﴾ادِينٗ 

امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را بعنوان آیین «

 .»خداپسند برای شما برگزیدم
 فرماید:  که می و نیز قول خداوند

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 ].۵۵: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ 

دارند و آنان  ست که ولّی شما، خداوند و رسولش و مؤمنانی هستند که نماز بر پای میین نیجز ا«

  .»پردازند زکات میدر اوج فروتنی، 
 و قول خداوند: 
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

 ].۶۷: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

خدا! هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و تبلیغ کن و اگر چنین  های فرستاد«

 .»دارد ای و خداوند تو را از مردمان محفوظ می نکنی رسالت خدا را تبلیغ نکرده
 فرماید:  که می  و قول خداوند

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 .]۳۳[األحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

د شما یت دور کند و چنان که بایدی را از شما، ای اهل بیخواهد پل ست که خداوند میین نیجز ا«

  .»زه گرداندیرا پاک
 کنند.  بر این آیات به آیاتی دیگر هم استدالل می  و اضفه

اند و شاید هیچ کتابی یافت  ذکر شده  های شیعه ی کتاب در همه-به گمان شیعه  -این دالیل 

 ترین دالیل شیعه در اثبات امامت در قرآن هستند.  خالی از آنها باشد، و این مهم  نشود که

 از نام امیر و ائمه و یا ی محترم در اولین نگاه درمی شما خواننده
ً
اشاره به اینکه  یابید که این آیات کامال

 گفتیم  -درباره آنها نازل شده باشند، خالی هستند، به همین خاطر 
ً
اند از  شیعه ناچار شده -چنانکه قبال

طریق احادیث و روایات به این آیات استدالل بکنند، و از طریق روایات ادعا کنند که نام امیرالمؤمنین 

 دوم معتقد بدان هستند.  هصحاب نظریدر برخی از این آیات حذف شده است، چنانکه ا  علی

سنت   ی امامت و ائمه به که اصحاب این نظریه برای اثبات نزول این آیات درباره این  به  با توجه

 کنیم.  اند، ما بحث خود در این مورد را به باب آتی موکول می تکیه کرده

گاه سازم که این سه نظریه  خواهم خواننده در پایان می  ی محترم را آ
ً
به این معنی نیستند که حتما

نمایندگان این  -ی علما  اگر نگویم همه -هر یک نمایندگان خاصی دارند، بلکه بسیاری از علما 

 تمایل به این نظریات در بین علما متفاوت است.   نظریات هستند، هر چند که

 خالصه باب قبلی 
گاهی یافته  خواننده محترم! بدون شک به بزرگترین ارکان دین نزد شیعه (امامت)  اید که این حقیقت آ

تری بر بطالن این عقیده  تر و روشن گونه سهم و نصیبی در قرآن کریم ندارد، لذا دلیل واضح هیچ

ای از مسائل مسلمانان را  گونه مسئله هیچ  دانیم که خداوند وجود ندارد از اینکه ما به یقینی می



 امامت در پرتو نصوص      324

 

ی زنان را بیان فرموده است و  تی حکم قاعدگی ماهانهبدون بیان و روشنگری باقی نگذاشته است، ح

 فرماید:  می

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
 ].۲۲۲: ة[البقر ﴾ىأ

 .»آن زیان و ضرر است  پرسند بگو که ی حیض می از تو درباره«
 فرماید:  که می  و این مصداق قول خداوند

﴿ َ�ۡ  .]۸۹[النحل:  ﴾ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ

 .»ایم که بیانگر همه چیز است و ما این کتاب را بر تو نازل کرده«
آیا ضرر و زیان حیض نزد خداوند از ضرر و زیان مسلمانان به واسطه جنگ و خونریزی و فتنه و 

وند از بیان حکم آن تر است تا اینکه خدا ها سال به سبب امامت شدیدتر و سخت اختالف در ده

 بدهد؟!.  غافل شود و بیان حکم حیض راارائه



 

 

 

 

 

 

 

 باب سوم 
 امامت و سنت 

 کنندگان حدیث  تاریخچه جعل و جعل
حدیث در علوم گوناگون حتی میان دو نفر هم اختالف وجود ندارد در اینکه هزاران   گفتنی است که

صحابه   و به  از منابع مسلمانان موجود است که همگی ساخته و جعل شده بر زبان مبارک پیامبر

 نسبت داده شده است.  و ائمه 

اند و احادیثی را وضع  اسالم کرده  های گوناگونی دارد، برخی تظاهر به همانا این کار انگیزه

های  را بر مسلمانان مشوش گردانند، و برخی دیگر انسان گیرند و آناستهزا ب  اند تا دین را به نموده

اند و احادیثی را جهت پشتیبانی از مذهب و تعصباتشان جعل  پرست و متعصب مذهبی بوده هوی

خاطر تشویق به فضائل اعمال و بیم دهی از آتش جهنم احادیثی را   اند، و کسان دیگری هم به کرده

 اند. چالش کشانده  را به اند و آن هایی که محققین در این زمینه بحث کرده یزهاند و سایر انگ جعل کرده

، مغازی و غیره آثار بدی در پیدایش  های فقهی، تفسیر، تاریخ، سیره انتشار این روایات درکتاب

ی آن نازل نکرده است، و همچنین انتشار  هیچ دلیل و برهانی درباره  عقائدی داشت که خداوند

این روایات جعل شده نقش بسزایی در ظهور فرق و مذاهب باطل ایفا کرد و مهمترین زیربنای این 

عقائد و فرق باطل همین احادیث موضوع بود، و اصحاب این مذاهب باطل پروایی از این نداشتند 

 هایشان اقتضا کند، حدیث دروغینی را بسازند.  ا و هوسبرای هر چیزی که هو  که

 ب وجود آمدن جنگ و اختالف در میان امیرالمؤمنین علی و معاویه  مسلمانان اولی تا پس از به
کرد،  شدند، اما پس از وقوع این فتنه، هر کس که حدیثی را روایت می سند هیچ حدیثی را جویا نمی

بود، حدیثش را  شد، پس اگر راوی حدیث یکی از اهل سنت می یسند حدیث از او سؤال م  راجع به

 کردند.  پذیرفتند و اما اگر اهل بدعت بود، حدیثش را رد می می
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راهی برای شناخت شرایع و احکام بود، و مسلمانان در   پس سند متصل به رسول خدا

بعضی   ا آنجا کهکردند، ت گیری می گرفت، سخت شناخت حال و وضع هر کسی که در سند قرار می

خواهید دختری را به ازدواج او در  کنید، آیا می این همه تحقیق می  که  شد: چیه اوقات به آنها گفته می

دین را از   فرمود: این علم (علم حدیث) دین است، پس بنگرید که می ب بیاری؟ و ابن عباس

 گیرید.  چه کسی می

گفتند:  کردند و می قبل از ذکر حدیث، اسناد را ذکر میهای نسل اولی این بود که  و برخی از راهنمایی

گفتند: نابود شدن علم فقط از طریق نابودی اسناد  باالی بام برود، و می  تواند بدون نردبان به کسی نمی

شود، لذا اسناد سالح مسلمانان است و اگر  می ممکن است، و صحت حدیث تنها از راه اسناد دانسته 

بود  شود؟ و اسناد بخشی از دین است، اگر اسناد نمی ای جنگ می شد به چه وسیلهسالح وجود نداشته با

دینش را بدون اسناد طلب کند، ی کسی که امر  گفت. و مثال و نمونه خواست، می هر کسی هر چه را می

ی کسی که بدون سند حدیث را  کسی است که بخواهد بدون نردبان بر باالی بام برود، و مثال و نمونه

به جای هیزم مار را بردارد و   کند، مانند کسی است که شبانه هیزم را جمع کند و امکان دارد که طلب

 اند.  نداند که مار است، و اقوال دیگری که نسل اول برای اهمیت اسناد بیان کرده

ی سندی  جستجوی احوال رجال سلسله  شناسی پیدا شد که به به همین خاطر علم رجال

شد، تا بدین طریق صحت نسبت آن  منتهی می  و صحابه و ائمه  پیامبرپرداخت که به  می

 های گوناگون و... اثبات گردد.  گان، انگیزه کننده منابع اصلی و بدور بودن آن سند از جعل  حدیث به

اند تا برای نقل اخبار تحقیق و  اند که ائمه توصیه کرده آری شیعه نیز از طریق روایات خود آورده

های پدرم  بن سعید در کتاب ةگفت: مغیر  امل بکار گرفته شود. از صادق روایت شده کهبررسی ک

احادیثی را جعل کرده که پدرم آن احادیث را روایت نکرده است، پس شما از خدا بترسید و چیزی را 

گویم:  از ما نپذیرید که مخالف قول خدا و رسولش باشد، زیرا ما هرگاه حدیثی را روایت کنیم، می

 . ١) خداوند فرموده و رسول خدا فرموده استقال اهللا وقال رسول اهللا(

و نیز صادق گفته: ما اهل بیت صادق و راستگو هستیم و در عین حال از دروغگویانی که به زبان 

ی  ی دروغ آنها راستگویی ما نزد مردم از درجه ما دروغ جعل نمایند، خالی نیستیم، پس به واسطه

 . ٢گردد میاعتبار ساقط 

                                           
 ). ۱۸/۲۷۶: (معجم الخوئی)، ۱۹۵: (الکشی -١

 ). ۲۵/۲۶۲)، (۲/۲۱۷: (البحار)، ۲۵۷: (الکشی -٢
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گفت: به عراق رفتم و در آنجا گروهی از یاران ابوجعفر را   از یونس بن عبدالرحمن روایت شده که

 آن  یافتم، دیدم که یاران ابوعبدالله فراوان هستند، پس من از آنها شنیدم و کتاب
ً
هایشان را گرفتم و بعدا

حادیث فراوانی را انکار کرد که مال اصحاب ها ا ها را به ابوالحسن عرضه کردم، اما او از آن کتاب کتاب

عبدالله باشد، گفت: أباخطاب به ابوعبدالله دروغ نسبت داده است، خدا أبو خطاب و  و یاران ابی

اند،  های ابوعبدالله وارد کرده همچنین یاران او را لعنت کند، آنان تا به امروز این احادیث را به کتاب

 باره وجود دارد.  در این  های دیگری که . و سایر روایات١ریدپس شما خالف قرآن را از ما نپذی

که:  اند، از جمله این خاطر همین دالیل، شیعه برای قبول و پذیرفتن حدیث شروطی را گذاشته  به

ی سند تا به  مذهب امامی در تمام سلسله  ی اشخاصی عادل و معتقد به واسطه  سند حدیث باید به

اند که باید آن شخص  ، گزارش شود. و بعضی این شرط را اضافه کردهشود امام معصوم منتهی می

 . ٢ای قوی باشد، و نباید شذوذ و یا علتی به سند رخنه کند عادل ضابط یعنی دارای حافظه

آن معیارها مورد اعتماد بودن حدیث یا َحَسن   هایی علمی را قرار دادند تا به واسطه آنان معیار

که: باید آن حدیث نص یکی از ائمه معصوم و  ی آن معیارها این از جمله بودن حدیث را ثابت کنند؛

یا یکی از بزرگان متقدمین مانند برقی، ابن قولویه، الکشی، صدوق، مفید، نجاشی، طوسی، و یا 

یکی از بزرگان متأخرین مانند   نص مربوط به  که کسانی که در رتبه اینها هستند، باشد، و یا این

ابن شهرآشوب باشد، و یا ادعای اجماع از طرف گذشتگان بر آن روایت، وجود الدین و  منتجب

 . ٣داشته باشد

شیعه با اهل سنت هر دو اتفاق دارند بر اینکه اگر حدیث جعل شده باشد، نقل آن حرام است، 

باشد، و هر  زیرا کمک به معصیت است و سبب شایع شدن فاحشه و گمراه کردن مسلمانان می

گوید: روایت شده، یا  هد حدیث ضعیف یا مشکوکی را بدون اسناد روایت کند، میخوا کسی که ب

های ضعیف، و نباید آن را با قاطعیت  گونه صیغه ، یا نقل شده و امثال این به ما رسیده، یا در خبر آمده

  فرموده. واگر سند را به همراه متن ذکر کرد، واجب نیست که  روایت کند و بگوید: رسول الله

 . ٤ال راویان را بیان کند، زیرا آنگونه که الزم باشد، حدیث را نزد اهل فن ذکر کرده استح

                                           
 ). ۲۰/۲۰۸)، (۱۸/۲۷۶( :معجم الخوئی)، ۲/۲۴۹: (البحار)، ۱۹۵: (رجال الکشی -١

 ) و پس از آن. ۱/۱۴۵: (مقیاس الهدایة -٢

 ). ۱۵۱: (کلیات فی علم الرجال)، ۱/۹۳: (معجم الخوئی -٣

 ). ۱/۴۱۷: (مقیاس الهدایة -٤
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گویند: ذکر خبر به همراه سند ما را از بیان حال راویان  شکی در این سخن آنان نیست که می

های مسلمانان پر از روایات  کند، به یک صورت صحیح است، زیرا بسیاری از کتاب نیاز می بی

به همراه سندهایشان هستند، واین جای تعجب نیست زمانی که ما بدانیم علمای متقدمین  موضوع

آوری و ذکر هر  اند به جمع اند، در یک مرحله شروع کرده ما چند مرحله را در تألیفاتشان گذرانده

ایات اند تا رو ی آخر شروع به تحقیق از روایات کرده اند، در مرحله آنچه را که در یک موضوع شنیده

اند، بر خالف  ضعیف را از روایات صحیح جدا کنند، چنانکه امام بخاری و مسلم این کار را کرده

اند به  اند، و معتقد بوده ی قبل از تحقیق) اکتفا کرده تنها به مرحله اول (مرحله  بعضی از راویان که

ذکر آن اسانیدی که ممکن اند با  اند و معتقد بوده محض ذکر اسانید دیگر مسئولیت خود را ادا کرده

  به  اند، زیرا با توجه ی خود را تبرئه کرده است از البالی آنها صدق و کذب خبر شناخته شود، ذمه

که: شاید آن  چالش بکشانند، از جمله این  هر خبری را در موقع خود به  اند که دالیلی محال دانسته

ضعف حدیث را جبران کنند، و یا   د کهباش  های دیگری گزارش شده حدیث مذکور از طریق سلسله

اینکه در آن هنگام ضعف برخی از راویان برای راوی ثابت نشده باشد، و سایر دالیل دیگری.... این 

مترجم) صحت را برای حدیثی  -اند  اول نوشته هرا نیز اضافه کنم که آنها (یعنی کسانی که در مرحل

 اند.  تألیفاتشان به این مسئله تصریح کرده هه در مقدماند، چنانک اند، به شرط نگرفته که ذکر کرده

اند که امثال اینگونه روایات موضوع را بدون بیان جعل  اما با این وجود هم علما اجازه نداده

 اند باید توبه کند.  اند و گفته بودنشان روایت شوند، و هر کسی را که چنین کاری بکند، گناهکار دانسته

اند و امثال این روایات موضوع و جعل شده را که در  ا غنیمت شمردهدر اینجا شیعه فرصت ر

اند، با وجود آنکه آنان  اند، برای اثبات اعتقادات خود مستند قرار داده های اهل سنت ذکر شده کتاب

کردند، به چنین احادیث جعل شده استدالل کردند تا به اتباع و  چنین مسلکی را نکوهش می

ه اینگونه روایات مورد اتفاق طرفین است، و اینگونه اعتقادات در میان پیروانشان بفهمانند ک

گاهی  مسلمانان جزء مسلمات است. به این صورت کار را بر بیشتر خوانندگانی که قوه ی تشخیص آ

باشد) از تحقیق (که بیان صحت و ضعف حدیث  حاوی حدیث می  (که تنها ذکر منبعی است که

ی تشخیص آن راویانی را ندارند که مورد بحث علمای  اند، و یا قوه تهاست) را نداشتند، مشتبه ساخ

انگاری در  سهل  معروف به  شود که نمی  تحقیقات کسی پذیرفته  که حدیث هستند، و بیان این

 تصحیحشان اعتباری ندارد.
ً
 تصحیح هستند و یا اصال

ی روایات اهل سنت و  بارهدر -انشاءالله  -بحث در این زمینه طوالنی است، و ما در این باب 

  را تکمیل نمود و نیازی به  ذکر کردیم، این مسأله  اسانید آنها بحث نخواهیم کرد، زیرا آنچه
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ما را   خواهیم که شیعه هر اندازه که بخواهند وقت دارند، لذا از آنان می توضیحات بیشتر ندارد. اما

سندی صحیح از طریق اهل سنت گزارش   به  یک روایت صحیح از باب ذیل راهنمایی کنند که  به

کنیم تا  ی اسانید آنها تحقیق و بررسی می باشد و خالی از ضعف و شذوذ باشد، سپس درباره  شده

 ذکر گردید، صحیح هستند؟ چه رسد 
ً
بدانیم که آیا هیچ یک از آن روایات طبق آن معیاری که قبال

 کنند.  می به متواتر بودن آنها که شیعه ادعای متواتر بودنش را

دلیل اول: استدالل به حدیث ابتداي دعوت و ذکر روایات و تحقیق و بررسی اسانید آن 
 و رد بر این استدالل

 سلسله بحث خود را به حدیث ابتدای دعوت و یا (یوم الدار) شروع می
ً
ی زمانی و  کنیم و بعدا

های شیعه را ذکر  کنیم، اما ابتدا تمام روایات مسند از کتاب تاریخی روایات این باب را ذکر می

 م. کشانی چالش می  پردازیم، سپس متن آن روایات را به بررسی اسانید آنها می  کنیم و به می

حدیثی طوالنی   کند که بن قیس از أبان روایت می ترین روایت است، سلیم  قدیمی  : کهروایت اول

های امیرالمؤمنین و  که: قیس بن سعد بن عباده مناقب و نیکی  سلمه نقل کرده را از سلیم و عمربن أبی

عبدالمطلب را جمع فرزندان   را برای معاویه برشمرد؛ از جمله این را گفت: رسول خدا اهل بیت

کرد که در میان آنها ابوطالب و ابولهب نیز حاضر بودند و آن روز فرزندان عبدالمطلب چهل نفر 

روز در کفالت  در آن  آنها و علی را نیز به اسالم دعوت کرد، همانا پیامبر  بودند. پیامبر خدا

و  وصی ،وزیر ،کند که برادر میعمویش ابوطالب بود، پس فرمود: چه کسی در میان شما خود را نامزد 

من در میان امتم و پس از من ولی و سرپرست هر مؤمنی باشد؟ آن جماعت همگی  ی هخلیف

علی فرمود: ای رسول خدا! من خود  .خودداری کردند که نامزد شوند تا اینکه سه بار آن را تکرار فرمود

آب دهنش را در دهن علی ریخت و  را در آغوش خود گرفت و  سر علی  کنم. پیامبر را نامزد می

فرمود: بار الها جوف او را پر از علم و فهم و حکمت کن، سپس به ابوطالب فرمود: ای ابوطالب! از 

ی هارون در  هم اکنون گوش به فرمان فرزندت باش، بدرستی خداوند او را در کنار پیامبرش به منزله

 . ١ی عهد و پیمان برادری را بستدر بین خود و عل  کنار موسی قرار داد، و پیامبر

باشد. و ابن  عیاش گفته: او از تابعین و فردی ضعیف می ی أبان بن أبی گویم: طوسی درباره می

بن قیس را  باشد و یاران ما کتاب موضوع و ساختگی سلیم او گفته: قابل توجه نمی هالغضائری دربار

 . ٢دهند به او نسبت می

                                           
 ). ۲/۱۰۶: (الغدیر)، ۳۳/۱۷۴: (البحار)، ۱۹۹بن قیس: ( کتاب سلیم -١

 ). ۲۲۵: (ابن راوالحلیرجال )، ۱/۹: (جامع الرواة)، ۱/۱۴۱: (معجم الخوئی -٢
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ی خود سلیم و کتابش که شامل مسائلی مخالف تاریخ و  شیعه دربارهاقوال   که ی دیگر این نکته

، و  باشد، زیرا تعداد ائمه را سیزده نفر گزارش داده معتقدات شیعه است، مضطرب و گوناگون می

کند، با وجود اینکه  که به هنگام مرگ، پدرش را نصیحت می  بکر را ذکر نموده داستان محمدبن أبی

های  اند و در نسخه بکر سه ساله بود، شیعه اینگونه تناقضات را درک کرده ابیدر آن هنگام، محمدبن 

 بیان داشتیم بعضی وضع کتاب را به أبان بن  چاپ شده، به حذف آنها پرداخته
ً
اند. و چنانکه قبال

 شناخته شده نیست، و در هیچ  گویند: نویسنده می  که اند و یا این عیاش نسبت داده أبی
ً
ی آن اصال

گویند: شکی نیست که این کتاب ساختگی و جعلی است و  از او بحث نشده است، و یا می جایی

 . ١گردد... و اقوال دیگری که در مورد آن گفته شده است تاریخ وضع آن به اواخر دولت امویان برمی

: محمدبن ابراهیم بن اسحاق طالقانی برای ما روایت  : صادق روایت کرده و گفتهروایت دوم

گفت: عبدالعزیز بن یحیی جلودی در بصره برای من روایت کرد و گفت: محمدبن زکریا برای کرد و 

ما روایت کرد و گفت: عبدالواحد بن غیاث برای ما روایت کرد و گفت: ابوعبایه از عمروبن مغیره از 

ز گفت: ای امیرالمؤمنین! چرا تو ا  که شخصی به علی  بن ناجد روایت کرده  ابوصادق از ربیعه

 مترجم) ارث بردی و عمویت ارث نبرد؟  -پسر عمویت (یعنی پیامبر 

ی یکی  در خانه  هایتان را باز کنید و بشنوید، سپس گفت: پیامبر خدا پس گفت: ای مردم! گوش

و نیم   فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد، پس یک پیمانه -بزرگ خاندان ما  هو یا گفت: در خان -از ما، 

گفتند، آورد، پس طعام را خوردیم و آب را نوشیدیم،  آب که به آن ظرف (الغمر) میطعام و یک ظرف 

اما پس از خوردن و نوشیدن، آب و طعام همچون خود باقی بود، در حالی که در میان ما کسانی وجود 

  نوشیدند. سپس پیامبر خوردند و می داشت که یک خوشه خرما و پر از یک ظرف بزرگ آب را می

 وارث و وصی من باشد؟  ین را که دیدید چه کسی در میان شما به من بیعت میفرمود: ا
ً
دهد که بعدا

آن را سه بار   که من در حالی که از همه کوچکتر بودم، بلند شدم و گفتم: من. فرمود: بشین. پس از آن

ر دست من ی سوم کف دستش را د شدم، در مرحله کرد، من بلند می تکرار نمود، و هر بار که تکرار می

 . ٢قرار داد، به این صورت من از پسر عمویم ارث بردم و عمویم ارث نبرد

                                           
)، ۲/۳۷۳)، تعلیق شعرانی بر شرح مازندرانی بر کافی (۸۲: (رجال العالمة الحلی)، ۸/۲۱۶: (معجم الخوئی -١

)، ۲۱۰: (خاتمة الوسائل)، ۱۹۷: (محدثینـدراسات فی الحدیث وال) ۱۸۴: (الموضوعات فی األثار واألخبار

 ). ۳/۱۵۷)، (۲/۱۵۵: (مجمع الرجال)، ۱/۳۷۴: (الروات جامع

 ). ۴/۵۱۹: (البرهان)، ۱۸/۱۷۷: (البحار)، ۱۶۹: (علل الشرایع -٢
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گویم: شیخ صدوق طالقانی آفت این روایت است، خوئی پس از اینکه روایتی را از او نقل  می

دهد که محمدبن ابراهیم شیعه بوده و  ی او گفته: این روایت به واضحی نشان می کرده، درباره

ی  داشته است، و اما موثوق بودن او ثابت نشده است، و در اینکه صدوق کلمهی خوبی  عقیده

 . ١صالح بودن او نیست چه رسد به موثوق بودنش هبرد نشان ) را برای او بکار میرضی اهللا عنه(

گاهی ندارم اردبیلی درباره  . ٢ی او گفته: از وضعیت او آ

در نزد اهل سنت محل اختالف و ربیعه نزد شیعه شخصی غیر معروف و مجهول است و 

 شناخته شود.  گوید: ممکن نیست که او می هباشد، ذهبی دربار می

  . که٣هجری است ٢٩٨و محمدبن زکریا همان ابن دینار جوهری غالبی بصری متوفی سال 

سال قبل از او فوت کرده است، روایت کرده باشد، و  ٦٠کنم از ابن غیاثی که قریب به  گمان نمی

در این سند انقطاع و تصحیف و تغییر وجود دارد، زیرا آنچه از طریق   که ئز اهمیت است اینحا  آنچه

) از قطیعی روایت ١/١٥٩( / است، چنانکه در مسند امام احمدبن حنبل  اهل سنت شهرت یافته

ما گفت: عفان برای   : عبدالله برای ما روایت کرد و گفت: پدرم برای من روایت کرده و گفته  شده که

فرمود... و   صادق از ربیعه بن ناجد از علی که بن مغیره از ابی روایت کرد و گفت: ابوعوانه از عثمان

دهد تا برادر و  فرمود: چه کسی از شما به من بیعت می  در آن آمده؛ پیامبر  داستان را نقل کرد، که

و همچنین لفظ  وصیت و خالفت ذکر نشده است  رفیق من باشد؟، و در حدیث چیزی راجع به

) آمده است، در حدیث وجود ندارد، هر چند امینی در ٣٢١/ ٢(وارث) که از طریق طبری (

آن قسمت اضافی   بیان دارد که  که نسبت داده است، بدون این / را به مسند امام احمد آن» الغدیر«

نبل از زیادات باشد، نه مسند امام احمد. و همچنین نگفته که روایت مسند احمدبن ح در طبری می

 . ٤بن احمد از پدرش روایت کرده است  از عبدالله  قطیعی است که

: طالقانی برای ما روایت کرد و گفت: عبدالعزیز برای ما  : صدوق روایت کرده و گفتهروایت سوم

بن محمد برای ما روایت کرد و گفت: ابراهیم بن محمدبن عبدالرحمن برای  روایت کرد و گفت: مغیره

بن ربیع و شریک بن عبدالله از اعمش از منهال بن عمرو از عبدالله بن  یت کرد و گفت: قیسما روا

 علی فرمود: هنگامی که آیه:  برای ما روایت کرد که  طالب بن ابی حارث بن نوفل از علی

                                           
 ). ۱۴/۲۲۰: (معجم الخوئی -١

 ). ۲/۵۳۰: (جامع الرواة -٢

 ). ۲/۲۴۰: (النجاشی)، ۲/۱۱۴: (جامع الرواة)، ۱۶/۸۷: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲/۲۸۱: (الغدیر -٤
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نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
نازل شد،  »مخلصنيـال كورهطل« .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

در آن هنگام در حدود چهل نفر بودند، سپس فرمود:   فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد که  پیامبر

تک  شود؟ این را بر تک ی پس از من می چه کسی در میان شما برادر، وصی، وارث، وزیر و خلیفه

پذیرم.  آنها عرضه کرد، اما هیچ یک نپذیرفتند تا نوبت من رسید. پس گفتم: ای رسول خدا! من می

فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! پس از مرگم، این، وارث، وصی و خلیفه من در میان شما   مبرپیا

به تو دستور   گفتند: محمد خندیدند و به ابوطالب می است، همگی بلند شدند و با همدیگر می

 . ١داد تا از این پسربچه اطاعت کنید

شتیم و از او اطالع یافتید. و اما راجع گویم: در روایت قبلی حال و وضع طالقانی را بیان دا می

  مردم به  ی او چیزی نوشته باشد، زیرا او کسی نیست که ام که درباره مغیره بن محمد کسی را ندیده  به

بن ربیع فردی از بتریه و  باشند، ابراهیم ازدی نیز چنین است و قیس  اوحوال او شناختی داشته

 . ٢شخصی مجهول الحال است

کرد، و  بسیار اشتباه می  باشد، اما کسی است که هر چند شخصی صادق می  بداللهو شریک بن ع

اش تغییر کرد، و در نکوهش او از طرق شیعه  زمانی که در کوفه به سمت قضاوت رسید، حافظه

شهادت شیعیانش را   روایتی از صادق آمده: هنگامی که صادق اطالع یافت که شریک بن عبدالله

 . ٣گفت: خودتان را ذلیل نکنید -گویند چنانکه شیعه می-ر مورد او پذیرد، صادق د نمی

باشد، و منهال نیز همین طور است. صدوق هم گاهی   و اعمش موثوق است، اما اهل تدلیس می

 . ٤شناسان شیعه مجهول است شد و ایشان نزد رجال اوقات دچار اشتباه می

گفت:   ابوالمفضل به ما خبر دادند که گوید: گروهی از  : طوسی روایت کرده کهروایت چهارم

گفت: محمدبن   ابوجعفر محمدبن جریر طبری در سال سیصد و هشت برای ما روایت کرد که

بن فضل ابرش برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن  حیدر رازی برای ما روایت کرد و گفت: سلمه

  محمدبن سلیمان باغندی بهاسحاق از عبدالغفار بن قاسم برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن 

                                           
: میزانـال)، ۴/۶۶: (نور الثقلین)، ۳/۱۹۰: (البرهان)، ۷: (الطرف)، ۱۸/۱۷۸: (البحار)، ۱۷۰: (علل الشرایع -١

 ). ۲/۸۲: (إثبات الهداة)، ۱۵/۳۳۶(

 ). ۲۷۴-۱۳۳: (رجال الطوسی)، ۱۴/۹۲: (معجم الخوئی -٢

 ). ۶۷: ترجمه (الکشی)، ۲۴-۹/۲۱: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲/۲۶۹: (ع الرواةجام)، ۳۱۳-۱۳۸-۱۰۱-۷۹: (الطوسی)، ۱۹/۸: (معجم الخوئی -٤
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لفظ خود برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن صباح جرجرائی برای ما روایت کرد و گفت: 

مریم هر دو از منهال بن عمرو از عبدالله بن حارث بن  بن سالم جعفی از سلیمان اعمش و ابی سلمه

علی فرمود: هنگامی که این آیه   بن ابیطالب برای ما روایت کرد که بن عباس از علی نوفل از عبدالله

 نازل شد:  بر پیامبر

نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 .»شاوندت را هشدار دهیو خاندان خو«
من را صدا زد و فرمود: ای علی! خداوند به من دستور فرموده تا خویشاوندان نزدیکم   پیامبر

دانم که  ام و می را از عذاب خداوند بترسانم، سپس گفت: اما برای انجام چنین کاری به تنگ آمده

ا دهند، لذ العمل بدی را در مقابل من نشان می اگر آنها را صدا بزنم و به این امر دعوت کنم، عکس

بر انجام این امر ساکت شدم تا جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! اگر آنچه که به تو امر شده، 

فرمود: ای علی! یک صاع خوراک را برای ما   دهد. پیامبر انجام ندهی، خدایت تو را عذاب می

کن.   تهیه آماده کن و بر روی آن، گوشت پای گوسفندی را قرار بده، و ظرفی پر از شیر را برای ما

سپس فرزندان عبدالمطلب را جمع کن تا با آنها صحبت کنیم و آنچه را که به من امر شده، به آنها 

دستور فرمود، آماده کردم و سپس همگی را دعوت کردم که   تبلیغ کنم. پس من آنچه را که پیامبر

و حمزه و عباس و (ابوطالب   آنها در حدود چهل مرد بودند، و در میان آنها عموهای پیامبر

دستور فرمود تا آن خوراکی را که   ابولهب) حاضر بودند، هنگامی که همگی جمع شدند، پیامبر

تکه   آماده کرده بودم، بیاورم. خوراک را آوردم، هنگامی که من آن را بر زمین گذاشتم پیامبر

پس فرمود: بنام خدا گوشتی را برداشت و با دندان پاره کرد، سپس آن را در کنار ظرف گذاشت، س

بردارید. پس همگی خوردند تا همگی سیر شدند و ما جز جای دستانشان را بر روی خوراک 

 مترجم).  -کردیم (یعنی طعام کم نشده بود  مشاهده نمی

  بود) آن طعامی که اما قسم به خدایی که نفس علی در دست او است، (اگر برکت پیامبر نمی

خورد، و سپس ظرف شیر را آوردم و همگی از آن  را می ی آن آنها همه آورده بودم، تنها یک نفر از

 سیراب شدند. 

توانست تمام آن شیر را بنوشد.  بود) هر یک نفر از آنها می و به خدا قسم (اگر برکت پیامبر نمی

خواست با آنها صبحت کند، ابولهب سر سخن را از او گرفت و گفت:   پس هنگامی که پیامبر

 با آنها صحبت نکرد.   ساحرتان عجایب شما را سحر کرده است، همگی متفرق شدند و پیامبر
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دانی، آن مرد (ابولهب)  به من فرمود: ای علی! دیروز چنانکه خودت می  در روز بعد پیامبر

آنکه با آنها صحبت کنم، متفرق شدند، خوراکی را همچون سر سخن را از من گرفت و پیش از 

دیروز برای ما آماده کن و سپس آنها را دعوت کن تا با آنها حرف بزنم. علی گفت: طعام را آماده 

از من خواست تا طعام را بیاورم و من طعام را آوردم،   کردم و سپس آنها را جمع کردم. پیامبر

 در ظرف قرار داد، همگی همچون دیروز تکه گوش  پیامبر
ً
تی را برداشت و با دندان پاره کرد و بعدا

فرمود: به آنها شیر بده، و با همان ظرف شیر را   غذا را تناول کردند، تا سیر شدند، سپس پیامبر

شروع کرد به صحبت   برای آنها آوردم، همگی نوشیدند تا همگی سیراب شدند، سپس پیامبر

شناسم که  ای را نمی ان عبدالمطلب! به خدا قسم من هیچ جوان عربیکردن و فرمود: ای فرزند

ام برای قوم خود آورده باشد، و من خیر دنیا و قیامت  خدمت بزرگتری از آنچه که من برای شما آورده

ام؛ خداوند به من دستور داده تا شما را به آن دعوت کنم، چه کسی در میان شما به  را برای شما آورده

ی پس از من باشد؟ علی  باشد تا برادر، وصی، وزیر و خلیفه آورد و پشتوانه کار من می میمن ایمان 

در آن   خودداری کردند. اما من که  پیامبر  گفت: حاضران همگی ساکت شدند و از دادن بیعت به

کرد و شکمم از همه بزرگتر بود و  تر بودم و چشمانم از همه بیشتر درد می موقع از همه کوچک

هایم خراش برده بودند، بلند شدم و گفتم: ای رسول خدا! من در آنچه که خداوند تو را به آن پا

دست من را گرفت و سپس فرمود: این   گوید: پیامبر  شوم. علی فرستاده است، وزیر تو می

گوش فرا دهید و از او فرمانبرداری کنید.   برادر، وصی، وزیر و خلیفه من در میان شما است، پس به

  گفتند: ای ابوطالب! محمد ید: همگی با حالت خندیدن بلند شدند و به ابوطالب می گه  علی

 . ١ز او اطاعت کنیبه تو دستور داد تا گوش به فرمان فرزندت باشی و ا

است، اما بیشتر علما معتقد   های زیادی را گزارش داده خواهم گفت: أبوالمفضل هر چند روایت

 روایات را قاتی  هستند که فردی ضعیف است، او ابتدا از حافظه
ً
ای قوی برخوردار بود، اما بعدا

 اند.  کرد و بعضی از او روایت نکرده می

 . ٢حادیث بسیاری را جعل کرده است و احادیث منکر زیادی دارداند: او ا و کسان دیگری گفته

                                           
: إثبات الهداة)، ۲/۲۷۸: (الغدیر)، ۳/۱۹۰: (البرهان)، ۳۸/۲۲۳)، (۱۸/۱۹۱: (البحار)، ۵۹۲: (أمالی الطوسی -١

)۱/۲۹۷) ،(۲/۸۸ .( 

: معجم الخوئی)، ۱۷۰: (الفهرست)، ۵۱۱: (الطوسی)، ۲/۱۴۴: (جامع الرواة)، ۲/۳۲۱: (النجاشی -٢

 ). ۵/۲۴۷: (مجمع الرجال)، ۱۶/۲۴۴(
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باشد؛ طبری صاحب تاریخ مشهوری است، او در  و قسمت بعدی سند از طریق اهل سنت می

 است.   ) به همین سند، روایت را گزارش داده٣١٩/ ١تاریخ خود (

حار آمده است، (حید) و رازی همان محمدبن حمید رازی است و ایشان چنانکه در کتاب أمالی و ب

است، لذا نام  از میان علمای شیعه هیچ کس شرح حال او را ذکر نکرده   که ی دیگر این باشند، نکته نمی

الحال است، اما خوئی  های شیعه ذکر شده، نزد علمای شیعه فردی مجهول در کتاب  محمدبن حمید که

 .١: فردی موثوق نیست گفته و  نموده  محمدبن حمید اشاره  به هنگام شرح حال شریک به

  اند، ایشان بر خالف آنچه که نویسنده با شرح حال او بحث رانده  وفور در رابطه  اما اهل سنت به 

این عادت مؤلف الغدیر   کتاب الغدیر به خوانندگانش فهمانده، فردی موثوق نیست، گفتنی است که

وغ و مغالطات کرده است. همانا ما برخی باشد، کتابی که آن را پر از در در قمست اعظم کتابش می

ایم، مؤلف کتاب الغدیر  ) ذکر کردهالتقية والوجه اآلخراز آن دروغ و مغالطات را در کتاب خود (

پردازد، از جمله در جایی از کتابش تحریف قرآن را نفی کرده، اما در جای  مغالطه می  با خود به

 رازی گفته: احادیث او محل نظر و بررسی هستند.  ی دیگری آن را ثابت کرده است. بخاری درباره

 نسائی گفته: رازی موثوق نیست و در جای دیگری گفته: دروغگو است. 

 جوزجانی گفته: مذهب خوبی نداشته و موثوق نیست. 

من حتی یک حرف از آنها   فضلک الرازی گفته: پنجاه هزار حدیث از ابن حمید نزد من است که

 کنم.  را روایت نمی

تر باشد، او  ام که علیه دین خدا از او با جرأت بن حمید اسدی گفته: هیچ کسی را ندیده صالح

 ساخت.  کرد و بعضی را بر بعضی دیگری منقلب می احادیث مردم را روایت می

بن شاذکونی و محمدبن  تر از این دو نفر (سلیمان ماهرانه  ام که و نیز گفته: من هیچ کسی را ندیده

 بسازند.  حمید) دروغ

گفت: هنگامی که  می  جعفربن محمدبن حماد گفت: از محمدبن عیسی دامغانی شنیدم که

هارون بن مغیره فوت کرد، از محمدبن حمید خواستم تا تمام آنچه را که شنیده، برای من بیاورد، او 

سیصد و  ها وجود داشت ای را برای من آورد. تمام آنچه که در آن نوشته های چیده شده نوشته دست

 ده هزار و خرده شصت و خرده
ً
منقول از   ای حدیث را که ای حدیث بود. جعفر گفت: ابن حمید بعدا

 هارون بودند، بیرون آورد.

                                           
 ). ۲/۱۰۷: (جامع الرواة)، ۹/۲۴)، (۱۶/۴۷: (معجم الخوئی -١
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ی محمدبن حمید سؤال کردم؟ با دست به  ی ابوزرعه گفت: از ابوزرعه درباره برادرزاده  قاسم

کرد که بله دروغگو بود. گفتم: او پیر شده  دهانش اشاره کرد. گفتم: آیا دروغگو بود؟ با سرش اشاره

بود، ممکن است به او دروغ نسبت دهند و بر علیه وی تدلیس کنند. گفت: خیر پسرم، او به عمدی 

 .  گفت دروغ می

ابونعیم بن عدی گفت: در منزل ابوحاتم رازی بودم که ابن خراش و گروهی از علما و حافظان 

ری نیز در خدمت او بودند، بحث از ابن حمید به میان آمد، پس همگی اجماع داشتند بر اینکه 

 کند که نشنیده است.  حدیثش بسیار ضعیف است و او احادیثی را روایت می

 کرد.  از او روایت نمی -یعنی ابن خزیمه  -بیهقی گفت: امام ائمه 

کرد،  ابوعلی نیشابوری گفت: به ابن خزیمه گفتم: ای کاش استاد از محمدبن حمید روایت می

زیرا احمد او را تعریف و تمجید کرده است؟ ابن خزیمه گفت: احمد او را نشناخته است، اگر 

   شناسیم، او را می آنگونه که ما او را می
ً
 کرد.  از او تعریف نمی شناخت، اصال

ی سند این  سلمه بن فضل أبرش نیز هیمن طور است، امینی در کتاب خود (الغدیر) درباره

شرح   بهکیشانش  گوید: رجال سند آن موثوق هستند. ایشان نگفته که هیچ یک از هم حدیث می

گفته: جمله بخاری  ، ازاند اقوالی را بیان داشته، و اهل سنت در مورد او اند نپرداخته أبرشحال 

 احادیث منکری نزد اووجود دارد. 

تمام احادیث او را   که بودیم مگر این  فرماید: از ری خارج نشده و قول علی بن المدینی که می

 پرت کردیم. 

آراء بد و ستمگری   از جمله  خاطر چند نکته  کند: اهل ری به زرعه نقل می از أبی  و قول برذعی که

 نداشتند.ای  به او عالقه

کرد و  ام و به زبانش اشاره می را از ابوزرعه شنیده  گوید: بارها آن جمله و ابراهیم بن موسی می

 منظورش دروغ بود. 

 و قول نسائی: او ضعیف است. 

 گفت.  کرد و خالف می و قول ابن حبان: اشتباه می

 گفت.  ی او چیزهایی می و قول ترمذی: اسحاق درباره

 کرد.  گفت: اسحاق او را تضعیف می نیز میابن عدی از بخاری 

 گردد.  عنوان شخصی قوی محسوب نمی  ابو احمد حاکم گفت: نزد آنان به
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ریه متهم است، و از  اما محمدبن اسحاق هر چند صادق است اما تدلیس می
َ

د
َ
کرد و به تشیع و ق

، بلکه سید ١یامدهی عادل بودن او چیزی ن شناسی تعدیل درباره طریق شیعه طبق معیارهای رجال

  احتمال دارد  که  عبدالله مغازی) پس از آنکه گفته اهل افراط است، بیان داشته ی (أبی تفریشی درباره

 .٢نامش محمدبن اسحاق مؤلف المغازی باشد، و این چنانکه خوئی گفته، غریب است

م که أبومریم کذاب و ده ی او گفته: من گواهی می اما أبومریم عبدالغفار بن قاسم: ابوداود درباره

 دروغگو است. 

ی چیزی که ذکر کرد، گفت: والله دروغ  شعبه گفته: از سماک حنفی شنیدم که به أبومریم درباره

 گفتی. 

 یحی گفته: موثوق نیست. 

زد، و همچنین او شراب  حرف می  بر عثمان  ی بالهای وارده ابن حنبل گفته: او درباره

 شاشید.  هایش می لباس  بر  نوشید تا به آنجا که می

 بخاری گفته: نزد علما قوی نیست. 

 کرد.  ابن المدینی گفته: او حدیث را جعل می

رد، ک را روایت می  بن عفان عثمان  هایی راجع به ابن حبان گفته: او جزء کسانی بود که نقیصه

ل به او جائز کرد، استدال شد، و با وجود این اخبار را منقلب می نوشید تا مست می و شراب می

اند و ساجی، ابن جارود و ابن شاهین نیز او را  نیست، ابوحاتم، نسائی و دارقطنی او را ترک کرده

 اند.  تضعیف نموده

ی آن، به خصوص از طریق اهل سنت،  ی سند منقول از طبری بود، درباره این که گفتیم، درباره

 موضوع را طول دادیم، زیرا امینی 
ً
هنگامی که به این روایت طبری در کتاب  -تیم چنانکه گف -تقریبا

گوید: رجال این سند بجز أبامریم عبدالغفار بن قاسم همگی  کند، می خود (الغدیر) استشهاد می

اند و ابن عقده از او تعریف  موثوق هستند که اهل سنت او را بخاطر شیعه بودنش تضعیف کرده

از آنها حدیث را به ضعف یا به اشاره متهم نکرده کرده و در مدح او مبالغه کرده است، و هیچ کسی 

است، آن هم بخاطر منزلت و جایگاه ابن مریم در سند بوده است (یعنی بخاطر اینکه ابن مریم در 

 مترجم)  -سند وجود دارد کسی به ضعف حدیث اشاره نکرده است 

                                           
 ). ۶۷-۲/۶۶: (جامع الرواة)، ۷۶-۷۵-۱۵/۷۳: (معجم الخوئی -١

 ). ۲/۷۷: (معجم الخوئی -٢
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 به ساختگی بودن حدیث حکم  / جا که امینی گفته: تعجب نیست که ابن تیمیه تا آن
ً
سریعا

انکار مسلمات و رفض بدیهیات جزء   توزی است که کرده است، چرا که او همان متعصب کینه

اند که  باشد، استبدادهای ایشان امری معروف و مشهور است، لذا منتقدانش فهمیده عاداتش می

 کند.  ره طاهره بحث میی فضائل عت علت صحیح نبودن حدیث نزد او این است که حدیث درباره

 / گویم: ما در اینجا در صدد رد این افتراء و سایر افتراهای او علیه شیخ اإلسالم ابن تیمیه می
 را دانستید. شما حقیقت آن  ی این روایت را دریافتید که سخن او درباره  نیستیم، همین کافی است که

ده و از یک حقیقت مهم اطالع پیدا ای را کشف کر مثل اینکه یک فرمول پیچیده -سپس امینی  

ی آن  گفته: از جمله -و در حال بحث از این روایت -تحت عنوان جنایات بر علیه حدیث  -کرده 

پس از آنکه این  / جنایات: جنایتی است که طبری در تفسیر خود مرتکب آن شده است، طبری

یرش سپر را پشت و رو کرده و آن روایت را (همانگونه که ذکر شد) در تاریخ خود ذکر کرده، در تفس

 با سند و متن و حرف ثبت کرده است، اما او آنچه را که پیامبر
ً
ی فضیلت کسی که  درباره  را کامال

فرمود: کدام یک از   برای قبول دعوت عجله کند، به مجملی ذکر کرده است، طبری گفته: پیامبر

در آخر کالمش   اشد و... و...؟ و پیامبرکند، تا برادر من ب شما در این امر از من حمایت می

) از همین البداية والنهايةنیز در کتاب خود ( / فرمود: این برادر و... و... من است. ابن کثیر

ی  روش طبری تقلید کرده، و ابن کثیر هم در تفسیر خود این کار را تکرار کرده است و ذکر دو کلمه

 نتوانسته این دو کلمه را ذکر کند. وصی من و خلیفه من بر او سنگینی کرده و 

و یکی دیگر از جنایات علیه حدیث: آن ننگی است که محمد حسین هیکل متحمل آن شده 

) حدیث را ثابت و ذکر کرده، اما در چاپ دوم  است. او در چاپ یکم کتاب خود (حیات محمد

 . ١آن را حذف کرده است

ب تکرار کرده است و گفته: محمد حسین هیکل این این قول را در تفسیر خود با آب و تا  و مغنیه

 . ٢) ذکر نموده و در چاپ دوم آن را حذف کرده است (حیات محمدحدیث را در چاپ اول کتاب خود 

شخص دیگری با دقت بیشتر آمده و قیمتی را که حسین هیکل برای حذف کلمه (خلیفتی) 

دریافت کرده، مشخص نموده است و گفته: حسین هیکل برای حذف این کلمه پانصد جنیه پول 

 دریافت کرده است. 

                                           
 ).۳۹۱: (متی وجدت الشیعة) ۲/۲۸۷)، (۱/۲۰۶: (الغدیر -١

 ). ۵/۵۲۲: (التفسیر الکاشف -٢
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و شخص دیگری مدعی شده که حسین هیکل در ابتدا، تحریف این حدیث را قبول نداشته، اما 

اند که هزار نسخه از کتابش را خریداری کنند، بر تحریف آن موافقت  آنکه با او معامله کرده پس از

های بعدی این حدیث را بدون کلمه (خلیفتی من بعدی) روایت  کرده است، و در چاپ دوم و چاپ

 . ١کرده است

شاید کسی دیگری بیاید و به ما بگوید که طبری و ابن کثیر در مقابل حذف دو کلمه (کذا و 

 اند.  کذا) چند مقدار پول گرفته

شخص دیگری نیز همین کار را کرده است، و سه صفحه از کتاب خود را به آنچه که امینی از 

بیان دارد که امینی قبل از او  طبری و ابن کثیر و حسین هیکل ذکر کرده، سیاه کرده است بدون اینکه

کالم امینی را نوشته است، و به   چنین تحقیقی را کرده است، و در کتاب خود کالمی شبیه به

. و همچنین غیر ٢خوانندگان کتابش آنگونه وانمود کرده که او صاحب این کشف عظیم و بزرگ است

 . ٣اند او بسیار دیگری همین کار را کرده

ها پایان ناپذیر است، زیرا در میان آنها کسانی هستند که دست  من از اینگویم: شگفتناکی  می

ی  مترجم) که چگونه به همه -باالیی در علم رجال دارند، مانند این نفر آخر (یعنی جعفر سبحانی 

گویند، تحقیق نمایند، بدون شک که  ی آنچه که می کنند، بدون اینکه درباره (این افتراها) افتخار می

اند. آن هم فقط  نگونه روایات از آنها پوشیده نیست، اما با وجود آن، دنیا را پر از هیاهو کردهسند ای

 اند.  بخاطر اینکه طبری و ابن کثیر کلمه (کذا و کذا) را در جای (وصیی و خلیفتی فیکم) ذکر کرده

 ه) (ترجمه وصی و خلیفوصيی وخليفتی فيكمهر کسی حق دارد که سؤال کند معنای کلمه (

 من در میان شما) چیست. 

رخ داده است، پس چرا و چگونه   و خویشاوندان پیامبر  بدون شک این مسئله در میان عشیره

کنند (کلمه فیکم یعنی: ای خویشاوندان من در میان شما  شیعه ما را به خالفت عامه ملتزم می

                                           
 ). ۱/۱۷۰تألیف هاشم معروف ( اشیه: األئمة اإلثنی عشر:ح)، ۵۱: (فی ضالل التشیع -١

 )، تألیف: جعفر سبحانی. ۱/۳۹۴: (سید المرسلین -٢

 اتقوا) و حاشیه کتاب، ۲۰)، حدیث شماره (۱۲۹: (ماذا اخترت مذهب أهل البیتـلاز جمله نگاه کن به کتاب:  -٣

: الصحیح من سیرة النبی األعظم)، ۸۰: (منهج فی االنتماء المذهبی)، ۳۲تألیف: تیجانی صحفه ( الله

: مؤلف قراءة فی کتاب التشیع)، ۱۳۰: (مصطفیـسیرة ال)، ۱۷۹-۱۳۲: (فلسفة التوحید و الوالیة)، ۲/۱۲(

 ). ۱۷۶أحمد عمران (
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ین احادیث از لحاظ سند مترجم) اما هنگامی که فهمیدی که هیچ یک از ا -شود  خلیفه و وصی می

 کنید.  ثابت نیستند، خود را از اینگونه تأویالت رها می

در هر حال، به هنگام بحث از متون این روایات، در این زمینه مقداری توضیح خواهیم داد، و 

 خواهید دید که شما آرزو می
ً
ای کاش طبری و ابن کثیر نیز همچون حسین هیکل   نمایید که بعدا

نمودند، یا ای کاش طبری و ابن کثیر همچون محقق کتاب  د و روایت را حذف میکردن عمل می

یک باب کامل را (نور قرآن) از کتاب  -چنانکه در باب دوم گفتیم-کردند که  ) میأنوار النعامنية(

حذف نموده است، آنچه این محقق حذف نموده سه کلمه نیست بلکه حذف یک باب کامل است، 

اند تنها سه کلمه است که این همه سر  حذف کرده -بنا به گمان شیعه -ابن کثیر  اما آنچه که طبری و

 اند و هر کسی آمده، ادعا کرده که او صاحب این کشف عظیم و بزرگ است.  و صدا را برپا کرده

ای به پایان برسانم که امینی تعلیقات سابق  یابم که تعلیقات خود را به آن آیه بهتر از این را نمی

 فرماید:  را به آن به پایان برده است، و آیه این است که میخود 

ِ  نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿  ٱب
َ
عۡ  َ�ِ�نَ خۡ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣ ً� َ�ٰ أ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  يُُهمۡ َسعۡ  َضلَّ  �َّ �ۡ ٱ ة  وَُهمۡ  َيا�ُّ

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ 
َ
 . ]۱۰۴-۱۰۳[الکهف:  ﴾١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

ا یکسانی که کوشششان در زندگانی دن در عمل خبر دهم؟ ) ن (مردمیانکارتریاز ز ا شما رایبگو: آ«

 .»کنند کی مییبرند که در عمل خودشان ن بر باد رفت و آنان گمان می
دهیم، ابوالمفضل گفت:  ی سند آن ادامه می گردیم و مناقشه خود را درباره به روایت سابق برمی

فظ روایت نیز از او است، برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن محمد بن سلیمان باغندی که ل

محمدبن صباح جرجرائی برای ما روایت کرد و گفت: سلمه بن صباح جعفی برای من روایت کرد 

 و... تا آخر سند. 

در سند سابق حال و وضعیت ابوالمفضل را شناختی، اما باغندی و همچنین جعفی هیچ کسی 

ی شرح حال آنها چیزی نوشته باشد، همین  ام که درباره ن سنی ندیدهرا چه در میان شیعه و چه در میا

 درباره
ً
 ام.  ی رجال سند بحث کرده ی بقیه برای ضعف این سند کافی است، قبال

: عبدالله بن یزید از اسماعیل راشدی  : محمدبن عباس ماهیار روایت کرده و گویدروایت پنجم

علی بن عفان روایت کرد و گفت: ابوزکریا یحیی بن  و علی بن محمدبن خالد برای من از حسن بن

از پدرش او هم از   هاشم سماوی از محمدبن عبدالله بن علی بن رافع غالم رسول خدا

ای جمع کرد،  فرزندان عبدالمطلب را در دره  پدربزرگش برای ما روایت کرد و گفت: پیامبر
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دند، یک ران گوسفند را برای آنها پخت و فرزندان عبدالمطلب و نوادگانش در آن روز چهل نفر بو

را برای آنها برد تا اینکه همگی سیر شدند، سپس  سپس ترید آب گوشت را برای آنها مهیا نمود و آن

یک ظرف شیر را به آنها داد تا همگی از آن شیر سیراب شدند، ابولهب گفت: بخدا قسم در میان ما 

شود، و پر از یک ظرف بزرگ نبیذ  د و سیر نمیخورن کسانی هستند که پر از یک ظرف بزرگ می

کبشه ما را بر سر یک ران گوشت گوسفند و یک ظرف  گردند، اما ابن أبی نوشند و سیراب نمی می

این یک سحر   از آن سیر شدیم و از شیر سیراب گشتیم، بدرستی که  کوچک شیر دعوت نموده که

ت کرد و گفت: خداوند به من دستور داده که آنها را دعو  آشکار است. راوی گوید: سپس پیامبر

خویشاوندان نزدیک و قوم مخلصم را از عذاب الهی بترسانم و شما خویشاوندان نزدیک و قوم 

مگر اینکه در میان قومش برادر، وارث و   مخلص من هستید، خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده

شود و به من بیعت بدهد تا در برابر  لند میوصی را برای او قرار داده است، چه کسی در میان شما ب

ام باشد، و او در کنار من  خاندانم برادر، وزیر و وارث من باشد و وصی و خلیفه من در میان خانواده

گردد؟ همه ساکت  پس از من پیامبری مبعوث نمی  که همچون هارون در کنار موسی باشد، تنها این

شود و یا کسان دیگری غیر از شما  یان شما کسی بلند میگفت: بخدا قسم یا در م  شدند. پیامبر

 پشیمان خواهید شد. راوی گوید: علی امیرالمؤمنین بلند  می  عهده  این کار را به
ً
گیرند و شما بعدا

  به علی  بیعت داد و دعوت او را پذیرفت، پیامبر  شد و آنها همگی خیره شدند. پس به پیامبر

فرمود: دهنت را باز کن. علی   نزدیک شد و پیامبر  گفت: از من نزدیک شو. علی از پیامبر

مقداری از آب دهانش را به دهان علی ریخت، و مقداری دیگر از آب   پیامبر  دهنش را باز کرد که

. او به ات دادی اش مالید. ابولهب گفت: بد چیزی را به عموزاده ها و سینه دهان را به میان شانه

فرمود: بلکه پر از علم   دعوت شما جواب داد، اما شما دهن و صورتش را پر از تف کردی. پیامبر

 . ١و حکمت و فهم کردم

-گویم: هیچ کسی شرح حال عبدالله بن یزید بن زیدان و اسماعیل بن اسحاق راشدی  می

علی بن محمدبن خالد   که دانم را ننوشته است. و نمی -چنانکه در روایت صاحب کنز و بحار آمده

یا مخلد و حسن بن علی بن عفان چه کسانی هستند، چه از شیعه و چه از سنی هیچ کسی را نیافتم 

سمسار است نه  -چنانکه در روایت کنز و بحار آمده-که شرح حال اینها را نوشته باشد، اما سماوی 

                                           
)، ۱/۳۹۳: (تأویل اآلیات الظاهرة)، ۱/۳۰۳)، تفسیر فرات: (۳۸/۲۴۹)، (۲۴/۲۵۸: (البحار)، ۳/۱۹۰: (البرهان -١

 ). ۲/۱۶۱: (الهداةإثبات 
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ح حال او را نوشته باشد و در طریق اهل ام که شر او نیز در میان شیعه کسی را ندیده  سماوی، راجع به

 جرح او چیزهایی گفته شده است.  هسنت دربار

 کرد.  عقیلی گفته: او احادیث را به زبان افراد موثوق جعل می

 و ابن معین او را کذاب و دروغگو دانسته. 

 اند: متروک است، ابن حبان او را مجروح کرده است. نسائی و غیر ایشان گفته

 کرد.  ته: او حدیث را جعل میابن عدی گف

 . ١باشد الحال می رافع نزد شیعه و سنی مجهول بن أبی بن علی اما محمدبن عبدالله

بن حکم خیبری از محمدبن  گوید: حسین  : باز از او (ماهیار) روایت شده کهروایت ششم

مد کاتب از جریر از زکریای بن یحیی از عفان بن سلمان برای من روایت کرد و گفت: احمدبن مح

پدربزرگش از عفان روایت کرد و گفت: عبدالعزیز بن یحیی از موسی بن زکریا از عبدالواحد غیاث 

ربیعه بن ناجد برای ما روایت  صادق از ابی بن مغیره از ابی روایت کردند و گفتند: ابوعوانه از عثمان

گفت: ای امیرالمؤمنین! چرا تو از پسرعمویت ارث بردی و عمویت از او   کرد که مردی به علی

 . ٢ارث نبرد؟ تمام روایت اولی را با اندکی اختالف ذکر کرد، که در آن وصی ذکر نشده است

 کسی نمی می
ً
بن حکم ذکر  کسی است؟ دو نفر بنام حسین  داند که چه گویم: خیبری، اصال

 .٣حال هستندال اند، هر دوی آنها مجهول شده

) ٢/٣٢١روایت را در تاریخ خود (  و محمدبن جریر همان طبری صاحب تاریخ مشهور است که

ذکر کرده و گفته: زکریای بن یحیی ضریر برای من روایت کرد و گفت: عفان بن مسلم برای ما 

 وایت کرد. صادق از ربیعه بن ناجد برای ما ر بن مغیره از ابی از عثمان نةروایت کرد و گفت: ابوعوا

 برخی از رجال سند بحث کردیم.   الحال است، و راجع به شخصی مجهول  آمده  در سلسله  ضریر که

بینیم که  خالی از کلمه (وصی) است، لذا الزم نمی -چنانکه گفتیم -به هر صورت، این روایت 

صحیحی وجود ضعف سند آن را ثابت کنیم، مگر به آن اندازه که بگوییم: در این زمینه هیچ چیز 

 ندارد که شیعه به آن استدالل کنند. 

                                           
-۵/۲۴۵: (مجمع الرجال)، ۱۴۶-۲/۱۴۳: (جامع الرواة)، ۲۹۳: (الطوسی)، ۲۴۱-۱۶/۲۳۷: (معجم الخوئی -١

۲۵۷ .( 

 ). ۱۸/۲۱۴: (البحار)، ۱۰۴: (سعدالسعود -٢

 ). ۱/۲۳۷: (جامع الرواة)، ۵/۲۲۱: (معجم الخوئی -٣
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چنانکه در روایت صدوق  -ی آن طریق دیگر روایت بحث کردیم، و  رجال سلسله  همانا راجع به

محمدبن احمد کاتب و پدربزرگش،   موسی بن یحیی همان محمدبن یحیی است و راجع به -آمده

 هیچ اطالعاتی بدست نیاوردم. 

(ماهیار) از محمد باهلی از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از عماربن حماد : باز روایت هفتم

گوید:...   که  روایت کرده  انصاری از عمروبن شمر از مبارک بن فضاله از شخصی از یاران پیامبر

پس از آنکه داستان آماده کردن و پختن طعام و دعوت فرزندان عبدالمطلب و عرضه نمودن دعوت 

فرمود: ای فرزندان   گوید: پیامبر ، می نقل نموده -ی روایات آمده ه در بقیهچنانک -  پیامبر

ام که  دهنده هستم، من چیزی را برای شما آورده برای شما بیم  عبدالمطلب! من از طرف خداوند

شوید و رستگار  ها نیاورده است، اگر از من اطاعت کنید، راهیاب می هیچ کسی در میان عرب

من را به آماده کردن آن دستور   ای است که خداوند ت خواهید یافت، این سفرهگردید و نجا می

برای قوم خود آماده  (علیهما السالم) بن مریم ام چنانکه عیسی فرموده است، و من آن را آماده کرده

چشاند که تا کنون چنین  کرده بود، اگر پس از آن، کسی از شما کافر شود، خداوند عذابی را به او می

گویم. ای فرزندان  عذابی را به کسی نچشانیده است، از خدا بترسید و گوش کنید که به شما چه می

هیچ پیامبری نفرستاده مگر اینکه برادر، وزیر، وصی و وارثی را   خداوند  عبدالمطلب بدانید که

است چنانکه در میان خویشاوندانش برای او قرار داده است، و بدرستی وزیری را برای من قرار داده 

 برای انبیای پیش از من قرار داده بود. 

نِذرۡ ﴿ی مردم روانه کرده است، و این آیه را بر من نازل نموده است:  خداوند من را به سوی همه
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
و به خدا قسم خداوند به من خبر داده که چه   ﴾)ورهطك الـمخلصني( ٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

شود و او را برای من نام برده است، ولی به من دستور داده که شما را دعوت  کسی وزیر و وارث من می

 دلیلی نداشته باشید، و شما 
ً
کنم و شما را نصیحت کنم، و آن را بر شما عرضه نمایم تا اینکه بعدا

گیرد تا اینکه با من برادری  خویشاوندان و قوم خالص من هستید، چه کسی در میان شما سبقت می

طر خداوند از من حمایت کند، و بر علیه مخالفانم با من همدست باشد، و من او را وصی و کند و بخا

وزیر و ولی خود قرار دهم، تا بجای من وظیفه را ادا کند، و رسالت من را تبلیغ نماید، و پس از من 

همگی ساکت شدند، سه بار آن را تکرار  ؟شرایطی که ذکر خواهم کرد سایرهایم را بپردازد، و  بدهی

 . ١شد تا آخر قصه تثبیتعنوان وزیر و...   هب ساکت ماندند، و علی  هکرد در هر سه بار هم

                                           
 ). ۱۸/۲۱۵: (البحار)، ۱۰۶: (سعد السعود -١
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 این جابجا ١گویم: باهلی مجهول است می
ً
. و عمار بن حماد انصاری شرح حالی ندارد، ظاهرا

چرا که در تمام اسانید نهاوندی از بن حماد انصاری باشد،  شده است، صحیح این است که عبدالله

او چنین آمده است، و همچنین در روایتش از ابن شمر چنین آمده، به هر صورت این شخص محل 

. و هر کس شرح حال نهاوندی را نوشته، او را ضعیف دانسته و در دینش متهم ٢اختالف است

 . ٤سان است همین  . و عمربن شمر نیز به٣اند کرده

: جعفر بن محمدبن احمد بن یوسف  ات بن ابراهیم کوفی روایت کرده و گفته: فرروایت هشتم

برای من روایت کرد و گفت:   بن ابی طالب از فالن از فالن از علی -ای أزدی  و در نسخه -أودی 

نِذرۡ ﴿هنگامی که این آیه: 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
من را   نازل شد: پیامبر  بر رسول خدا ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 . ٥صدا زد... و داستان را نقل کرد

ی او گفته، هیچ یک از علمای شیعه نه به ستایش و  گویم: خود فرات چنانکه مجلسی درباره می

اند. محقق تفسیر گفته: صفحات تاریخ درباره زندگانی او  ی او چیزی نگفته نه به نکوهش درباره

شناسی که ما در اختیار داریم نه کم و نه زیاد  اند، هیچ کتاب رجال چیزی را برای ما نقل نکرده

اند؛ اما نام و نام  اند، حتی در اثنای بازگویی زندگی دیگران نیز به او اشاره نکرده ی او ننوشته درباره

های شیخ صدوق  و کتاب» شواهد التنزیل«پدر و جدش در اسانید این کتاب (یعنی تفسیر) و کتاب 

تألیف ابن شجری » فضل زيارة احلسني«به تفسیر قمی و کتاب معروف   تفاسیری که  و مجموعه

در هیچ جای دیگر ذکر » فضل زيارة احلسني«ی او بجز در کتاب  زیاد تکرار شده است، و اما کنیه

هایی که ذکر کردیم در اثنای اسانید، نام  سخنانش گفته: اگر این کتاب هنشده است. مجلسی در ادام

وجود بیاید و   از وجود چنین شخصی با چنین نامی شک به  کن بود کهکردند، مم فرات را ذکر نمی

 چنین نامی مستعار است.   بشود که  گفته

مجلسی گفته: شاید او از جهت فکری و اعتقادی زیدی بوده باشد و یا با زیدیه متعاطف و 

 با آنها زندگی کرده و به
ً
بطور واضح از کتاب،  آنها تمایل داشته است، چنانکه  مهربان بوده و یا اقال

                                           
 ). ۳۴۸-۲/۳۶۰)، (-۱۷/۳۲۵: (وئیمعجم الخ -١

 ). ۳/۲۷۹: (مجمع الرجال)، ۱/۱۷۴: (معجم الخوئی -٢

مجمع )، ۴۵۱: (الطوسی)، ۱۹۸: (الخالصة)، ۳۳: (الفهرست)، ۱/۹۴: (النجاشی)، ۱/۲۰۴: (معجم الخوئی -٣

 ). ۱/۱۸: (جامع الرواة)، ۳۸-۱/۳۷: (الرجال

 ). ۴/۲۸۶)، (۲/۱۲: (مجمع الرجال)، ۲/۱۳۲)، (۱/۳۱۴: (النجاشی)، ۱۳/۱۰۶: (معجم الخوئی -٤

 ). ۱/۲۹۹تفسیر فرات: ( -٥
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های زیدیه شبیه است و در کتابش نصی  آید، کتاب او بیشتر با کتاب اساتید، اسانید و احادیثش برمی

 گانه وجود ندارد.  ی ائمه دوازده درباره

ی  شناسی این بوده که او شیعه های رجال باز مجلسی گفته: شاید علت ذکر نشدن او در کتاب

میه به او اهتمام بورزند. و سنی هم نبوده تا علمای سنی به او اهمیت امامی نبوده تا علمای اما

 -رس داریم  بدهند، بلکه در کوفه و در وسط زیدیه بوده است، تفسیری که اکنون ما در دست

به روایت ابوالخیر مقدادبن علی حجازی مدنی از  -شود چنانکه در ابتدا و انتهای کتاب مالحظه می

بن محمدبن عبدالرحمن علوی حسنی یا حسینی از فرات است. همانا ابوالقاسم عبدالرحمن 

های مهم  اسانید این کتاب حذف شده است، و شرح حال بیشتر راویان اسانید آن، در کتاب  سلسله

باشد و برای ضعف این  حال راوی تفسیر از فرات مجهول می  اند، از جمله شناسی بیان نشده رجال

 . ١سیر همین کافی است که حال راوی تفسیر از فرات مجهول استروایت بلکه برای ضعف کل تف

بن محمدبن مصعب بجلی از  گوید: حسین  : باز هم از او (ماهیار) روایت شده کهروایت نهم

نِذرۡ ﴿برای من روایت کرد و گفت: هنگامی که این آیه:    بن ابیطالب فالن از فالن از علی
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
 . ٢من را فراخواند... تا آخر قصه  نازل شد، پیامبر ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

گویم: ارزش این کتاب و اسانید آن را شناختی، و برای ضعف روایت همین کافی است که به  می

او چگونه   داند که صورت (از فالن از فالن از فالن) روایت شده است، اما بجلی هیچ کسی نمی

 شخصیتی است؟. 

روایت دیگری را   اند، در این زمینه با اسانیدشان از طریق شیعه روایت شدهبجز این روایاتی که 

کسی   اند و به همچون مسائلی واضح و بدیهی ذکر شده -که بسیار هستند  -نیافتم، اما سایر روایات 

هیچ ارزشی را در آنچه که  -چنانکه در ابتدای این باب دانستیم -اند، و این روایات  اسناد داده نشده

ی  ا در صدد آن هستیم، ندارند و شما این را دریافتید که هیچ یک از آن روایات مذکور دربارهم

 باشند.  باشند، و سند آن از طریق اهل سنت نیز صحیح نمی ابتدای دعوت، صحیح نمی

ی متن این حدیث اینک بیان  ی سند این داستان بود، اما درباره ام درباره آنچه را که تا کنون گفته

 ی آن:  صری دربارهمخت

                                           
 )، البحار:۱۳/۲۵۲:  (ی)، معجم الخوئ۴/۲۹۸:  (عةی، الذربعد از آن و )۱/۱۰( :ریمحقق تفس ه: مقدمنگا -١

)۱/۳۷.( 

 ).۳۸/۲۲۳( )، البحار:۱/۳۰۱( ر فرات:یتفس -٢
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بر روایاتی که ذکر شد روایات دیگری بدون   الفاظ این روایات مختلف و گوناگون هستند، اضافه

 اند و اینک اختالف الفاظ آن روایات: سند ذکر شده

من يقم منكم يبايعنی علی أن يكون أخی ووزيری ووارثی در یکی از این روایات آمده: (

 ).ی وخليفتی فی أهلی؟يووص

  به من بیعت دهد تا اینکه برادر، وزیر، وصی، وارث و خلیفه  شود که چه کسی از شما بلند می«

 .»ام باشد؟ من در میان خانواده
 در این روایت بجای (من یقوم) (من یقم) آمده.

ی وخليفتی يأيكم يؤازرنی علی أمری علی أن يكون أخی ووص«و در روایت دیگری آمده: 

من در میان  هکند تا برادر، وصی و خلیف ما برای این کار از من حمایت میکدام یک از ش« .»فيكم؟

 . »شما باشد؟

 .»من يبايعنی علی أن يكون أخی وصاحبی ووليكم بعدی؟«و در روایت دیگری آمده: 

 . »دهد تا اینکه پس از من برادر، همکار و سرپرست شما باشد؟ چه کسی به من بیعت می«

فمن جييبنی إلی هذا األمر ويؤازرنی يكن أخی ووزيری «و در یک روایت دیگر آمده: 

دهد و از  چه کسی برای این امر جواب مثبت به من می« »ی ووارثی وخليفتی من بعدی؟يووص

 .»پس از من باشد؟  کند تا برادر، وزیر، وصی، وارث و خلیفه من حمایت می

إلی هذا األمر و يؤازرنی علی القيام به يكن أخی و  من جييبنی«و در روایت دیگری آمده: 

دهد و بر قیام آن  چه کسی برای این امر جواب مثبت به من می« .»وزيری و خليفتی من بعدی؟

 .»پس از من باشد؟  کند تا برادر، وزیر و خلیفه از من حمایت می

از شما برادر و کدام یک « .»أيكم يكون أخی ووصيی ووارثی؟«و در روایت دیگری آمده: 

 .»شود؟ وصی و وارث من می

ی بعدی يمن يواخينی و يؤازرنی ويكون وليی ووص«و در یک روایت دیگر آمده: 

کند تا  کند و از من حمایت می چه کسی با من برادری می« .»أهلی ويقضی دينی؟ وخليفتی يف

 . »ا بپردازد؟هایم ر ام باشد و بدهی من در میان خانواده هپس از من ولی، وصی و خلیف
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 و در روایت دیگری آمده: 

 .»شود؟ من می  چه کسی وصی، وزیر و خلیفه« .»من يكون وصی ووزيری وخليفتی؟«

ووارثی دون أيكم يقوم فيبايعنی علی أنه أخی ووزيری «:  و در یک روایت دیگری آمده

ووصيی وخليفتی فی أهلی ويكون منی بمنزلة هارون من موسی غري أنه النبی  أهلی

دهد تا در برابر خاندانم برادر،  شود و به من بیعت می چه کسی در میان شما بلند می«  .»بعدی؟

ام باشد، و او در کنار من همچون هارون  وزیر و وارث من باشد و وصی و خلیفه من در میان خانواده

 . »گردد؟ پس از من پیامبری مبعوث نمی  که سی باشد، تنها ایندر کنار مو

اهللا  اهللا ويؤازرنی يف أيكم يسبق إليها علی أن يؤاخنی يف«و در روایت دیگری آمده: 

يكون لی يداً علی مجيع من خالفنی فأختذه وصيا وولياً ووزيراً يؤدی  كعزوجل، ومع ذل

گیرد بر  کدام یک از شما سبقت می« . »عنی و يبلغ رسالتی ويقضی دينی من بعدی وعداتی؟

اینکه با من بخاطر خدا برادری کند و بخاطر خدا از من حمایت نماید و بر علیه کسی که با من 

به جای من   گردد تا او را وصی، ولی و وزیر خود قرار دهم که ست میورزد، با من همد مخالفت می

 .»هایم را ادا کند؟ ها و وعده مسئولیت را ادا کند و پیام من را تبلیغ نماید و پس از خودم بدهی

 من يضمن عنی دينی ومواعدی ويكون خليفتی ويكون يف«و در روایت دیگری آمده: 

ی من  آورد، تا خلیفه عمل می  هایم محافظت به ز دین و وعدهجای من ا  کسی به  چه« .١»اجلنة؟

 .٢ها و سایر روایت. »شود و وارد بهشت گردد

                                           
-۳۸/۱۴۵)، (۳۳/۱۷۵)، (۲۱۶-۲۱۲-۱۸۱-۱۶۳-۱۸/۴۵: (البحار)، ۳/۱۹۱: (البرهان)، ۲/۲۵۲: (مناقبـال -١

مجمع )، ۳۰۳-۱/۳۰۲)، تفسیر فرات: (۲۸۴-۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱-۲/۲۷: (الغدیر)، ۱۴۷-۲۲۳-۲۲۴-۲۵۲

)، ۲/۱۰۰: (تفسیر القمی)، ۲/۲۰۴: (جوامع الجامع)، ۷: (الطرئف)، ۴۲-۳۸: (العمدة)، ۷/۳۲۳: (البیان

 ). ۱۰۶: (سعودال)، سعد ۴/۵۳: (يالصاف

-۳۸/۱۴۵)، (۳۳/۱۷۵)، (۲۱۶-۲۱۲-۱۸۱-۱۶۳-۱۸/۴۵: (البحار)، ۳/۱۹۱: (البرهان)، ۲/۲۵۲: (مناقبـال -٢

مجمع )، ۳۰۳-۱/۳۰۲)، تفسیر فرات: (۲۸۴-۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱-۲/۲۷: (الغدیر)، ۱۴۷-۲۲۳-۲۲۴-۲۵۲

)، ۲/۱۰۰ی: (فسیر القمت)، ۲/۲۰۴: (جوامع الجامع)، ۷: (الطرئف)، ۴۲-۳۸: (العمدة)، ۷/۳۲۳: (البیان

 ). ۱۰۶: (السعود سعد)، ۴/۵۳: (الصافی
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گویند: یک  و همچنین اختالف است در اینکه چند بار این دعوت تکرار شده است برخی می

 . ١اند: سه بار بوده است بار، برخی هم معتقد هستند دو بار و برخی دیگر بیان داشته

. بعضی ٢ ای بوده گویند: در دره ی محل وقوع دعوت اختالف است، بعضی می همچنین دربارهو 

ی ابوطالب  گویند: در خانه . و بعضی می٣حارث بوده  ی بزرگ خاندان یعنی خانه معتقدند: در خانه

 . ٤بوده است

یک نفر گویند:  ی تعداد فرزندان عبدالمطلب اختالف وجود دارد، بعضی می و همچنین درباره

 . ٦اند گویند سی نفر بوده . بعضی هم می٥اند بیشتر یا کمتر از چهل مرد بوده

تعجب اینجا است که فرزندان عبدالمطلب نه در دوران جاهلیت و نه در اسالم به این تعداد 

ضرار  -٥غیداق  -٤ابوطالب  -٣زبیر  -٢حارث  -١اند. فرزندان عبدالمطلب عبارتند از:  نرسیده

فوت کرده   عبدالله. عبدالله قبل از تولد پیامبر -١٠حمزه  -٩عباس  -٨ابولهب  -٧مقوم  -٦

اند، و از میان عموهای  درگذشته  است، و حارث، زبیر، غیداق، ضرار و مقوم قبل از بعثت پیامبر

  پیامبر بجز این چهار نفر حمزه، ابوطالب، عباس و ابولهب کسی باقی نمانده بودند. حارث که

ارشد این خاندان بود، فرزندانش عبارت بودند از: ابوسفیان، مغیره، نوفل، ربیعه و عبدشمس. فرزند 

اما ابوطالب چهار تا فرزند داشت: طالب، عقیل، جعفر و علی. طالب قبل از بعثت درگذشته است، 

                                           
-۲۲۳-۳۸/۱۴۴)، (۳۵/۱۴۴)، (۲۱۵-۲۱۴-۲۱۲-۱۹۲-۱۸۱-۱۷۸-۱۸/۴۴: (البحار)، ۱۷۰-۱۶۹: (علل الشرایع -١

)، تفسیر فرات: ۱۵/۳۳۶: (المیزان)، ۴/۶۶: (نور الثقلین)، ۴/۵۱۹)، (۱۹۱-۳/۱۹۰: (البرهان)، ۷: (الطرف)، ۲۴۹

)، ۵۹۲: (أمالی الطوسی)، ۱۰۶-۱۰۴: (سعد السعود)، ۲/۱۶۱: (إثبات الهداة)، ۱/۳۹۳: (اآلیات تأویل)، ۱/۳۰۳(

 ). ۴/۵۳: (الصافی)، ۲/۱۰۰: (تفسیر القمی)، ۳۸: (العمدة)، ۲/۲۷۸: (الغدیر

)، ۱/۳۰۳)، تفسیر فرات: (۳/۱۹۰: (نالبرها)، ۷/۳۲۳: (مجمع البیان)، ۳۸/۲۴۹)، (۲۱۲-۱۸/۱۶۳: (البحار -٢

 ). ۲/۱۶۱: (إثبات الهداة)، ۱/۳۹۳: (اآلیات الظاهرة تأویل

 ). ۱۸/۱۷۸: (البحار)، ۱۶۹: (علل الشرائع -٣

 ). ۱۰۶: (سعد السعود)، ۱۸/۲۱۵: (البحار -٤

: مجمع البیان)، ۲۴۹-۲۲۳-۲۲۱-۳۸/۱۴۴)، (۳۵/۱۴۴)، (۲۱۲-۱۹۱-۱۸۱-۱۷۸-۱۶۳-۱۸/۴۴: (البحار -٥

: تأویل اآلیات الظاهرة)، ۳۰۳-۱/۳۰۱)، تفسیر فرات: (۴/۵۱۹)، (۱۹۱-۳/۱۹۰: (البرهان)، ۷/۳۲۲(

)، ۴/۶۶: (نور الثقلین)، ۷: (الطرف)، ۱۷۰: (علل الشرائع)، ۳۸: (العمدة)، ۲/۱۶۱: (إثبات الهداة)، ۱/۳۹۳(

جوامع )، ۴/۵۳: (الصافی)، ۲/۱۰۰: (القمی)، ۲/۲۷۸: (الغدیر)، ۵۹۲: (الطوسی أمالی)، ۱۵/۳۳۶: (المیزان

 ). ۱۶۷( إعالم الوری)، ۳۸۹: (رسالة اإلیمان)، ۲/۲۰۳: (الجامع

 ). ۷: (الطرائف)، ۴۲: (العمدة)، ۲۵۲-۳۸/۱۴۶: (البحار -٦
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بیدالله، و ابولهب سه تا فرزند داشته: عتبه، عتیبه و معتب. و اما عباس نه فرزند داشته: عبدالله، ع

اند،  متولد شده  فضل، قثم، معبد، عبدالرحمن، تمام، کثیر و حارث، اینها همه پس از فوت پیامبر

بجز فضل، عبدالله و عبیدالله نباشند، اما عبدالله چنانکه در باب اول گفتیم، سه سال قبل از هجرت 

ه است، یعنی اینها پس از ابوطالب متولد شده است و عبیدالله پس از عبدالله به دنیا آمد هدر در

نِذرۡ ﴿نزول آیه: 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 . ١اند متولد شده ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

ی فوق از بیست نفر  شود که تعداد فرزندان عبدالمطلب در هنگام نزول آیه بنابر این معلوم می

 اند، پس این کجا و چهل نفر کجا؟  بیشتر نبوده

دانم وجود این دو  . نمی٢اند اند: چهل و پنج مرد و دو زن بوده گفتهبعضی   تعجب اینجا است که

 .زن چه ارتباطی با امامت دارد!؟؟

وجود پریشانی و اضطراب در متون حدیث و اختالفات آنها بود، هر چند   بیان شد راجع به  آنچه

 اند.  دیث رد دادهبسیاری از این اختالفات را ذکر نکردیم، همانا علما هم از چند جهت براین ح  که

گفتن شهادتین و همکاری برای دعوت به شهادتین موجب   : محض اجابت به از جمله -١

اند، از  را بر آن یاری کرده  اند و پیامبر خالفت نیست، زیرا تمام مسلمانان دعوت را اجابت کرده

شده بودند، و نیز جمله حمزه و جعفر و غیر آنها از فرزندان عبدالمطلب که بر سر آن طعام دعوت 

این امر را بر چهل مرد عرضه نموده، ممکن بود که همگی جواب دعوت او را بدهند و   اگر پیامبر

یا بیشتر آنها دعوت را بپذیرند و یا حداقل تعدادی از آنها دعوت را بپذیرند، خوب اگر چند نفر 

مأمور بود که همگی را انذار   شد؟ زیرا پیامبر کردند، پس کدام یک خلیفه می دعوت را اجابت می

دوست داشت که همگی این دعوت را بپذیرند، اما در عین حال خلیفه، وزیر و   دهد، و پیامبر

آنها را جمع کرد تا خلیفه را انتخاب کند و بقیه   وصی بجز برای یک نفر امکان نداشت، آیا پیامبر

 خالفت و وصیت مطر
ً
ح نبود، و تنها چیزی که مورد نظر همچنان بر کفر بمانند، یا اینکه اصال

 بود این بود که همگی داخل اسالم شوند و ایمان بیاورند؟   پیامبر

 اند.  اند، بلکه هیچ یک از آنها دارای چنین خصلتی نبوده هاشم معروف به پرخوری نبوده بنی -٢

یمان فرزندان عبدالمطلب را فقط برای این دعوت کرد که مسلمان شوند و ا  پیامبر -٣

 دعوت او اجابت دهد، آیا علی در آن موقع مسلمان نبود؟!.  بیاورند، چه معنایی دارد که تنها علی به

                                           
 ). ۱۵۱: (إعالم الوری)، ۱/۱۵۸: (مناقبـال)، ۲۶۰-۲۲/۲۴۷)، (۱۵/۱۶۳: (البحار -١

 ). ۱/۹۱: (قادتنا کیف نعرفهم -٢
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و   شدگان همگی اسالم را نپذیرفتند و همه با حالت خنده و تمسخر به پیامبر دعوت -٤

و جانشین من در میان شما   گوید: این خلیفه به آنها می  دعوت ایشان بیرون رفتند، چگونه پیامبر

دهد تا گوش به فرمان علی باشند و از او اطاعت کنند، در حالی که آنها  است و به آنها دستور می

 را بپذیرند؟   اند تا خالفت علی کافر هستند و اسالم را نپذیرفته

دارد، هنگامی که اسالم را به وجود   اختالف بسیار در بین این قصه و قول پیامبر -٥

پس از تو ما صاحب این امر   که این  دهیم اما مشروط به کالب عرضه کرد، گفتند: به تو بیعت می بنی

فرمود: امر مال خداوند است، اگر بخواهد در میان شما است و اگر نخواهد به   باشیم. پیامبر

عت ندادند و گفتند: شمشیرهای خودمان را سپارد. پس آنها رفتند و به او بی دست کسانی دیگری می

 . ١گیریم و سپس کسان دیگر بر ما حکم کنند به نفع تو بکار نمی

بینید که امر دین در اختیار خداوند است، و به دست هیچ کسی نیست تا او بنا به اختیار  شما می

هایی  صه پس از سالای از میان فرزندان عبدالمطلب در مکه بسپارد، همین ق خود آن را به خانواده

عامر بنی صعصعه  طوالنی تکرار شده است، و آن در هنگامی بود که عامربن طفیل با نمایندگان بنی

آمد، عامربن طفیل گفت: اگر مسلمان شوم چه به من   در سال دهم هجری خدمت پیامبر

رسد و آنچه را که باید آنجا انجام  فرمود: آنچه به مسلمانان رسیده به تو نیز می  رسد؟ پیامبر می

کنی؟  دهند تو نیز باید انجام دهی. عامربن طفیل گفت: آیا پس از خودت کار را به من واگذار می

است در هر جایی که خودش   گفت: آن بدست من نیست و در اختیار خداوند  پیامبر

 .٢هدد بخواهد، قرار می

با آن روایت که به گمان شیعه مسئله خالفت را قطعی   چه رسد به اینکه این قول رسول خدا

 نموده است، در تعارض است.

 دهد نه به تعیین وصیت و خالفت.  ی امری که در آیه آمده است به انذار دستور می آن صیغه -٦

فرزندان عبدالمطلب بحث  ی خالفت و وصیت در میان محتوای بیشتر روایات تنها درباره -٧

کند نه غیر آنها، به این معنی که دعوت رو به آنها کرده و متوجه غیر آنها نشده است، چنانکه از  می

شود، و این خود بزرگترین دلیلی است برای کسی که معتقد است اگر به  این روایات فهمیده می

بوده نه   ی پیامبر خانواده شده، فقط در مورد  از طرف پیامبر  فرض چنین وصیتی به علی

 مردم.  هبرای عام

                                           
 خریج آن گذشت. ت -١

 تخریج آن گذشت.  -٢



 351 باب سوم: امامت و سنت

 

 کنند. از جمله:  اند، این نظریه را تأیید می ها روایت که خود شیعه آورده آری ده

تو را راضی کنم؟ علی   خواهید که فرماید: ای علی! آیا می که به علی می  فرمایش پیامبر -أ

ا گرفت و فرمود: تو پس از وفات من، دست علی ر  گفت: دوست دارم، ای رسول خدا!. پیامبر

ی من را  پردازی و ذمه هایم را می ام هستی، پس بدهی برادر، وزیر و جانشین من در میان خانواده

 کنی.  تبرئه می

تای آنها در دنیا و  ی علی نه چیز به من عطا شده است، سه  فرمود: درباره  پیامبر  که و این -ب

ترسم که یکی از آن نه چیز به  آنها امیدوارم که به او برسد، و می سه تا در آخرت است، و دو تای

زیان او باشد، اما آن سه چیزی که در دنیا به من عطا شده است، اول اینکه علی ساتر عورات من 

ام  ی من به علی سپرده شده است و سوم علی وصی من در میان خانواده است، دوم کارهای خانواده

  است... تا آخر روایت.

به من فرمود: تو وزیر، وصی و   روایت شده است که فرمود: رسول خدا  از علی -ج

 و مالم هستید.   جانشین من در میان خانواده

به من دستور داده که تو را برادر و وصی خود قرار   فرمود: ای علی! خداوند  پیامبر -د

 ام هستی.  دهم، پس تو در حال حیات و پس از مرگم برادر، وصی و خلیفه من بر خانواده

هایم را  ای که فوت کرد: ای علی!! وصیت من را بپذیر، وعده در مریضی  و قول رسول خدا - ه

 ام باش.  انشین من در میان خانوادههایم را بپرداز، ای علی! ج کن و بدهی  برآورده

مخالفت   عبدالمطلب! با علی دشمنی نکنید و با او به فرمود: ای بنی  که  در روایتی آمده -ز

 در نتیجه کافر شوید.   در نتیجه گمراه شوید، و با او حسد نورزید و از او پشت نکنید که  نپردازید که

هایم را برآورده کن،  من را بپذیر، وعده و در روایت دیگری آمده: ای برادر! وصیت -ح

 ام را پس از خودم انجام بده.  هایم را بجای من بپرداز و کارهای خانواده بدهی

 و در روایت دیگری آمده: ای علی! تو بر اهل بیتم چه زنده باشند و چه مرده، وصی هستی.  -ط

، و وصی و خلیفه من بر و روایت دیگری: ای علی! تو در دنیا و قیامت برادر من هستی -ی

 ام هستی.  خانواده

ام و بهترین کسی که پس  من بر خانواده هو روایت دیگری گفته: بدرستی برادر، وزیر و خلیف -ک

 بن ابیطالب است.  هایم را بجای بیاورد، علی هایم را بپردازد و وعده از خودم بدهی

م؟ علی فرمود: دوست دارم، ای و در روایت دیگری آمده: ای علی! آیا به تو وصیت نکن -ل

 ام هستی.  من بر خانواده  فرمود: تو برادر، وصی، وزیر و خلیفه  رسول خدا!. پیامبر
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 ام است.  بن ابیطالب برادر، وصی، وزیر و خلیفه من بر خانواده و در روایت دیگری آمده: علی -م

هایم باش. علی  ها و وعده در روایت دیگری آمده: ای علی! وصتیم را بپذیر و ضامن بدهی -ن

فرمود: ای علی! تو در دنیا و قیامت برادر من   گفت: حتما، پدر و مادرم فدایت باشد. پیامبر

 . ١ام هستی هستی و وصی و خلیفه من بر خانواده

کید می -س به ما   اند که ابوبکر به علی فرمود: پیامبر کنند به آنچه خود روایت کرده و این را تأ

ما خبر نداده که پس از   و زنانش هستی و به  ایشان بر خانواده  که تو وصی، وارث و خلیفهخبر داده 

 . ٢ی ایشان باشید فوتش تو خلیفه

های اندکی که ذکر کردیم، واضح و روشن هستند و نیازی به تأویل و تعلیق ندارند، و   این نمونه

چند بار و حتی در چند مکان مختلف و در   همه بر آن انحصار داللت دارند، و علت اینکه پیامبر

ی اهل،  دانی که واژه آخر حیاتش نیز سخن خود را تکرار فرموده بر شما مخفی نیست و مطمئن می

 ی امت، داخل در اهل و خانواده نیست، خوب دقت شود!. داخل در امت است و واژه

آید که جالب است، اشکال اینجا است که اهل  با وجود ذکر این روایات اشکال دیگری پیش می

شود، آیا این به آن معنی است که  بیت نزد شیعه منحصر به اهل عبا هستند و شامل غیر آنها نمی

 شوند.  ی اهل عبا حمل می امارت امیرالمؤمنین و خلیفه شدن او بر بقیه  نصوص مربوط به

 گردیم:  حدیث برمیبه رد 

استدالل دیگر برای رد این حدیث، اشکال در ایمان ابوطالب است. ابوطالب نزد شیعه جزء  -٨

جزء بدیهیات است، اما روایت   مسلمانان است، یاری و حمایت و کمکی ابوطالب به پیامبر

که  اشکال دیگر اینبوده باشد.   ی پیامبر دهنده که حامی و یاری کند از این مذکور او را خارج می

ها پیش به پایان رسیده و قطعی شده است، با  چرا ابوطالب نگفت: مسئله وصیت و امامت سال

و در این باره روایاتی را ذکر  -البته به گمان شیعه  -دانست  ابوطالب آن را هم می  که وجود این

                                           
-۳۹/۷۶)، (۱۴۶-۳۸/۱۱۵)، (۳۵/۵۰)، (۲۳/۳۲۵)، (۲۲/۴۹۹: (البحار)، ۲۱۲-۲۰۳-۱۶: (أمالی الطوسی -١

-۸۸-۸۱-۷۴-۲/۷۳: (إثبات الهداة)، ۶۳: (علل الشرائع)، ۴۰/۲۸-۳۵-۶۹)، (۴۰/۲۸-۳۵-۶۹)، (۳۳۷

 ). ۵۰-۲/۴۳: (الخصال)، ۱۵۹

به ابوبکر خبر   : بر این روایت تعلیق نوشته و گفته: اینکه پیامبرصاحب إثبات الهداة) ۲/۱۰۹: (إثبات الهداة -٢

  گویم: اگر پیامبر نداده که علی خلیفه است به این معنی نیست که به کسانی دیگر خبر نداده است. می

است، پس   نکرده دوست دوران جاهلیت و اسالم خود و دومین شخص غار را از بزرگترین ارکان اسالم خبردار

 باشد، به طریق اولی است.  هجری می ۱۱۰۴) را که متوفی سال إثبات الهداةخبری صاحب ( بی
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فاطمه دختر اسد، هنگامی که  اند که ما در باب اول آنها را ذکر کردیم، مانند قول ابوطالب به کرده

را به او داد. ابوطالب گفت: صبر کن تو هم مثل   فاطمه نزد ابوطالب آمده و مژدگانی تولد پیامبر

 نیست.   آوری، اما فرزند تو پیامبر او را به دنیا می

 آوری.  شوی و وصی و وزیر او را به دنیا می در روایتی دیگر آمده: بدرستی تو حامله می

 شود. وصی این نوزاد می  آوید که دنیا می  ایتی دیگر: شما فرزندی را بهدر رو

 .١دنیا خواهید آورد  گفت: آن نوزاد پیامبر خواهد شد و شما هم وزیر او را به  که  و در دیگری آمده

و صادق  بن کعب و نیز رد دیگری بر این حدیث آن است که در قرائت ابن مسعود و ابی -٩

  .٢»مخلصنيـمنهم ال كاألقربني، ورهط كوأنذر عشريت«است: الله آمده  رحمه

این قرائت از طریق هر دو گروه شیعه و سنی وارد شده، اما اثبات این روایت مستلزم اشکالی 

این قول  هشیعه دربار  که اخالص صفت مسلمانان است نه کافران؛ در حالی که است و آن این

 »مخلصنيـمنهم ال«اند که فرمود: تفسیر  از باقر آورده »مخلصنيـمنهم ال كورهط«خداوند 
 . ٣یعنی علی، حمزه، جعفر، حسن، حسین و آل محمد

اعتبار ساقط  هاگر این قرائت را بپذیریم و ثابت کنیم از چند جهت استدالل به این روایت از درج

  قول رسول الله شود، اگر دعوت مخصوص مؤمنان و آن چند نفر مذکور در روایت باقر است، پس می

مترجم) زیرا ایمان  -باشد و باطل باشد   قول رسول خدا  که در اصل باطل است (أعاذنا الله از این

و اخالصشان مستلزم حمایت و یاری و کمک است و اگر چنین نیست باید راه گریزی را پیدا کرد، 

 اند... خوب تأمل و دقت کن. تواند بگوید: تمام حاضران در آن جلسه ایمان نیاورده هیچ کسی نمی

در خانه بزرگ خاندان یا ابوطالب جای داده هیچ ائمه را  هسپس با وجود روایت قبلی باقر، که بقی

 زه و جعفر امام هستند. دقت کنید!.اند که حم کسی در میان شیعه نگفته

                                           
 تخریج تمام این روایات و غیر آنها در باب اول گذشت.  -١

-۱۹۱-۱۹۰-۳/۱۸۹: (البرهان)، ۴/۵۳: (الصافی)، ۳۱۷-۱۴۲: (فصل الخطاب)، ۷/۳۲۳: (مجمع البیان -٢

: البحار)، ۲/۱۰۰: (تفسیر القمی)، ۱/۲۰۹: (عیون األخبار)، ۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰: (العلماءمحجة )، ۱۹۲

تأویل )، ۱/۳۰۳)، تفسیر فرات: (۳۸/۲۴۹-۲۵۱)، (۲۵/۲۱۳-۲۱۵-۲۲۳)، (۱۸/۱۶۴-۱۷۸-۱۸۱-۲۱۲(

: نور الثقلین)، ۷: (الطرف)، ۱۷۰: (علل الشرائع)، ۲/۱۶۱: (إثبات الهداة)، ۳۹۵-۱/۳۹۳: (اآلیات الظاهرة

 ). ۱۵/۳۳۶: (میزانـال)، ۴/۶۶-۶۸(

)، ۱/۳۵۹: (تأویل اآلیات الظاهرة)، ۴/۶۹: (نور الثقلین)، ۱۹۲-۳/۱۹۱: (البرهان)، ۲/۱۰۱: (تفسیر القمی -٣

 ). ۴/۵۳: (الصافی)، ۲۱۵-۲۵/۲۱۳: (البحار
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به هر صورت، شبهات و روش رد بر این حدیث بسیار است، اما به آن مقدار که ذکر کردیم، 

 یم. کن ی سبب نزول صحیح این آیه ذکر می کنیم و بحث خود را درباره اکتفا می

نِذرۡ ﴿:  گفت: هنگامی که این آیه  روایت شده که ب از ابن عباس
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

  ها به پیامبر ی قریش را در آنجا جمع کرد. قریشی بر باالی کوه صفا رفت و همه  نازل شد، پیامبر

فرمود: به من بگویید که اگر من به شما خبر دهم، دشمنی در پشت   گفتند: چه خبر است؟ پیامبر

کنید؟ گفتند: بله،  خواهد صبح و شام به شما حمله کند، آیا من را تصدیق می این کوه است و می

عذاب  را ازشما من   فرمود: پس بدانید که  ایم. پیامبر زیرا ما تا کنون از زبان تو دروغ نشنیده

گاه شدید و  ای؟  سازم. ابولهب گفت: وای بر تو آیا ما را برای این در اینجا جمع کرده میسختی آ

 پس خداوند این آیه را نازل کرد: 

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 .]۱[المسد:  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 تا آخر سوره.. »دباک ) هال کسته باد دو دوستان ابو لهب، و (ابو لهبش«

 این روایت از طریق اهل سنت نیز صحیح است. 

  ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿: ي آیه  دلیل دوم: استدالل به روایات مربوط به
 ذکر روایات و بررسی اسانید آن و رد این استدالل

 ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿آیه:   که : ایناستدالل دوم
 است.  نازل گشته ی علی درباره. »سوگند به ستاره چون فرو افتد«

 از طریق شیعه ذکر و اسانید آن را بررسی می 
ً
  ی داستان به کنیم، سپس درباره این روایات را اوال

 پردازیم:  بحث می

: صدوق گفت: احمدبن حسن قطان برای ما روایت کرد و گفت: احمدبن یحیی روایت اول

ما روایت کرد و گفت: حسن بن زیاد کوفی برای ما  برای ما روایت کرد و گفت: بکربن عبدالله برای

األسود از جعفربن  روایت کرد و گفت: علی بن حکم برای ما روایت کرد و گفت: منصور بن أبی

  ای که مریض شد، آن مریضی  محمد از اجدادش برای ما روایت کرد و گفت: هنگامی که پیامبر

در آن فوت کرد، اهل بیت و یارانش در خدمت ایشان جمع شده بودند، گفتند: ای رسول خدا! اگر 

چیزی برای تو پیش بیاید پس از تو چه کسی کار ما را بدست بگیرد؟ و در میان ما به کارهای دعوت 

ها را در خدمت  روز بعد همین سؤالقیام کند؟ به آنها جوابی نداد و سکوت را اختیار فرمود. در 
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های آنها نداد. هنگامی که روز سوم فرارسید، عرض  جوابی به سؤال  ایشان تکرار کردند و پیامبر

عهده   ای برای شما پیش بیاید چه کسی پس از تو کار ما را به اگر حادثه کردند: ای رسول خدا!

ای از آسمان بر روی  به آنها فرمود: فردا ستاره  بگیرد؟ و چه کسی به کارهای تو قیام کند؟ پیامبر

ی من بر شما  آید، دقت کنید که او چه کسی است؟ پس او خلیفه ی یکی از یارانم فرود می خانه

ی آن کسانی که در خانه  کند. آن شب همه است و کسی است که پس از خودم به کارهایم قیام می

تو خلیفه من و مسئول کارهایم هستی. پس وقتی که حضور داشتند، طمع داشتند که به او گفته شود 

ی او  روز چهارم فرارسید هر کسی در خانه خودش نشسته بود و منتظر بود که ستاره بر روی خانه

نورش دنیا را فراگرفته بود تا اینکه بر   ای از آسمان فرود آمد که فرود بیاید، ناگهان دیدند که ستاره

ی قوم سر و صدا بلند کردند و گفتند: به خدا قسم این  ست. همهنش  علی بن ابیطالب هروی حجر

ی پسر  کند و بجز از روی هوی و هوس درباره گوئی می ) گمراه شده است، یاوه مرد (یعنی پیامبر

 گوید. خداوند در این مورد این آیات را نازل فرمود:  عمویش نمی

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل
  .]۴-۱[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ 

کند، صاحب شما (یعنی محمد) نه گمراه شده و نه  آید و غروب می سوگند به ستاره چون فرود می«

و به او  گوید وحی است زند و هر چه می کند، او از روی هوی و هوس حرف نمی گوئی می یاوه

 .»شود وحی می
اند که او  گویم: خوئی در مورد قطان گفته: او جزء استادان صدوق است، بعضی گمان کرده می

الله) را برای او بکار گرفته است؛ اما این کاری  مرد نیک سیرتی است، چرا که صدوق کلمه (رحمه

بکار   ن کلمه را برای همهاند و ای ترحم گفته  عجیب است! زیرا ائمه برای تمامی زائران حسین

 باید شخصی معتبر و  برده
ً
اند؟ (یعنی کلمه ترحم به این معنی نیست که شخص مورد ترحم حتما

اند که صدوق او را با عدل توصیف  اند و گفته مترجم) بلکه برخی دیگر افراط کرده -موثوق باشد 

معنی عادل توصیف نکرده کرده است و این بیشتر جای تعجب است! زیرا صدوق او را به عدل ب

معنای آن است که   است، صدوق فقط این را گفته که: او معروف به (عبدویه) عادل است، و این به

این چه ربطی  -و کلمه عادل و حافظ و مقرء و غیر اینها از القاب هستند  -عادل لقب او بوده است 

مترجم)  -ن جزء عامه (یعنی سنی به عدالت و عادل بودن او دارد؟ و بعید نیست که این آقای قطا

 . ١اند ها چنین اظهار نظری کرده نباشد، چنانکه بعضی از سنی

                                           
 ). ۲/۸۶: (معجم الخوئی -١
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 . ١الحال است اش ابوالعباس است، و او مجهول اما احمدبن یحیی او ابن زکریای قطان و کنیه

 . ٢الحال است بکر بن عبدالله بن حبیب مزنی نیز نزد شیعه مجهول

کنم که صیقل و  ام که شرح حال او را نوشته باشد، و گمان نمی نیافتهاما حسن بن زیاد: کسی را 

عطار کوفی باشد، زیرا اینها جزء یاران صادق هستند، اما حسن بن زیاد پس از ذکر دو واسطه از 

 .٣کند صادق روایت می

گوید: حسن بن محمدبن سعید هاشمی برای ما روایت کرد و گفت:  : صدوق میروایت دوم

راهیم بن فرات کوفی برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن احمدبن علی همدانی برای ما فرات بن اب

بن سعید هاشمی برای من  بن علی برای من روایت کرد و گفت: عبدالله روایت کرد و گفت: حسین

بن سلیمان برای ما  روایت کرد و گفت: عبدالواحد بن غیاث برای من روایت کرد و گفت: عاصم

برای ما روایت کرد و گفت: یک شب  ب گفت: جویبر از ضحاک از ابن عباسروایت کرد و 

سالم داد، رو به ما کرد و فرمود: بدانید   خواندیم، وقتی که پیامبر  نماز عشا را به همراه پیامبر

کند، آن ستاره بر  ی یکی از شما سقوط می آید و بر سر خانه ای فرود می که همراه با طلوع فجر ستاره

و امام پس از من است. پس هنگامی که  هی هر کسی سقوط کرد و افتاد، او وصی، خلیف انهسر خ

طلوع فجر نزدیک شد، هر کسی از ما در خانه خود نشسته بود و منتظر بود تا آن ستاره بر روی خانه 

ن بن عبدالمطلب بود، وقتی که طلوع فجر فرارسید، آ او فرود بیاید، و از همه منتظرتر پدرم عباس

به علی فرمود: قسم به آن کسی که من را به   بن ابیطالب فرود آمد، پیامبر ستاره بر روی منزل علی

بن ابی منافق  پیامبری مبعوث کرد، وصیت، خالفت و امامت پس از من برای تو واجب شد، عبدالله

روی هوی  او بجز از هدر محبت پسر عمویش گمراه شد و دربار  و یارانش گفتند: بدرستی محمد

تا   ﴾١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿زند. پس خداوند متعال این آیات را نازل فرمود:  و هوس حرف نمی

 . ٤آخر سوره

                                           
 ). ۲/۳۶۳: (معجم الخوئی -١

 ). ۱/۲۷۵: (مجمع الرجال)، ۱/۲۷۱: (النجاشی)، ۱/۱۲۷: (جامع الرواة)، ۳/۳۴۹: (معجم الخوئی -٢

)، ۱/۱۵۲: (النجاشی)، ۲۹۸ترجمه: ( الکشی)، ۲/۱۱۱: (مجمع الرجال)، ۳۳۳-۴/۳۳۱: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲۰۰-۱/۱۹۹: (جامع الرواة)، ۴/۲۸۱: (مناقبـال)، ۱۸۳-۱۶۶: (الطوسی

 حاشیه، تأویل اآلیات)، ۲/۴۵۱)، تفسیر فرات: (۳۵/۳۷۲: (البحار)، ۴/۲۴۴: (البرهان)، ۴۵۳: (أمالی الصدوق -٤

 ). ۵/۸۴: (الصافی)، ۲/۶۸: (إثبات الهداة)، ۵/۱۴۴: (نور الثقلین)، ۲۳۱: (بشارة المصطفی)، ۲/۶۲۲: (الظاهرة
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بن محمدبن سعید هاشمی بجز اینکه گفته شده: از مشایخ و استادان  ی حسن گویم: درباره می

ی خوئی را برای تو ذکر  نظریهاینها قول و   است، و درباره  صدوق است، چیز دیگری وارد نشده

ی یکی از استادانش (احمدبن حسین بن احد بن عبید  . و در اینجا قول صدوق نیز درباره١کردیم

ام که از او بیشتر ناصبی  گوید: هیچ کسی را مالقات نکرده می  کنم که ضبی مروانی) را اضافه می

گفت:  هنگام درود فرستادن، فقط می بوده باشد، ناصبی بودن او به این اندازه رسیده بود که به

 . ٢فرست و بر آل محمد درود نمی » اللهم صل علی حممد«

بنابراین چه حجت و دلیلی است برای کسی که بگوید: استادان و مشایخ صدوق موثوق هستند، 

 اگر صدوق از امثال این ناصبی کافر و نجس البته به گمان شیعه روایت نماید؟ 

 دربارهبن ابراهی اما فرات
ً
 ایم.  ی او بحث کرده م کوفی که صاحب تفسیر مشهور فرات است، قبال

شناسی ندیدم، و  های رجال بن علی و هاشمی: شرح حال اینها را در کتاب همدانی و حسین

 ضعیف است، ضحاک صادق و راستگو است
ً
 دارد.  یاما احادیث مرسل زیاد ،جویبر جدا

فر عادل برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن عباس گوید: احمدبن ص : صدوق میروایت سوم

هیثم سعدی برای من روایت کرد و  بن بسام برای ما روایت کرد و گفت: ابوجعفر محمدبن ابی

خطاب (احمدبن خطاب) برای من روایت کرد و گفت: ابواسحاق فزاری از  گفت: احمدبن أبی

همانند روایت قبلی را  ب بن عباس پدرش از جعفربن محمد از پدرش از پدربزرگش از عبدالله

ای از آسمان همراه طلوع  برای ما روایت کرد، با این تفاوت که در حدیث خودش گفت: ستاره

 . ٣کند خورشید بر روی منزل یکی از شما سقوط می

اند جزء استادان و مشایخ صدوق است چیز دیگری  گویم: احمدبن صفر بجز اینکه گفته می

ی موثوق بودن  ، و شما کمی پیش دانستید که استاد صدوق بودن نشانه٤او گفته نشده است هدربار

خود صدوق از طعن و نکوهش سالم نمانده و در موثوق بودن او   که ی دیگر این شخص نیست. نکته

شناس به  اختالف نظر وجود دارد، حتی برخی از علما به دلیل اینکه هیچ یک از علمای رجال

اند، و بعضی او را به دروغگو توصیف  اند، در مورد او توقف کرده ن او تصریح نکردهموثوق بود

                                           
 ). ۵/۱۱۵: (معجم الخوئی -١

 ). ۲/۹۲: (ئیمعجم الخو)، ۱۳۴: (علل الشرائع)، ۵۶: (معانی األخبار)، ۲/۳۱۲: (عیون األخبار -٢

: نور الثقلین)، حاشیه، ۲/۴۵۲)، تفسیر فرات: (۳۵/۲۷۳: (البحار)، ۴/۲۴۴: (البرهان)، ۴۵۳: (أمالی الصدوق -٣

)۵/۱۴۵ .( 

 ). ۱/۶۷: (جامع الرواة)، ۳۳۳-۲۸۴-۲/۱۲۸: (معجم الخوئی -٤
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:  ) گفتهكشف القناعکاظمی در (  اند: صدوق بسیار دروغگو است، و اسد الله اند و گفته کرده

های منقول از  آورد که این باعث سوء ظن در روایات و گزارش وجود می  صدوق در احادیث تغییر به

. و اما ابن بسام و سعدی و ابن خطاب، هیچ کسی را در میان شیعه ندیدم که شرح ١شود میایشان 

 حال آنها را نوشته باشد. 

علی بن عبدالله (عبدویه)  گوید: احمدبن حسن قطان معروف به أبی : صدوق میروایت چهارم

ت کرد و گفت: عادل، برای ما روایت کرد و گفت: أبوالعباس احمدبن زکریا قطان برای ما روای

بن حبیب برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن اسحاق کوفی جعفی برای ما روایت  بکربن عبدالله

بن حسین مشهدی از  کرد و گفت: ابراهیم بن عبدالله سنجری (سحری) ابواسحاق از یحیی

 ی این قول درباره بسعدی برای ما روایت کرد و گفت: از ابن عباس هابوهارون عبدی از ربیع

ای است که در  سؤال کردم؟ گفت: منظور به آن همان ستاره ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿خداوند 

أبوالعباس دوست داشت بر سر   بن ابیطالب سقوط کرد، که ی طلوع فجر بر سر منزل علی لحظه

منزل وی فرود بیاید، تا صاحب وصیت، خالفت و امامت شود، اما خدا نخواست که چنین شود و 

 . ٢بن ابیطالب به کسی دیگری برسد غیر علیبه 

گویم: شرح حال احمدبن حسن، ابوالعباس قطان و ابن حبیب را در روایت اولی بیان  می

الحال  داشتیم؛ سنجری یا سحری و مشهدی هم شناخته شده نیستند، و عبدی نزد شیعه مجهول

هم نزد شیعه دروغگو و  شود. سعدی ، و در نزد اهل سنت دروغگو و حدیثش پذیرفته نمی٣است

ی  که گفته شده: همه موثوق بودن آنها هیچی ذکر نشده، بجز این ه. و دربار٤متروک الحدیث است

 بطالن این ادعا را بیان کردیم  در اسانید تفسیر قمی ذکر شده  کسانی که
ً
اند، موثوق هستند. و ما قبال

 توانید به آن مراجعه کنید.  می  که

  گوید: جعفربن احمد از فالن از فالن برای من روایت کرد که بن ابراهیم می فرات: روایت پنجم

نشسته بود، بعضی از یارانش عرض کردند: بهترین مردم پس از تو چه   عایشه گفت: یک بار پیامبر

                                           
: مقدمه محقق: الخصال)، ۳۷۴: (لؤلؤ البحرین)، ۶/۱۳۶: (روضات الجنان)، ۱۶/۳۲۳: (معجم الخوئی -١

 (صفحه : ب). 

حاشیه، إثبات )، ۲/۴۵۴)، تفسیر فرات: (۳۵/۲۷۳: (البحار)، ۴/۲۴۴: (البرهان)، ۴۵۴: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۷/۲۵۶: (مستدرک الوسائل)، ۲/۶۹: (الهداة

 ). ۲/۴۲۱: (جامع الرواة)، ۲۲/۷۲: (معجم الخوئی -٣

 ). ۷/۱۸۰: (معجم الخوئی -٤
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ای از آسمان اشاره فرمود و گفت: کسی که این ستاره بر روی منزلش  به ستاره  باشد؟ پیامبر کسی می

رود آید. کسانی که در خدمت ایشان نشسته بودند، گفتند: ما در جای خود تکان نخوردیم تا اینکه آن ف

چیزهایی گفتند، از جمله   بن ابیطالب فرود آمد، بعضی از یاران پیامبر ستاره بر روی منزل علی

 کرد:  این آیه را نازل  کند. پس خداوند گفتند: برای سربلندی پسر عمویش چه قدر کمک می

 .١]١[النجم:  ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

گویم: برای ضعف این روایت همین کافی است که از روایات تفسیر فرات است، چه رسد به  می

 اینکه به صورت (از فالن از فالن) روایت شده است. 

اسلمی بن برید  : ابوالحسن احمدبن صالح همدانی از فالن از فالن از عبداللهروایت ششم

فرمود: هر   ای سقوط کرد. پیامبر ستاره  برای ما روایت کرد و گفت: در زمان حیات پیامبر

ی من است، پس آن ستاره بر روی منزل  اش فرود بیاید، او خلیفه کسی این ستاره بر روی خانه

ا این گمراه شده است، خداوند برای رد آنه  ها گفتند: محمد بن ابیطالب فرود آمد. قریشی علی

 . ٢﴾١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿آیه را نازل کرد: 

بن احمد خلف شیبانی به صورت (از فالن از فالن) از نوف  : فرات گفت: علیروایت هفتم

  بن ابیطالب برای ما روایت کرد و گفت: گروهی از طائفه قریش خدمت پیامبر بکالی از علی

مترجم) برای ما نصب کن تا پس  -ایه از شخص است آمدند و گفتند: ای رسول خدا! پرچمی را (کن

اسرائیل پس از موسی بن عمران گمراه شدند، ما گمراه  ی آن هدایت یابیم و چنانکه بنی از تو بواسطه

 فرموده:   نشویم، زیرا خداوند

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ

 .»مرد میری و آنها خواهند بدرستی تو می«
ای رسول خدا! ما امیدی نداریم که مانند نوح در میان ما بمانی، شما خود انتهای اجل خود را 

فرمود: شما هنوز به   هدایت یافته شویم و گمراه نگردیم. پیامبر  خواهیم که دانی، ما می می

ین کاری ترسم اگر چن جاهلیت نزدیک هستید، هنوز در دل بعضی بغض و کینه وجود دارد و من می

ای بدون ضرر مشاهده شد، او  کنم، شما قبول نکنید، اما امشب در منزل هر یک از شما نشانه

نماز عشا را ادا کرد و به منزلش برگشت،   صاحب حق است. علی گفت: هنگامی که پیامبر

                                           
 ). ۳۵/۲۸۰: (البحار)، ۲/۴۹۹تفسیر فرات: ( -١

 ). ۳۵/۲۸۱: (البحار)، ۲/۴۴۹تفسیر فرات: ( -٢
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قسمت مدینه و حوالی مدینه را روشن کرد، آن ستاره به چهار   ای بر سر منزل من سقوط کرد که ستاره

تقسیم شد و از هر قسمتی یک شکافی ایجاد گشت و هیچ ضرری نرساند. نوف گفت: جابربن 

  عبدالله به من گفت: حاضرین بر آن اصرار ورزیدند و دست برداشتند. پس هنگامی که خداوند

جبرئیل گفت: از ایجاد   به  ات را بلند گردان. پیامبر قسمت عموزاده  وحی کرد که  پیامبر  به

 این آیه را به او وحی کرد:  اختالف و شکاف در دل مردم هراس دارم. پس خداوند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

 ].۶۷: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

ی خدا! هر آنچه از سوی پروردگارت نازل شده برسان، و اگر چنین نکنی رسالت  فرستادهای «

 .»دارد ) خداوند تو را از مردم محفوظ می ای و (بدان که پروردگارت را نرسانده
به بالل دستور داد تا اذان بگوید و مردم جمع شوند. وقتی مهاجر و انصار   علی فرمود: پیامبر

هایتان  باالی منبر رفت و خدا را سپاس گفت. سپس فرمود: ای قوم قریش! صف  جمع شدند، پیامبر

 ن!ای گروه بردگا :سپس فرمودرا منظم کنید، امروز شرافت و کرامت خاصی به شما رسیده، 

امروز شرافت خاصی به شما رسیده، سپس دوات و کاغذ را طلب کرد و  ،هایتان را منظم کنید صف

  ، پیامبر»الاهللا حممد رسول اهللاإاهللا الرمحن الرحيم الإله  بسم«ته شد: دستور داد و در آن نوش

دانید که خداوند موال و سرپرست شما است.  فرمود: آیا می  فرمود: گواهی دادید؟ گفتند: بله، پیامبر

هایش مشاهده  بن ابیطالب را بلند کرد تا سفیدی زیر بغل دست علی  گفتند: بله. راوی گوید: پیامبر

بن ابیطالب موال و  فرمود: هر کسی که من موال و سرپرست او هستم، اینک علی  شد. سپس پیامبر

دارد، دشمنی کن با هر کسی که با  سرپرست او است. بار الها دوست بدار هر کسی که او را دوست می

کند و خوار و ذلیل کن هر کسی که او را خوار  اری کن هر کسی که او را یاری میکند و ی او دشمنی می

 . ١﴾١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿کند. بدنبال آن خداوند این آیه را نازل کرد:  و ذلیل می

 ب : فرات گوید: اسماعیل بن ابراهیم به صورت (از فالن از فالن) از ابن عباسروایت هشتم
ناگهان   نشسته بودم که  هاشم در خدمت پیامبر روایت کرد و گفت: من با گروهی از جوانان بنی

فرمود: این ستاره بر روی منزل هر کسی سقوط کند، پس از من او   ای سقوط کرد، پیامبر ستاره

بن  وصی من است. آن جوانان بلند شدند و ناگهان متوجه شدیم که آن ستاره بر روی منزل علی

                                           
 ). ۳۵/۲۸۱: (البحار)، ۲/۴۵۰تفسیر فرات: ( -١
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  ی علی روایت شده. پس خداوند ابیطالب فرود آمده است. گفتند: ای رسول خدا! این همه درباره

 . ١﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ جۡ �َّ ٱوَ ﴿این آیه را نازل کرد: 

بن زکریا به صورت (از فالن از فالن) از جعفر بن  : فرات گوید: محمدبن عیسیروایت نهم

بن ابیطالب را بلند  در روز غدیر خم دست علی  محمد روایت کرد و گفت: هنگامی که پیامبر

بر زبان جبرئیل نازل فرمود و گفت: ای محمد! فردا به   کرد، کالمی را بر زبان آورد، پس خداوند

آید، لذا به  کنم که نورش بر نور خورشید غالب می ای را نازل می هنگام چاشت از آسمان ستاره

  باشد. پیامبر ی هر کسی نازل شد، او پس از تو خلیفه می هایت بگو: این ستاره بر روی خانه صحابه

نورش بر نور خورشید غلبه   کند که ای سقوط می به هنگام چاشت ستارهبه صحابه ابالغ کرد که فردا 

باشد. همگی در  کند، این ستاره بر روی منزل هر کسی سقوط کرد، او پس از من خلیفه من می می

درنگ آن ستاره بر  منزل خودشان نشستند و منتظر بودند تا آن ستاره بر روی منزلشان فرود آید، اما بی

فرود آمد. صحابه همگی جمع شدند و گفتند: بخدا قسم  ل ن ابیطالب و فاطمهب روی منزل علی

 این آیه را نازل کرد:  ی علی سخن نگفته است. پس خداوند بجز از روی هوی و هوس درباره

 . 2﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿
 ارزش این  تمام این روایات از تفسیر فرات بن ابراهیم نقل شده

ً
تفسیر و همچنین  است، و ما قبال

با وجود اینکه معنعن و  -اعتبار شخصیت خود فرات را برای تو بیان کردیم، تمام رجال اسانید آنها 

 . ٣نزد شیعه مجهول هستند -منقطع هستند 

بن محمد زیات از جندل بن والق از  : ماهیار از جعفربن محمد علوی از عبداللهروایت دهم

فرمود: بدون   اهیم از جعفر بن محمد روایت کرد و گفت: پیامبرعمیر از غیاث بن ابر محمدبن ابی

فخر و افتخار بگویم، من سید و سرور مردم هستم و علی سرور مؤمنان است، پروردگارا! دوست بدار 

کند. یک مرد قریشی گفت:  دارد، و دشمنی کن با کسی که با علی دشمنی می کسی را که علی دوست می

 . ٤﴾١َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿کند. پس خداوند این آیه را نازل کرد:  پسر عمویش می بخدا قسم همواره رو به

                                           
)، ۷۸: (العمدة)، ۲۲: (الطرئف)، ۲/۶۲۰: (تأویل اآلیات الظاهرة)، ۳۵/۲۸۳: (البحار)، ۲/۴۵۱تفسیر فرات: ( -١

 ). ۴/۲۴۶: (البرهان

 ). ۳۵/۲۸۳: (بحارال)، ۲/۴۵۱تفسیر فرات: ( -٢

 ). ۱۹/۱۸۵: (معجم الخوئی -٣

 البحار) در کتاب ۳۱۴: (کنز الفوائد)، ۴/۲۴۵: (البرهان)، ۲۴/۳۲۲: (البحار)، ۲/۶۲۳: (تأویل اآلیات الظاهرة -٤

 عمیر ذکر شده است.  و الکنز محمدبن یحی بجای این ابی
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لق را برده نشده است، شیعه شرح حال ابن وانامی از زیات شناسی  های رجال همان در کتاب

او بسیار   اند که است، ولی گفته  عنوان فردی راستگو معرفی شده  اند، اما نزد اهل سنت به ننوشته

 کرد.  اشتباه می

: ماهیار گفت: احمدبن قاسم از منصور بن عباس از حصین از عباس قصبانی از روایت یازدهم

کرد و گفت: هنگامی که پیامبر عبدالله برای ما روایت  بن عبدالملک از ابی داود بن حصین از فضل

در روز غدیر خم دست علی را بلند کرد، مردم به سه گروه متفرق شدند: گروهی گفتند:   خدا

ی اهل بیت و  رود و گروهی گفتند: درباره بیراهه می  گمراه شد، گروهی گفتند: محمد  محمد

 مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿ا نازل کرد: این آیه ر  زند. پس خداوند پسر عمویش از روی هوی و هوس حرف می
 . ١﴾١ َهَوىٰ  إَِذا

. و هیچ کسی منصوربن عباس را موثوق ندانسته، و بعضی ٢گویم: ابن قاسم مجهول است می

 .٣اند: روایاتش آشفته هستند گفته

ایشان از آن رو   کند، فریب خورد، زیرا تأییدیه نباید به قول خوئی که فردی را موثوق معرفی می

اسناد کامل الزیارات ابن قولویه واقع شده است، چون منبع این قول خوئی قول خود ابن در   است که

گوید: در این کتاب بجز از طریق روایات موثوق روایت  قولویه در مقدمه کتاب مذکور است که می

 . ٤نکرده است

اند: قول  تهگف  که اند، از جمله این اما برخی فساد و بطالن این قول را از چند جهت اعالم کرده

کسانی که در اسناد  هشود، نه بر هم آنها شروع کرده، حمل می  ابن قولویه بر آن مشایخی که اسناد به

 . ٥اند روایات ذکر شده

گویند: خوئی از موثوق دانستن هر آنکه در روایات کتاب کامل الزیارات  به هر حال، بعضی می

 اند، بازگشته است.  آمده

                                           
 ). ۱/۴۷۳: (شرح األخبار)، ۴/۲۴۵: (البرهان)، ۲۴/۴۳۴: (البحار)، ۲/۶۲۳: (تأویل اآلیات الظاهرة -١

 ). ۱/۱۳۴: (مجمع الرجال)، ۱/۵۸: (جامع الرواة)، ۲۰۵: (الخالصة)، ۹/۲۳۱)، (۲/۱۹۰: (معجم الخوئی -٢

مجمع )، ۵۱۵-۴۲۳-۴۰۷: (الطوسی)، ۱۹۷: (الفهرست)، ۲/۳۵۳: (النجاشی)، ۱۸/۳۵۰: (معجم الخوئی -٣

 ). ۶/۱۴۴(: الرجال

 ). ۱/۵۰( :معجم الخوئی -٤

 ). ۲۹۹: (کلیات فی علم الرجال)، ۳/۵۲۲مراجعه کن: ( مستدرک الوسائلاگر خواستی به خاتمه  -٥
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گویند: او همان حصین  ی نام حصین اختالف دارند، برخی می ربارههای منابع شیعه د نسخه

گویند: نام او  های تأویل اآلیات آمده، و بعضی می است چنانکه در کتاب البرهان و بعضی نسخه

های تأویل اآلیات آمده، و بعضی   منصوربن عباس حصین است، چنانکه در بعضی از نسخه

چنانکه در البحار و الکنز و تأویل اآلیات آمده، و گمان گویند: نام او داود بن حصین است  می

کنم که او داود بن حصین اسدی کوفی باشد که در همین سند ذکر شده است، زیرا با وجود  نمی

کند، اما این حصین مورد بحث ما به سه  در مورد ایشان وجود دارد، از صادق روایت می  اختالفی که

بعید نیست که این حصین همان حصین اول باشد و اشتباه چاپی و  ١کند واسطه از صادق روایت می

 ای باشد. و نسخه

 در هر صورت تمام این سند از ظلمات و تاریکی مطلق برخوردار است. 

 إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿ی:  نازل شدن آیه هاین بود تمام آن روایاتی که با اسانیدشان از طریق شیعه دربار
راندند، و شما این را دانستید که هیچ یک از آنها  الب بحث میبن ابیط در شأن علی ﴾١ َهَوىٰ 

اند، و تنها در  صحیح نبودند. امید است این را نیز فهمیده باشی که در منابع معتبر شیعه ثبت نشده

 اند و این خود جای تأمل است.  های صدوق و تفسیر فرات و ماهیار ثبت شده کتاب

 یقاتی روی آنها و اما مسئله متون روایات، اینک تعل

ی اختالف الفاظ آنها بحث نخواهیم کرد، زیرا دو روایت مشابه را  طبق معمول ما درباره

ایم و یا آنهایی که بخاطر عدم ورود سندشان، از  نخواهیم یافت، خواه در میان آنهای که ذکر کرده

 واضح است. 
ً
 ذکر آنها خودداری کردیم، و این کامال

زمان نزول آیه:  هروایات کافی است بدانید که چه اختالفی درباربرای ضعف و آشفتگی این 

 وجود دارد.  ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

 گوید: فرود آمدن آن ستاره به همراه طلوع فجر بود.  یک روایت می

 : پس از طلوع فجر.  در روایت دیگری گفته

چنانکه در روایت  -و در روایت دیگری: به هنگام چاشت بود و نورش بر نور خورشید غلبه کرد 

 نهم آمده بود. 

                                           
)، ۹۷: (الفهرست)، ۳۴۹: (الطوسی)، ۱/۴۰۸: (تنقیح المقال)، ۱/۳۶۷: (النجاشی)، ۷/۹۷: (معجم الخوئی -١

 ). ۱/۳۰۲: (جامع الرواة)، ۲/۲۸۰: (مجمع الرجال)، ۲۲۱: (الخالصة
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به این اعتبار که  -در ابتدای دعوت و در مکه بوده   که با این  و نیز اختالف و آشفتگی قصه در رابطه

 و یا اینکه این داستان پس از هجرت و در مدینه بوده است.  -های مکی باشد  نجم جزء سوره هسور

و نیز اختالف است که آیا این داستان در فتح مکه بوده و یا در برگشت از مکه و به هنگام رسیدن 

کنم شیعه خوشحال  بوده است. گمان نمی  به غدیر خم و یا در آخرین مریضی حیات پیامبر

 -نازل شده   آیه در آخرین مریضی حیات پیامبر  که یعنی آن -که سبب نزول آخر  این  ند بهباش

هایی که شیعه برای اثبات  ثابت شود، چرا که اگر فرض کنیم این روایت صحیح است، تمام استدالل

ما در شوند، و  ی اعتبار ساقط می غدیر خم، از درجه  اند، از جمله روایات مربوط به امامت آورده

 این روایات بحث کردیم و مقداری شبهات را ذکر نمودیم.  هباب اول مقداری دربار

نجم جزء آن سورهایی است که در اوائل دعوت و در مکه نازل  هو نیز هر گاه دانستید که سور

نزول قرآن  هچنانکه از سلسل -سوره مدنی نازل شده است  ٢٨سوره مکی و  ٦٣اند و پس از آن  شده

این قصه را روایت کرده  ب بن عباس خواهید دانست که محال است، عبدالله -شود  می فهمیده

بن عباس سه سال قبل از هجرت بوده است، یا اینکه باید بگوییم: که در  باشد، زیرا تولد عبدالله

بن  هنوز متولد نشده، یا اینکه باید بگوییم: روایت عبدالله ب هنگام نزول این آیه ابن عباس

هیچ کسی چنین   برای این قصه در یکی از این سه سال قبل از هجرت از مکه بوده که ب عباس

 گوید.  چیزی را نمی

نجم مکی است،  هچنانچه دو نفر مسلمان هم چه شیعه و چه سنی اختالف ندارند بر اینکه سور

 فرماید: که می ٣٢بجز آیه 

ِينَ ٱ﴿ ٰ فَ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ �ِرَ َكَ�ٰٓ  َتنُِبونَ َ�ۡ  �َّ   .]۳۲[النجم:  ﴾للََّممَ ٱ إِ�َّ  ِحَش َ�

 .»نندیگز ره دوری مییها جز گناهان صغیره و زشتیکسانی که از گناهان کب«
که دانستید که شأن نزول این سوره در ابتدای دعوت و در مکه بوده، پس بدان که  پس از این

گویند: امامت آخرین ارکان نازل شده  استدالل به این قصه مخالف ادعاهای شیعه است که می

  خداوند -به گمان خودشان -  که این  است، نظر به  حج واجب گشته  پس از فریضه  اسالم است که

  مورد آن این آیه را نازل فرموده: در

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ].۳: ة[المائد﴾ ادِينٗ 

 )به عنوان( ش را بر شما تمام نمودم و اسالم راینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خویامروز د«

 .»دمیبرای شما پسندن ید
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 و نه حج فرض نشده بودند.   اما در این داستان مورد بحث ما هنوز نه زکات و نه روزه

اگر در مورد این اختالف شدید در بین این روایات تأمل کنید، خواهید دانست که همگی 

کوششی  ی آن تالش و اند، و همه الله) نسبت داده شده ساختگی و موضوع هستند و به ائمه (رحمهم

 ی منحرف است. خداوند سبحان فرموده: برای اثبات این عقیده

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا   .]۸۲[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
 .»کردند اگر این قرآن از سوی غیر خدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانی پیدا می«

بگوید: گمراه شده، کافر است، و   که هر کسی به شخص پیامبر ین روایات اینرد دیگر بر ا

 دهد.  انجام فروع دین دستور نمی  قبل از ادای شهادتین و داخل شدن به اسالم، کفار را به  پیامبر

عبارت از » نجم«گفته شد؛ حتی نزد کودکان هم جزء بدیهیات است که   قطع نظر از تمام آنچه

فرق وجود دارد، چرا که » نجم«و » کوکب«مانندی از گازهای حرارتی است و میان  دایرهی  قطعه

شود  کند، نمی را منعکس می» نجم«نور » کوکب«دارای نور مستقل است، در حالی که » نجم«

نورش بر نور خورشید غلبه کرده، کوکب   گفت: آنچه بر منزل علی و یا در منزل علی فرود آمده که

همچنان که در برخی از روایات آمده، زیرا کوکب قطعه سنگی است و دارای نور بوده باشد 

است؛ اگر فرض ما بر این باشد که کوچکترین » نجم«باشد  باشد، آنچه که دارای نور می نمی

باشد، پس منزل امیرالمؤمنین در مکه یا در مدینه در مقابل این چنین  به اندازه زمین می» نجم«

 .نجمی چگونه است؟!

خورند، و آنچه در این مورد گفته  چه رسد به اینکه نجم و کوکب در مدار و مکان خود تکان نمی

گردند، و آن با فضیلت و  برای رجم شیاطین پرت می  هایی است که سنگ شده، جدا شدن شهاب

 کرامت هیچ احدی ارتباط ندارد. 

های خود را از اینگونه روایات  کتابهای دیگر بسیاری از علمای شیعه  بخاطر این علت و علت

 . ١اند معنی منزه کرده های بی و نقل امثال اینگونه کالم

اند: حجم  اند و گفته بلکه برخی از علمای شیعه به اینگونه روایات استهزاء و مسخره کرده

 ای را در کوچکترین ستاره از زمین بزرگتر است، پس چگونه معقول است که منزل علی چنین ستاره

 . ٢خود جای دهد، در حالی که از تمام زمین بزرگتر است؟!

                                           
 از جمله طبرسی در مجمع خود، امینی در الغدیر، مغنیه در کشاف، طباطبائی در تفسیر میزان و غیره.  -١

 ). ۱۵۱: تألیف هاشم معروف (موضوعات فی األثار و األخبارـال)، ۲۱۷: تألیف تستری (األخبار الدخیلة -٢
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اند، صاحب  ه جالب در داستان اینجا است که برخی از علما آن ستاره را مشخص کرد

 . ١ی ثریا بوده است اند: ستاره . و بعضی گفته ی زهره بوده گفته: آن ستاره ستاره» المناقب«

از باقر » إرشاد القلوب«یتی است که صاحب های جالب در این زمینه روا ی روایت از جمله

األرض در منزل أقرع بن حابس تمیمی جمع شده   روایت کرده است، باقر گفته: نه نفر از مفسدان فی

کرد، و آن نه نفر عبارت بودند از:  در آن منزل سکونت می  بودند، در آن هنگام صهیب رومی

. گفتند: ٢بن جراح هنیز ابن عوف زهری و ابوعبید ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید، و

ای که اگر  دارد، بگونه از حد تجاوز نموده و بسیار او را دوست می  بدرستی حب علی نزد محمد

وقاص  گفت: او را عبادت کنید. سعدبن ابی ما بگوید: او را بپرستید و عبادت کنید، می  ممکن بود به

ای را  آورد، چنانکه خداوند نشانه ای را برای ما می ی او از آسمان نشانه درباره  گفت: ای کاش محمد

بخشیده است. این نه نفر در آن شب ماندند تا اینکه   مانند انشقاق ماه و غیره را به خود محمد

رد، بن ابیطالب فرود آمد و آویزان شد و اطراف مدینه را روشن ک ای از آسمان بر روی دیوار علی ستاره

های تاریک در منازل مردم شده بود. اهل  های مدینه، غارها و مکان حتی اینکه نور آن ستاره داخل خانه

دانستند که آن ستاره بر روی منزل  هایشان بیرون آمدند و نمی زده شدند و از خانه مدینه سخت وحشت

مشاهده   منازل پیامبر چه کسی فرود آمده و بر کجا آویزان شده است؟! اما آن را بر روی برخی از

سر و صدای مردم را شنید، به سوی مسجد رفت و به مردم گفت: چه   کردند، هنگامی که پیامبر می

زده  زده کرده؟ آیا وجود این ستاره بر روی منزل امیرالمؤمنین، شما را وحشت چیزی شما را وحشت

از آن نه نفر منافق که دیروز در منزل فرمود: چرا   نموده؟ مردم گفتند: بله، ای رسول خدا!. پیامبر

  گفتند؟ بن ابیطالب چیزهایی می ی من و برادرم علی درباره  پرسید که صهیب رومی جمع شده بودند، نمی

نماز فجر را در حالی که هوا روشن شده بود، بجای آورد و مردم آمدند و گفتند:   رسول خدا

به آنها گفت: اینک   اره هنوز آویزان است. پیامبرشود، اما این ست ای دیده نمی در آسمان ستاره

شروع کرد   شنوید، سپس پیامبر را در قرآن بر من نازل کرده و شما آن را می» نجم«برادرم جبرئیل 

کردند و  ی (والنجم) را تالوت کرد، سپس ستاره بلند شد در حالی که مردم به آن نگاه می و سوره

در آسمان پنهان گشت. بعضی از منافقان گفتند: اگر محمد اراده خورشید بلند شده بود، و ستاره 

داد تا به نام علی صدا کند و بگوید: این پروردگار شما است، او را  کرد به این خورشید دستور می می

                                           
 ). ۳۵/۲۷۴: (البحار)، ۳/۱۱: (مناقبـال -١

 اند.  علت مشخص کردن این نه در میان صحابه پوشیده نیست، این نه نفر نزد اهل سنت به بهشت مژده داده شده -٢
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گاه  ی آنچه منافقین گفته را درباره  عبادت کنید. پس جبرئیل فرود آمد و پیامبر گرداند   بودند، آ

و عالمت آن   علی را طلب کرد و به او گفت: ای أبوالحسن برخی از منافقان امتم به نشانه  پیامبر

نام علی صدا کند   دهد که به اند: اگر محمد بخواهد به خورشید دستور می اند و گفته ستاره قانع نشده

ستور داد تا د  مترجم) پروردگار شما است او را پرستش کنید، و پیامبر -و بگوید: این (یعنی علی 

فرمود، شنیدند و آن نه   علی فردا به بقیع برود و با خورشید گفتگو کند، مردم آنچه را که پیامبر

کنید تا  األرض نیز شنیدند. برخی از آنها به همدیگر گفتند: همواره محمد را تشویق می نفر مفسد فی

چیزی بود آنچه که امروز  ی پسر عمویش هر نشانه و عالمتی را ظاهر سازد، بدرستی بد درباره

 باید ما 
ً
محمد گفت. دو نفر (ابوبکر و عمر) از آن نه نفر به جدیت سوگند یاد کردند و گفتند: حتما

زند. راوی حدیث خروج  هم به بقیع برویم تا ببینیم و بشنویم که چه چیزی از خورشید و علی سرمی

علی خطاب به خورشید گفت:   را به بقیع و گفتگوی وی را با خورشید ذکر کرد، که علی

خداوند خورشید را ! »سالم بر تو ای مخلوق جدید خداوند« »يا خلق اهللا اجلديد كالسالم علي«

یعنی:  »يا أخا رسول اهللا ووصيه كالسالم علي«با زبان عربی واضح به نطق درآورد و گفت: 

که تو اول و آخر و  دهم خورشید گفت: گواهی می! »سالم بر تو ای برادر رسول خدا و وصیش«

 بنده
ً
 . ١ی خدا و برادر رسول خدا هستی... داستان طوالنی است ظاهر و باطن هستی و تو حقیقتا

 و اینک روایات صحیح در مورد تفسیر این آیه:
 ی تفسیر این آیه:  طبرسی گفته: اقوال زیادی درباره

 وجود دارد ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

و در مدت بیست و   را به صورت پراکنده آن  قرآن سوگند یاد کرده است کهاز جمله: خداوند به 

  صورت پراکنده  به  رو قرآن را به نجم نام برده که از این  نازل فرمود، خداوند  سه سال بر پیامبر

 است.   نازل گشته  دسته  و دسته

اره سوگند یاد کرده که در ی ثریا است، خداوند به آن ست ستاره» النجم«: منظور به  و از جمله

 کنند.  ها کلمه نجم را تنها بر ثریا اطالق می کند، و عرب هنگام فجر غروب می

از چشم   هنگام سقوط و وقتی که  هایی است به مجموعه ستاره» النجم«: مراد به  و از جمله

 . هم که در جای دیگری از قرآن آمده، همین است» اخلنس«شوند، و منظور به  پنهان می

                                           
 ). ۳۵/۲۷۶: (البحار)، ۲۶۹: (إرشاد القلوب -١
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ی نجوم است، شیاطین هر گاه  رجم شیاطین بوسیله» النجم«گوید: منظور به  قول دیگر می

 . ١گیرند این نجوم هدف قرار می هبخواهند از آسمان استراق سمع کنند به وسیل

های نورانی آسمان است، و خداوند در کتاب  مطلق جرم» النجم«گوید: منظور به  طباطبائی می

 خودش به بسیاری از مخلوقاتش سوگند یاد کرده است. 

های آسمان است،  ای از جرم عده» النجم«و قول دیگر در مورد تفسیر آیه این است: منظور به 

فرود آمدن ستاره   ﴾١ َوىٰ هَ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿ها. بنابراین مراد به  سیاره هاعم از خورشید و ماه و بقی

 . ٢برای غروب و پنهان شدن است

ها است، زیرا الف و الم (النجم) الف و الم جنس  ی ستاره گوید: مراد به نجم همه مغنیه می

ها در روز قیامت  سقوط و از هم پاشیدن تمامی ستاره ﴾١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿است، و معنی: 

 :  است. بدلیل قول خداوند

 .]۲[اإلنفطار:  ﴾٢ نتََ�َۡت ٱ َكَواكُِب لۡ ٱ �َذا﴿
 .»پاشند ها از هم می هنگامی که ستاره«

تمامی این اقوال به واضحی بیانگر آن هستند که هر آنچه در روایات این باب آمده، دور از 

 باشند. حقیقت می

دیدیم که  ره نمینیاز بودیم از نوشتن این روایات و اقوال، اگر هموا در هر حال، ما چقدر بی

به گمان  -کنند که  های خودشان را به اینگونه روایاتی سیاه می بعضی از نویسندگان صفحات کتاب

 خود امیرالمؤمنین برای اثبات امامت خویش از آنها استفاده نکرد. -شیعه 

ر به منظو -کند  ی اعتبار ساقط می گوییم این استدالل، استدالل قبلی را از درجه و در پایان می

، زیرا در این روایات اشاراتی هست -باشد  استدالل قبلی حدیث ابتدای دعوت و یا (یوم الدار) می

شود که مسئله اولی (یعنی یوم الدار) در اساس وجود نداشته... خوب تدبر  که از آنها فهمیده می

 کنید. 

 

                                           
 ). ۹/۲۶۰: (مجمع البیان -١

 ). ۷/۱۷۳: (تفسیر الکاشف -٢
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ي مائده نازل  ورهساز  55دهد و آیه  صدقه می  را به بن ابیطالب انگشترش دلیل سوم : علی
 گردد می

  کنیم، و سند آنها را به اند با سندشان ذکر می ابتدا تمامی روایاتی که در این زمینه از طریق شیعه آمده

 آوریم.  متن آنها تحقیقی بعمل می هکشانیم، سپس دربار چالش می

سعد بن حاتم به من خبر داد و گفت: احمدبن محمدبن  گوید: علی : صدوق میروایت اول

(سعید) همدانی برای ما روایت کرد و گفت: جعفربن عبدالله محمدی برای ما روایت کرد و گفت: 

 قول خداوند: هجعفر دربار جارود از ابی کثیربن عیاش از ابی

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ برای ما روایت کرد و گفت:  . ]٥٥: ة[المائد ﴾َءاَمُنوا

بن سالم، اسد، ثعلبه، ابن خیامین و ابن صوریان، مسلمان  ها از جمله آنها عبدالله هی از یهودیگرو

رسیدند و گفتند: ای پیامبر خدا موسی به یوشع بن نون وصیت   شده بودند. آنان خدمت پیامبر

 کرد، پس وصی تو چه کسی است؟ و پس از تو سرپرست ما چه کسی است؟ پس این آیه نازل شد: 

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 . ]۵۵: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ 

دارند و آنان در  ست که ولّی شما، خداوند و رسولش و مؤمنانی هستند که نماز برپای میین نیجز ا«

 .»پردازند فروتنی، زکات میاوج 
فرمود: بلند شوید. آنها بلند شدند و به سوی مسجد آمدند، ناگهان دیدند که   سپس پیامبر

اند؟ گفت: بله، این  فرمود: ای سائل! آیا چیزی به تو بخشیده  سائلی از مسجد بیرون آمد، پیامبر

فرمود: چه کسی به تو بخشیده؟ سائل گفت: آن مردی که   انگشتر را به من بخشیدند. پیامبر

مشغول نماز خواندن است به من بخشید. پیامبر فرمود: در چه حالتی آن را به تو بخشید؟ سائل 

تکبیر گفت و اهل مسجد به همراه او   گفت: در حالت رکوع به من بخشید. در این حال پیامبر

بیطالب پس از من ولی و سرپرست شما است. حاضرین بن ا فرمود: علی  تکبیر گفتند. پیامبر

نبی و پیامبر ما و   گفتند: ما همگی راضی هستیم که خداوند پروردگار ما، اسالم دین ما، محمد

 این آیه را نازل فرمودند:  بن ابیطالب ولی و سرپرست ما باشد. پس خداوند علی

َ ٱ َ�تََولَّ  َوَمن﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمنُوا  .١]۵۶: ة[المائد ﴾٥٦ لِبُونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َّ

 .»روزندیحزب خداست که پ ) و هر کس خداوند و رسولش و مؤمنان را دوست بدارد، (بداند که«
                                           

: الوسائل)، ۱/۱۵۲: (تأویل اآلیات)، ۶/۱۶: (میزانـال )،۱/۴۸۰: (البرهان)، ۳۵/۱۸۳: (البحار)، ۱۰۷: (أمالی الصدوق -١

 ). ۲/۵۴: (إثبات الهداة)، ۱/۶۴۷: (نور الثقلین)، ۲/۴۶: (الصافی)، ۲/۲۰۹: (مناقبـال)، ۹/۴۷۸(
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 . ١گویم: کثیربن عیاش ضعیف است می

  او اختالف نظر دارند تا آنجا که هاما أبوالجارود زیادبن منذر، مذهب زیدی دارد، و شیعه دربار

 کنند.  بیشتر علمای شیعه از او نکوهش می

ی ذم و نکوهش او روایاتی را آورده، برخی از آن  خوئی پس از آنکه از زبان باقر و صادق درباره

که او فردی   روایات را ضعیف و برخی دیگر را مضطرب و آشفته دانسته، و در نتیجه اعالم داشته

قرار گرفته است، و ابن قولویه » كامل الزيارات«در اسانید کتاب   این دلیل که  ، بهموثوق است

كامل مترجم) به موثوق بودن تمام راویان کتاب خود ( -»كامل الزيارات«(مؤلف کتاب 

بن ابراهیم به موثوق بودن تمام آن راویانی  علی  این دلیل هم که  ) گواهی داده است، و بهالزيارات

 . ٢اند، گواهی داده است ی سند واقع شده سلهکه در سل

 » كامل الزيارات«این که گفته شود: هر کسی در اسانید 
ً
قرار گرفته باشد، موثوق است، قبال

اند:  گفته  بطالن آن را بیان کردیم، و اظهارات برخی از علمای شیعه را در این زمینه ذکر کردیم که

کسی در صدر اسانید این کتاب باشد، موثوق است نه قول ابن قولویه به این معنی است که هر 

بن حاتم در  روایت مورد بحث ما کافی است، زیرا علی  ی راویان، و همین برای استدالل علیه همه

از استادان ابن قولویه است، ایشان هر چند موثوق است، اما از راویان   ابتدای سند ذکر شده که

 گف ضعیف روایت می
ً
تیم، و اما این ادعا که گفته شود: هر کسی در اسانید تفسیر کرد، چنانکه قبال

 قمی قرار گرفته باشد، موثوق است، انشاءالله به زودی بطالن این ادعا را خواهید دید. 

گوید: احمدبن حسن قطان برای ما روایت کرد و گفت: عبدالرحمن بن  : صدوق میروایت دوم

فر محمدبن حفص خثعمی برای من روایت کرد و محمد حسنی برای ما روایت کرد و گفت: ابوجع

گفت: حسن بن عبدالواحد برای ما روایت کرد و گفت: احمدبن تغلبی برای من روایت کرد و گفت: 

بن منصور عطار برای من روایت کرد و  احمدبن عبدالحمید برای من روایت کرد و گفت: حفص

ز پدربزرگش برای ما روایت کرد و گفت: ابوسعید وراق از پدرش از جعفر بن محمد از پدرش ا

                                           
 ). ۵/۶۸)، (۳/۷۵: (مجمع الرجال)، ۲/۲۷: (جامع الرواة)، ۱۴/۱۰۷)، (۳۲۲: (معجم الخوئی -١

-۱۲۲: (رجال الطوسی)، ۱/۳۷۸: (النجاشی)، ۴۰۷-۳۱۴: (ی علم الرجالکلیات ف)، ۷/۳۲۱: (معجم الخوئی -٢

)، ۳۷/۳۲: (البحار)، ۴۵۹-۱/۶۰: (مقالـتنقیح ال)، ۱۵۰: (رجال الکشی)، ۲/۳۵۳: (مقیاس الهدایة)، ۱۹۷

: الخالصة)، ۱/۳۳۹: (جامع الرواة)، ۱۰۲: (الفهرست)، ۳/۷۳: (الحاشیه، مجمع الرجال) ۲۰۸: (الدین کمال

)۲۲۳ .( 
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بن ابیطالب به ابوبکر صدیق گفت: تو  گفت... و حدیثی طوالنی را ذکر کرده که در آن آمده بود: علی

را به خدا سوگند، آیا آن والیت که در آیه زکات انگشتر از طرف خدا ذکر شده، مال من است یا مال 

 . ١تو؟ ابوبکر گفت: مال تو است

است، همانا برای ضعف این روایت   ین روایت لبریز از تاریکی و ظلمات پیوستهگویم: سند ا می

گوید: ظاهرا این تغلبی همان احمدبن عبدالله بن  قول محقق کتاب برای ما کافی است که می

میمون تغلبی است، ابن حجر گفته: احمدبن عبدالله بن میمون تغلبی زاهد و پارسا و موثوق است، 

 همین طور است که محقق کتاب ٢این سند متروک یا مجهول هستندی رجال  اما بقیه
ً
. آری دقیقا

 بیسن داشته است. 

بن موسی  گوید: احمدبن حسن قطان، محمدبن احمد نسائی، علی : صدوق میروایت سوم

بن عبدالله وراق برای ما روایت کردند و  دقاق، حسین بن ابراهیم بن احمدبن هاشم مکتب و علی

عباس احمدبن یحیی بن زکریا قطان برای ما روایت کرد و گفت: بکر بن عبدالله بن گفتند: ابوال

حبیب برای ما روایت کرد و گفت: تمیم بن بهلول برای ما روایت کرد و گفت: سلیمان بن حکیم از 

ثوربن یزید از کحول برای ما روایت کرد و گفت:... روایتی طوالنی را در مورد استدالل علی برای 

سائلی آمد   خواندم که در آن روایت گفت: من در مسجد نماز می صدیق ذکر کرد، و علی ابوبکر

انگشترم را از انگشتم بیرون آوردم و به   و از من چیزی درخواست کرد و من در حالت رکوع بودم که

 این آیه را نازل فرمود: او دادم. پس خداوند

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  . ٣]٥٥: ة[المائد ﴾�َّ

، وراق، مکتب، تمیم بن ٤گویم: سند این روایت مانند سند روایت سابق است، نسائی می

 راجع به٥بهلول، ابن زکریای قطان و ثوربن یزید همگی مجهول هستند
ً
شرح حال بقیه رجال   . قبال

 شد.   سند بحث رانده

از حسن بن بن محمد، از احمدبن محمد  بن محمد، از معلی : کلینی از حسنروایت چهارم

َما﴿فرماید:  ی قول خداوند که می محمد هاشمی، از پدرش، از احمدبن عیسی، درباره  َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ
                                           

 ). ۶/۱۸: (میزانـال)، ۱۱۸: (االحتجاج)، ۱/۶۴۵: (نورالثقلین)، ۵۴۸: (الخصال -١

 )، (حاشیه محقق علی اکبر غفاری). ۵۴۸: (الخصال -٢

 ). ۷/۲۵۶: (المستدرک)، ۲/۴۵: (الصافی)، ۱/۶۳۵: (الثقلین نور)، ۵۸۰: (الخصال -٣

 ). ۲۶۹)، رجال ابن داود: (۱۵/۲۰: (معجم الخوئی -٤

 ). ۱۲/۱۷۸)، (۱۲/۸۵)، (۴۱۷-۳/۳۷۸)، (۲/۳۶۳)، (۵/۱۷۴: (معجم الخوئینگاه کن به شرح حال اینها در  -٥



 امامت در پرتو نصوص      372

 

ُ ٱ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ یعنی به شما و » ولیکم«گفت: معنی   عبدالله روایت کرد که از ابی ﴾َءاَمُنوا

اهللا ورسوله تر است، و منظور به ( به مسائل زندگی شما و خود شما و دارایی و اموالتان شایسته

 ایشان تا روز قیامت، سپس خداوند آنها را توصیف کرد و فرمود:  علی و اوالد ائمه »والذين آمنوا

ِينَ ٱ﴿ لَوٰ ٱ ُمونَ يُقِي �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ]. ۵۵: ة[المائد ﴾كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ

 .»پردازند دارند و آنان در اوج فروتنی، زکات می هستند که نماز بر پای می یکسان«
امیرالمؤمنین دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود، او در آن حال آن عبایی را بر پشت داشت که 

  پادشاه حبشه (نجاشی) به عنوان هدیه برای پیامبر  دینار برخوردار بود، عبایی کهاز ارزش هزار 

بخشیده بود، در آن هنگام سائلی آمد و گفت: سالم بر تو   آن را به علی  فرستاده بود و پیامبر

تر هستی؛ به این مسکین  ای ولی خداوند و ای کسی که نسبت به مؤمنان از خود آنها شایسته

ی ببخش. علی آن عبای گرانبها را به سوی مسکین پرت کرد، و با دست اشاره فرمود که آن را ا صدقه

عنوان نعمتی برای فرزندانش تبدیل   ی فوق را نازل فرمود، و آن به ی او آیه بردار. پس خداوند درباره

ودش ی امامت برسد، در برابر این نعمت همچون خ گشت، و هر کسی از میان فرزندانش به درجه

صاحب نعمت والیت شد، و فرزندانش همچون خود صاحب   شود، (یعنی حضرت علی می

دهند، و آن سائلی که از  مترجم) و آنها هم در حالت رکوع صدقه می -این نعمت شدند 

امیرالمؤمنین درخواست صدقه نمود از مالئکه بود و آن کسانی که از ائمه نیز درخواست صدقه 

 . ١تندکنند از مالئکه هس می

گویم: برای ضعف همین روایت کافی است که در سند آن، راویانی ضعیف و مجهول وجود  می

بن محمد هم از نظر مذهب و هم از نظر روایت مضطرب است، او از راویان ضعیف  دارند، معلی

 این شخص موثوق است و  ی او می . با وجود آن، خوئی درباره٢کرد روایت می
ً
گوید: ظاهرا

: از نظر مذهب و حدیث مضطرب  گفته نجاشی در مورد او   که شود، و اما این ذیرفته میروایاتش پ

شود، زیرا مضطرب بودن مذهب ایشان ثابت نشده است، و  است، مانع موثوق بودن ایشان نمی

گاهی احادیث منکر  مضطرب بودنش به این معنی است که گاهی اوقات احادیث معروف و گاه

باشد، و اگر ثابت شود که از راویان ضعیف روایت  نیز مانع موثوق بودنش نمی کند، و این روایت می

                                           
تأویل )، ۸/۴۴۱: (جامع األحادیث)، ۱/۶۴۳: (نور الثقلین)، ۱/۴۸۰: (البرهان)، ۴۲۷-۱/۲۸۸: (الکافی -١

 ). ۲۴/۶۳: (البحار)، ۲/۴۴: (الصافی)، ۹/۵۱)، (۵/۱۸: (الوسائل)، ۱/۱۵۳: (اآلیات

 ). ۲/۲۵۱: (جامع الرواة)، ۲/۳۶۵: (النجاشی)، ۶/۱۱۳: (مجمع الرجال)، ۱۸/۲۵۷: (معجم الخوئی -٢
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  شود که از راویان موثوق هم روایت کرده اشکالی به این وارد نمی -چنانکه ابن غضائری گفته -کرده 

 این شخص مورد اعتماد است، خداوند بهتر می
ً
 داند.  باشد، و ظاهرا

 خوئی از این می
ً
این شخص مورد بحث،   به آن همه توجیهات ناچار شده کهرو  گویم: ظاهرا

 نظری» كامل الزيارات«جزء کسانی است که در اسانید 
ً
خوئی  هابن قولویه ذکر شده است، و قبال

 را بیان داشتیم.   در مورد ابن قولویه

و احمدبن عیسی هر دو مجهول  ٢. و پدر ایشان١حسن بن محمد هاشمی ضعیف است

 . ٣هستند

گوید: ابوالحمد مهدی بن نزار حسنی قاینی برای ما روایت کرد و  طبرسی می پنجم:روایت 

گفت: حاکم ابوالقاسم حسکانی برای ما روایت کرد و گفت: ابوالحسن محمدبن قاسم فقیه 

صیدالنی برای ما روایت کرد و گفت: ابومحمد عبدالله بن محمد شعرانی به ما خبر داد و گفت: 

بن رزین بیاشانی برای ما روایت کرد و گفت: مظفربن حسین انصاری برای من  بن علیابوعلی احمد

بن علی وراق برای ما روایت کرد و گفت: یحیی بن عبدالحمید حمانی از  روایت کرد و گفت: سدی

بن ربیع از اعمش از عبایه بن ربیعه برای ما روایت کرد و گفت: یک بار عبدالله بن عباس در  قیس

ناگهان مردی که سر و صورت خویش   فرمود، در آن لحظه  گفت: پیامبر  ه بود کهزم نشستکنار زم

  بال فاصله  که فرمود، مگر این  گفت: پیامبر را با عمامه پیچیده بود، وارد شد. دیگر ابن عباس نمی
فرمود. ابن عباس گفت: تو را به خدا قسم، تو کی هستی؟ آن  گفت: پیامبر آن مرد معمم هم می

شناسید دیگر نیازی به  عمامه را از صورت خویش برداشت و گفت: ای مردم! اگر من را می مرد

کنم، من جندب بن  شناسید من خود را معرفی می معرفی کردن خویش ندارم، و اما اگر من را نمی

  نداگر دروغ گویم خداو  با این دو گوش خود شنیدم که  جناده بدری ابوذر غفاری هستم، از پیامبر

دو گوشم را کر نماید، و با این دو چشم خود دیدم که اگر دروغ گویم، خداوند دو چشمم را کور 

فرمود: علی فرمانده نیکوکاران و قاتل کافران است، هر کسی او را یاری دهد پیروز است،  نماید، می

  ه پیامبرمراو هر کسی که بخواهد او را خوار و ذلیل کند، خودش خوار و ذلیل است، یک روز من ه

مسجد آمد و درخواست کمک کرد، اما هیچ کس به او   خواندم، ناگهان سائلی به نماز ظهر را می

                                           
 ). ۱/۱۳۵: (النجاشی -١

 ). ۱۸/۸۷: (معجم الخوئی -٢

 ). ۲/۱۸۳: (معجم الخوئی -٣
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من در   باش که  کمک نکرد، سائل دستانش رو به آسمان بلند کرد و گفت: بار الها! تو خود گواه

علی در   کهدرخواست کمک کردم، اما هیچ کسی به من کمک نکرد. در این هنگام   مسجد پیامبر

به سائل اشاره  -انگشت کنار انگشت کوچک  -حالت رکوع بود با انگشتی که انگشتر در آن قرار داشت 

  رخ داد.  کرد، پس سائل آمد و انگشتر را از انگشت علی بیرون آورد، و این در جلو چشمان پیامبر

از نماز فارغ شد، سر مبارکش را رو به آسمان بلند کرد و فرمود: بار الها!   هنگامی که پیامبر

 برادرم موسی از تو درخواست کرد و گفت:

ۡ  ٢٥ رِيَصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿ مۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 ٢٧ ّلَِساِ�  ّمِن َدةٗ ُ�قۡ  لُۡل حۡ ٱوَ  ٢٦ رِيأ

ْ َ�فۡ  هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ  ٢٨ ِ� قَوۡ  َقُهوا
َ
ِ�  ُرونَ َ�ٰ  ٢٩ ِ� أ

َ
زۡ  ۦٓ بِهِ  ُددۡ شۡ ٱ ٣٠ أ

َ
 ٣١ رِيأ

 ِ�ۡ
َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ َوأ

َ
  .]۳۲-۲۵[طه:  ﴾٣٢رِيأ

ام را فراخ و گشاده دار، کار مرا بر من آسان گردان، گره از زبانم بگشای، تا  گفت: پروردگارا! سینه«

ی او  ه، برادرم هارون را، و به وسیلهاینکه سخنان مرا بفهمند و یاوری از خاندانم برای من قرار بد

 .»پشت مرا استوار دار و او را در کار من شریک گردان
 خداوندا! پس تو قرآنی ناطق را بر او نازل فرمودی:

ِخيَك  َعُضَدكَ  َسنَُشدُّ  قَاَل ﴿
َ
 .]۳۵[القصص:  ﴾ُكَماإَِ�ۡ  يَِصلُونَ  فََ�  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  لَُكَما َعُل َوَ�ۡ  بِأ

ی برادرت تقویت و نیرومند خواهیم کرد، و به شما سلطه و برتری  بازوان ترا بوسیلهگفت: ما «

 .»گردند یابند و بر شما پیروز نمی خواهیم داد، و لذا بسبب معجزات ما، آنان به شما دسترسی نمی
را ام را فراخ و گشاده فرما، کارم  ی تو هستم، خداوندا! سینه خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده

ی او پشتم  خواهم تا به وسیله برایم آسان گردان و از میان خاندانم یاوری برای من قرار بده، علی را می

جبرئیل از طرف   هنوز کلماتش را تمام نکرده بود که  استوار گردد. ابوذر گفت: به خدا قسم پیامبر

 م؟ جبرئیل گفت بخوان:فرمود: چی بخوان  خداوند پایین آمد و گفت: ای محمد! بخوان. پیامبر

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  .١]۵۵: ة[المائد ﴾َءاَمُنوا

                                           
)، ۶/۲۱: (میزانـال)، ۱/۱۶۶: (کشف الغمة)، ۳۵/۱۹۵: (البحار)، ۱/۴۸۱: (البرهان)، ۳/۳۲۴: (مجمع البیان -١

 ). ۳/۸۲: (التفسیر الکاشف)، ۲/۴۰۸: (المناقب)، ۳/۵۱۱)، (۲/۱۲۰: (إثبات الهداة)، ۱/۱۵۱: (اآلیات تأویل
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، و نزد ١گویم: آفت این روایت عبایه بن ربعی است، زیرا او نزد شیعه شخصی مجهول است می

بیع نزد شیعه دین و متروک معروف است. و ابن ر عنوان شخصی افراطی، ملحد، بی  اهل سنت به

 . ٢شخصی مجهول و از گروه بتریه است

ی  . و برخی از اهل سنت نیز درباره٣حمانی گفته: موثوق بودن او ثابت نشده است هخوئی دربار

  اند. و نسبت به اند: موثوق بودنش ثابت نشده است و او را به دزدی در حدیث، متهم کرده او گفته

 شرح حال بقیه افراد سند، چیزی را نیافتم. 

جعفر برای  ثمالی از ابی هحمز : قمی گوید: پدرم از صفوان بن أبان بن عثمان از أبیروایت ششم

بن  نشسته بود، گروهی از یهودیان از جمله عبدالله  پیامبر  ایت کرد و گفت: در حالی کهمن رو

مترجم) نازل  -سوره مائده  ٥٥سالم در خدمت ایشان بودند، در آن هنگام ناگهان این آیه (یعنی آیه 

ی داد؟ فرمود: آیا کسی به تو چیز  رو به مسجد رفت و با سائلی روبرو شد، پیامبر  شد، پیامبر

 . ٤بن ابیطالب است آمد و دید که نمازگزار علی  گفت: بله، آن نمازگزار. پیامبر

ی او گفته شده است، اما  درباره  گویم: پدر قمی یعنی ابراهیم بن هاشم علی رغم تمامی آنچه می

چ هیچ کسی به موثوق بودنش تصریح نکرده است، حتی حلی درباره او گفته: از میان علمای شیعه هی

 او را عادل  ام که در نکوهش او چیزی گفته باشد و هیچ کسی را ندیده کسی را ندیده
ً
ام که صراحتا

 . ٥تر آن است که روایاتش مقبول است دانسته باشد، و روایات بسیاری از او گزارش شده، و قول راجح

عد را نادیده برای اثبات موثوق بودن و یا حسن بودن احادیث، تمام آن قوا ٦خوئی و غیر ایشان

شود، مانند نص یکی از معصومین، یا نص  اند که موثوق بودن یا حسن بودن به آنها ثابت می گرفته

یکی از بزرگان متقدم، یا نص یکی از بزرگان متأخرین، یا ادعای اجماع متقدمین و... از اصول و 

باشند، از  ی از اشکال نمیاند که خال اند، و خود قواعدی را ذکر کرده ضوابطی که در این مورد آمده

                                           
 ). ۳/۲۵۳: (مجمع الرجال)، ۶۹: (الطوسی)، ۹/۲۵۳: (معجم الخوئی -١

  ).۲/۲۴: (جامع الرواة)، ۱۴/۹۲: (معجم الخوئی)، ۵/۶۲)، مجمع الرجال: (۱۳۳: (الطوسی -٢

: مجمع الرجال)، ۵۱۷: (الطوسی)، ۲۲۹-۲۱۰: (الفهرست)، ۲/۴۱۹: (النجاشی)، ۲۰/۵۹( معجم الخوئی -٣

 ). ۲/۳۳۰: (جامع الرواة)، ۲۰۴: (رجال ابن داود)، ۶/۲۶۰(

: میزانـال)، ۱۸۸-۳۵/۱۸۶: (البحار)، ۱/۶۴۵: (نور الثقلین)، ۴۸۳-۱/۴۸۰: (البرهان)، ۱/۱۷۸: (تفسیر القمی -٤

 ). ۲/۴۵: (الصافی)، ۲/۱۴۰: (إثبات الهداة)، ۹/۴۷۸: (الوسائل)، ۱/۳۵۶: (العیاشی)، ۶/۱۷(

 ). ۱/۳۱۷: (معجم الخوئی)، ۴: (رجال الحلی -٥

 ). ۱/۳۱۷: (معجم الخوئی)، ۴: (رجال الحلی -٦
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کامل «جمله: قول خود قمی به اینکه آنچه در تفسیرش آورده است، صحیح است و یا آنچه در اسناد 

 باشد.  آمده، صحیح می» الزیارات

باره معذور هستند، زیرا روایات مذکور در این تفسیر به  بدون شک خوئی و غیر ایشان در این

ی این روایات را  همه  رسد، لذا برای آنها مشکل بود که ت میشش هزار و دویست و چهارده روای

حذف کنند، اما چیزی که نباید خوئی و غیر ایشان را در آن معذور دانست آن اجتهادی است که 

قمی تفسیرش را   اند: هر آنچه در تفسیر قمی ذکر شده، صحیح است؛ در حالی که اند و گفته کرده

منزلت و جایگاه   ، وارد کردن طعنه به١: قول به تحریف قرآن هپر از مصائب کرده است. از جمل

  در این زمینه روایات زیادی را نقل کرده  ، متهم نمودن امهات المؤمنین به فاحشه و... که صحابه

کنیم، ولی اشکالی  ربط بودُنشد با موضوع اصلی ما، از ذکر آنها خودداری می است، اما بخاطر بی

الله عنهن) مثالی را ذکر کنیم: قمی در مورد تفسیر این  ذف امهات المؤمنین (رضیق هدربار  ندارد که

 قول خدوند:

ُ ٱ َ�ََب ﴿ ِينَ  َمَثٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ َت مۡ ٱ َ�َفُروا
َ
َت مۡ ٱوَ  نُوحٖ  َرأ

َ
 ِمنۡ  نِ َديۡ َ�بۡ  َت َ�ۡ  َ�َ�َتا لُوٖط�  َرأ

  .]۱۰[التحریم:  ﴾فََخاَ�َتاُهَما لَِحۡ�ِ َ�ٰ  ِعَبادِنَا

در نکاح دو بنده از بندگان  )زند: زن نوح و زن لوط را. (آن دو خداوند درباره کافران مثلی می«

 ,»دندیانت ورزیبه آنان خ پس ؛درستکار ما بودند
فاحشه است، » خانتاهما«: بخدا قسم، منظور از کلمه  گفته  از ابوالحسن روایت کرده است که

مرتکب فالن کار شد، حد اقامه شود، زیرا فالنی او را دوست لذا باید بر فالن زنی که در راه بصره 

خواست به بصره برود، فالنی به او گفت: نباید بدون محرم  داشت، پس هنگامی که فالن زن می می

 . ٢سفر کنی، لذا خود را به همسری فالنی درآورد

برخی از  دانید که منظور به فالنی چه کسی است؟ و در محترم می  بدون شک شما خواننده

 نامش ذکر شده و بیان داشته نسخه
ً
 . ٣باشد ایشان طلحه می  اند که های کتاب صراحتا

از نسبت دادن این تفسیر به قمی  ١بخاطر همین روایت و روایاتی دیگر، برخی از محققین شیعه

آنچه که اند: این تفسیر تنها مال قمی نیست، بلکه متشکل است از  اند و یا اینکه گفته خودداری کرده

                                           
ر باب دوم های از روایاتش درباره تحریف قرآن د ) و نمونه۲۳-۲۲دراین زمینه نگاه کن به قول او در تفسیرش: ( -١

 گذشت. 

 ). ۲/۳۶۲: (تفسیر القمی -٢

 ). ۲۲/۲۴۰: (البحار)، ۴/۳۵۸: (البرهان -٣
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و آنچه که خود شاگردش به سند خاص خود  -الفضل عباس  یعنی أبی -قمی بر شاگردش دیکته کرده 

شناسی نامی از ایشان (ابوالفضل عباس) برده  الجارود از امام باقر آورده است، در منابع رجال از أبی

 ذکر گردید. داند که او چه کسی است، و شرح حال أبوالجارود قب نشده است و هیچ کسی نمی
ً
 ال

ی تحقیقات  باشد که در نتیجه اند، جعفر سبحانی می باره توضیح داده کسانی که در این  از جمله

، پس چگونه ممکن است به  شده  مقدمه توسط علی بن ابراهیم نگاشته  خود گفته: اگر ثابت باشد که

 ؟ ٢، اعتماد کرد ی کتاب ذکر شده آنچه که در مقدمه

 مشکل است که  به  با توجه  که ی دیگر این تهسبحانی گفته: نک
ً
به این   آن همه درهم آمیختگی جدا

 با وجود این همه
ً
 .٣های شاذ که در آن موجود هستند متن  تفسیر اعتماد کرد، خصوصا

  بن ابراهیم از پدرش روایت کرده بریم: کلینی از علی تعلیق خود را به ذکر این روایت به پایان می

جعفر به آنها  خدمت ابوجعفر اجازه خواستند. ابو  وهی از شیعیان برای رسیدن بهگفت: گر  که

سی هزار مسئله از او سؤال کردند، و   ی ورود داد و داخل شدند، در آن مجلس راجع به اجازه

 . ٤ی آنها جواب داد ابوجعفر در حالی که هنوز ده سال عمر داشت، به همه

بن ابراهیم و پدرش تشکیل شده  ، و اسناد آن تنها از علیاین روایت از نظر عقلی مردود است

باشد، گفتنی  بن ابراهیم و پدرش) می است، بدون شک واضع این روایت یکی از آن دو نفر (علی

 همین دو نفر کسانی هستند که در صدر روایت قبلی قرار داشتند.   است که

بن محمد بن  حاق بن عبدالله: عیاشی از خالدبن یزید از معمربن مکی از اسروایت هفتم

بن حسن از حسن بن زید از پدرش زیدبن حسن از پدربزرگش روایت کرد و گفت: از عمار بن  علی

طالب ایستاد، در حالی که علی نماز سنت را  بن ابی گفت: سائلی در کنار علی می  یاسر شنیدم که

آمد و   د، آن سائل خدمت پیامبربن ابیطالب انگشترش را بیرون آورد و به او بخشی خواند، علی می

 نازل شد:  بازگو کرد، سپس این آیه بر پیامبر  موضوع را برای پیامبر

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ]. ۵۵: ة[المائد ﴾�َّ

                                                                                                           
 ). ۳۲۰: (کلیات فی علم الرجال)، حاشیه، ۲۲/۲۴۰: (البحار -١

گوید روایات این تفسیر از ثقات و راویان مورد  کند به قول قمی در مقدمه تفسیرش که می سبحانی اشاره می -٢

 اعتماد است.

 ) و پس از آن.۳۰۹: (لیات فی علم الرجالک -٣

 ). ۵۰/۹۳: (البحار)، ۱/۴۹۶: (الکافی -٤
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آن آیه را بر ما تالوت کرد، سپس فرمود: هر کسی من سرپرست او هستم، اینک علی  پیامبر

دارد و دشمنی کن با  هم سرپرست او است. خداوندا! دوست بدار کسی را که علی را دوست می

 . ١کند کسی که با علی دشمنی می

  اما راجع به. ٢کرد گویم: خود عیاشی هر چند موثوق است، اما از راویان ضعیف روایت می می

ی رجال سند شناخته  ، و بقیه٣اند  بیشتر سند روایات تفسیرش حذف شده  تفسیرش باید گفت که

شناسی نامی از آنها برده نشده است، اما در مورد حسن بن زید  های رجال شده نیستند و در کتاب

 . ٤های زیادی ذکر شده است نکوهش

جعفر برای  رت (فالن از فالن از فالن) از ابیبن سعید به صو : فرات گوید: حسینروایت هشتم

خواند، مسکینی از کنار ایشان  در مسجد نماز می  پیامبر  من روایت کرد و گفت: یک روز که

که در حالت رکوع -ای به تو داده شد؟ گفت: بله، از کنار مردی  فرمود: آیا صدقه  گذشت. پیامبر

بن ابیطالب اشاره کرد، پس  گذشتم، او انگشترش را به من بخشید، آن مسکین با دست به علی -بود

َما﴿این آیه نازل شد:  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ]. ٥٥: ة[المائد ﴾�َّ

 . ٥ان ولی و سرپرست شما هستندفرمود: پس از من، ایش  پیامبر 

بن عطاء  : فرات گوید: جعفر بن احمد (محمد) به صورت (فالن از فالن) از عبداللهروایت نهم

َما﴿جعفر برای من روایت کرد و گفت: این آیه:  از ابی ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ بن ابیطالب،  ی علی درباره ﴾�َّ

 . ٦نازل شد

بن سعید به صورت (فالن از فالن) از جعفر روایت کرد و  : فرات گوید: حسینروایت دهم

َما﴿گفت: آیه  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  . ٧نازل شد بن ابیطالب ی علی درباره ﴾�َّ

                                           
: میزانـال)، ۳/۵۱۴)، (۲/۱۳۵: (إثبات الهداة)، ۱/۴۸۲: (البرهان)، ۳۵/۱۸۷)، البحار: (۱/۳۵۵تفسیر عیاشی: ( -١

 ). ۹/۴۷۹: (الوسائل)، ۶/۱۸(

 ). ۱۷/۲۲۴: (معجم الخوئی -٢

 ). ۴/۲۹۵: (الذریعة)، ۱/۲۸: (البحار، )۱/۷: (مقدمة التفسیر -٣

 ). ۴/۳۳۵: (معجم الخوئی -٤

 ). ۷/۲۵۸: (مستدرک الوسائل)، ۳۵/۱۹۸: (البحار)، ۱/۱۲۴تفسیر فرات: ( -٥

 ). ۳۷/۱۷۱: (البحار)، ۱/۱۲۳تفسیر فرات: ( -٦

 ). ۲/۱۶۵: (إثبات الهداة)، ۳۵/۱۹۸: (البحار)، ۱/۱۲۵تفسیر فرات: ( -٧
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بن ابراهیم برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن حسین  : فرات گوید: اسماعیلروایت یازدهم

نصر از ثعلبه بن میمون از سلیمان بن طریق از  مدبن أبیخطاب از احمدبن مح (حسن) بن أبی

خثیمه  محمدبن مسلم برای ما روایت کرد که سالم جعفی به ابوجعفر گفت: ای فرزند رسول خدا

َما﴿فرماید:  قول خداوند که می هاز شما دربار ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ برای من روایت کرد که این آیه  ﴾�َّ

 . ١لب نازل شده است. گفت: خثیمه راست گفته استبن ابیطا ی علی درباره

: فرات گوید: جعفربن محمدبن سعید احمسی به صورت (فالن از فالن) از روایت دوازدهم

از او   هاشم عبدالله بن محمدبن حنفیه برای من روایت کرد و گفت: مسکینی آمد، پیامبر ابی

فرمود: به مسجد برو و از   پرسید: آیا از میان یارانم کسی چیزی به تو بخشید؟ گفت: خیر، پیامبر

اند یا خیر؟ آن  آنها درخواست کمک کن. سپس نزد من بیا و به من بگو که آیا چیزی به تو بخشیده

ذشت و علی مسکین به مسجد آمد و هیچ کس به او کمک نکرد. گفت: آن مسکین از کنار علی گ

بیرون  در حال رکوع بود، پس دستش را به سوی آن مسکین دراز کرد و انگشتری را از دست علی

خبر داد که مردی انگشترش را به   آورد، سپس آن مسکین خدمت رسول خدا برگشت و به پیامبر

شناسی؟ گفت: خیر کسی را به همراه آن فقیر فرستاد تا  فرمود: آیا آن مرد را می  او بخشیده. پیامبر

 مشخص شد که علی
ً
بن ابیطالب بوده است. راوی  بداند چه کسی انگشترش را به او بخشیده. بعدا

َما﴿گوید: سپس این آیه  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  .٢نازل شد ﴾�َّ

بن  حبری برای ما روایت کرد و گفت: حسنبن حکم  : فرات گوید: حسینروایت سیزدهم

ی قول  درباره بصالح از ابن عباس حسین برای ما روایت کرد و گفت: حبان از کلبی از أبی

َما﴿خداوند:  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  درباره ﴾�َّ
ً
بن  ی علی برای ما روایت کرد و گفت: این آیه خاصتا

 . ٣ابیطالب نازل شده است

 ب عباس گوید: عبیدبن کثیر به صورت (فالن از فالن از فالن) از ابن  : فراتروایت چهاردهم

َما﴿قول خداوند:  هدربار ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ بن سالم و گروهی  برای من روایت کرد و گفت: عبدالله ﴾�َّ

رسیدند و گفتند: ای پیامبر خدا!   از مسلمانان اهل کتاب به هنگام ظهر خدمت رسول الله

                                           
 ). ۳۵/۱۹۸: (البحار)، ۱/۱۲۴تفسیر فرات: ( -١

 ). ۱/۱۲۵تفسیر فرات: ( -٢

 ). ۱/۱۲۶تفسیر فرات: ( -٣
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هایمان دور است و بجز این مسجد جای دیگری برای سخن گفتن نداریم، و خویشاوندانمان  خانه

ایم، با ما دشمنی را شروع  را تصدیق کرده  ایم و خدا و رسولش وقتی که دانستند ما ایمان آورده

و نه با ما حرف بزنند، اما این کار بر ما سخت آمده اند که نه با ما بنشینند  اند، و سوگند یاد کرده کرده

کردند، این  شکایت می  است. در حالی که آنها مشغول بودند و از وضعیت خود نزد رسول خدا

َما﴿آیه:  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ آیه را بر آنها تالوت کرد، گفتند: راضی   نازل شد. پس وقتی پیامبر ﴾�َّ

اذان را سر داد و  رسول ما و مسلمانان ولی ما باشند. بالل  ا، محمدهستیم که الله پروردگار م

به سوی مسجد آمد، مردم مشغول نماز خواندن بودند، برخی در حالت رکوع، برخی   رسول خدا

  خواست، پیامبر در حالت سجود و برخی در حالت نشستن بودند، در آن حال مسکینی کمک می

او را صدا زد و فرمود: آیا کسی به تو چیزی بخشیده؟ آن مسکین گفت: بله، آن مرد که در حالت قیام 

فرمود: در چه   بن ابیطالب بود. پیامبر من بخشید، و آن مرد علی  را به  است انگشتری از نقره

ه رسول خدا اند ک حالتی بود که به تو کمک کرد؟ آن مسکین گفت: در حالت رکوع بود. گمان کرده

 فرمود:  در این هنگام تکبیر داد و 

َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ].٥٦: ة[المائد ﴾٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َّ

: فرات گوید: ابوعلی احمدبن حسین حضرمی به صورت (فالن از فالن از روایت پانزدهم

َما﴿برای من روایت کرد و گفت: هنگامی که آیه:  ب عباسفالن) از ابن  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ نازل  ﴾�َّ

  کرد، پیامبر درخواست کمک می  به مسجد آمد و ناگهان با مسکینی روبرو شد که  شد، پیامبر

او را صدا زد و فرمود: در این مسجد چه کسی به تو کمک کرد؟ آن مسکین گفت: بجز آن کسی که 

بن  منظور به راکع و ساجد علی -رکوع و سجود است، هیچ کسی دیگری به من کمک نکرد در 

فرمود: حمد و سپاس آن خدائی را که آن صدقه را در اهل بیت من قرار   پیامبر –ابیطالب است 

داد. راوی گوید: بر روی آن انگشتری که علی به مسکین بخشید، نوشته شده بود: منزه است کسی 

 . ١ی او هستم من آن است که عبد و بنده که افتخار

برای من   : فرات گوید: جعفربن احمد به صورت (فالن از فالن از فالن) از علیروایت شانزدهم

َما﴿روایت کرد و گفت: این آیه:  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ نازل   در حالی بر پیامبر خدا ﴾كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ ... �َّ

مسکینی درخواست کمک   طرف مسجد خارج شد، دید که  از منزل به  شد که در منزلش بود، پیامبر

                                           
 ). ۳۵/۱۹۷: (البحار)، ۱/۱۲۸تفسیر فرات: ( -١
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رو به مسکین کرد و فرمود: آیا کسی چیزی به تو بخشیده؟ مسکین گفت: خیر بجز   کند، پیامبر می

 . ١در حالت رکوع است، هیچ کس به من کمک نکرده، منظورش علی بود  آن کس که

 ارزش این تفسیر و   اند، که فرات نقل شدهگویم: تمامی روایات مذکور از تفسیر  می
ً
ما قبال

در این روایات راویانی مجهول و متروک   که ی دیگر این بودیم، نکته  مؤلف آن را به تو معرفی کرده

 وجود دارند، چه رسد به اینکه این روایات معنعن و منقطع هستند.

محقق تفسیر در ذکر استادان  بن سعید همان أهوازی موثوق باشد، چنانکه کنم حسین گمان نمی

باشد، زیرا اهوازی از  بن سعید أهوازی نمی فرات گفته، بلکه آنچه که مشخص و معلوم است حسین

 ی ابراهیم بن هاشم است.  کند و او از طبقه جعفر ثانی و أبوالحسن ثالث روایت می رضا و أبی

باشد، پس  احب الکافی میی کلینی ص فرات یکی از اعالم و مشهوران غیبت صغری و هم دوره

 چگونه ممکن است از اهوازی روایت کند در حالی که او را ندیده است؟ 

 . ٢ابن عطا، ابن طریف، جعفی و حبری هم نزد شیعه مجهول هستند

 شرح حال اسماعیل بن ابراهیم، احمسی و حضرمی چیزی را نیافتم.   و راجع به

 هدربار» المناقب«وهاشم برده نشده است، صاحب شناسی نامی از اب های معتبر رجال و در کتاب

در کتاب  -چنانکه خوئی گفته است -او گفته: انسان بزرگوار و مورد اعتمادی است، ولی 

 . و کلینی متروک الحدیث است. ٣چاپ شده چنین چیزی وجود ندارد» المناقب«

 . ٤اند گو دانستهاند اعم از شیعه و سنی او را دروغ شرح حال عبید را نوشته  و کسانی که

بن  بن علی زعفرانی از ابراهیم بن محمد کاتب از حسن : طوسی و مفید از علیروایت هفدهم

بن عنبری از عبدالرحمن بن اسود یشکری از  محمد ثقفی از محمدبن علی از عباس بن عبدالله

  خدمت پیامبر  هگفت: یک روز در منزل ب  بن عبیدالله از پدربزرگش از ابورافع روایت کردند که عون

ای از منزل قرار دارد، دوست نداشتم آن مار را بکشم و  خوابیده است و ماری در گوشه  رفتم، دیدم که

و آن مار   شود، لذا در میان پیامبر کردم که به او وحی می را بیدار کنم، و گمان می  پیامبر

. مقداری  رساند نه به پیامبر می خوابیدم و به خود گفتم: اگر این مار ضرری برساند، به من ضرر

 فرمود: این آیه را تالوت می  منتظر ماندم تا پیامبر بیدار شد که

                                           
 ). ۱/۱۲۸تفسیر فرات: ( -١

 ). ۱۰/۲۵۴)، (۸/۱۸۲-۱۷۳: (معجم الخوئی -٢

 ). ۱۰/۳۰۶: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲/۳۹: (اشیالنج)، ۱۱/۷۵: (معجم الخوئی -٤
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َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  ]. ۵۵: ة[المائد ﴾...َءاَمُنوا

باد آن سپس فرمود: حمد و سپاس خدایی را که نعمتش را برای علی کامل کرد، و مبارک او 

 . ١فضلی که خداوند به او بخشیده است

 راجع به می
ً
و نیز حال ثقفی هم  ٢نمودیم. زعفرانی  بیاناتی را ارائه  شرح حال نویسنده  گویم: قبال

، و در میان شیعه هیچ کسی را نیافتم که شرح حال عنبری را نوشته باشد، و ابن اسود ٣مهمل هستند

 . ٤استالحال  نیز مجهول

بن  گفت: حسن  گوید: گروهی از ابوالمفضل به ما خبر دادند که : طوسی میجدهمروایت هی

گفت: و عدلی برای ما روایت کرد   احمدبن عبیدالله :کریا عاصمی برای ما روایت کرد و گفتزعلی 

در حدیثی   ابوذرنقل از   بهالجعد  بیأبن  اعمش از سالم :گفت و بن یسار برای ما روایت کرد ربیع

که امیرالمؤمنین علی فرمود: آیا بجز من در میان شما کسی دیگر موجود است که در   طوالنی گفته

َما﴿حالت رکوع زکات داده باشد و در مورد او این آیه نازل شده باشد:  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ  . ٥تا آخر روایت  ].٥٥: ة[المائد ﴾...َءاَمُنوا

 ذکر گردید، و هیچ کسی را نیافتم که شرح حال  می
ً
گویم: شرح حال ابوالمفضل و اعمش قبال

 عاصمی، عدلی و ابن یسار را نوشته باشد.

: نجاشی و محمدبن جعفر از احمدبن محمدبن سعید از احمدبن یوسف از روایت نوزدهم

الله عنهم اجمعین) از  (رضیبن ابیطالب  بن حسین بن علی بن حسن بن حسین بن علی علی

بن عبیدالله بن  بن حکم از عبدالله بن حسین، از اسماعیل بن علی بن محمد بن عبدالله اسماعیل

 . ٦رافع از پدرش روایت کرد و گفت: تمام داستان قبلی را ذکر کرد ابی

 او را موثو گویم: احمدبن یوسف اگر قصبانی باشد هیچ کسی را ندیده می
ً
ق دانسته ام که صراحتا

هجری) است از او  ٢٤٩الله باشد، محال است ابن عقده که متولد سال ( باشد، و اگر غالم بنی تیم

                                           
 ). ۳۵/۱۸۴)، (۲۲/۱۰۳: (البحار)، ۵۸: (أمالی الطوسی -١

 ). ۶/۶۶: (معجم الخوئی -٢

 ).۱/۲۸۷: (معجم الخوئی -٣

 ). ۹/۳۰۹: (معجم الخوئی -٤

 ). ۲/۸۶: (إثبات الهداة)، ۵۵۷: (أمالی الطوسی -٥

 ). ۳۲/۳۰۵: (البحار)، ۱/۱۷۶: (معجم الخوئی)، ۶۲: (رجال النجاشی -٦
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هجری) بوده  ٢٠٩کند، سال ( روایت کرده باشد، و آن کسی که نجاشی روایتش را از او نقل می

 . ٢. و اسماعیل بن محمد و ابن حکم هر دو مجهول هستند١است

لیمان کوفی گوید: ابو احمد عبدالرحمن بن احمد همدانی به من : محمدبن سروایت بیستم

بن علی از محمدبن سائب از  بن حسن برای من روایت کرد و گفت: حبان اجازه داد و گفت: ابراهیم

َما﴿: فرماید قول خداوند که می هدربار ب صالح از ابن عباس ابی ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ْ ءَ  �َّ به مسجد رفت و مردم مشغول نماز   و گفت: پیامبربرای ما روایت کرد  ﴾...اَمُنوا

خواندن بودند، برخی در حالت رکوع، برخی در حالت سجده و برخی در حالت نشستن بودند، در 

آن مسکین را صدا زد و فرمود: آیا کسی به تو   کرد، پیامبر آن حال مسکینی درخواست کمک می

ای.  گفت: چه چیزی به تو بخشیده؟ گفت: یک انگشتر نقره  چیزی بخشیده؟ گفت: بله، پیامبر

  فرمود: چه کسی آن را به تو بخشید؟ گفت آن مردی که در حالت قیام قرار دارد. پیامبر  پیامبر

دید که آن   و بخشید؟ گفت: در حالت رکوع بود. پیامبرفرمود: در چه حالتی بود که انگشتر را به ت

 . ٣تکبیر را سر داد  بن ابیطالب است، لذا پیامبر مرد علی

گویم: همدانی مجهول است، و ابراهیم بن حسین نزد شیعه در میان چند نفر مجهول مشترک  می

 است. 

  بن محمدبن ابراهیم) که : محمدبن سلیمان کوفی (با سند قبلی از عبداللهروایت بیست و یکم

بن سلیمان  بن عبدربه عبدی بصری برای ما روایت کرد و گفت: ابوالیسع ایوب گفت: عبدربه بن عبدالله

صالح غالم ام  حبطی برای ما روایت کرد و گفت: محمدبن مروان سدی از محمدبن سائب کلبی، از ابی

 . ٤وایت چهاردهم را نقل کردهانی، از ابن عباس برای ما روایت کرد... روایتی مانند ر

گویم: برای ضعف این سند همان کافی است که چند نفر مجهول در آن وجود دارند، بلکه  می

اسنادی که سدی از سائب کلبی در آن وجود داشته باشد، جزء آن سلسله اسنادهایی است که 

 معروف و مشهور به دروغ هستند!!.

                                           
 ). ۳۶۷-۲/۳۶۶: (معجم الخوئی -١

 ). ۳/۱۳۱: (معجم الخوئی -٢

 ). ۱/۱۵۰: (مؤمنینـمناقب أمیرال -٣

 ).۱/۱۶۹: (مؤمنینـمناقب أمیرال -٤
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بن محمد برای ما روایت کرد و  گوید: عبیدالله: محمدبن سلیمان کوفی روایت بیست و دوم

بن حفص و احمدبن یزید برای ما روایت  گفت: محمدبن زکریا برای ما روایت کرد و گفت: قیس

بن محمد  بن حسن برای ما روایت کرد و گفت: ابومریم از منهال از عبیدالله کردند و گفتند: حسین

 . ١وایتی مانند روایت دوازدهم را نقل کردحنفیه از پدرش برای ما روایت کرد و گفت... ر

موثوق بودن خود محمدبن حنفیه چیزی گفته نشده است،   های شیعه راجع به گویم: در کتاب می

 و فرزند عبیدالله مجهول است، و منهال بن عمرو نزد اهل سنت ضعیف و نزد شیعه مجهول است. 

برای من روایت کرد و گفت: محمدبن : طبری شیعه گوید: ابوالفرج معافا روایت بیست و سوم

بن هاشم بن یونسی نهشلی برای ما روایت  قاسم بن زکریا محاربی برای ما روایت کرد و گفت: قاسم

بن حسین برای ما روایت کرد و گفت: معاذبن مسلم از عطاء بن سائل از  کرد و گفت: حسن

ایتی مانند روایت چهاردهم را نقل بن جبیر از ابن عامر برای ما روایت کرد و گفت:... رو سعیدبن

 . ٢کرد

گویم: عطا بن سائب نزد شیعه مجهول است، اما نزد اهل سنت موثوق است، ولی ایشان در  می

کرد و قاسم نهشلی فردی مجهول است، و نام  زد و قاطی می اواخر عمرش، روایات را بهم می

 بن حسین در بین افراد بسیاری مشترک است.  حسن

ی  ما درباره  های مسندی بود که ن که تا کنون ذکر کردیم حال و وضعیت تمام روایتو بعد... ای

ی محترم فهمیدی که  های معتبر و غیر معتبر شیعه یافتیم، و شما خواننده این قصه و داستان از کتاب

هیچ یک از آنها از طریق روایت اهل تشیع چه رسد به روایات اهل سنت، صحیح نبودند، علیرغم 

گفتند: این قصه  مه ابهاماتی که شیعه به هنگام بحث از این استدالل بکار گرفتند، که میآن ه

های اهل سنت خالی از آن  است و کتاب  باشد و از طریق اهل سنت هم وارد شده صحیح می

گرفتند، چنانکه  نیستند. آنان به این صورت فرق میان تخریج و تحقیق، و ارجاع به منابع را نادیده می

 گفتیم، بگونهقب
ً
ساختند، با وجود آن، خود  لوح مشتبه می ی ساده ای که موضوع را بر خواننده ال

دانند که محض ارجاع یک حدیث به یک کتاب به اتفاق مسلمانان اعم از سنی و شیعه دلیل بر  می

 صحت آن حدیث نیست. 

                                           
 ). ۱/۱۷۹: (مؤمنینـمناقب أمیرال -١

 ). ۲۲۳: (الیقین)، ۳۵/۱۸۶: (البحار )،۷/۲۵۶: (مستدرک الوسائل)، ۵۴: (دالئل اإلمامة -٢
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اند که  را ذکر کرده ی سبب نزول این آیه روایاتی بدون شک بسیاری از علمای اهل سنت درباره

بن ابیطالب در نماز، انگشترش را به مسکینی بخشید، اما ذکر این قصه از طرف علمای اهل  علی

های منقول در  باشد که تمام سبب نزول سنت یا جهت اعالم ضعف آن است، و یا بخاطر آن می

اینکه علمای اهل سنت از شرط گرفته باشند، و یا   را ذکر کنند، بدون اینکه صحت آن را به  باره این

اند تا مسئولیت خود را در این زمینه ادا کرده باشند، اما هیچ یک از  رو قصه را با سندش ذکر کرده این

 ها صحیح نیستند.  آن سبب نزول

حتی خود امینی که عادتش بر آن است که تمام تالش خود را برای اثبات احادیث امامت بکار 

 آن حدیث وا  گیرد هر چند که
ً
هی و ضعیف باشد، مانند حدیث ابتدای دعوت یا (یوم الدار) که قبال

باشد، زیرا علم   سند آن را بررسی کرده  این قصه حتی یک روایت را ذکر نکرده که هگذشت، دربار

کامل داشته که یک روایت صحیح در این قصه وجود ندارد، و امینی تنها به آن دسته از علمای اهل 

اند، اکتفا نموده، تا اینگونه به خوانندگانش بفهماند که صحت این  ذکر کرده سنت که این قصه را

قصه از مسلمات شیعه و سنی است، بدون اینکه حقیقت رأی و نظر بسیاری از علمایی که این قصه 

کند و از ما  ای که امینی به آن افتخار می اند، بیان کند، این است آن امانتداری را صحیح ندانسته

 د که آن را رعایت کنیم. خواه می

کنیم، مهم آن است که  تر نمی ی اسانید این قصه بحث خود را طوالنی در هر صورت، درباره

های شیعه  های سنی و چه در کتاب شیعه بتوانند برای این قصه تنها یک سند صحیح را چه از کتاب

 به ما معرفی کنند.

 پردازیم: اکنون به بحث متون این روایات می

 به انگشترش در حالت رکوع   مورد متون روایات صدقه دادن علی ربحث د
از دالیل ضعف این قصه و اضطرابات واضح آن، اختالف در روایات آن است، در یک روایت آمده 

 بود.   که نزول این آیه در منزل پیامبر

 ای که با یهودیان داشت، نازل شد.  و در یک روایت دیگری آمده که در جلسه

اند: نزول این آیه  روایت دیگری آمده که در مسجدش نازل شده، بلکه بعضی روایات گفتهو در 

خواند، هنگامی  یک روز أمیرالمؤمنین داخل کعبه شد و نماز می  رو که الحرام بوده، از این در مسجد

ن انگشترش را به او صدقه داد، پس ای هبن ابیطالب حلق که به رکوع رفت، مسکینی وارد شد و علی
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 . ١آیه در حق او نازل شد

گویند:  به صدقه داده است، اختالف وجود دارد، بعضی می و همچنین در مورد آنچه که علی 

گویند: عبایش را به صدقه داده  انگشترش را بخشیده چنانکه در بیشتر روایات ذکر شده، و بعضی می

شاید این قصه تکرار شده است  اند: گفته  است چنانکه در روایت الکافی آمده است، بعضی قاطعانه

 . ٢یک بار با انگشترش صدقه داده و یک بار با عبایش صدقه داده است

 . ٣و نیز اختالف در انگشتر است، که آیا انگشتر طال بوده و یا نقره چنانکه در روایات آمده

د، اند: در نقش انگشتر نوشته شده بو و نیز اختالف در نقش انگشتر وجود دارد، بعضی گفته

اند: بر روی آن نوشته شده بود: منزه است کسی که افتخار من  و بعضی گفته ٤ملک، از آن خدا است

 . ٥ی او هستم آن است که بنده

اند: نماز سنت بوده و بعضی  داد، بعضی گفته و نیز اختالف وجود دارد در آن نمازی که انجام می

 . ٦اند: نماز فریضه و به امامت رسول خدا بوده گفته

و نیز اختالف است که سائل سخن خودش را چگونه شروع کرد، در یک روایت آمده که گفت: 

ای  تر هستی! صدقه سالم بر تو ای ولی خداوند و ای کسی که در حق مسلمانان از خود آنان شایسته

د گیرم که در مسج گفت: بار الها! من تو را گواه می  به این مسکین بده، و در روایت دیگری آمده که

 پیامبرت درخواست کمک کردم، چنانکه در اکثر روایات آمده است. 

این آیه قبل از داستان   و همچنین اختالف است در وقت نزول آیه، در برخی از روایات آمده که

 نازل شده است.   پس از دعای پیامبر  نازل شده و در روایات دیگری آمده که

علی خود   ت، در بعضی از روایات آمده کهو همچنین از چگونگی دادن صدقه اختالف اس

اند: خود مسکین انگشتر را از  انگشترش را بیرون کشیده و به مسکین بخشیده و روایاتی گفته

 انگشت علی بیرون کشیده است. 

                                           
 . )۳۷/۱۲۸: (البحار -١

 ). ۲/۴۶: (تفسیر الصافی -٢

 ). ۳۵/۱۹۶-۱۸۷ار: (ح)، الب۱/۴۸۴: (البرهان -٣

 ). ۹۷: (سعد السعود)، ۳۵/۲۰۳: (البحار -٤

 ). ۱/۱۲۸تفسیر فرات: ( -٥

 ). ۳۵/۱۹۰: (البحارو نیز نگاه کن  -٦
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اند: به  این آیه را به قومش تبلیغ کرد؟ برخی گفته  و نیز اختالف است در اینکه چه وقت پیامبر

اند: تبلیغ آن را تا روز  آن را بر مردم تالوت کرد، و برخی گفته  زل شد پیامبرمحض اینکه آیه نا

  .١غدیر خم به تأخیر انداخت

و همچنین از چگونگی درخواست مسکین اختالف است؛ در بعضی از روایات آمده که آن 

ابتدا  مسکین از ابتدا از شخص پیامبر درخواست کمک کرده، و در روایت دیگری آمده که سائل از

او را دید و از او سؤال کرد و فرمود: آیا کسی به تو  در مسجد درخواست کمک کرد، سپس پیامبر

 کنیم. . تضاد در روایات بسیار است به آنچه که ذکر کردیم اکتفا می٢کمکی کرده است؟

 کنیم:  و اکنون در رد این استدالل چند نکته را ذکر می

  شود که نفی امامت ابوبکر و عمر و عثمان است، همچنین می اگر گفته شود: این آیه دلیل بر -١

گانه؛پس این دلیل بیشتر به ضرر اهل تشیع است تا به اهل  ائمه دوازده هگفت: دلیل است بر نفی بقی

 هسنت، زیرا اگر گفته شود: دادن صدقه در حال رکوع شرط سرپرستی امت است، هیچ یک از بقی

 اند.  ائمه در این حالت صدقه نداده

شود گفت:  جمع است، چگونه می هصیغ »الذين يؤتون الزكات وهم راكعون« هصیغ -٢

کند، هر چند در لغت چنین اطالقی صحیح است و در قرآن شواهد آن  تنها بر علی صدق می

آید  جمع بر مفرد بدون دلیل خالف صحیح است، آنگونه که برمی هموجود است، اما حمل صیغ

پایه و اساس بودن استدالل به آن هیچ راه فراری  سانید این روایات و بیامینی در برابر ضعف ا

اند و منظور به  جمع ذکر شده هنداشته، او در بیان اینکه در قرآن آیات فراوانی وجود دارند که به صیغ

. موضوع را زیاد طول داده است، بدون شک آنچه که ذکر کرده صحیح است، ولی ٣آنها مفرد است

هایی که امینی ذکر کرده است، روایات  فائده است، زیرا آن مثال لی در اینجا بیچنین استدال

 صحیحی بر خالف این روایات در مورد آنها وجود دارد.

کند مگر در برابر فعل نیکی نباشد (یعنی خداوند تنها در  خداوند از هیچ کسی تمجید نمی -٣

) دادن صدقه در حال نماز خواندن، مترجم -کند  برابر کار نیک از کسی تعریف و تمجید می

                                           
 ). ۱/۲۸۹: (الکافی)، ۱/۳۶۰: (العیاشی)، ۳۷/۱۵۶)، (۳۵/۱۸۸: (البحار)، ۴۸۹-۴۸۴-۴۸۳-۱/۴۸۰: (البرهان -١

  ) نگاه کن.۱۲۶-۱/۱۲۵و نیز به تفسیر فرات: ( -٢

 ). ۳/۱۶۳: (الغدیر -٣
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  داد، و یا علی یک بار آن را انجام می  بود، خود پیامبر مستحب نیست، زیرا اگر مستحب می

  کرد، زیرا انسان در نماز مشغول است و فرصت کار دیگری را ندارد. این کار را چند بار دیگر تکرار می

بخاطر اینکه دست راستشان را بر روی دست تعجب اینجا است که شیعه نماز اهل سنت را 

، اما کار امیرالمؤمنین را ١دانند دانند و آن را مستوجب بطالن نماز می دهند، باطل می چپ قرار می

که مشغول به مسکین بوده و به او اشاره نموده تا انگشتر را از دست امیر بیرون بکشد و یا خود امیر 

خشیده و... تا آخر آنچه که در روایات آمده، مستوجب بطالن عبا را از تن درآورده و به مسکین ب

دانند، با وجود اینکه کار امیرالمؤمنین با آنچه که شیعه در این زمینه از خود امیرالمؤمنین و  نماز نمی

 اند در تعارض است، چه رسد به اینکه با آیه:  ائمه ذکر کرده

ِينَ ٱ﴿ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  باشد. . در تعارض می]٣[األنفال:  ﴾ةَ لصَّ

کرد، پیامبر فرمود:  روایت شده که یک بار نمازگذاری را دید با ریش خود بازی می  از پیامبر 

 . ٢بودند بود، اعضای بدنش هم خاشع می این شخص اگر در نماز از قلب خاشعی برخوردار می

پرید و  رنگش می بن ابیطالب رسید، علی اند که هرگاه وقت نماز فرا می ذکر کرده  و شیعه

لرزی؟ در جواب فرمود: وقت آن امانتی فرارسیده که  لرزید. عرض کردند: چرا اینگونه می می

ها عرضه فرمود، هیچ کدام قبول نکردند و از حمل آن  ها و زمین و کوه خداوند آن را بر آسمان

دانم که آیا به خوبی  خودداری کردند، اما انسان آن را پذیرفت، و من با این همه ضعفی که دارم نمی

 . ٣دهم یا خیر آن را انجام می

فرمود: خوشا به حال کسی  کنند، که می ایشان صاحب این گفتار هستند چنانکه شیعه روایت می

بینند،  کند، و دلش به آنچه که چشمانش می کند و از او طلب می که مخلصانه خدا را عبادت می

. امیرالمؤمنین ٤کند شنود، ذکر خدا را فراموش نمی یش میها گردد، و به آنچه که با گوش مشغول نمی

اند که بگویند:  بود، چی؟ مثل اینکه شیعه خواسته این را در غیر نماز فرموده، و اگر در نماز می

 کنند.  حرف خود عمل نمی  امیرالمؤمنین از جمله آن کسانی است که به

                                           
-۸۴/۲۰۳)، (۳۹۶-۱۰/۲۷۷: (البحار)، ۱۲۵: (قرب األسناد)، ۱/۱۵۹: (دعائم اإلسالم)، ۲/۱۶: (الخصال -١

: المسائل اإلسالمیة)، ۱۰۰: تألیف اراکی (زبدة األحکام)، ۱۰۴: تألیف خوئی: (لمنتخبهـمسائل اـال)، ۳۲۵

 ). ۳۱۰تألیف شیرازی (

 ). ۲/۱۶۵: (الخصال)، ۲۳۹-۸۴/۲۶۱: (البحار -٢

 ). ۲/۱۲۴: (مناقبـال)، ۸۴/۲۵۶: (البحار -٣

 ). ۲/۱۶: (الکافی)، ۸۴/۲۶۱)، (۷۰/۲۹۹: (البحار -٤
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مواظب باشید با خشوع و خضوع و با  از صادق روایت شده که فرمود: هرگاه داخل نماز شدید،

 فرماید: می  تمام وجود در نماز قرار بگیرید، زیرا خداوند

ِينَ ٱ﴿  .١]۲[المؤمنون:  ﴾٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ

 .»(مؤمنین) آن کسانی که در نمازشان خاشع هستند«
دنیا و آنچه در دنیا است، فراموش فرمود: هرگاه رو به قبله کردی  و نیز از او روایت شده که می

آن مشغول هستند، فراموش کن و دلت را از هر چیزی که تو را از خدا   کن و مردم و هر آنچه که به

 . ٢کند، خالی کن مشغول می

اند، از  العابدین و خشوع ایشان در نماز، روایات فراوانی را ذکر کرده ی نماز امام زین شیعه درباره

که کوچک بود، در  / خواند، فرزندش باقر نماز می / العابدین بار امام زین : یک که جمله این

اش در مدینه قرار گرفت، و باقر در چاه افتاد، پس وقتی مادرش آن را دید فریاد  کنار چاه عمیق خانه

گفت: ای فرزند رسول خدا! فرزندت محمد در چاه غرق شد، اما ایشان  کشید و بر سر چاه آمد و می

دید که  :شنید، نمازش را قطع نکرد، هنگامی که مادر باقر حالی که سر و صدای فرزندش را میدر 

خاطر ناراحتی   کرد، لذا به دهد، این کار خیلی بر او سنگینی می العابدین به نمازش طول می امام زین

ه نمازش العابدین ب برای فرزندش گفت: چقدر سنگدل هستید ای آل بیت رسول الله؟ اما امام زین

 آن را انجام داد، سپس رو به همسرش کرد و بر لبه
ً
ی چاه نشست،  ادامه داد و آن را قطع نکرد تا کامال

رسید، فرزندش را با  دستش را به عمق چاه فرو برد، در حالی که بجز با طناب دراز به عمق چاه نمی

زد، نه لباس و نه  ی شیرین میها خندید و حرف فرزند می  دست از درون چاه بیرون کشید، در حالی که

اإلیمان هستید!  ضعیف  بدنش خیس نشده بود، سپس به همسرش فرمود: فرزندت را بگیر ای کسی که

اإلیمان گریست. امام فرمود: دیگر  همسر بخاطر سالمتی فرزندش خندید، اما بخاطر کلمه ضعیف

شدم،  گردان می او روی ر ازهیچ مالمتی بر تو نیست، من در بین دست خداوند جباری بودم و اگ

 . ٣تواند به من رحم کند شد، و بعد از خدا چه کسی می گردان می خداوند هم از من روی

عبایش از یکی از   بن حسین را در حال نماز دیدم که گفت: علی  از ثمالی روایت شده که

ان سؤال کردم: که چرا آن هایش افتاده بود، تا از نمازش فارغ نشد آن را اصالح نکرد. لذا از ایش شانه

                                           
 ). ۸۴/۲۶۰: (البحار -١

 ). ۱۰: (مصباح الشریعة)، ۸۴/۲۳۰: (البحار -٢

 ). ۳/۲۴: (إثبات الهداة)، ۸۴/۲۴۵)، (۴۶/۳۴: (البحار)، ۴/۱۳۵: (مناقبـال -٣
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را اصالح نکردی؟ گفت: وای بر تو مگر من در بین دستان چه کسی هستم؟ بدرستی نماز هیچ 

 . ١عبدی مقبول نیست مگر آن نمازی نباشد که با قلبش به آن روی آورده است

که  خواند انگار العابدین هرگاه نماز می زین  گفت: علی گفت: پدرم می  از صادق روایت شده که

 . ٢که باد او را تکان دهد خورد مگر این گونه تکانی نمی درخت است و هیچ هتن

های تیز و  در روایت آمده: یک بار ابلیس در صورت ماری که ده تا سر داشت و دارای نیش

 هبن حسین نمایان کرد، و ابلیس در جای سجد های وارونه بود، در نماز خود را جلوی علی چشم

بن حسین از آن نترسید،  ورت افعی خطرناکی بیرون آمد، سپس بلند شد، اما علیبن حسین به ص علی

های تیز گاز گرفت،  بن حسین را با نیش آن مار سپس بر روی زمین خزید و ده تا انگشت پاهای علی

 . ٣چشمانش به آن نگاه نکرد و پاهایش را در جای خود تکان نداد هبن حسین حتی با گوش اما علی

از باال چیزی بر روی سرش   خواند که گفت: یک روز ابوجعفر نماز می  ایت شده کهاز جعفی رو

 . ٤افتاد، آن را از روی سرش برنداشت تا اینکه جعفر بلند شد و آن را از روی سر پدرش برداشت

 . ٥روایات در این زمنیه بسیار فراوان هستند و آنچه که ما ذکر کردیم مشتی از خروار بود

توان در بین این روایات و آنچه که امیرالمؤمنین انجام داده، از  چگونه می  که ولی دقت کنید

و با   در میان تمام نمازگزاران تنها ایشان متوجه مسکین شده  که جمله گوش فرادادن به مسکین و این

  ر، توفیق قرار داد؟ و در برخی از روایات آمده که: امیرالمؤمنین پشت سر پیامب ایشان مشغول شده

اند، و اینکه انگشتر را از انگشت  . پس بدون شک ایشان در صف اول قرار گرفته٦خواند نماز می

چنانکه در الکافی  -بیرون آورده و به سوی مسکین پرت کرده، یا اینکه عبایش را از تن درآورده 

 و آن را به سوی مسکین پرت کرده و...  -تر است آمده، که این مشکل

شنود، پس  خواند و صدایی را می شخصی از امام کاظم سؤال شد که نماز میوقتی در مورد 

شود؟ فرمود: نماز را  دهد، آیا اشکالی به نمازش وارد می گردد و به آن صدا گوش فرامی ساکت می

                                           
 ). ۵۱۷: (الخصال)، ۸۴/۲۳۷)، (۶۶-۴۶/۶۱: (البحار)، ۲۳۳: (علل الشرائع -١

 ). ۲۴۸-۸۴/۲۲۹)، (۴۶/۶۴: (البحار)، ۳/۳۰۰: (يالکاف -٢

 ). ۳/۲۵: (إثبات الهداة -٣

 ). ۸۴/۲۵۲: (البحار -٤

 ). باب آداب الصالة)، (۸۴/۲۲۶: (البحارن: برای آگاهی بیشتر نگاه ک -٥

 ). ۱/۴۸۵: (البرهان -٦
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. پس نماز کسی که تمام آن حرکاتی را که امیرالمؤمنین انجام دهد، چگونه است، آن ١کند ناقص می

گفت: قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز عمل  ه به گمان شیعه میامیرالمؤمنین ک

 . ٢فائده را انجام داد فائده است و در نماز نباید حرکات بی بی

 ،اند که در رد این روایت آمده یهای گردیم و به ذکر آن نکته در هر صورت به موضوع خود برمی

 پردازیم.  می

در نماز مشروع است هرگز به حالت رکوع اختصاص داده اگر فرض کنیم که دادن صدقه  -٤

شد، بلکه در حالت ایستادن و نشستن از حالت رکوع بهتر بود، آیا اگر کسی که در حالت  نمی

 ایستادن یا نشستن صدقه بدهد، مستحق این والیت نیست؟ 

جب باشد، زیرا جزء ثروتمندان نبوده تا زکات بر او وا  بن ابیطالب در عهد پیامبر خدا علی -٥

اند و زکات بر کسی واجب است که ثروت داشته باشد و به حد نصاب رسیده باشد و  ایشان فقیر بوده

اند، و فقیر  بن ابیطالب جزء این ثروتمندان نبوده آن ثروت یک سال کامل در اختیار او باشد، اما علی

 بودن اهل بیت جای ترس و بیم نیست. 

بن ابیطالب به همسرش فاطمه گفت: ای فاطمه! آیا  روز علی اند که: یک شیعه روایت کرده

به من بدهی بخورم؟ فاطمه گفت: قسم به آن کسی که پدرم را به نبوت اکرام کرده   خوراکی هست که

ی خوردن باشد، و این  و تو را به وصیت احترام بخشیده، در خانه من چیزی وجود ندارد که شایسته

راکی در منزل ما وجود ندارد، مگر مقدار کمی نباشد که خودم و حسن گونه خو هیچ  دو روز است که

ای تا خوراکی را برایت بیاورم؟  آورم. علی گفت: چرا نگفته ایم و برای تو می و حسین از آن نخورده

کنم که از تو تکلیفی بکنم که تو توان آن را  فاطمه گفت: ای ابوالحسن! من از پروردگارم شرم می

 . ٣پس علی رفت و یک دینار را به قرض گرفت... تا آخر روایتنداشته باشی، 

به خانه فاطمه رفت، دید فاطمه از گرسنگی زرد شده است،   و در روایت دیگری آمده: پیامبر

  .٤بینم؟ فاطمه گفت: ای رسول خدا! از گرسنگی زرد شده است فرمود: چرا صورتت را زرد می  پیامبر

                                           
 ). ۸۴/۲۹۶: (البحار)، ۱۲۳: (قرب األسناد -١

 ). ۸۴/۳۲۵)، (۱۰/۲۷۷: (البحار -٢

کشف )، ۱/۱۰۸: (تأویل اآلیات)، ۹۶/۱۴۷)، (۵۹-۳۱-۴۳)، (۱۴/۱۹۷: (البحار)، ۶۲۶: (أمالی الطوسی -٣

 ). ۱/۸۳)، تفسیر فرات: (۱/۴۶۹: (الغمة

 ). ۳/۵۸۷: (نور الثقلین)، ۴۳/۶۲: (البحار)، ۵/۵۲۸: (يالکاف -٤
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اش قرض بگیرد!  از شدت تنگدستی، برای قوت خود و خانواده  عجایب نیست که رسول خدا

 اند، از جمله این روایت:  باره حکایاتی دارد که شیعه آنها را روایت کرده در این  پیامبر

علی روایت کرده که یک نفر یهودی چند دینار را به عنوان قرض به پیامبر داده بود؛ آن شخص 

د دینار قرض را به او پس بدهد، فرمود: ای فالنی! هیچی ندارم خواست تا آن چن  یهودی از پیامبر

ام را نپردازی.  شوم تا بدهی ام را پرداخت کنم. آن مرد گفت: ای محمد! از تو جدا نمی که بدهی

با او نشست تا در آنجا نماز ظهر و عصر و مغرب و   فرمود: پس با هم بنشینیم. پیامبر  پیامبر

 . ١عشا و صبح را خواند

اش در  ی جنگی گوید: رسول خدا در حالی فوت کرد که زره  روایت شده که ب از ابن عباس

 . ٢اش گرفته بود به رهن در نزد مردی یهودی گذاشته بود مقابل سی صاع جو که برای خانواده

 . ٣در حالی فوت کرد که بدهکار بود از صادق روایت شده: که رسول خدا

گیری که نسبت به قرض داشته است،  اینگونه بوده است، با وجود آن همه سخت  وضعیت پیامبر

ی کسی که بدهکار بوده، نماز نخوانده است هر چند مقدار کمی بوده باشد، اینک  بر سر جنازه  تا آنجا که

 . ٤تاش نماز نخوانده اس بر جنازه  کند و دو دینار بدهکار بوده که مردی فوت می  در زمان خود پیامبر

 خواند نمیاش نماز  بر سر جنازه  کند و پیامبر بدهکار بود، فوت می  یک مرد دیگر انصاری که

 . ٥اش نماز نخوانید بر جنازه ،شودنش پرداخت ا تا بدهی فرماید: می و

به هنگام استعاذه و پناه بردن به خدا قرض و کفر را در کنار هم  اند که: رسول خدا و روایت کرده

فرمود: از کفر و قرض به خدا پناه  می  روایت شده که پیامبر  اد، از ابوسعید خدرید قرار می

 . ٦برم. عرض کردند: ای رسول خدا! آیا قرض همتای کفر است؟ فرمود: بله می

فرمود: قرض، پرچم خداوند بر روی زمین است،   اند که: رسول خدا از صادق روایت کرده

                                           
 ). ۱۶/۲۱۶: (البحار)، ۳۷۶: (أمالی الصدوق -١

 ). ۱۰۳/۱۴۴)، (۱۷/۲۹۷)، (۱۶/۲۳۹: (البحار)، ۴۴: (قرب األسناد)، ۱۲۰: (االحتجاج)، ۲۵مکارم األخالق: ( -٢

)، ۱۰۳/۱۴۲)، (۸۱/۳۴۵)، (۴۳/۳۲۱)، (۱۶/۲۷۵: (البحار)، ۶/۱۸۴: (التهذیب)، ۵/۹۳)، (۱/۲۵۳: (يالکاف -٣

 ). ۱۸/۳۱۷: (الوسائل)، ۳/۱۱۱: (الیحضره الفقیه من

 ). ۳/۱۱۱: (من الیحضره الفقیه)، ۱۰۳/۱۴۲)، (۸۱/۳۴۴: (البحار)، ۵۲۸: (علل الشرائع -٤

 ). ۱۸/۳۱۹: (الوسائل)، ۱۰۳/۱۴۳: (البحار)، ۲/۳۱۸: (المحاسن)، ۵۹۰: (علل الشرائع -٥

 ). ۱۰۳/۱۴۱: (البحار)، ۵۲۷: (الشرائع)، علل ۲۷: (الخصال -٦
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 . ١دهد پس هرگاه بخواهد عبدی را ذلیل کند، قرض را بر گردنش قرار می

ی  شود، ولی کفاره ی گناهان می گفت: شهادت در راه خدا کفاره همه از باقر روایت شده که می

 ر این زمینه زیاد هستند. . و غیر این روایات، روایات دیگری د٢قرض تنها ادا و پرداختن آن است

قرض کند و بعد از فوتش هنوز بدهکار بماند، با وجود این   چه چیزی سبب شده که پیامبر

اند، آیا کسی که چنین وضعیتی داشته، واجب است  همه روایات که شیعه در این زمینه روایت کرده

 زکات را بپردازد؟   که

نین وضعیتی برخوردار بوده است، در آن روزی که علی تا روز وفاتش از چ  که ی دیگر این نکته

خرده  ل از فاطمه  ی زهرا با علی ازدواج کرد، زنان قریش بخاطر تنگدستی و فقر علی فاطمه

نزد پدرش آمد و از او گله کرد و گفت: تو من  ل کردند، لذا فاطمه گرفتند و او را مسخره می می

 گونه مالی ندارد.  و هیچ ای که فقیر است را به ازدواج مردی درآورده

تو را به ازدواج کسی  گفتند: رسول الله لدر روایت دیگری آمده: که زنان قریش به فاطمه

 . ٣درآورده است که فقیر و تنگدست است

ام به حدی باریک شده  هایش گفت: بخدا قسم این زره علی اینگونه زیسته است، در یکی از خطبه

. (یعنی ٤گذاری؟ گویند: چرا آن را کنار نمی کنم، و بعضی به من می چی آن شرم می حتی از پینه  که

 مترجم).  -کردن نیست  قابل پینه  حدی باریک شده که  چی ببرم، چون به آن را نزد پینه  کنم که شرم می

ناچار شد تا وسائل نظامیش را بفروشد و قوت یک روز را تهیه   علی به حدی تنگدست بود که

خرد؟ بخدا قسم اگر پول  یت شده که فرموده: چه کسی این شمشیر را از من میکند؛ از علی روا

 . ٥فروختم کافی برای خرید لباس داشتم، آن را نمی

                                           
 ). ۱۰۳/۱۴۲: (البحار)، ۵۲۹: (علل الشرائع -١

 ). ۱۰۳/۱۴۱: (البحار)، ۹: (الخصال)، ۵۲۸: (علل الشرائع -٢

 تخریج این روایات خواهد آمد.  -٣
ً
 بعدا

 ). ۷۷/۳۹۴)، (۶۶/۳۲۰)، (۴۱/۱۶۰)، (۴۰/۳۴۶: (البحار)، ۵/۱۶: (نور الثقلین -٤

 ). ۱۲۴: (کشف المحجة)، ۴۲/۴۳)، (۴۰/۳۲۴: (البحار)، ۲/۹۷: (المناقب -٥
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کرد تا عاقبت در حالی فوت کرد  ایشان همواره نزد رسول الله از بدهکاری و قرض شکایت می

هشتصد هزار درهم   در حالی فوت کرد که  . از باقر روایت شده که فرمود: علی١که بدهکار بود

 . ٢بدهکار بود

گوید: هنگامی   همانا فرزندانش نیز از چنین وضعیتی برخوردار بودند؛ از صادق روایت شده که

 . ٣فوت کرد، بدهکار بود  فوت کرد، بدهکار بود و زمانی که حسین  که حسن

بود؛ هنگامی که شهید شدند،  هایش خسته کرده فرزند خود را بخاطر بدهی  بلکه حسین

های پدرش  بن حسین به حدی به قرض ای هزار دینار بدهکار بودند، فرزندش علی هفتاد و خرده

 . ٤روز فرصت خواب و خوراک را نداشت داد، حتی در بیشتر شبانه اهمیت می

به   ه باشند کهاینها مالی داشت  دهیم، اما آیا ممکن است که نمی  این موضوع را بیشتر از این ادامه

حد نصاب رسیده و یک سال کامل چنین مالی را در اختیار داشته باشند؟ و آیا ممکن است چنین 

 کسانی بیشتر از نیاز خود مال داشته باشند و بدهکار نبوده باشند؟

بریم، که این روایت نشان  اند به پایان می وضع کردهدر این زمینه این بحث را به روایتی که شیعه 

ی روایت این است که  جزء مسلمات و بدیهیات است، خالصه  هد فقر و تنگدستی علید می

 . ٥گوید: علی کدام مال را داشته تا زکات آن را بدرکند؟ می

حرام بودن طال   ، بر خالف روایات مربوط به٦اند: انگشتر علی طال بوده روایاتی که گفته -٦

 برای مردان است. 

 . ٧: با انگشتر طالیی نماز نخوانیدگفت  از رضا روایت شده که

                                           
 ). ۱۰۸/۵۷)، (۹۵/۳۰۱: (البحار)، ۴۴۳: (أمالی الطوسی -١

: من )، و نیز نگاه کن۱۸/۳۲۲: (الوسائل)، ۱۴۵-۱۰۳/۱۴۲)، (۴۰/۳۳۸: (البحار)، ۱۲۵: (کشف المحجة -٢

 ). ۱۸/۳۱۷: (الوسائل)، ۲/۳۱۸: (المحاسن)، ۵۹۰: (علل الشرائع)، ۳/۱۱۱: (الیحضره الفقیه

: من الیحضره الفقیه)، ۶/۱۸۴: (التهذیب)، ۵/۹۳: (الکافی)، ۱۰۳/۱۴۳)، (۸۱/۳۴۴)، (۴۳/۳۲۱: (البحار -٣

 ). ۱۸/۳۱۷: (الوسائل)، ۲/۳۱۸: (محاسنـال)، ۳/۱۱۱(

 ). ۴۶/۵۲: (البحار)، ۴/۱۴۳: (مناقبـال -٤

 ). ۹۶/۱۹۳)، (۴۱/۲۰: (البحار)، ۳۰تفسیر عسکری: ( -٥

 ). ۳/۳: (مناقبـال)، ۱۹۶-۳۵/۱۸۷: (البحار)، ۱/۴۸۴: (البرهان -٦

 ). ۴/۴۱۳: (الوسائل)، ۶۶/۵۳۸: (البحار)، ۱۶: (فقه الرضا -٧
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از هفت چیز نهی کرده: یکی از آن هفت چیز را استفاده   گفت: پیامبر  از باقر روایت شده که

به علی فرمود: مواظب باش   گفت: پیامبر  . و از صادق روایت شده که١از انگشتر طال ذکر کرده

 . ٢از انگشتر طال استفاده نکنید

ی انگشتر طال  از استفاده -گویم شما را نمی -من را   گفت: پیامبر  روایت شده که  از علی

 . ٣توان بین این روایات و روایت صدقه دادن طال توفیق حاصل کرد؟ منع کرده، پس چگونه می

عنوان زکات داد، زیرا شیعه امامیه در زیورآالت   انگشتر را به  نزد شیعه امامیه جائز نیست که -٧

 . ٤کنند، و بسیاری از فقهای مسلمان موافق این نظریه هستند ت بدر نمیزکا

زکات باید به محض وجوب بدر شود و نباید منتظر ماند تا کسی درخواست کند، بنابراین کسی  -٨

کند تا از او درخواست نشود که زکات را بدر کند، جای مدح و ستایش نیست، کسی  که زکات را بدر نمی

 جای مدح و ستایش است که به محض اینکه زکات در مالش واجب شد، فوری آن را بدر کند. 

 این آیه همچون آیه ذیل است:  -٩

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  ]. ۴۳: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

 .»دید و با رکوع کنندگان رکوع کنید و زکات بپردازیبر پای داررا و نماز «
کند، زیرا نمازگزار هنگامی به یک رکعت کامل رسیده که  مردم را به نماز جماعت تشویق می  که

در حالت سجده به امام برسد یک رکعت را از دست داده   همراه امام به رکوع برود، اما کسی که

 است، ولی قیام شرط کمال یک رکعت نیست. 

ر به آن خشوع است، مانند قول خداوند شود و منظو ی رکوع اطالق می گاهی اوقات کلمه -١٠

 فرماید: که می

ٰ ٱ َمعَ  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱوَ  لَِرّ�ِكِ  ُنِ� �ۡ ٱ �َمُ َمرۡ َ�ٰ ﴿  .]۴۳عمران:  [آل ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

                                           
 ). ۶۶/۵۳۸: (البحار)، ۴۸: (قرب اإلسناد -١

 ). ۴/۴۱۶: (الوسائل)، ۶۶/۳۳۹( :البحار)، ۶۶: (قرب اإلسناد -٢

 ). ۶/۳۰۸)، (۴/۴۱۴: (الوسائل)، ۶۶/۵۳۹: (البحار)، ۳۰۱: (معانی األخبار -٣

شرائع )، ۱۶۹-۱۱۶: (األحکام)، زبدة ۱۷۰: (منتخبةـمسائل ال)، ۸۱: (المختصر النافع)، ۸۰: (االنتصار -٤

)، ۱۳۵: (قرب اإلسناد)، ۴۲-۴۱-۳۹-۳۸-۹۶/۳۷: (البحار)، ۴۴۷: (مسائل اإلسالمیهـال)، ۱/۵۰: (اإلسالم

 )، و پس از آن. ۹/۱۵۶: (الوسائل)، ۹۸-۱۲/۹۷: (الحدائق الناضرة)، ۴۶۴: (دعائم اإلسالم
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ای مریم! همیشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و با نمازگزاران به سجده و «

 .»رکوع بپرداز
شود که با جماعت نمازشان را  منظور به رکوع خشوع است، زیرا از زنان درخواست نمی  که

باشند که برای خدا خضوع و خشوع  کسانی می »وهم راكعون«برگزار نمایند، بنابر این منظور به 

 .که در حالت رکوع زکات بدر کنند، دقت کنید!  این  دارند، نه

منع دوستی با کافران و امر به دوستی با مؤمنان نازل شده است،  ی : این آیه درباره و از جمله -١١

 فرماید:  و موضوع برای هر آن کسی که در آن دقت کند، واضح است. خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

َ
ٓ أ  َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َُّهم َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ ِينَ ٱ َ�َ�َى ٥١ لِِم�َ ل�َّ َّ�  �ِ 
َرٞض  قُلُو�ِِهم ن َ�ٰٓ َ�ۡ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  رُِعونَ �َُ�ٰ  مَّ

َ
ٓ  تُِصيبََنا أ ٞۚ َدا ُ ٱ َ�َعَ�  �َِرة ن �َّ

َ
  أ

ۡ
 ِ�َ يَأ

 ِ وۡ  حِ َفتۡ لۡ ٱب
َ
مۡ  أ

َ
ِ  ّمِنۡ  رٖ أ ْ َ�يُۡص  ۦِعنِده ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ

َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 َوَ�ُقوُل  ٥٢ ِدمِ�َ َ�ٰ  أ

ِينَ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َ�ٰٓ  ا
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
 َحبَِطۡت  لََمَعُ�مۚۡ  إِ�َُّهمۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �

عۡ 
َ
ۡص  لُُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ َهاَ�ٰٓ  ٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

  َف فََسوۡ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  فِرِ�نَ َ�

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  هُِدونَ يَُ�ٰ  ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء َّ� 
ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ    ].۵۵-۵۱: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید، ایشان برخی دوست برخی دیگرند، هر کس از «

ی ایشان به شمار است، و شکی نیست که خداوند افراد  گمان او از زمره شما با ایشان دوستی ورزد، بی

گیرند و  ت میبینی کسانی که بیماری به دل دارند، بر یکدیگر سبق کند. می ستمگر را هدایت نمی

ترسم که بالئی بر سر ما آید، امید است که خداوند فتح را پیش بیاورد و یا از جانب خود  گویند: می می

گویند: آیا اینان همان  اند پشیمان گردند. مؤمنان می کاری کند، و این دسته از آنچه در دل پنهان داشته

گفتند: ما با شما هستیم؛ کردارشان  و میخوردند  کسانی هستند که با شدت و حدت به خدا سوگند می

بیهوده و تباه گشت و زیانکار شدند. ای مؤمنان! هرکس از شما از آیین خود باز گردد، خداوند جمعیتی را 

دارند، نسبت به مؤمنان نرم و  دارد و آنان هم خدا را دوست می خواهد آورد که خداوند دوستشان می

ایستند و از  کنند و به تالش می و نیرومند، در راه خدا جهاد می فروتن بوده و در برابر کافران سخت
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دهند، این هم فضل خدا است؛ خداوند آن را به  ای هراسی به خود راه نمی کننده سرزنش هیچ سرزنش

گاه است. تنها خدا و پیامبر هر کسی که بخواهد عطا می او و مؤمنان  کند و خداوند دارای فضل فراوان و آ

 .»کنند آورند و زکات مال بدر می شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را بجای می یاور و دوست
است، و   عنه دارند که دوستی با یهود و مسیحیان امری ممنوع و منهی وضوح بیان می  این آیات به

کند که با کافران و منافقان و مرتدان دوست  دل دارند، توصیف می  خداوند آن کسانی را که مرضی به

توانند ضرری به خداوند برسانند، سپس خداوند مؤمنان را  اند، و خداوند بیان فرموده که: آنان نمی شده

دقت آنها را بخواند، موجب   است، پس این سیاق عام برای کسی که به  چند ویژگی توصیف نموده  به

آیات به خواننده  ای که ممکن نیست آن را از ذهن دور کند، و سیاق این شود، بگونه علم یقینی می

شود، و  ی مؤمنانی که دارای چنین صفاتی هستند، می فهماند که این آیه عام است و شامل همه می

مخصوص یک فرد معین نیست، و آیا شیعه باز هم معتقد هستند که والیت نزد اهل کتاب همان معنی 

ات آن است که بگوییم: کنند؟ و معنی این آی دهد؟ و این آیات را بمعنی وصیت تفسیر می وصیت می

 بعضی از اهل کتاب وصی بعضی دیگر هستند؟ چنین تفسیری چگونه ممکن است؟

 بریم. ها و از گمراهی بعد از ایمان، به خدا پناه می از زنگار ذهن

و   دارد تا خدا، رسولش : نهایت معنی آیه این است که بر مؤمنان واجب می و از جمله -١٢

دارند، و بدون شک دوست داشتن علی  مؤمنان را دوست داشته باشند، پس مؤمنان علی را دوست می

 بر هر فرد مسلمانی واجب است، چنانکه بر هر مؤمنی واجب است امثال علی را دوست داشته باشد. 

 خداوند متعال فرموده:

ٓ  إِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتو�َا ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن قُلُو�ُُ�َما ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  هُ لَٮ
ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ   .]۴[التحریم:  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

افته یش یتان به حّق گراید، بی گمان دلهایاگر به درگاه خداوند توبه کن!) امبریشما ای دو همسر پ(«

ل و درستکاران یز) جبریکارساز اوست. و (ند) که خداوند ید (بدانیان او همپشت شویاست. و اگر به ز

 .»بانندین پشتیز) فرشتگان پس از ایند) و (نیمؤمن (کارسازان او
هستند، چنانکه خدا   خداوند در این آیه بیان فرموده که هر مؤمن صالحی پشتیبان رسول الله

و جبرئیل پشتیبان ایشان هستند و به این معنی نیست که مؤمنان صالح سرپرست رسول الله هستند 

 کنند.  و در او تصرف می

 خداوند تبارک و تعالی فرموده:
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ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ  ].۷۱: بة[التو ١﴾ٖض َ�عۡ  ءُ ِ�َا

 .»مؤمن برخی دوستان و یاوران برخی دیگرندمردان و زنان «
شود که هر  در این آیه هر مؤمنی را یاور تمام مؤمنان قرار داده است، و این سبب نمی  خداوند

مؤمنی امیر معصوم بر مؤمن دیگری شود، و به جز او هیچ کسی سرپرستی را به عهده نگیرد، هر 

 است، چنانکه خداوند فرموده:مؤمن پرهیزگاری ولی خداوند است و خدا یاور او 

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ  ].۲۵۷: ة[البقر ﴾َءاَمُنوا

 .»اند خداوند یاور آن کسانی است که ایمان آورده«
 و نیز فرموده: 

﴿ ْ ْولُوا
ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ  .]۶[األحزاب:  ﴾�َّ

ر مؤمنان و مهاجران یاز سا) گریخداوند، برخی از آنان به برخی (دشاوندان در کتاب یو خو«

در کتاب  ) ن (حکمیا ؛دیای بکن کییدر حق دوستانتان ن )شیات خویمگر آنکه (در ح ؛سزاوارترند

 .»(لوح محفوظ) نوشته شده است
و کنند، که این مؤمن دوست  این نصوص همگی دوستی و یاوری مؤمنان را برای یکدیگر ثابت می

هستند، و خدا و فرشتگان و   یاور آن مؤمن است و فالن دوست فالن است، و همگی اولیاء خداوند

و فرشتگان یاوران مؤمنان هستند، و هیچ   هستند، چنانکه الله و رسول الله   مؤمنان یاوران رسول الله

نی امیر و سرپرست او کدام از این نصوص به این معنی نیستند که هر کسی ولی و یاور کسی باشد به مع

 است، و هیچ کس دیگر حق سرپرستی را ندارد و تنها حق او است که در امور آن مؤمن تصرف کند؟!!.

اليةفرق میان ( -١٣ الية) به فتح واو (و الوَ ) بکسر واو معروف است، اگر به فتح واو باشد الوِ

واو نیامده،   کسره  را در آیه بهدر اینجا هم به همین معنی است، زی  بمعنی دوستی و ضد دشمنی، که

 . ٢واو بمعنی امارت است  کسره  چون به

 گردد.  نمی  ولی نام برده  شود، اما هرگز به پس امیر به والی نام برده می

                                           
ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿شیعه قول باقر را در شأن نزول این آیه:  -١ گوید: هنگامی که خداوند  اند، باقر می ذکر کرده ﴾�َّ

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  اإِ�َّمَ ﴿فرمود:  : البرهانمسلمانان گفتند: اینک برخی از ما اولیا و دوست برخی دیگر هستیم،  ﴾�َّ

غیر از آن معنی که   مسلمانان معنی والیت را به  ) این قول باقر بیانگر آن است که١٠٤: (األخبار شرح)، ١/٤٩٠(

 اند.  گویند، فهمیده شیعه می
 ) دالیل دیگری را ذکر خواهیم کرد. کنت موالهمن به هنگام بحث از حدیث ( -٢
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إنام يتولی عليكم اهللا «فرمود:  بود، می اگر مقصود خداوند در این آیه والیت بمعنی امارت می -١٤

فرمود:  گیرند، و نمی و مؤمنان کار شما را بعهده می  یعنی تنها خدا و رسول الله »ورسوله والذين آمنوا

برای کسی » يتول«ی  ) هر کسی خدا و رسولش را دوست بدارد، زیرا کلمهاهللا ورسوله ومن يتول (

 شود.  بکار گرفته می »تولی عليهم«ی  شود که سرپرست مؤمنان باشد، بلکه کلمه بکار گرفته نمی

توان گفت: خداوند سبحانه و تعالی متولی و سرپرست بر بندگانش است، و خداوند  نمی -١٥

شود: خداوند امیرالمؤمنین است، چنانکه به متولی امر مسلمانان  نمی  امیر بر بندگانش است، و گفته

مؤمنین و شود امیرال نیز گفته نمی  شود، مانند علی و امثال او، بلکه به پیامبر امیرالمؤمنین گفته می

 متولی امرمؤمنان. 

الله  تواند حزب و همچنین هر کسی یک امام عادل سرپرستی امر او را بدست گرفت، نمی -١٦

اند، چنانکه در مدینه منافقان و  باشد و پیروز شود، زیرا ائمه عادل سرپرست منافقان و کافران بوده

بن  زیر سرپرستی و حکم علی قرار داشتند، و همچنین در  کافران ذمی در زیر حکم پیامبر

 فرماید:  ابیطالب کافر و منافق وجود داشت. خداوند می

َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمنُوا  ].۵۶: ة[المائد ﴾٥٦ لِبُونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َّ

شد: همانا هر کسی  آیه اینگونه میبود، معنی  اگر مقصود خداوند در اینجا امارت و سرپرستی می

 معنی آیه  شد، آنها حزب پیروز خداوند می اند، امیر می بر آن کسانی که ایمان آورده
ً
شدند، اما قطعا

آنها را   خداوند  که چنین نیست، زیرا کافران و منافقان هم در زیر امر خداوند هستند، با وجود آن

 د. آی دارد، بلکه از آنها بدش می دوست نمی

شود که احتمال شراکت ونزاع  مفید حصر است، و حصر در جایی تصور می» إنما«کلمه  -١٧

گونه شراکت و نزاع در امامت وجود  دیگران باشد، و به اجماع امت در هنگام نزول این آیه هیچ

 بوده است.   نداشته، بلکه آنچه در آن موقع مطرح بوده، محبت و یاری پیامبر

  مقصود نبوده است، زیرا در آن زمان، عهد پیامبر  این آیه، امامت علی در زمان خطاب -١٨

تصور   باشد، مگر بعد از فوت رسول خدا معنی جانشینی می  به  برقرار بوده است، و امامت که

مقصود   شود، پس اگر زمان خطاب آیه مقصود نباشد، باید زمان متأخر و پس از فوت پیامبر نمی

مشخص نیست و تعریف   زمان متأخر و پس از فوت پیامبر  لی است کهباشد، این در حا

مشخص برای آن نداریم، فرض کنید که آن زمان متأخر به نسبت امیرالمؤمنین زمان پس از ابوبکر و 
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اند که لفظ (بعدی = پس از من) را  است، بهمین خاطر شیعه روایاتی را وضع کرده  عمر و عثمان

 هم خواهند آمد. ان در آنها قرار داده
ً
 ذکر گردید و بعدا

ً
 د، چنانکه قبال

امر بر امارت حمل شود، دلیلی بر بطالن تمامی  -کنند چنانکه شیعه ادعا می-اگر در این آیه  -١٩

سوره مائده که این آیه نیز جزء آن است، در   باشد، بخصوص اگر دانسته باشیم که نصوص سابق می

  اند، تعجب اینجا است که سخن پیامبر  توبه و نصر نازل گشته هسور مدینه نازل شده و پس از آن تنها

کید می ی این روایات  مترجم)، زیرا همه -کند، (یعنی بر بطالن روایات سابق  در این روایت بر آن تأ

تا زمان نزول این آیه و سؤال از آن مسکین و چگونگی دادن   بر آن داللت دارند که شخص پیامبر

 نداشته است... تا آخر روایت.  -به گمان شیعه  -ی خودش  از خلیفه صدقه اطالعی 

حقیقت این است که نکات رد بر این استدالل بسیار فراوان هستند، و آن مقداری که ما ذکر 

 کردیم، برای طالب حقیقت کافی است. 

اند و به موضوع ما هم  د که بحث خود را به چند نکات جالب که شیعه ذکر کردهاشکالی ندار

 ارتباط دارند، به پایان ببریم. 

 . ١: آن انگشتری که علی به مسکین بخشید در اصل انگشتر حضرت سلیمان بوده است از جمله -أ

ده، نگینش پنج اش از جنس نقره بو : این انگشتر چهار مثقال وزن داشته، حلقه و از جمله -ب

درآمد   ی شام بوده، که مثقال و از جنس یاقوت قرمز بوده، ارزش آن انگشتر به اندازه درآمد ساالنه

بن طوق  صد بار نقره و چهار بار طال بوده است، و این انگشتر در اصل مال مران ی شام سی ساالنه

آورد و از   خدمت پیامبر بوده، علی او را کشته و انگشتر را از انگشتش بیرون کشید و آن را

دستور فرمود که علی آن را برای خودش بردارد، علی هم   ی غنائم جنگی بوده است. پیامبر جمله

و در  آن را برداشت و در انگشتش گذاشت. علی هم آن را در هنگام نماز از پشت سر پیامبر

 . ٢حالت رکوع به مسکینی بخشید

 . ٣بود که علی آن انگشتر را بخشیدالحجه  در روز بیست و چهارم ذی -ج

 . ٤اند ی ائمه در حالت رکوع صدقه داده همه -د

                                           
 ). ۱/۲۲۶: (شرح األخبار)، ۱/۴۸۵: (البرهان -١

 ). ۱/۲۲۶: (شرح األخبار)، ۱/۴۸۵: (البرهان -٢

 ). ۱/۲۲۶: (شرح األخبار)، ۳۵/۱۹۰: (البحار)، ۵۳۰: (مصباح الشریعة)، ۱/۴۸۵: (البرهان -٣

: تأویل اآلیات)، ۸/۴۴۱: (جامع األحادیث)، ۱/۶۴۳: (الثقلین نور)، ۱/۴۰۸: (البرهان)، ۱/۲۸۸: (الکافی -٤

 ). ۲/۴۴: (الصافی)، ۶/۳۳۴: (الوسائل)، ۱/۱۵۳(
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آن مسکینی که علی انگشترش را به او بخشید، فرشته بود و آنهایی که از ائمه و از فرزندان  - ه

 . ١کنند، از فرشتگان هستند علی درخواست کمک می

 عمربن خطاب چهل انگشتر را به صدقه داده است. -و

و در روایت دیگری آمده: عمربن خطاب در حالت رکوع بیست و چهار تا انگشتر را به صدقه  

 . ٢ی او نیز نازل گردد ی علی نازل شده، درباره داده است، تا آنچه درباره

 ‡ ي تطهیر و رد بر این استدالل و توضیح اینکه اهل بیت : استدالل به آیهدلیل چهارم
 چه کسانی هستند؟

 فرماید:  می  ل چهارم شیعه: خداونداینک استدال

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 .]۳۳[األحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

د شما یت دور کند و چنان که بایدی را از شما، ای اهل بیخواهد پل ست که خداوند میین نیجز ا«

 .»زه گرداندیرا پاک
ی اهل عبا نازل شده است که عبارت هستند از علی، فاطمه،  گویند: این آیه درباره شیعه می

 باشد و عصمت شرط امامت است.  حسن و حسین، و این آیه بیانگر معصوم بودن آنها می

را از زیر  علی، فاطمه، حسن و حسین گویم: در صحت حدیث عبا شکی نیست و پیامبر می

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿عبا قرار داد و سپس فرمود:  هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

  .]٣٣[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

 صحیح است، زیرا بیشتر آنچه  اما این به آن معنی نیست که هر چه درباره
ً
ی این قصه نازل شده، حتما

 در این زمینه روایت شده، از نظر سند و متن صحیح نیستند؛ مگر به آن مقداری که ما ذکر کردیم. 

صوص سایر های صحیح روایت شده، ما را از بحث و تحقیق در خ که این قصه از راه این  نظر به

کنیم، که آیا این آیه بر  ی استدالل شیعه بحث می کند، ولی ما در اینجا درباره نیاز می روایات بی

 کند یا خیر؟ و انشاء الله رد بر استدالل آنها را هم ذکر خواهیم کرد.  مقصود آنها داللت می

 کند: مت نمیدالیلی مختلف این آیه، داللتی بر عصمت و اما  به  گوییم: با توجه پس می

                                           
 منابع سابق. -١

: تأویل اآلیات)، ۶/۱۶: (میزانـال)، ۱/۴۸۰: (البرهان)، ۲۰۳-۳۵/۱۸۳: (البحار)، ۱۰۷: (أمالی الصدوق -٢

: إثبات الهداة)، ۱/۶۴۷: (نور الثقلین)، ۲/۴۶: (الصافی)، ۳/۴: (مناقبـال)، ۶/۳۳۵: (الوسائل)، ۱/۱۵۲(

 ). ۹۷: (سعد السعود)، ۲/۵۵(
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َما﴿ی:  آیه  که : این از جمله -١ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]٣٣[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿ی:  مانند آیه  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 ].٦: ة[المائد ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ 

بدارد و نعمتش را بر ک خواهد که شما را پا بلکه می ؛خواهد بر شما دشواری قرار دهد خداوند نمی«

 .»شما تمام کند
 ی:  و همچنین مانند آیه

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿  ].١٨٥: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 .»خواهد خواهد و در حّق شما دشواری نمی خداوند در حّق شما آسانی می«

 فرماید:  و نیز مانند این قول خداوند است که می

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ َّ�  َ ِينَ ٱ ُسَنَ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ ُ ٱوَ  ُ�ۡمۗ َعلَيۡ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن �َّ َّ� 
  .]٢٦[النساء:  ﴾٢٦ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ 
ش از شما یکسانی را که پ)  برای شما روشن سازد و راه (و رسم )خواهد که (احکام خود را خداوند می«

 .»اند و از شما در گذرد و خداوند دانای فرزانه استیبودند به شما بنما
 فرماید:  و نیز مانند قول خداوند است که می

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ ن �َّ
َ
 .]٢٨[النساء:  ﴾َعنُ�مۡ  ُ�َّفَِف  أ

 .»خواهد کار را بر شما آسان کند خداوند می«
و خواست خداوند در این آیات اراده و خواستی شرعی است (در مقابل اراده شرعی اراده   اراده

کونی وجود دارد که در اراده کونی چیزهایی محبوب و منفور نزد خداوند وجود دارد، اما در اراده 

مترجم) که متضمن رضایت و محبت او  -خداوند موجود هستند  شرعی تنها چیزهای محبوب نزد

این ارادات مذکور در آیات را برای مؤمنان مشروع و به آنها دستور فرموده تا آن را   است؛ خداوند

گونه خواست و ارادات مذکور را خلق کرده  این  انجام دهند، و آن به این معنی نیست که خداوند

 
ً
 پذیرد.  و بدون تردید انجام میو مقدر فرموده و حتما

بعد از نزول این آیه فرمود: بار الها   و دلیل بر اینکه این اراده، شرعی است این است که پیامبر

 پاک گردان. پیامبر
ً
در این دعا   اینها اهل بیت من هستند، پلیدی را از آنها دور کن و آنها را کامال
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یت دور کند و آنها را پاک نماید، اگر در این آیه خداوند به از خداوند طلب کرد که پلیدی را از اهل ب

داد که پلیدی را از آنها دور کرده و آنها را پاک گردانیده، دیگر احتیاجی به دعای پیامبر  ما خبر می

پلیدی را از آنها دور کند و آنها را پاک گرداند. خداوند   نبود که درخواست کند تا خداوند

 پاک گردانیده است. فرماید: خداوند  می
ً
 پلیدی را از شما اهل بیت دور کرده و شما را کامال

برای اهل بیت روشن شد که اراده در این آیات شرعی   بنابر این و بنا به دلیل دعای پیامبر

گونه داللتی بر عصمت و  مترجم). و چنانکه معلوم و روشن است، در این آیه هیچ -است (نه کونی 

 . امامت وجود ندارد

کید می  گفتنی است که کند که منظور به آن، اراده شرعی است؛ و آن  روایت دیگری این نکته را تأ

پس از نزول این آیه فرمود: بار الها من و اهل بیتم را به سوی خودت نه به سوی   که پیامبر این

 . ١آتش جهنم بازگردان

یافت، در  اند تحقق می از آیه فهمیدهبود و آنگونه که شیعه  اگر در اینجا مفهوم پلیدی محقق می

به  بایست تمام صحابه بود، و اگر این آیه مفید عصمت بود، می جا  بی  اینجا دعای پیامبر

بودند، زیرا خداوند در مورد آنها  خصوص آنهایی که در غزوه بدر حضور داشتند، همگی معصوم می

 ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿فرماید:  می
 .»خواهد شما را پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید بلکه خداوند می«

است، چرا که آیه اینگونه ختم   توان گفت: این آیه بیشتر مفید عصمت صحابه بلکه می

 بدون حفظ از معاصی و گناه و حفظ از شر شیطان   ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ ﴿شود:  می
ً
زیرا یقینا

 شود.  اتمام نعمت بر آنها تصور نمی

 مسئله عصمت را بحث خواهیم کرد. 
ً
 در هر حال بعدا

ی این  باشد این است که خطاب در همه و آنچه بیانگر عدم داللت این آیه بر عصمت امامت می -٢

 است.   ، زیرا آیات به بحث آنها شروع شده و به آنها هم پایان یافتهاست آیات به ازواج پاک رسول الله

 فرماید: می  خداوند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ َمّتِعۡ  َ�َتَعالَۡ�َ  َوزِ�نَتََها يَا�ُّ

ُ
 ُ�نَّ أ

َ�ِّحۡ 
ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  �ن ٢٨ َ�ِيٗ�  اَ�َ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ �ٱ �َّ َّ� 

                                           
 ). ۳۳۵-۱/۳۳۳)، تفسیر فرات: (۳۷/۶۳)، (۲۳۲-۲۱۹-۳۵/۲۱۵)، (۲۵/۲۴۰: (البحار)، ۵۶۲: (أمالی الطوسی -١
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َعدَّ 
َ
جۡ  مِنُ�نَّ  ِت ِسَ�ٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

َ
ٓ َ�ٰ  ٢٩ اَعِظيمٗ  ًراأ   َمن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا

ۡ
 ِحَشةٖ بَِ�ٰ  مِنُ�نَّ  تِ يَأ

َبيِّنَةٖ  � ِضعۡ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُ�ٰ  مُّ ٰ  َوَ�نَ  َفۡ�ِ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  نُۡت َ�قۡ  َوَمن۞ ٣٠ ��َِس�ٗ  �َّ
ِ  مِنُ�نَّ  ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َوَ�عۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ جۡ  تَِها

َ
َ�ۡ�ِ  رََهاأ �ۡ  َمرَّ

َ
 ٣١ اَكرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاَتدۡ َوأ

 ٰ�َ ٓ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ �ََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب َّ�  �ِ 

عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ   هِلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ
 ٱ

ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ وََءا�ِ�َ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ 
َ
 ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  .]۳۴-۲۸[األحزاب:  ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  �َّ

د تا به یائید، بیخواه یا و زرق و برق آن را میدن یبه همسران خود بگو : اگر شما زندگغمبر! یپ یا«

غمبرش و یو اّما اگر شما خدا و پ   رها سازم. یکوئیمناسب بدهم و شما را به طرز ن یا هیشما هد

 محرومی، و احیساده از نظر ماد ید (و به زندگیخواه یآخرت را م یسرا
ً
د) یتها قانع هستیانا

غمبر! هر کدام از یهمسران پ یا    را آماده ساخته است.  یکوکاران شما پاداش بزرگین یخداوند برا

دارد و به  یر سوئیط تأثیشود (از آنجا که مفاسد گناهان شما در مح یشما مرتکب گناه آشکار

ان خدا آس ین برایگران) خواهد بود، و ایفر او دو برابر (دیزند) ک یغمبر هم لطمه میشخص پ

سته انجام دهد، یغمبرش خضوع و اطاعت کند و کار شایو هر کس از شما در برابر خدا و پ    است. 

فراهم  یامت) رزق و نعمت ارزشمندیاو (در ق یم داد، و برایپاداش او را دو چندان خواه

مردم)  یاز زنان (عادیک چ یغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیهمسران پ یا    م. یا ساخته

د (و با اداء و ینکنک ز) صدا را نرم و نازیانگ د (به گونه هوسیزگار باشید پرهیخواه ید. اگر میستین

سته و برازنده یمار دالن چشم طمع به شما بدوزند. و بلکه به صورت شاید) که بیان ننمائیب یاطوار

د (و یخود بمان یها و در خانه    غمبر او است). یخدا و پ ید. (بدان گونه که مورد رضایسخن بگوئ

د) و یرون نرویها ب انجام آنها را اجازه داده است، از خانه یرون رفتن برایکه خدا ب یکارهائ یجز برا

نت خود ید (و اندام و وسائل زینکن ید و خودنمائیان مردم ظاهر نشوین در میشیت پیهمچون جاهل

د و از خدا و یزکات را بپرداز د وید) و نماز را برپا داریگران قرار ندهید یرا در معرض تماشا

 میغمبرش اطاعت نمائیپ
ً
غمبر) دور کند و یت (پیرا از شما اهل ب یدیخواهد پل ید. خداوند قطعا

 پا
ً
غمبر) را که در منازل شما خوانده یز (پیانگ ات خدا و سخنان حکمتیو آ سازد. ک شما را کامال

گاه اسیخداوند دقگمان  ید. بیاد کنیگران) ید ید و برایاموزیشود (ب یم  .»تق و آ
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است و تمامی امر و نهی و وعد و وعیدهای ذکر   ی این آیات، همسران پیامبر خطاب در همه

که روشن شد که در این خطاب منفعتی وجود  شود، اما پس از آن آنها می  شده در این آیات، متوجه

به لفظ مذکر ذکر شد، » تطهیر«شود، کلمه  و غیر آنها از اهل بیت می  دارد که شامل ازواج پیامبر

شود، چرا که اگر به مذکر ذکر شود شامل  زیرا هرگاه مذکر و مؤنث جمع شوند، مذکر غالب می

تر هستند، به  به اهل بیت شایسته  شود، و علی، فاطمه، حسن و حسین ی اهل بیت می همه

 دعای خود اختصاص داد.  آنها را به  همین خاطر پیامبر

 فرماید:  و این همچون این آیه است که می

ََّمسۡ ﴿ َس  ِجدٌ ل ّسِ
ُ
لِ  ِمنۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ وَّ

َ
َحقُّ  �ٍ يَوۡ  أ

َ
ن أ

َ
 ].۱۰۸: بة[التو ﴾�ِيهِ  َ�ُقومَ  أ

 .»ستییان نهاده شده است سزاوارتر است که در آن بایبه راستی مسجدی که از روز نخست بر تقوی بن«
با می سبب

ُ
با و مسجد دیگری می نزول این آیه مسجد ق

ُ
شود  باشد، اما این حکم شامل مسجد ق

 که از شایستگی بیشتری نسبت به مسجد قبا برخوردار است.

پس از نزول این آیه فرمود: بار الها اینها (یعنی   و آنچه که در بعضی از روایات آمده که پیامبر

تر و سزاوارتر هستند که پلیدی را از آنها دور  ) شایستهمترجم -  علی، فاطمه، حسن و حسین

 . ١تر هستند به اینکه پلیدی از آنها دور گردد کند که اهل عبا شایسته کنی، ادعای ما را تأیید می

شود و این را  گردد و شامل مؤنث هم می مذکر در لغت عرب ذکر می  گردیم به اینکه صیغه بر می

باشد، و این در لغت عرب شایع و مشهور است،  جزء اهل بیت میکنم که همسر  نیز اضافه می

ات چطور هستند؟ یعنی همسرت چطور است،  شود: خانواده چنانکه به هنگام احوال پرسی گفته می

 گوید: الحمدلله خوب هستند، خداوند فرموده:  و او در جواب می

ْ قَالُوٓ ﴿ َ�عۡ  ا
َ
مۡ  مِنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥتُهُ َو�َرََ�ٰ  �َّ

َ
 .]۷۳[هود:  ﴾ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ت (نبّوت)! رحمت و برکات خدا شامل شما یاهل ب ی؟ ایکن یا از کار خدا شگفت میگفتند: آ«

 .»گران عطاء نفرموده باشد)یعطاء کند که به د یزیست اگر به شما چیتعّجب ن یاست (پس جا
دهد که  است، و این نشان می  ساره خانم همسر ابراهیم به اجماع علما مخاطب در آیه فوق

 باشد.  همسر از اهل بیت می

 فرماید: و یا این آیه که می

                                           
 ). ۲۱-۱۶: (العمدة)، ۲۹: (الطرائف)، ۳۵/۲۱۷: (البحار)، ۳/۳۲۱: (البرهان -١
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ا﴿  ٱ ُموَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وََسارَ  َجَل ۡ�

َ
ورِ ٱ َجانِبِ  ِمن َءا�ََس  ۦٓ لِهِ بِأ هۡ  قَاَل  �ۖ نَارٗ  لطُّ

َ
 لِهِ ِ�

ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ  .]۲۹[القصص:  ﴾ا

ت را به پا یکه موس یهنگام«
ّ

مصر) حرکت  ین به سویاش (از مد د و همراه خانوادهیان رسانیمد

 .»دیستیاش گفت : با د به خانوادهیرا د یکرد، در جانب کوه طور آتش
است. شواهد بسیاری وجود دارند که در لغت   مخاطب در اینجا هم همسر موسی  که

 در این راستا مثال  شود، که عرب اهل بیت به همسر اطالق می
ً
 های دیگری را ذکر خواهیم کرد.  بعدا

شود و از رد این  اند که همسر شامل اهل بیت می همانا بعضی از علمای شیعه این را فهمیده

 اند که در این آیه تحریف واقع شده است.  دهاند، لذا مدعی ش اشکال عاجز و ناتوان مانده

اند که گمان  برای مثال مجلسی در رد این اشکال گفته: شاید آیه تطهیر را در مکانی قرار داده

اند مناسب است در آنجا قرار داده شود، و یا به خاطر برخی مصالح دنیوی آن را در سیاق آیات  کرده

ندارد.   آنگونه پیدا است که این آیه ارتباطی به زوجات پیامبراند، و در اخبار  زوجات داخل نموده

باره آشکارا باطل است. اگر فرض کنید که در ترتیب  پس اعتماد کردن به نظم و ترتیب قرآن در این

گوییم: اخبار مشهوری وجود دارند که بیانگر حذف آیات  قرآن تغییری ایجاد نشده است، پس ما می

قبل و بعد از آن حذفی رخ داده باشد که اگر ثابت   اشند، پس ممکن است کهب فراوانی از قرآن می

 . ١بود ماند ارتباط ظاهری در بین آیات برقرار می می

کرد، گفته: این آیه طبق نزول  ی خودش بیشتر حذر می و یکی از علمای معاصر که در اخفای عقیده

  آنها ارتباطی ندارد؛ این آیه یا به دستور پیامبرنیست و با   قرآن جزئی از آیات مربوط به زنان پیامبر

 . ٢و به هنگام جمع قرآن در آنجا قرار گرفته است ر در آنجا قرار گرفته و یا پس از رحلت پیامب

دهیم و همین برای ما  نمی  در هر صورت، بحث خود را در خصوص این مسئله جزئی ادامه

دلیل  -نه تمام آیه  -ویالت در بخشی از یک آیه کافی است که روی آوردن آنها به این همه تأ

زیادی دارد، و این آیه درباره زوجات  هکه آیه از هدف و مقصود آنها فاصل واضحی است بر این

 نازل شده است.   و همچنین اهل بیت ایشان  طاهرات پیامبر

 ارد:گردیم به رد استدالل آنها و اینکه این آیه داللت بر امامت و عصمت ند برمی

                                           
 ). ۲/۲۹۰: (الحدائق الناضرة)، ۳۲۰: (فصل الخطاب)، ۱۶۳: (محجة العلماء)، ۳۵/۲۳۴: (البحار -١

 ). ۱۶/۳۱۲: (میزانـال -٢
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برای  -البته به گمان شیعه  -اختصاص دارد   آنچه که در این آیه به علی، حسن و حسین -٣

هم ثابت شده است، اما خصائص امامت برای زنان ثابت نیست، اگر در این آیه  ل فاطمه زهرا

دلیلی برای عصمت وجود داشته باشد، پس هر کسی که چنین صفاتی را داشته باشد که در آیه ذکر 

هم از چنین شایستگی و اعتباری  ل شده است، شایستگی امامت را دارد، حضرت زهرا

 دهد که مقصود آیه امامت و عصمت نیست.  برخوردار بود، و این نشان می

ی  شود و در میان همه شوند، زیرا آیه شامل آنها نمی نه نفر از ائمه از این عصمت خارج می -٤

 اختصاص دارد.   ائمه تنها به علی، حسن و حسین

گویند: ائمه  دور کردن پلیدی ممکن نیست مگر بعد از ثابت شدن آن، در حالی که شیعه می -٥

گاه از ه  تو را بر اقوال شیعه در این زمینه آ
ً
نگام والدت تا به هنگام وفات معصوم هستند،که بعدا

 خواهیم کرد. 

ی آنها را ذکر کنیم،  نکات رد بر این استدالل بسیار فراوان هستند و برای ما ممکن نیست که همه

با این   تعارضی کهو عقیده شیعه در مورد آن و   ی خداوند بخصوص مسئله سخن در خصوص اراده

 مترجم).  -خداوند بنویسیم  هشیعه در مورد اراد هآیه دارد. (یعنی در اینجا ممکن نیست بر رد عقید

کنیم، از این جهت که آیا این آیه بر عصمت  ولی مقداری در مورد مدلول و مفهوم آیه بحث می

کنند؟ ابتدا شروع  ه گمان میشود؟ چنانکه شیع داللت دارد و این عصمت تنها در اهل عبا منحصر می

  .پردازیم کنیم در بیان اینکه اهل بیت چه کسانی هستند؟ سپس در مورد عصمت به بحث و بیان می می

 بدون شک در میان علما در تعیین اهل بیت اختالف وجود دارد: 

 است.   اند: اهل بیت امت پیامبر بعضی گفته

 هستند.   امت پیامبر اند: اهل بیت پرهیزگاران و بعضی دیگر گفته

 هستند.   اند: اهل بیت همسران پیامبر و کسانی دیگر گفته

هستند که زکات بر آنها   اند: اهل بیت آن دسته از خویشاوندان پیامبر و کسانی دیگری گفته

 حرام است. 

 هستند، و اقوال دیگری هم هستند.   اند: اهل بیت علی، فاطمه، حسن و حسین و برخی دیگر گفته

انگیزترین اقوال است، به  گوید: اهل بیت همان اهل عبا هستند، شگفت این قول آخر که می

عبایش بر روی آنها گذاشته و فرموده: اینها اهل بیت من هستند، شیعه غیر   محض اینکه پیامبر

اند، بر این  د فضائل اهل بیت ذکر شدهاند و تمام نصوصی که در مور آنها را از اهل بیت خارج کرده
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 اند. چند نفر حمل کرده

 افتد اگر سایر خویشاوندان هم از اهل بیت باشند؟  چیزی اتفاق می  دانم که چه نمی

 ش جهت بطالن این قول (که گفته شود اهل بیت تنها شامل علی، فاطمه، حسن و حسین
مترجم) و مخالفت آن با معنی و مفهوم اصطالح اهل بیت فالن شخص و بیان اینکه اهل  -شود  می

 گوییم:  اند، ما می تر از این انحصاری است که شیعه گفته بیت عام

تر از  عام  اهل بیت پیامبر  اند و مربوط به این هستند که از طریق شیعه گزارش شده  روایاتی که

ولی ما در اینجا بیشتر از آن هستند که قابل شمارش باشند، کنند،  شیعه ادعا می آنچه هستند که خود

کنیم، و در هنگام  تعلق به آیه تطهیر هستند و با موضوع ما ارتباط دارند، ذکر میفقط روایاتی که م

 گوییم:  آن روایات را نیز ذکر خواهیم کرد... می هبحث از روایات ثقلین، بقی

ذکر روایاتی نزد شیعه که داللت دارند بر اینکه غیر علی و حسن و حسین و  هایی بر اینک مثال

 شوند.  در آل بیت داخل می  فاطمه

که  لمترجم) آمده که ام سلمه -گویم: در برخی از روایات این موضوع: (روایات اهل عبا  می

با عبای مبارکش به همراه آن چند نفر دیگر از او   راوی حدیث است جزء آن کسانی بوده که پیامبر

  گفته: آیا من اهل بیت تو نیستم؟ پیامبر  به پیامبر ل تجلیل و اکرام کرده است، ام سلمه

 . ١سلمه فرمود: پس من را داخل اهل عبا کن فرمود: بله، تو اهل بیت من هستی. ام

ها من و اهل بیتم را به سوی خودت (یعنی فرمود: بار ال  و در روایت دیگری آمده: که پیامبر

مترجم) نه به سوی آتش جهنم برگردان. ام سلمه گوید: گفتم: ای پیامبر خدا! آیا  -بهشت خودت 

 . ٢فرمود: تو هم، همراه ما هستی  من همراه شما هستم؟ پیامبر

اند،  کردهتعجب اینجا است که واثله بن اسقع که جزء آن کسانی است که حدیث عبا را روایت 

تر هستند، گوید: در  که فرمود: بار الها اینها به اهل بیت شایسته  پس از ذکر حدیث و قول پیامبر

  ای از منزل قرار داشتم، گفتم: ای رسول خدا! من هم اهل بیت تو هستم؟ پیامبر حالی که در گوشه

 . ٣من استترین عمل  فرمود: تو از اهل من هستی. واثله گفت: این امیدوار کننده

کرد،  خودش را برای جنگ تبوک آماده می  آیا ابن اسقع که در سال نهم هجری در حالی که پیامبر

 الله عنهن) جزء اهل بیت نیستند؟!. مسلمان شد، جزء اهل بیت است، اما امهات المؤمنین (رضی

                                           
 ). ۳/۳۲۱: (البرهان)، ۴۵/۱۹۸)، (۳۵/۲۲۱: (البحار)، ۱۸: (العمدة)، ۳۰: (الطرائف -١

 ). ۱/۴۷: (کشف الغمة)، ۴۰۲-۳۷/۳۹)، (۲۵/۲۴۰: (البحار)، ۸۵: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۳/۳۲۱: (البرهان -٣
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به ایشان -البته به گمان شیعه  -کرد  استدالل می هنگامی که برای ابوبکر   اینک علی

فرمود: ای ابوبکر! تو را به خدا قسم آیا آیه تطهیر از پلیدی، درباره من و خانواده من و فرزندانم نازل 

 . ١ات؟ شده یا درباره تو و خانواده

ت، به این ام) فاطمه زهرا اس به کلمه (اهلی = خانواده  دانیم که مقصود علی ما به واضحی می

 به هنگام بحث از روایات ثقلین 
ً
معنی که همسر علی جزء اهل بیت ایشان است، انشاءالله بعدا

 شود.  در این آیه تنها شامل اهل عبا نمی» اهل بیت«کنیم که کلمه  استدالل می

 شود:  هایی در مورد اینکه همسر هر شخصی جزء اهل بیت آن شخص محسوب می اینک مثال

فرمود: تو را به خدا قسم آیا آیه تطهیر   را ذکر کردیم که به ابوبکر  ی قول علیدر روایت قبل

 بود.  ل در مورد من و اهل من است؟ که مقصود علی به اهل، همسرش فاطمه زهرا

شود، بسیار  شواهد و دالیل بر اینکه همسر هر شخصی جزء اهل بیت آن شخص محسوب می

 در این 
ً
مورد چند آیه را ذکر کردیم، مانند قول مالئکه به ساره خانم همسر فراوان هستند،که ما قبال

ْ قَالُوٓ ﴿ که گفتند:   ابراهیم َ�عۡ  ا
َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َو�َرََ�ٰ  �َّ

َ
 َل أ

 است.   به اجماع امت مقصود به اهل، در این آیه همسر ابراهیم .]٧٣[هود:  ﴾ِت يۡ ۡ�َ ٱ

ترسند که اگر  گذرند، می جای تعجب است که مفسران شیعه به هنگام تفسیر این آیه، بسیار ساده می

شوند، زیرا در اینجا  دچار حیرت و سرگردانی می» اهل البیت«در تفسیر آن تعمق کنند، در تفسیر کلمه 

  اند. به وفور از آن بحث کرده در آیه تطهیر» أهل البیت«معنی اهل، خیلی واضح است، اما در تفسیر کلمه 

شود، مانند قول  تعمق کند، دچار حیرت و سردرگمی می» أهل البیت«هر کس در تفسیر 

است، ساره   گوید: مقصود به أهل البیت، خانواده ابراهیم که می» البيان جممع«صاحب تفسیر 

است، و در این آیه  دختر عموی ابراهیم  باشد که خانم به این خاطر جزء اهل بیت ابراهیم می

 . ٢گونه داللتی وجود ندارد که همسر هر شخصی جزء اهل بیت آن شخص محسوب بشود هیچ

کند و چه چیزی او  آقای طبرسی چه هدفی را دنبال می  داند که شکی نیست و خواننده خوب می

اند، زیرا  کردهرا وادار به این قولی کرده است که هیچ یک از مفسران بعدی، این قول را از او نقل ن

بطالن این قول واضح است، ولی فرض کنید که این قول صحیح است، آیا شیعه خانواده عمو و 

 کنند؟  عموزادگان را جزء اهل بیت هر شخصی محسوب می

                                           
 ). ۴/۲۷۱: (نور الثقلین -١

 ). ۳/۲۷۴: (مجمع البیان -٢
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 را ذکر کردیم که فرمود:  قول خداوند ÷ و همچنین در داستان موسی

ا﴿  ٱ ُموَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وََسارَ  َجَل ۡ�

َ
ورِ ٱ َجانِبِ  ِمن َءا�ََس  ۦٓ لِهِ بِأ هۡ  قَاَل  �ۖ نَارٗ  لطُّ

َ
 لِهِ ِ�

ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ ٓ  ا ٓ  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ  َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ
َ
 لََعلَُّ�مۡ  �َّارِ ٱ ّمِنَ  َو�ٖ َجذۡ  أ

  .]۲۹[القصص:  ﴾٢٩ َطلُونَ تَۡص 

اش حرکت کرد در جانب کوه طور  خانوادههنگامی که موسی مدت را به پایان رسانید و همراه «

ای آتش   بینم: شاید از آنجا خبری یا شعله اش گفت: بایستید، من آتشی می آتشی را دید به خانواده

 .»برای شما بیاورم تا خویشتن را بدان گرم کنیم
 فرماید:  و نیز قول خداوند که می

ٰ  َوَهۡل ﴿ تَٮ
َ
هۡ  َ�َقاَل  �نَارٗ  رََءا إِذۡ  ٩ ُموَ�ٰٓ  َحِديُث  َك �

َ
ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ لِهِ ِ� ٓ  ا ٓ  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ  لََّعّ�ِ

وۡ  بَِقبٍَس  َهاّمِنۡ  َءا�ِيُ�م
َ
ِجدُ  أ

َ
  .]۱۰-۹[طه:  ﴾١٠ ىُهدٗ  �َّارِ ٱ َ�َ  أ

 یسردیک (در دل شب تار یوقت   ده است؟یا خبر موسی به تو رسیو آ«
ْ

ن به ی، به هنگام مراجعت از َمد

ف کن ید و به خانواده خود گفت : اندکیرا د یمصر، از دور) آتش
ّ
دوارم از آن یام. ام دهید ید که آتشیتوق

 .»ابم (و راه را از او بپرسم)یرا ب ین که در دور و بر آتش راهنمائیا ایاورم، یتان بیبرا یا آتش، شعله
 و این آیه: 

ٓ َءا�َۡسُت نَارٗ قَا إِذۡ ﴿ ۡهلِهِۦٓ إِّ�ِ
َ
ۡو َءا�ِيُ�م �ِِشَهابٖ  َٔ � َ� َل ُموَ�ٰ ِ�

َ
َ�ٍ أ

 ا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�َ
 .]۷[النمل:  ﴾٧وَن قَبَٖس لََّعلَُّ�ۡم تَۡصَطلُ 

ا یام، از آنجا خبری برای شما خواهم آورد  دهیاش گفت: من آتشی د ن بود که موسی به خانوادهیچن«

 .»دیباشد که شما گرم شو؛ آورم تان مییزم برایای فرا گرفته به ه شعله
است، شاید طبرسی دیگری بیاید و بگوید شعیب   که مخاطب در اینجا نیز همسر موسی

 فرماید:  عموی موسی است!! و خداوند می

ۚ َ�ٰ إِسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ َ�نََصادَِق  ۥإِنَّهُ  عِيَل   َوَ�نَ  ٥٤ انَّبِيّٗ  رَُسوٗ�  َوَ�نَ  دِ وَعۡ ل
ۡ
 ُمرُ يَأ

هۡ 
َ
ِ  ۥلَهُ أ لَوٰ ٱب َكوٰ ٱةِوَ لصَّ   .]۵۵-۵۴[مریم:  ﴾٥٥ اِضيّٗ َمرۡ  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  َوَ�نَ  ةِ لزَّ

غمبر واال یش راست بود، و پیها که در وعده یل بگو. آن کسیقرآن) از اسماع یدر کتاب (آسمان«

شگاه یداد، و در پ یاو همواره خانواده خود را به اقامه نماز و دادن زکات دستور م   د.بو یمقام

 .»ت بودیمورد رضاپروردگارش 
 داد تا نماز بخوانند؟  اهل و خانواده اسماعیل چه کسانی بودند که به آنها دستور می
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 فرماید:  می سوره طه است که خطاب به پیامبر ١٣٢و این آیه همچون آیه 

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب  .]۱۳۲[طه:  ﴾َهاَعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ةِ لصَّ

 .»آن ثابت و ماندگار باش هخود را به گزاردن نماز دستور بده و خود نیز به اقام هخانواد«
 - ل و یا حداقل شامل خدیجه -  در این آیه شامل همسران پیامبر» اهل«شکی نیست که واژه 

پس از   شود که جزء اهل بیت باشند، به این اعتبار که این سوره مکی است، اما امیرالمؤمنین می

 اند.  متولد شده ب ازدواج کرده و حسن و حسین ل فاطمه زهراهجرت با 

 و نیز خداوند فرموده: 

﴿ ٓ ا ن َولَمَّ
َ
ٓ  أ ۖ َذرۡ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ءَ ِ�ٓ  الُوطٗ  رُُسلَُنا َءۡت َجا �ٗ  ْ  إِنَّا َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  َ�َۡف  َ�  َوقَالُوا
وكَ  هۡ  ُمَنجُّ

َ
تََك مۡ ٱ إِ�َّ  لََك َوأ

َ
 .]۳۳[العنکبوت:  ﴾٣٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَۡت  َر�

ش لوط آمدند، لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد. یکه فرستادگان ما پ یهنگام «

م داد مگر یروان تو را نجات خواهین مباش! ما تو را و خانواده و پی(فرشتگان) گفتند: مترس و غمگ

 .»همسرت را که از ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بود
 مستثنی از جنس مستثنی منه است. 

 فرماید:  و قول خداوند که می

﴿ ِ�ۡ
َ
هۡ  فَأ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ  عٖ بِقِطۡ  لَِك بِأ دۡ  تَّبِعۡ ٱوَ  لِ �َّ

َ
َحدٞ  ِمنُ�مۡ  َتفِۡت يَلۡ  َوَ�  َرُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ مۡ ٱوَ  أ  ُضوا

 .]۶۵[الحجر:  ﴾٦٥ َمُرونَ تُؤۡ  ُث َحيۡ 

شان حرکت کن (تا آنان ینجا برو و در پس ایات را با خود بردار و از ا از شب خانواده ین در پاسیبنابرا«

ند و ناراحت و یاز شما به پشت سر نگاه نکند (تا عذاب قوم را نب ی) و کسیو به شتاب وادار یرا بپائ

 .»دیشود برو ی) به شما دستور داده میآسمان یشان نگردد) و به همان جا که (برابر وحیپر
 فرماید:  و خداوند می

هۡ  َ�ِِّ�  رَّبِ  ﴿
َ
ا ِ� َوأ يۡ  ١٦٩ َملُونَ َ�عۡ  ِممَّ هۡ  هُ َ�ٰ َ�نَجَّ

َ
ۡ�َ  ۥٓ لَهُ َوأ

َ
 .]۱۷۰-۱۶۹[الشعراء:  ﴾١٧٠ عِ�َ أ

اش را، همگی  پس او و خانواده. ی بخشیکنند، رها ام را از آنچه می مرا و خانواده !پروردگارا«

 .»میدیی بخشیرها
 فرماید:  و خداوند می

�َيۡ ﴿
َ
هۡ  هُ َ�ٰ فَأ

َ
تَهُ مۡ ٱ إِ�َّ  ۥٓ لَهُ َوأ

َ
 .]۸۳[األعراف:  ﴾٨٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَۡت  ۥَر�

 .»نابودشدگان گردید هاو را نجات دادیم، مگر همسرش را که او از جمل هپس ما (لوط) و خانواد«



 امامت در پرتو نصوص      412

 

 فرماید:  و خداوند می

�َيۡ ﴿
َ
ۥٓ فَأ ۡهلَُه

َ
رۡ َ�ُٰه َوأ تَُهۥ قَدَّ

َ
  .]۵۷[النمل:  ﴾٥٧َ�َٰها ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن إِ�َّ ٱۡمَر�

 .»ما (لوط) و خاندان او را نجات دادیم، بجز همسرش را که خواستیم او جزو باقیماندگان باشد«
 فرماید:  و خداوند می

َ�  ۦٓ ِمهِ لَِقوۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
تَدۡ  ١٢٤ َ�تَُّقونَ  �

َ
حۡ  َوتََذُرونَ  ٗ� َ�عۡ  ُعونَ �

َ
 ﴾١٢٥ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنَ أ

  .]۱۲۵-۱۲۴[الصافات: 

خوانید،  کنید؛ آیا بت بعل را به فریاد می ی خود نمی زمانی به قوم خود گفت: آیا پرهیزکاری را پیشه«

 .»سازید؟ و آیا بهترین آفرینندگان را رها می
ل و خانواده جزء اهفهماند که همسر هر شخصی  این آیات همگی با صراحت این موضوع را می

تََك مۡ ٱ إِ�َّ ﴿فرماید:  آن شخص است و نیازی به استدالل ندارند؛ دست کم اینکه می
َ
[هود:  ﴾َر�

تَُهۥ﴿. ]٨١
َ
 دلیل بر این موضوع است زیرا مستثنی از مستثنی منه است.  .]٥٧[النمل:  ﴾إِ�َّ ٱۡمَر�

 و خداوند فرموده: 

ۡت  اَب ۡ�َ ٱ تَبََقاسۡ ٱوَ ﴿ لۡ  ُدبُرٖ  مِن ۥقَِميَصهُ  َوقَدَّ
َ
ا َسّيَِدَها َفَياَو� ٓ  َما قَالَۡت  اِب� ۡ�َ ٱ َ�َ  ءُ َجَزا

َرادَ  َمنۡ 
َ
هۡ  أ

َ
ٓ  ًءاُسوٓ  لَِك بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َجنَ �ُسۡ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
  .]۲۵[یوسف:  ﴾٢٥ أ

خواست زودتر از در  یوسف میجستند، ( یشیگر پیکدیدند و) بر یدر (دو یهم) به سو ی(از پ«

وسف را یراهن ین حال و احوال،) پیکند. در ا یریخواست از خروج او جلوگ یخا میزلخارج شود و 

که به  یکس یزن برخوردند، (زن خطاب به شوهر خود) گفت : سزا ید، دم در به آقایاز پشت بدر

 .»ندیبب یا شکنجه دردناکیگردد  یا زندانیست که ین نیکند، جز ا یهمسرت قصد انجام کار زشت
گوید: جزا و پاداش کسی که به اهل تو  اینجا عزیز مصر است و اینک زلیخا میکه مخاطب در 

 اراده بد کند، چیست، اهل تو یعنی همسر تو. و این مشخص است. 

 فرماید: و خداوند می

ٰ  َولََقدۡ ﴿ ۡ ٱ مَ فَلَنِعۡ  نُوحٞ  َنانَاَدٮ هۡ  هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ  ٧٥ ُمِجيُبونَ ل
َ
 ﴾٧٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِب َكرۡ لۡ ٱ مِنَ  ۥلَهُ َوأ

  .]۷۶-۷۵[الصافات: 

رو) او را از اندوه یو او و افراد (پ. میری(دعا) پذیک و به راستی نوح ما را ندا داد، پس (ما) چه ن«

 .»میبزرگ نجات داد

 یافتگان نبوده، زیرا از خانواده ایشان نبوده است.  جزء نجات ÷هیچ کسی نگفته همسر نوح
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 فرماید: خداوند می

َ ٱ إِنَّ ﴿   ].۳۳عمران:  [آل ﴾٣٣لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  نَ َ�ٰ ِعمۡ  وََءاَل  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  وََءاَل  اَونُوحٗ  َءاَدمَ  َطَ�ٰٓ ۡص ٱ �َّ

 .»دیان برگزیم و آل عمران را بر جهانیبه راستی خدا آدم و نوح و آل ابراه«
 فرماید:  خداوند می

﴿ ٓ وُهمۡ  إِنَّا لُوٍط  َءاَل  إِ�َّ ۡ�َ  لَُمنَجُّ
َ
 .]۵۹[الحجر:  ﴾٥٩ عِ�َ أ

 .»دهیم را نجات می هاعضاء خانواد هلوط را که هم همگر خانواد«
 فرماید:  و خداوند می

ا﴿ ٓ  فَلَمَّ ۡ ٱ لُوٍط  َءاَل  ءَ َجا  .]۶۰[الحجر:  ﴾٦١ َسلُونَ ُمرۡ ل

 .»ش خانواده لوط رفتندیکه فرستادگان به پ یهنگام«
 فرماید:  و خداوند می

ْ ِمهِۦٓ َ�َما َ�َن َجَواَب قَوۡ ﴿ ۡخرُِجٓوا
َ
ْ أ ن قَالُٓوا

َ
ٓ أ نَاٞس  َءاَل لُوطٖ  إِ�َّ

ُ
ُهۡم � ّمِن قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ إِ�َّ

ُروَن �َ   .]۵۶[النمل:  ﴾٥٦َتَطهَّ

د، آنان مردمانی یرون کنیش بیگاه پاسخ قومش جز آن نبود که گفتند: خانواده لوط را از شهر خو آن«

 .»جو هستند زهیپاک
 فرماید:  می  خداوند

﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َحاِصًبا ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ َّيۡ  لُوٖط�  َءاَل  إِ�َّ   .]۳۴[القمر:  ﴾٣٤ �َِسَحرٖ  ُهمَ�ٰ �َّ

 .»میآنان را به هنگام سحر نجات داد ؛میگمان ما بر آنان جز خانواده لوط سنگبادی فرستاد بی«
 فهمانند که همسران داخل اهل بیت هستند،  این آیات و شواهد با صراحت به ما می

ً
مثال

شواهد   شوند و...، همچنین در سنت رسول الله در آل بیت ایشان داخل می  همسران پیامبر

در قصه   زیاد هستند بر اینکه همسران داخل آل بیت هر شخصی هستند، از جمله قول پیامبر

  نازل شدند، پیامبر ل المؤمنین عایشه صدیقه نور در مورد برائت ام هافک هنگامی که آیات سور

 . ١فرمود: حمد و ستایش تنها سزاوار آن خداوندی است که بدی را از ما اهل بیت دور کرد

و در روایتی آمده: حمد و ستایش تنها سزاوار آن خداوندی است که بدی را از ما اهل بیت دور 

                                           
: المیزان)، ۲/۷۶: (تفسیر القمی)، ۷۹/۱۰۴)، (۳۸/۳۰۲)، (۱۶۸-۱۵۵-۲۲/۱۵۴: (البحار)، ۱۲۵: (الخصال -١

 ). ۱/۷۷: (رالغرر و الدر)، ۳/۱۲۷: (البرهان)، ۳/۴۲۴: (الصافی)، ۳/۵۸۲)، (۱/۵۸۲: (الثقلین نور)، ۱۵/۱۰۴(
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 . این موضوع نیازی به نوشتن تعلیقات ندارد. ١کند می

دانند نه  می ل یات را در نکوهش عایشه صدیقهبسیار جای تعجب است که شیعه نزول این آ

گفت: ابراهیم   قبطیه را متهم به زنا کرد و به پیامبر هگویند: عایشه، ماری از تبرئه ایشان، و آنها می

 . ٢پسر تو نیست و فرزند جریح قبطی است

در هر   که باشد این قصه افک در اینجا مقصود و مراد ما نیست و آنچه در اینجا حائز اهمیت می

این دعا را در حق همسرش فرموده، حاال همسر   کند، که پیامبر صورت مقصود ما تحقق پیدا می

 مهم نیست.  ل باشد یا ماریه قبطیه ل عایشه

 شیعه در مورد عصمت ائمه  هعقید
 کنیم، ولی بگذارید ابتدا عقیده شیعه را در مورد عصمت بیان کنیم: اکنون بحث عصمت را شروع می

گوید: تمامی انبیا و فرستادگان و ائمه از مالئکه برتر هستند، آنها از هر پلیدی پاک و  می صدوق

کنند، خواه گناه کبیره باشد یا صغیره، و هیچگاه مرتکب گناه  منزه هستند و هیچگاه قصد گناه نمی

 . ٣شوند نمی

الله علیهم اجمعین)  اتگوید: اعتقاد ما در مورد انبیا و فرستادگان و ائمه و فرشتگان (صلو و می

گونه  این است که همگی معصوم هستند و از هرگونه پلیدی پاک و به دور هستند و آنها مرتکب هیچ

دهند، و هر  دهد، انجام می شوند، و آنچه که خدا به آنها دستور می گناهی اعم از کبیره و صغیره نمی

؛ و اعتقاد ما درباره آنها این است کسی عصمت آنها را نفی کند، بدرستی در مورد آنها جاهل است

که انبیا و ائمه و فرشتگان از همان ابتدای کارشان تا به انتها موصوف به صفت کمال و علم هستند و 

 . ٤توان آنها را به صفت نقص و جهل توصیف کرد در هیچ حالتی نمی

                                           
 ). ۲/۶۰۴: (تأویل اآلیات)، ۲۲/۱۶۸: (البحار -١

)، ۱۲۵: (الخصال)، ۲/۷۵: (تفسیر القمی)، ۷۹/۱۰۳)، (۳۸/۳۰۲)، (۱۵۵-۱۵۴-۳۵/۱۵۳)، (۲۰/۳۱۶: (البحار -٢

: الغرر و الدرر)، ۱۲۷-۳/۱۲۶: (البرهان)، ۳/۴۲۳: (الصافی)، ۳/۵۸۱: (نور الثقلین)، ۱۰۳-۱۵/۸۹: (میزانـال

اند، از جمله نگاه کن به  )، و برخی از شیعه در این زمنیه کتاب مستقلی را تألیف کرده۵۸۰: (الشرائع علل)، ۱/۷۷(

 نگاه  ، تألیف جعفر مرتضی عاملی و یا برخی از شیعه در این زمینه بحث مستقلی نوشتهكاإلفکتاب: حدیث 
ً
اند: مثال

 ) حاشیه، و غیره. ۷۹/۱۰۴: (البحارکن: 

 ). ۱۱۹: (غرر الحکم)، ۱/۱۹: (إرشاد القلوب)، ۱۰/۳۹۳: (البحار)، ۶۲۰: (لی الصدوقأما -٣

)، ۲۸( قصص األنبیاء: تألیف جزائری)، ۲۵/۲۱۱)، (۱۷/۹۶)، (۱۱/۷۲)، البحار: (۹۹اعتقادات صدوق: ( -٤

 ). ۱۵۸: (اإلمامیة: تألیف زنجانی عقائد
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صغیره یا کبیره از  گونه گناهی اعم از گوید: نه قبل از نبوت و نه پس از آن، هیچ الهدی می علم

 . ١زند آنها سرنمی

الله علیهم) در حال نبوت و امامت معصوم  گوید: انبیا و ائمِه پس از انبیا (صلوات مفید می

 . ٢زند ره و نه صغیره از آنها سرنمیهستند و نه گناه کبی

و پس از  گوید: شیعه امامیه اجماع دارند بر اینکه انبیا و ائمه قبل از نبوت و امامت مجلسی می

آن، از گناه کبیره و صغیره عمدی و اشتباهی و به صورت فراموشی هم معصوم هستند، و از همان 

 . ٣از هرگونه گناهی معصوم هستند ابتدای والدت تا به هنگام مالقات با خداوند

 . ٤و این مسئله را جزء بدیهیات و مسلمات مذهب شیعه امامیه دانسته است

گونه  شیعه امامیه بر عصمت ائمه از گناه کبیره و صغیره متفق هستند، هیچگوید: بدان که  سپس می

 . ٥زند گناهی، نه به صورت عمدی، فراموشی، تأویالت اشتباهی و نه به صورت سهو از آنها سرنمی

گوید: معتقد هستیم که امام مانند پیامبر است، لذا واجب است که از هر گونه بداخالقی  مظفر می

ه صورت آشکار و چه به صورت پنهان، از همان دوران کودکی تا به هنگام مرگ، اعم از و رذائل، چه ب

 . ٦عمدی و یا اشتباهی، معصوم باشد، چنانکه از سهو و خطا و فراموشی هم معصوم است

ای که ما را از  بقیه شیعه امامیه بر این باور هستند، و این اندازه که ذکر نمودیم کافی است، بگونه

 کند.  نیاز می ی اقوال آنها بیذکر تمام

 بیان معنی کلمه الرجس (پلیدي) 

هاشان در مورد   دلیلی برای گفته» التطهري«پندارند که نفی کردن پلیدی در آیه  شیعه چنین می

 گناهی امامان است.  بی

باشد که در این کتاب جای ذکرشان  های عقلی بسیاری موجود می در رد این پندار صورت

وار نصوصی را که داللت بر خالف این گفته دارند، خواهیم آورد  ما به زودی و خالصهنیست، ولی 

                                           
 ). ۲: (تنزیة األنبیاء -١

 ). ۱۷/۹۶: (البحار، )۶۰: (تصحیح االعتقاد -٢

 ). ۲۵/۳۵۰)، (۱۷/۱۰۸: (البحار -٣

 ). ۱۱/۹۱: (البحار -٤

 ). ۲۵/۲۰۹)، (۱۱/۹۰: (البحار -٥

 ). ۹۱: تألیف رضا مظفر: (عقائد اإلمامیة -٦
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رساند و قبل از آن سخنانمان را با بیان معنی کلمه  و آنچنانکه خواهید دید این کار ما را به مقصود می

نماییم که موضوع بحثمان است،  آمده شروع می» التطهیر« هبه معنی پلیدی که در آی» الرجس«

 گوییم:  پس می

 در قرآن در مواضع متعددی آمده، از جمله: فرموده خداوند متعال: » الرجس«کلمه 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�ََّما ا  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ  ].۹۰: ة[المائد ﴾٩٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ

باشند، پس از  ای مؤمنان! شراب خوارگی و قماربازی و بتان و تیرها پلیدند و عمل شیطان می«

 .»پلیدی دوری کنید تا اینکه رستگار شوید
 و فرموده خداوند: 

ُ ٱ َعُل َ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ �َّ  .]۱۲۵[األنعام:  ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ

 .»دهد آورند، قرار می مان نمیینسان ناپاکی را بر کسانی که ایو خداوند بد«
 :و خداوند فرموده

ٓ  قُل﴿ ِجدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ًما إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ٓ  ۥٓ َعُمهُ َ�طۡ  َطاِع�ٖ  َ�َ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َتةً َميۡ  يَُ�ونَ  أ

َ
 اَدمٗ  أ

سۡ  وۡ  ُفوًحامَّ
َ
  .]۱۴۵[األنعام:  ﴾ٌس رِجۡ  ۥفَإِنَّهُ  ِخ�ِ�رٖ  مَ �َۡ  أ

ابم، مگر ی یحرام نم یا را بر خورنده یزیشده است، چ یغمبر!) بگو : در آنچه به من وحیپ ی(ا«

زده، درنده  گشته، شاخ وان خفه شده، پرتیز و آنها عبارتند از :) مردار، (همچون حی(چهار چ

ان ینشده.) و خون روان (نه بسته همچون جگر و سپرز و خون مانده در م یشرعخورنده، ذبح 

 .»بدن) هستند ی(و مضّر براک نها ناپایکه همه اک عروق، که مباح است)، و گوشت خو
 و فرموده خداوند:

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مَعلَيۡ  َوَ�عَ  قَدۡ  قَاَل ﴿  .]۷۱[األعراف:  ﴾وََغَضٌب  ٞس رِجۡ  رَّ

 .») پروردگارتان بر شما مقرر شده است عذاب و خشمی از (سویق یگفت: به تحق«
 و فرموده خداوند:

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

 ].۹۵: بة[التو ﴾ٞس رِجۡ 

به خداوند سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر  هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما«

 .»گمان آنان پلیدند کنید؛ از ایشان دوری گزینید، بی
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 و مانند فرموده خداوند:

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َرٞض  قُلُو�ِهِم ِ�  �َّ  ].۱۲۵: بة[التو ﴾ۡ◌ ِسهِمرِجۡ  إَِ�ٰ  ًسارِجۡ  ُهمۡ فََزاَد�ۡ  مَّ

ن یا یقرآن، به جا یها از سوره یا (نفاق) است، (نزول سوره یماریشان بیکه در دلها یو اّما کسان«

 .»دیافزا یبر خباثتشان م یشود)، خباثت یدیت جدیه تربیبه کالبدشان دمد و ما یا که روح تازه
 و فرموده خداوند:

ن ٍس ِ�َفۡ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ِمنَ تُؤۡ  أ ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ َعُل َو�َجۡ  �َّ  ﴾١٠٠ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

 .]۱۰۰[یونس: 

آن تالش کند و)  ید و برایدا نمایش پین که (بدان گرایاورد، مگر ایمان بیتواند ا ینم یچ کسیه«

مان رو نکند و یکه به ا یّسر سازد. اّما کسیاو م یمان را برایخدا اجازه دهد (و اسباب و وسائل ا

نباشد، او مستحّق خشم و عذاب خدا است،) و ش یه فکر و خرد خویحاضر به استفاده از سرما

ر نم یم یب کسانیخدا عذاب را نص
ّ
ل و تفک

ّ
 .»دورزن یسازد که تعق

 و فرموده خداوند:

ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ مِنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل قَوۡ  َتنُِبوا   .]۳۰[الحج:  ﴾لزُّ

 .»دیدروغ دور ماند و از سخن (شهادت) یدی بتان احتراز کنیپس از پل«

بر عصمت وجود نداشت، آنچنانکه » الرجس«در آیاتی که آوردیم دلیلی بر حمل مفهوم کلمه 

 کنند. ادعا می» التطهري«اینان در آیه 

هایمان است، از جمله: قول امام  اند، مؤید گفته روایاتی که شیعه در این مورد از ائمه نقل کرده

 : خداوند متعال هصادق در مورد فرمود

َما﴿ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
  .]۳۳[األحزاب:  ﴾ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 . ١همان شک است» الرجس«که امام صادق گفته: کلمه 

کنیم و در روایتی: در  و باقر گفته: رجس همان شک است، به خدا در خدایمان تردید نمی

 . ٢کنیم هرگز تردید نمی -دینش  دینمان، و در دیگری: در خداونِد به حق و

                                           
: البرهان)، ۷۲/۱۵۲)، (۷۶/۳۰)، (۳۵/۲۰۸)، (۲۳/۲۰۸)، (۱۹/۲۸۷: (البحار)، ۱۳۸: (معانی األخبار -١

 ). ۱/۵۳۳: (البرهان)، ۱/۴۰۶: (العیاشی)، ۲۷۴-۴/۲۷۳: (نور الثقلین)، و همچنین نگاه: ۳/۳۲۱(

)، ۵۷۳: (أمالی الطوسی)، ۷۲/۱۵۲)، (۵۷/۱۴۱)، (۳۵/۲۱۲)، (۲۳/۲۰۳)، (۱۰/۱۳۹: (البحار)، ۱/۲۷۷: (العیاشی -٢

 ). ۱۱۲۹)، (۴/۲۷۷)، (۲/۱۷۱: (نور الثقلین)، ۱/۲۸۸: (الکافی)، ۳۱۶-۳۱۰-۳/۳۰۹)، (۱/۳۸۵: (البرهان
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ُ ٱ َعُل َ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ �َّ   .]۱۲۵[األنعام:  ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ

 .»آورند سازد که ایمان نمی کسانی می هبدین منوال خداوند عذاب را بهر«
 . ١گفت: آن شک است

آیا در این روایات و آیات آنچه مستوجب گفتن عصمتی که شیعه در مورد امامان خود 

 شود؟ بدون شک آنها از این تأویل دوری خواهند گزید.  پندارند، مشاهده می می

که مواردی را ذکر کنیم که با این عصمت وهمی منافات داشته  بینیم مگر این ای نمی لذا چاره

باشد، و بر توست که  نیازی از هر کالمی و خالصی از هر دشمنی می بیاین موجب   باشد، زیرا که

 بعد از آن، خود حکم و داوری را انجام دهید. 

 روایاتی از طریق شیعه که منافی عصمت انبیا است 
در تبلیغ  ‡ گویند: انبیا کنیم به اینکه مذهب اهل حق بر آن است که می قبل از هر چیز اشاره می

رسالت معصوم هستند و همچنین از کبائر و اصرار بر صغائر و از آنچه ُمخل شرف و مردانگی 

  از آن توبه  بال فاصله  زند که گناهان صغائر از آنها سر می  بسا که  اند، اما چه است، معصوم بوده

بهتر از زمان   شوند که ار میاز چنان حالتی برخورد  ورزند و بعد از توبه نمایند و بر آن اصرار نمی می

باشد... و این همان قول حق است: زیرا با کتاب خدا بدون گذر از  می  قبل از وقوع در آن گناه صغیره

 نصوص یا ظلم در تأویل موافقت است، از جمله دالیل این عقیده: 

 .]۱۲۱[طه:  ﴾َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿

 .»ی نمود و گمراه شدو آدم از پروردگارش نافرمان«
 :  اش به موسی و فرموده

 ﴾١٦ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ َ�ُ  َ�َغَفرَ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱفَ  ِ� َ�فۡ  ُت َظلَمۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿
 .]۱۶[القصص: 

ا که او یامرز. آن گاه (خداوند) او را آمرزیمن به خود ستم کردم، مرا ب !گفت: پروردگارا«
ّ

د. حق

 .»مهربان استو آمرزنده 
 

                                           
نور )، و همچنین نگاه ۱/۵۵۰: (الصافی)، ۱/۵۵۲: (البرهان)، ۷۲/۱۲۸: (البحار)، ۱/۴۰۶: (تفسیر العیاشی -١

 ). ۲۸۶-۲/۱۳۸: (الثلقین
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 :اش از پیامبر اسالم و فرموده

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ َغۡ  ١ امُّ ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ رَ  َوَما بَِك َذ� ِمن َ�َقدَّ خَّ
َ
 ﴾تَأ

  ].۲-۱[الفتح: 
خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ایم، هدف این بود که  ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته«

 .»ببخشاید

َهاَ�ٰٓ ﴿و :  ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
 .]۱[التحریم:  ﴾ِجَك َ�ٰ أ

به دست آوردن خشنودی  برایت حالل کرده است، یزی را که خداوند برایچرا چ !امبریای پ«

 .»داری؟ همسرانت، حرام می

ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ ﴿ َحقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  .]۳۷[األحزاب:  ﴾هُ َشٮ

 .»تر است تا از او بترسی و از مردم ترسیدی در حالی که خداوند شایسته«

ا﴿ يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  �مَّ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ  .]۶۸[األنعام:  ﴾لِِم�َ ل�َّ

 .»نیاد آوردن با گروه ستمکاران منشیطان تو را به فراموشی اندازد، بعد از یو اگر ش«

داللت دارند، پس وقوعشان از  ‡ و غیر این آیات بسیارند و همگی بر وقوع صغائر از انبیاء

کردند و حالشان بعد از توبه بهتر از زمان قبل از وقوع  ائمه من باب اولی است. و اما از آن توبه می

 شد. در گناه صغیره می

 وار از آنچه در این شأن از شیعه آمده:  این خالصه مذهب اهل حق است، و اینک بیانی خالصه

کنیم و با ذکر  اند، شروع می آورده ‡ نچه شیعه در شأن انبیاسخنان خود را با ذکر بعضی از آ

 نماییم: شروع می  آدم

 در مورد فرموده خداوند متعال: 

 .]۱۲۱[طه:  ﴾َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿

 .»و آدم از پروردگارش نافرمانی نمود و گمراه شد«
راند، پس هنگامی که  سخن میگویش عربی   شیعه از صادق روایت کردند که گفت: آدم به

هایش، زمین و کشتگاه را بر او عرضه نمود و  نافرمانی پروردگارش نمود، به جای بهشت و نعمت

 . ١زبانش از عربی به سریانی تغییر یافت

                                           
 ). ۱۱/۵۶: (البحار)، ۲۶۴: (االختصاص -١
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شوند، به نزد  شود و مردم محشور می که گفته: هنگامی که قیامت برپا می  و از ایشان گزارش شده

یند: تو پدرمان و پیامبری، لذا از خدایت بخواه تا بین ما حکم کند، اگرچه گو آیند و می آدم می

شناسم خدا مرا با دست خود ساخته و بر  گوید: من شما را نمی پایانش به سوی آتش باشد، او می

 . ١عرشش حمل نمود و مالئک برایم سجده بردند سپس مرا فرمان داد و نافرمانیش کردم

 : و در مورد فرموده خداوند

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  ِمن َءاَدمُ  َ�َتلَ�َّ  ]. ۳۷: ة[البقر ﴾هِ َعلَيۡ  َ�َتاَب  تٖ َ�َِ�ٰ  ۦرَّ

 .»آن گاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت، سپس خداوند از او در گذشت«
به ارواح امامان و جایگاه آنها در بهشت نگاه کرد و به   گفته: آدم  اند که از صادق نقل کرده

 . ٢آنها حسودی ورزید و آرزوی جایگاه آنان را نمود

و در روایت است: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی آدم را در بهشت سکنی گزید، برایش 

ید، سپس را ترسیم نمود، آدم به آنها حسودی ورز  و فاطمه و حسن و حسین و علی  چهره نبی

هایش از او فراری شدند، آن هنگام از  والیت بر او عرضه شد که آن را انکار کرد، پس بهشت و برگ

، علی، فاطمه،  حسادتش به خدا توبه نمود و به والیت اقرار نمود و در حق آن پنچ تن (محمد

 حسن و حسین) دعا نمود. که آن فرموده خداوند در مورد اوست: 

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  ِمن َدمُ َءا َ�َتلَ�َّ  ].۳۷: ة[البقر ٣﴾ٖ◌ تَ�َِ�ٰ  ۦرَّ

 :  اند، از جمله و همچنین به آیات دیگری رجوع کن که در شأن آدم و حوا (علیهما السالم) آمده

ِيٱ ُهوَ ﴿ ۖ إَِ�ۡ  ُ�نَ لِيَسۡ  َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  وََجَعَل  ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ ا َها  فَلَمَّ
 ٰ ٮ ٓ  ۦۖ بِهِ  َ�َمرَّۡت  اَخفِيفٗ  ً� َ�ۡ  َ�َلَۡت  َهاَ�َغشَّ ا �ۡ  فَلَمَّ

َ
َعَوا َقلَت� َ ٱ دَّ  َتَناَءاتَيۡ  لَ�ِنۡ  َر�َُّهَما �َّ

َُكوَ�نَّ  الِحٗ َ�ٰ  ٰ ٱ ِمنَ  �َّ ٓ  ١٨٩ ِكرِ�نَ ل�َّ ا ٰ  فَلَمَّ ٓ  ۥَ�ُ  َجَعَ�  الِحٗ َ�ٰ  ُهَماَءاتَٮ �َ ٓ  ءَ ُ�َ  �ِيَما
 ٰ ۚ َءاتَٮ ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ  ُهَما ا �َّ  .]۱۹۰-۱۸۹[األعراف:  ﴾١٩٠ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

د، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا یجنس آفریک است که شما را از  یاو آن کس«

فاق می(بس یند. ولیاسایشوهران در کنار همسران ب
ّ
که شوهران با همسران  یافتد که) هنگام یار ات

با آن روزگار را بسر  یدارند و به آسان ین) برمی(به نام جن یکنند، همسران بار سبک یم یزش جنسیآم

                                           
 ). ۸/۴۵: (البحار)، ۳/۲۰۸: (نور الثقلین)، ۲/۴۳۹: (البرهان)، ۲/۳۳۳: (العیاشی -١

 ). ۱۶/۳۶۲)، (۱۷۴-۱۱/۱۶۵: (البحار)، ۱۷۰: (عیون األخبار)، ۳۸/۴۲: (معانی األخبار -٢

 ). ۱۱/۱۸۷: (البحار)، ۱/۸۷: (البرهان)، ۱/۵۹: (تفسیر العیاشی -٣
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دارند و  یاد میخود را فر یشود، شوهران و همسران خدا ین میکه بار آنان سنگ یبرند. اّما هنگام یم

اّما    .م بودیاز زمره سپاسگزاران خواه یبه ما عطاء فرمائ یا ستهیند : اگر فرزند سالم و شایگو یم

اء و یل : قبور اولی(از قب یزهائیبدانان داد، در دادن آن، چ یا ستهیو شا که خداوند فرزند سالم یوقت

سازند، و خدا بس باالتر از آن است که همسان  یصلحاء، و اشخاص و اصنام) را انباز خدا م

 .»شان شودیا یانبازها

﴿ ٰ ٓ  ُهَماَونَاَدٮ لَمۡ  َر�ُُّهَما
َ
�  ۡ�

َ
َجَرةِ ٱ ُكَماتِلۡ  َعن َهُكَما� قُل لشَّ

َ
ٓ  َوأ يۡ ٱ إِنَّ  لَُّكَما  لَُكَما نَ َ�ٰ لشَّ

بِ�ٞ  َعُدوّٞ   .]۲۲[األعراف:  ﴾مُّ

پروردگارشان فریاد زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن «

 .»آشکارتان است
پروایی شیعه را دریابید که برای  باید در این آیات تأمل نمایید تا بی -برادر خواننده  -اکنون ای  

دهند؛ آری این تأویل با فصاحت قرآنی که  کاری را انجام می  خواهند، چه تأویل آیات طبق آنچه می

 ارتباطی دارد؟   به زبان عربی مبین آمده، چه

اند: آدم وقتی کوتاهی  اش از باقر روایت نموده اشتباه و فراموشی  هو از جمله روایات دیگر: راجع ب

 ÷ ) سال از عمرش را به او بخشید، پس هنگامی که عمر آدم٣٠را دید، سی (  عمر داود
) سال از ٣٠به او گفت: ای فرشته مرگ! سی ( ÷ بسرآمد و فرشته مرگ برای قبض روحش آمد، آدم

شد،  او گفت: ای آدم! آیا هنگامی که اسماء و سن پیامبران بر تو عرضه عمرم باقی مانده، فرشته مرگ به 

آورم. فرشته مرگ به  گفت: به یاد نمی ÷ آن را به فرزندت داود ندادی و از عمر خود کم ننمودی؟ آدم

نخواستی که آن را برای داود ثبت کند و از عمر تو کم   او گفت: ای آدم! انکار مکن، آیا از خداوند

 یادم آمد.  پس در زبور برای داود ثبت شد و در ذکر از عمر تو کم گشت؟ آدم گفت: اکنون بهکند، 

به   نمود. پس در آن روز خداوند آمد و اال انکار نمی باقر گفته: آدم راستگو بود، به یادش نمی 

موشی آدم و ها و معامالتشان را تا زمان مورد نظر بنویسند، بخاطر فرا بندگان دستور فرمود: که قرض

 . ١انکار آنچه قرار داده بود

گردد و مردم  اند که گفت: وقتی قیامت برپا می از صادق روایت نموده  و در داستان نوح

کند،  راهنمایی می ÷ آنها را به سوی نوح ÷ آیند و آدم می ÷ شوند: مردم نزد آدم حشر می

گوید: شما را  گویند: از خدایت بخواه بین ما حکم کند، اگرچه به سوی آتش هم باشد. می پس می

                                           
 ). ۲/۸۱: (کشف الغمة)، ۲۵۹-۱۱/۲۵۸)، (۴/۱۰۲: (البحار)، ۱۸۵: (علل الشرائع -١
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  .١ام است ام: فرزندم یکی از افراد خانواده گفته شناسم و من توان چنین درخواستی را ندارم، چون من  نمی

 :  فرموده  است که  اشاره به قول خداوند

�َّهُ  وحٞ نُ  َونَاَدىٰ ﴿ هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ  َ�َقاَل  ۥرَّ
َ
نَت  قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

َ
حۡ  َوأ

َ
 َ�مُ أ

هۡ  ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ  ُنوحُ َ�ٰ  قَاَل  ٤٥ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
َ
 َما نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  لِٖح� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ  لَِكۖ أ

ٓ  ٌمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 .]۴۶-۴۵[هود:  ﴾٤٦ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ن یات راست پسرم از خاندان من است و البته وعده !و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا«

کار  )ست، به راستی او (مرتکبیاو از خاندانت ن !گفت: ای نوح. ن داورانییاست و تو بهتر

از  )دهم که (مبادا اه که به آن علم نداری. من به تو پند میزی را از من مخویست است، پس چیناشا

 .»نادانان باشی

 نقل کرده که فرمود: ÷ باز خداوند از قول نوح

ٓ  رَّبِ  قَاَل ﴿ ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
نۡ  بَِك  أ

َ
ۡ�  أ

َ
 ِ�ٓ َ�ۡ َوتَرۡ  ِ�  فِرۡ َ�غۡ  ��َّ  ٞمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِ�  َس لَيۡ  َما لََك  َٔ أ

ُ�ن
َ
 .]۴۷[هود:  ﴾٤٧ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

زی را بخواهم که به آن علم ندارم. و اگر مرا ینکه از تو چیبرم از ا من به تو پناه می ا!گفت: پروردگار«

 .»انکاران خواهم بودیاوری از زیامرزی و به من رحمت نین
 فرموده:   ی ذیل که خداوند در تفسیر آیه  و راجع به ابراهیم

 . ]۸۹-۸۸[الصافات:  ﴾٨٩ َسقِيمٞ  إِّ�ِ  َ�َقاَل  ٨٨ �ُُّجومِ ٱ ِ�  َرةٗ َ�ظۡ  َ�َنَظرَ ﴿

 .»سپس نگاهی به ستارگان انداخت و گفت من ناخوش هستم«
  اند که در مورد داستان حشر مردم در روز قیامت و رفتنشان به سوی ابراهیم از صادق نقل کرده

شناسم و من یارای چنین امری ندارم، چون من  گوید: شما را نمی برای شفاعت گفته: و ابراهیم می

 . ٢ام: من ناخوش هستم گفته

اند: عرفات به این خاطر عرفات نامیده شد که ابراهیم در آن به گناهش  و از او روایت نموده

 . ٣اعتراف کرد

                                           
 ). ۸/۴۵: (البحار) ۳/۲۰۸: (نور الثقلین)، ۲/۴۳۹: (البرهان)، ۲/۳۳: (العیاشی -١

 منابع گذشته.  -٢

 ). ۹۹/۲۵۳)، (۱۲/۱۰۸: (البحار)، ۱۵۰: (علل الشرائع -٣
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ی گرفتن روح نزد ابراهیم آمد که ابراهیم از مرگ و باز از ایشان روایت شده که: فرشته مرگ برا

 . ١خوشش نیامد

 کنید:   ی ذیل مراجعه به تفسیر آیه  و برای کسب اطالع بیشتر در مورد شأن حضرت ابراهیم

ا﴿ ۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َجنَّ  فَلَمَّ ۖ َكبٗ َكوۡ  رََءا ُل �َّ �  َذاَ�ٰ  قَاَل  ا ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ِحبُّ  َ�ٓ  قَاَل  أ

ُ
 ٧٦ فِلِ�َ �ٱ أ

ا �  َذاَ�ٰ  قَاَل  بَازِٗ�  َقَمرَ لۡ ٱ رََءا فَلَمَّ ٓ  َرّ�ِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
ُ�وَ�نَّ  َرّ�ِ  ِدِ� َ�هۡ  لَّمۡ  لَ�ِن قَاَل  أ

َ
 ِمنَ  َ�

آٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ   .]۷۷-۷۶[األنعام:  ﴾٧٧ّلِ�َ لضَّ

اما هنگامی که ای را دید، گفت این پروردگار من است،  هنگامی که شب او را دربرگرفت ستاره«

کنندگان را دوست ندارم و هنگامی که ماه را در حال طلوع دید گفت:  غروب کرد، گفت: من غروب

این پروردگار من است؛ ولی هنگام که غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند بدون 

ت: این پروردگار قوم گمراه خواهم بود، هنگامی که خورشید را در حال طلوع دید، گف هشک از زمر

گمان من از آنچه انباز خدا  من است بزرگتر است، اما هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم من! بی

 .»کنید، بیزارم می
 و فرموده خداوند:

ْ قَالُوٓ ﴿ نَت  ا
َ
 لُوُهمۡ  َٔ فَۡ�  َذاَ�ٰ  َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ  بَۡل  قَاَل  ٦٢ هِيمُ َ�ٰ إِبۡ َ�ٰٓ  لَِهتَِنا� َذاَ�ٰ  َت َ�َعلۡ  َءأ

ْ  إِن   .]۶۳-۶۲[األنبیاء:  ﴾٦٣ يَنِطُقونَ  َ�نُوا

ای؟ گفت: شاید این بت بزرگ چنین  گفتند: آیا تو ای ابراهیم! این کار را بر سر خدایان ما آورده«

 .»توانند صحبت کنند کاری را کرده باشد، پس این مسأله را از آنها بپرسید، اگر می
 و فرموده خداوند:

رِِ�  َرّبِ ﴿
َ
ۡ ٱ تُۡ�ِ  َف َكيۡ  أ � َموۡ ل وَ  قَاَل  َ�ٰ

َ
َطۡ  ِ�نَوَ�ٰ  بََ�ٰ  قَاَل  ِمن� تُؤۡ  لَمۡ  أ  ﴾ِ� قَلۡ  َم�ِنَّ ّ�ِ

 ].۲۶۰: ة[البقر

ای؟  اوردهیمان نیا ایفرمود: آ )کنی؟ (خداوند چگونه مردگان را زنده میکه به من بنما  !پروردگارا«

 .»ردیدلم آرام گ ) خواهم گفت: چرا. ولی (می

�ِيهِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َفارُ تِغۡ سۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿و: 
َ
وۡ  َعن إِ�َّ  ِ� ٓ  ِعَدةٖ مَّ ا إِيَّاهُ  وََعَدَها َ  فَلَمَّ نَّهُ  ۥٓ َ�ُ  تَبَ�َّ

َ
 ۥ�

ِ  َعُدوّٞ  َّ ِ�ّ  
َ
أ ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إِنَّ  هُۚ ِمنۡ  َ�َ�َّ َّ�

َ
 ].۱۱۴: بة[التو ﴾١١٤ َحلِيمٞ  هٌ َ�

                                           
 ). ۱۲/۷۹: (البحار)، ۲۴: (علل الشرائع -١
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ای که با او کرده بود.  نبود جز از روی وعده )چ روییهم برای پدرش (از یو آمرزش خواهی ابراه«

 و م دردمندیبی گمان ابراه ،زاری جستیش آشکار شد که او دشمن خداست، از او بیپس چون برا

 .»بردبار بود
 و فرموده خداوند:

ٰ  َ�َلِيمٌ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إِنَّ  ٧٤ لُوٍط  مِ قَوۡ  ِ�  ِدُ�َايَُ�ٰ ﴿ َّ�
َ
ٞ أ نِيٞب  ه عۡ  هِيمُ َ�ٰ إِبۡ َ�ٰٓ  ٧٥ مُّ

َ
 َ�نۡ  رِۡض أ

ٓ  قَدۡ  ۥإِنَّهُ  َذ�ٓۖ َ�ٰ  مۡ  ءَ َجا
َ
  .]۷۶-۷۴[هود:  ﴾٧٦ ُدو�ٖ َمرۡ  َ�ۡ�ُ  َعَذاٌب  َءا�ِيِهمۡ  ��َُّهمۡ  َرّ�َِكۖ  رُ أ

) رفت و او را بشارت آمد، درباره قوم لوط شروع به مجادله  رونیم (بی) ابراه پس چون ترس از (دل«

ن (چون و چرا) در گذر. یاز ا !میم:) ای ابراهیگفت. (توبه کار بود و دردمند، م بردباریابراه. با ما کرد

 .»شان عذابی بی بازگشت خواهد آمدیده است و به راستی برایکه عذاب پروردگارت در رس
 :و برادرانش در خصوص فرموده خداوند  و در مورد قصه یوسف

ِ ٱ َمَعاذَ  قَاَل ﴿ ن �َّ
َ
  أ

ۡ
ٓ  ۥٓ عِنَدهُ  َعنَاَمَ�ٰ  نَاوََجدۡ  َمن إِ�َّ  ُخذَ نَّأ  ].۷۹[یوسف:  ﴾٧٩ لُِمونَ لََّ�ٰ  اإِذٗ  إِ�َّا

م، که ما آن گاه ستمکار یم، نگه داریا افتهیمان را نزد او یگفت: پناه بر خدا، که جز کسی را که کاال«

 .»م بودیخواه
بود تا راه را برایش ای برای عزیز مصر فرستاد که در آن از او خواسته  اند: یعقوب نامه شیعه گفته

گوید: چه  آزاد بگذارد. پس جبرئیل بر یعقوب نازل شد و به وی گفت: ای یعقوب! خدایت به تو می

اید؟ یعقوب گفت: خداوندا! جهت  هایی مبتال کرد که برای عزیز مصر نوشته کسی تو را به مصیبت

را از  تواند آن یر از من میفرمود: آیا کسی غ  عقوبت و تأدیب مرا بدان مبتال گرداندی. خداوند

غیر از تو کسی را برای حل مشکالتم   که  شما بزداید؟یعقوب در پاسخ گفت: خداوندا! البته

هایت به غیر من شکایت کردی  بینم. خداوند فرمود: از من شرم ننمودی هنگامی که از مصیبت نمی

دایا از تو طلب بخشش و از من مدد نخواستی و شکایت را به غیر من نمودی؟ یعقوب گفت: خ

آورم.  کنم و شکایت پریشان حالی و اندوه خود را تنها و تنها به سوی تو می نمایم و توبه می می

خداوند فرمود: ای یعقوب! اینک بخشش من به تو و پسران خطاکارت در رعایت ادب با من، رسید، 

کردی و به سوی  شش میکردی و از من طلب بخ هایت به من شکوه می اگر در هنگام نزول مصیبت

کردم، اما شیطان ذکر مرا از یاد تو برد و  نمودی، آن بالیا را بعد از تقدیرشان از تو دور می من توبه می

 . ١در نتیجه از رحمتم ناامید شدی

                                           
 ). ۱۲/۳۱۴: (البحار)، ۳/۴۲: (الصافی)، ۲/۲۶۵: (البرهان)، ۲/۲۰۲: (العیاشی)، ۲/۴۵۷: (نورالثقلین -١
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اند که یوسف در زندان به خداوند شکوه نمود و  از رضا روایت نموده و شیعه در مورد یوسف

جرمی مستحق زندان شدم؟ خداوند وحی فرمود: خودت زندان را اختیار  در آن هنگام گفت: به چه

خوانند. چرا نگفتی:  کردی آن هنگام که گفتی: خدایا! زندان برایم بهتر است از آنچه مرا بسوی آن می

 . ١خوانند؟ بخشش برایم بهتر است از آنچه مرا به آن می

 و در زندان به دوستش گفت: 

ِ  ِعندَ  ِ� ُكرۡ ذۡ ٱ﴿  .]۴۲[یوسف: ﴾ َك َرّ�
 .»مرا نزد اربابت بیاد بیاور«

ای به  اند: جبرئیل بعد از این گفته، پیشش آمد و با پا چنان ضربه که شیعه در مورد آن روایت کرده

بینی؟ گفت: سنگ  زمین زد که زمین تا طبقه هفتم باز شد. گفت: ای رسول! نگاه کن که چه می

بینم. گفت:  بینی؟ گفت: کرم کوچکی را می گفت: چه میبینم. پس سنگ را شکافت و  کوچکی می

گوید: در اعماق طبقه  رساند؟ گفت: خدا. جبرئیل گفت: پروردگارت می چه کسی به او رزق می

ام؟  داری که تو را فراموش کرده ام، آیا گمان می هفتم زمین و در میان این سنگ کرم را فراموش نکرده

ات چند سالی در  نزد (رّبت) ببر. باید به خاطر این گفته  مرا به  تا جائی که به دوستت گفتی: شکوه

زندان بمانی. پس یوسف چنان گریه کرد که گیاهان به حالش گریستند، زندانیان از این کار ناراحت 

شدند و با او قرار گذاشتند که یک روز بگرید و روز بعد سکوت کند. او در روزی که سکوت 

  .٢کرد، حال بدتری داشت می

به یوسف گفت: آیا تو را محبوب پدرت نکردم و تو را در زیبایی  و در روایت است که خداوند

ات را  بر سایر مردم برتری ندادم؟ آیا مکر زنان را از تو دور نکردم؟ پس چه چیزی سبب شد که خواسته

 . ٣دان بمانبا مخلوق درمیان بگذاری و با من مطرح ننمایی؟ پس بخاطر آنچه گفتی چند سالی در زن

فرمود: از برادرم یوسف متعجب شدم که چگونه از مخلوق مددخواهی   اند: محمد شیعه گفته

 کرد نه از خالق. 

 . ٤ماند در زندان نمی  گفت، هرگز آن اندازه در روایتی آمده: اگر آن جمله را نمی

                                           
 ). ۳/۱۹: (الصافی)، ۲/۲۶۸: (البرهان)، ۱۲/۲۴۶: (البحار)، ۲/۴۲۴: (نور الثقلین)، ۱/۳۴۴: (تفسیر القمی -١

 ). ۵/۳۵۹( مجمع البیان)، ۲/۴۲۷: (نور الثقلین)، ۷۱/۱۵۰)، (۱۲/۳۰۲البحار: ( )،۲/۱۷۷: (تفسیر العیاشی -٢

)، ۷۱/۱۱۳)، (۳۰۲-۳۰۱-۲۴۶-۱۲/۲۳۰: (البحار)، ۲/۴۲۷: (نور الثقلین)، ۲/۱۸۸: (تفسیر العیاشی -٣

 ). ۲/۲۵۴: (البرهان)، ۴/۱۹۹(

 ). ۲/۴۲۷: (نورالثقلین)، ۵/۳۵۹: (مجمع البیان -٤
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ام  شان حیران ماندهفرمود: براستی از یوسف و کرم و صبر ای  اند: رسول و همچنین روایت نموده

خداوند او را مورد بخشایش قرار دهد، آنگاه که در مورد گاوهای الغر و چاق از او سؤال شد؟ اگر   که

دادم. و  دادم مگر اینکه آزادی از زندان را برایشان شرط قرار می بودم جوابشان را نمی من جای او می

بودم و در زندان  گرد. که اگر جای او میهنگامی که جبرئیل نزد او آمد، گفت: به سوی خدایت باز

 . ١آوردم کردم و عذری را نمی کردم و خود مبادرت به فرار می ماندم در آنجا اختالف درست می می

گفت: مرا  اند که ایشان فرمود: خداوند بر برادرم یوسف رحمت بفرستد، اگر نمی و روایت کرده

داد، اما چون خود  دار قرار می همان لحظه او را خزانه  های زمین قرار بده، خداوند بر گنجینه

 . ٢تأخیر افتاد  اش به درخواست نمود، یک سال خواسته

بریم، هنگامی که یعقوب به  اند به پایان می این بحث را به روایتی از شیعه که از صادق نقل کرده

هنگامی که یوسف او را بیرون از شهر رفت، پس   مصر رفت، یوسف جهت استقبال از پدرش به

پایین بیاید، سپس وقتی به محل زندگی یعقوب نگاه انداخت، کاری   دید، سعی بر آن داشت که

یوسف به یعقوب سالم کرد، جبرئیل نازل شد و به وی گفت: ای یوسف! خداوند   که نکرد. پس از آن

حم پایین بیایی؟ مگر تو در چه چیزی مانع شد تا برای عبد صال  تبارک و تعالی به تو وحی فرمود که

کنی؟ دستت را باز کن. وقتی دستش را باز کرد، نوری از بین انگشتانش خارج شد.  کجا زندگی می

پس گفت: ای جبرئیل این چیست؟ گفت: این آن است که از جهت عقوبت تو بخاطر آنچه با 

 . ٣آمدیعقوب کردی و برای او پایین نیامدی، دیگر از فرزندانت پیغمبری نخواهد 

 به تفسیر آیات ذیل مراجعه کنید:   و برای بیشتر شناختن شأن یوسف

ۡت  َولََقدۡ ﴿ ن َ�ٓ لَوۡ  بَِها َوَهمَّ  ۦۖ بِهِ  َهمَّ
َ
وٓ ٱ هُ َ�نۡ  َف ِ�َۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ  ۦۚ َرّ�ِهِ  نَ َ�ٰ بُرۡ  رََّءا أ  ءَ لسُّ

ٓ َفحۡ لۡ ٱوَ  ۚ َشا ۡ ٱ ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ  َء  .]۲۴[یوسف:  ﴾٢٤ لَِص�َ ُمخۡ ل

) آهنگ او نمود. اگر  عت بشرییز به حکم طبیوسف نیوسف کرد و (ی) قصد  و به راستی (آن زن«

ستی را از او یم تا بدی و ناشاین کردیکرد). چن ده بود (آهنگ او مییبرهان پروردگارش را ند

 .»افته ماستیم. که او از بندگان اخالص یبگردان
 

                                           
 ). ۲/۱۹۰: (العیاشی)، ۱۲/۳۰۳: (البحار)، ۲/۴۳۱: (نور الثقلین)، ۵/۳۶۷: (مجمع البیان -١

 ). ۲/۴۳۲: (نور الثقلین)، ۵/۳۷۲: (مجمع البیان -٢

 ). ۱/۳۵۷: (تفسیر القمی)، ۴۶۸-۴۶۷-۲/۴۶۶: (نور الثقلین)، ۱۲/۲۸۱: (البحار)، ۳۰( :علل الشرائع -٣
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 و فرموده خداوند:

جۡ ٱ رَّبِ  قَاَل ﴿ َحبُّ  نُ لّسِ
َ
ا إَِ�َّ  أ ۡص  َدُهنَّ َكيۡ  َ�ّ�ِ  ۡف تَۡ�ِ  ��َّ  هِ� إَِ�ۡ  ُعونَِ�ٓ يَدۡ  ِممَّ

َ
 ُب أ

ُ�ن ِهنَّ إَِ�ۡ 
َ
 .]۳۳[یوسف:  ﴾٣٣ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  َوأ

خوانند و اگر شر  گفت پروردگارا زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا به آن فرامی«

 .»گردیم نادانان می هگرایم و از زمر از من بازنداری بدانان مینیرنگ ایشان را 
 و فرموده خداوند: 

ن دِ َ�عۡ  ِمنۢ ﴿
َ
يۡ ٱ نََّزغَ  أ   .]۱۰۰[یوسف:  ﴾◌ٓ َوِ� إِخۡ  َو�َۡ�َ  ِ� بَيۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

 .»ن من و برادرانم اختالف افکنده بودیطان بیپس از آنکه ش«
 و گفته خداوند:

ٰ  ِ� َعلۡ جۡ ٱ قَاَل ﴿ َ�َ  ٓ  ٱ �ِنِ َخَزا
َ
 .]۵۵[یوسف:  ﴾٥٥ َعلِيمٞ  َحفِيٌظ  إِّ�ِ  ِض� �ۡ�

(یوسف) گفت: مرا سرپرست اموال و محصوالت زمین کن چرا که من بسیار حافظ و نگهدار و «

گاه می  .»باشم بس آ
دانی به چه گناهی بال را  به او وحی فرمود: آیا می  هنگامی که خداوند  و ایوب

 . ١گریبانگیرت کردم؟ گفت: نه، فرمود: تو نزد فرعون رفتی و طی دو کلمه دینت را به دنیایت فروختی

 همه گفته ÷شیعه در مورد ایوب
ّ

بر  ‡ ی پیامبران اند: در روز قیامت از نظر سالمتی از غل

 . ٢قلب ایوب خواهند بود

 اند؟  ام از آنها چنین نبودهآیا هیچکد

و همچنین از روایات شیعه از صادق: سه چیزاند که هیچ پیغمبری از آنها نجات نیافته: تفکر در 

 . ٣دهد وجود وسوسه در میان مردم، بدشگونی و حسد. غیر از اینکه مؤمن حسادت او را انجام نمی

حشر مردم   راجع به  یاتی قبلی کهاند: همانند روا شیعه از صادق نقل کرده  و در مورد موسی

گوید: من یارای چنین امری ندارم، چون من قتل نفس  ذکر کردیم، نزد موسی آمده و موسی می

 . اشاره به کشتن قبطی از طرف ایشان.٤ام کرده

                                           
 ). ۱۲/۳۴۸: (البحار -١

 ). ۸/۲۱۸: (البحار)، ۳۵۶: (االختصاص -٢

 ). ۵۸/۳۲۳: (البحار)، ۱۰۸: (روضة الکافی -٣

 ). ۸/۴۵: (البحار)، ۳/۲۰۸: (نور الثقلین)، ۲/۴۳۹: (البرهان)، ۲/۳۳۳: (العیاشی -٤
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 و فرموده خداوند بزرگ از زبانش: 

يۡ ٱ َ�َملِ  ِمنۡ  َذاَ�ٰ ﴿  .]۱۵[القصص:  ﴾نِ َ�ٰ لشَّ

 .»استاین از عمل شیطان «

 .]۱۶[القصص:  ﴾ِ�  فِرۡ غۡ ٱفَ  ِ� َ�فۡ  ُت َظلَمۡ  إِّ�ِ  رَّبِ  قَاَل ﴿و : 

 .»گفت: خدایا من بر خویشتن ظلم کردم، پس مرا ببخش«
 کنید:   به آیات ذیل مراجعه  و برای بیشتر شناختن شأن موسی

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿ َخاُف  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
بُونِ  أ  .]۱۲[الشعراء:  ﴾١٢ يَُ�ّذِ

 .»ترسم که مرا تکذیب کنند پروردگارا! میگفت: «

وۡ ﴿و : 
َ
وَ�ٰ  ِخيَفةٗ  ۦِسهِ َ�فۡ  ِ�  َجَس فَأ  . ]۶۷[طه:  ﴾٦٧ مُّ

 .»موسی در دل خود ترسی احساس کرد پس«

مَّ  نَ �ۡ ٱ قَاَل ﴿و: 
ُ
ْ  َعُفوِ� تَۡض سۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ إِنَّ  أ  ٱ ِ�َ  ِمۡت �ُشۡ  فََ�  ُتلُونَِ� َ�قۡ  َوَ�ُدوا

َ
ٓ عۡ ۡ�  َوَ�  ءَ َدا

ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  ِ� َعلۡ َ�ۡ   . ]۱۵۰[األعراف:  ﴾لِِم�َ ل�َّ

بودند که مرا یک ن قوم مرا ناتوان شمردند و نزدیبه راستی ا !) گفت: ای پسر مادر من (هارون«

 .») من دشمنان (من و تو) شاد مکن. و مرا با گروه ستمکاران قرار مده بکشند، پس با (خوار داشتن

مۡ  ِمنۡ  ِ� هِقۡ تُرۡ  َوَ�  �َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ�  قَاَل ﴿و: 
َ
 ].۷۳[الکهف:  ﴾٧٣ �ُعۡ�ٗ  رِيأ

 .»ری) آنچه فراموش کردم مرا بازخواست مکن و در کارم بر من سخت مگ ) گفت: به (سزای (موسی«

ٓ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿و:   مۡ  زِ�نَةٗ  ۥَوَمَ�َهُ  نَ َعوۡ فِرۡ  َت َءاَ�يۡ  إِنََّك  َر�ََّنا
َ
ٰ َوأ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ٗ� َ�  َر�َّنَا َيا�ُّ

 ْ ٰٓ  ِمۡس طۡ ٱ َر�ََّنا َسبِيلَِكۖ  َعن ِ�ُِضلُّوا مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  ُددۡ شۡ ٱوَ  لِِهمۡ َ� ْ يُؤۡ  فََ�  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ٰ  ِمُنوا  َح�َّ

 ْ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا
َ
 .]۸۸[یونس:  ﴾٨٨ ِ�مَ ۡ�

نت و مالهای ی) اش ز لهیبه فرعون و سران (قبا یو موسی گفت: پروردگارا، تو در زندگانی دن«

ان بردار یشان را از میای. پروردگارا، تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند. پروردگارا، مالها ار) دادهی(بس

 .»اورندیمان نینند ایرا ببک شان (مهر) قسوت نه، که تا زمانی که عذاب دردنایو بر دلها
ای که شیعه در مورد عطا و بخشش فراوان خداوند به  ر قصهآن است، سخن ایشان د  و شبیه به

موسی گفت: خدایا! به عبد کافر با وجود کافری عطا کردی   اند، که مؤمن روایت نموده  صیاد کافر نه

 .١و عبد مؤمنت را فقط یک ماهی کوچکی را نصیبش کردی؟

                                           
 ). ۱۳/۳۵۰: (البحار -١
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 در خصوص فرموده خداوند:   داود  و راجع به

ْ  إِذۡ ﴿ ٰ  َدَخلُوا ْ  ُهۡمۖ ِمنۡ  َ�َفزِعَ  دَ ۥَداوُ  َ�َ ٰ  ُضَناَ�عۡ  َ�َ�ٰ  َمانِ َخۡص  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا  ٖض َ�عۡ  َ�َ
ِ  َنَنابَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ  ٓ هۡ ٱوَ  ِطۡط �ُشۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب ٓ  إَِ�ٰ  ِدنَا َ�ٰ ٱ ءِ َسَوا ٓ َ�ٰ  إِنَّ  ٢٢ طِ لّصِ ِ�  َذا

َ
 عٞ �ِسۡ  ۥَ�ُ  أ

ٞ َ�ٰ  َجةٞ َ�عۡ  َوِ�َ  َجةٗ َ�عۡ  ُعونَ َو�ِسۡ  �ۡ  َ�َقاَل  ِحَدة
َ
ِ�  نِيَهافِلۡ أ  لََقدۡ  قَاَل  ٢٣ َطاِب ۡ�ِ ٱ ِ�  وََعزَّ

ٓ �ُۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  �نَّ  ۦۖ نَِعاِجهِ  إَِ�ٰ  َجتَِك َ�عۡ  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ِ� َ�َبۡ  ءِ لََطا  ٍض َ�عۡ  َ�َ
ِينَ ٱ إِ�َّ  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ا َوقَلِيلٞ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ �ََّما دُ ۥَداوُ  َوَظنَّ  ُهۡمۗ  مَّ

َ
�  ٰ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱفَ  هُ َ�َت�َّ

نَاَب  � َو� ۥَر�َّهُ 
َ
ٰ  ۥَ�ُ  نَاَ�َغَفرۡ  ٢٤ ۩َو�  ٢٥ اٖب  َٔ َ�  نَ وَُحسۡ  َ�ٰ لَُزلۡ  ِعنَدنَا ۥَ�ُ  �نَّ  لَِكۖ َ�

 ٱ ِ�  َخلِيَفةٗ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا دُ ۥَداوُ َ�ٰ 
َ
ِ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�محۡ ٱفَ  ِض �ۡ� ۡ ٱ تَتَّبِعِ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب  َهَوىٰ ل

ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضلََّك  ِينَ ٱ إِنَّ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  �َّ  بَِما َشِديُدۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َّ
 ْ   .]۲۶-۲۲[ص:  ﴾٢٦ َساِب ۡ�ِ ٱ مَ يَوۡ  �َُسوا

د (و گمان برد که یشان ترسیدر برابرش ظاهر گشتند) و او از ا یناگهان بر داود وارد شدند (و ناگهان«

ستم کرده  یگریاز ما بر د یکیم و یهست یرا دارند. بدو) گفتند : مترس! ما دو نفر شاک یقصد کشتن و

  راه رهنمود فرما.  یکن و ستم روا مدار، و ما را به راستا یان ما به حق و عدل داوریاست. تو در م

 یش دارم، و (ویمیک ش دارد، و من تنها ین برادر من است و او نود و نه میر گفت :) ااز دو نف یکی(

 یکیاز  یچیهم از من باشد بهتر است، و ه یکین ید : آن را به من واگذار (چرا که ایگو یبه من) م

اتر و یره شده است (چون از لحاظ فصاحت و بالغت از من گویخوبتر است!) و او بر من در سخن چ

ن باره یکه در ا یادیز با اصرار زیرساتر است و مرا مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است، و ن

 او با درخواست     ام نموده است).  ورزد خسته و درمانده یم
ً
ما

ّ
 یش تو برایگانه می(داود) گفت : مسل

 بس یخود، به تو ستم روا م یشهایافزودن آن به م
ً
گر یکدیکه با  یان و کسانزگاریاز آم یاریدارد. اصال

 مؤمنند و کارها یگر ستم روا میسر و کار دارند، نسبت به همد
ً
سته یشا یدارند، مگر آنان که واقعا

م (و اندازه یا هستند. داود گمان برد که ما او را آزمودهک ار کم و اندیهم بس ین کسانیچن یکنند، ول یم

ش یم). پس از پروردگار خویا ش زدهیآزماک مح را به یز نحوه قضاوت ویگران، و نیهراس او از د

ریبه هر حال، ما ا    آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. 
َ
ب ی ئهیَو س یأول ِک ن (ت رَّ

َ
ن) را بر او یمق

مقام واال و  یشگاه ما دارایم) و او در پیرا مشمول لطف و محّبت خود قرار داد یم (و ویدیبخش

ن یداود! ما تو را در زم یا    است).  یفردوس اعل یها ن و نعمتیبهشت بربا است (که یبرگشتگاه ز

کن و  یان مردم به حق داوریم) پس در میا ن نشاندهیشیغمبران پیپ یم (و بر جایا نده (خود) ساختهینما

که از راه خدا منحرف  یگمان کسان یسازد. ب یمکن که تو را از راه خدا منحرف م یروینفس پ یاز هوا

 .»امت) دارندیبه خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب (ق یگردند عذاب سخت یم
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ند که: او چهل روز به سجده افتاد و مگر جهت رفع نیاز و هنگام نمازهای  شیعه روایت نموده

ای  خوردن و نوشیدنی  که افتاد و بدون این کرد و بعد دوباره به سجده می فرض سرش را بلند نمی

خواند  کرد، آنقدر که گیاه دور و بر سرش رشد نمود؛ او همچنان خدایش را می گریه میباشد،   داشته

 . ١نمود و از وی درخواست توبه می

هایش گیاه رشد نمود، و  آنقدر گریه کرد که از اشک  داود  است که  و از صادق روایت شده

 .٢سوزاند داد از سوز نفسش آن گیاهان را می اگر نفس خود را بیرون می

خوردی و خودت کار  المال نمی او وحی فرمود: اگر از بیت  به  خداوند  و هنگامی که

 . ٣خوبی بودی، تا چهل صبح گریه کرد کردی، عبد می

اسرائیل گذاشتم.  و در کافی آمده: خداوند وحی فرمود: تو را بخشیدم و عیب و عار تو را بر بنی

تو ظالم نیستی؟ گفت: آنها در انکار   این است که  های، مگر ن داود گفت: خدایا! چطور چنین کرده

 . ٤این امر از شما پیشی نگرفتند

و در تفسیر قمی از صادق روایت شده: در داستانی طوالنی که مواضع مورد نیاز را از آن 

ای جلو دستانش افتاد، پس بدان  گذاشت، ناگهان پرنده در محرابش نماز می  ایم، داود برداشته

پرنده پرواز نمود تا بر دیوار   و عبادتش را فراموش نمود و برای گرفتن پرنده بلند شد کهمتعجب شد 

انجام کاری فرستاد و خود برای گرفتن پرنده از   میان أوریا بن حنان و داود واقع شد؛ داود أوریا را به

را دید، موهایش  دیوار باال رفت، در آن هنگام زن أوریا مشغول حمام بود، پس هنگامی که سایه داود

را پراکنده کرد و بدنش را با آن پوشاند، اما داود به او نگاهی انداخت و دچار فتنه شد، سپس به 

محرابش بازگشت و دوباره کاری را که به آن مشغول بود، فراموش کرد و به دوستش که برای این کار 

بن حنان در جلو تابوت آماده  فرستاده بود، نوشت: تابوت را میان خود و دشمنت بگذارید، و أوریا

شت، سپس خداوند شد
ُ
با هم خصومت داشتند، را به   دو خصم که  ، پس او نیز آمد و او را ک

 داود گفت:   سوی او فرستاد که از محراب باال رفتند، پس وقتی که

                                           
 ). ۱۴/۲۷۱: (البحار -١

 ). ۲/۲۵۴: (البرهان)، ۱۴/۲۶)، (۱۲/۳۰۳)، (۱۱/۲۱۳: (البحار)، ۲/۱۸۸: (تفسیر العیاشی -٢

)، ۱۴/۱۳: (البحار)، ۱۷/۳۷: (الوسائل)، ۳/۳۲۶: (التهذیب)، ۳/۱۶۲: (من الیحضره الفقیه)، ۵/۷۴: (يالکاف -٣

 ). ۳/۴۴۶: (الثقلین نور

 ). ۴/۴۴۹: (نور الثقلین)، ۴/۴۴: (البرهان)، ۲/۲۰۶: (تفسیر القمی)، ۱۴/۲۷: (البحار)، ۵/۵۸: (الکافی -٤
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 .]۲۴[ص:  ﴾ۦنَِعاِجهِ  إَِ�ٰ  َجتَِك َ�عۡ  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  لََقدۡ  قَاَل ﴿

 .») گوسفندانش (اضافه کند) به تو ستم کرده است با درخواست گوسفندت تا (آن را به (داود) گفت:«
 تا : 

نَاَب  � َو� ۥَر�َّهُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱفَ ﴿
َ
 . ]۲۴[ص:  ﴾ ۩َو�

 .»پس از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد«
بودند) خندیدند و گفتند: مرد بر خودش قضاوت راوی گوید: مالئک حاضر بر او (که دو فرشته 

ای؟ براستی که تصمیم بر آن گرفتم تا  خندی در حالی که عصیان کرده نمود. داود گفت: آیا می

او برای   دانست که دهانت را بشکنم. راوی گوید: پس باال آمدند و مالئک گفتند: اگر داود می

روز به سجده  ٤٠ید و قضیه را بیاد آورد، لذا تا تر بود. پس داود فهم شکستن دهانش از من مستحق

شد، تا جائی که پیشانیش زخم برداشت و  کرد و مگر وقت نماز بلند نمی افتاد و شب و روز گریه می

گفت: خدایا  ÷ وحی فرمود: ای داود! توبه کن. داود  خون از چشمانش جاری شد و خداوند

او را بیدار نماید و از او بخواه تا تو را   ا خداوندچگونه توبه کنم؟ فرمود: به قبر أوریا برو ت

بخشایم. داود گفت: خدایا اگر چنین نکرد؟ فرمود: برای  ببخشد. اگر تو را بخشید من هم تو را می

خواهم. پس داود به سوی او حرکت نمود، از جانب کوهی گذشت که بر آن  تو از او بخشش می

گفت:  ÷. حزقیل گفت: این است پیغمبر خطاکار. داودحزقیل نام داشت  پیغمبری عابد بود که

دهی به سویت باال بیایم؟ گفت: نه، چون تو گناهکار هستی. داود  ای حزقیل! به من اجازه می

به حزقیل وحی فرمود: داود را بخاطر خطایش سرزنش مکن و از من   گریست، پس خداوند

رسید، صدایش زد اما جوابش را دریافت برایش بخشش بخواه. سپس داود گذشت تا به قبر أوریا 

مرا از شادی و   که  ای پیغمبر خدا! تو را چه شده ننمود. سه بار این کار را انجام داد، أوریا جواب داد: 

روشنی چشمم دور ساختی؟ گفت: ای أوریا! مرا ببخش و از خطایم درگذر. خداوند وحی فرمود: 

سه بار او را صدا زد، در سومین بار  ÷ . پس داودای داود! آنچه انجام دادی برایش تعریف کن

ام. أوریا گفت: آیا پیغمبران  أوریا جوابش داد. پس داد گفت: ای أوریا! فالن کار و فالن کار را کرده

  کنان به زمین افتاد. خداوند دهند؟ صدایش زد، جوابی نشنید، پس داود گریه چنین عملی انجام می

را برداشت. أوریا گفت:   را از روی أوریا را بردارد، پس پرده  که پردهبه صاحب فردوس وحی فرمود: 

 ؟ گفت: خطای داود را بخشیدم. ١این برای چیست؟ گفت: برای اینکه خطای داود را ببخشی

                                           
 ). ۴/۴۳: (البرهان)، ۴/۴۴۷: (نور الثقلین)، ۱۴/۲۰: (البحار)، ۲/۲۰۳: (تفسیر القمی -١
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 گوید:  ی ذیل می سلیمان پسر داود، قمی در تفسیر خود بر آیه  و راجع به

اوُ  َناَوَوَهبۡ ﴿ اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  دُ َعبۡ لۡ ٱ مَ نِعۡ  َنۚ َ�ٰ ُسلَيۡ  دَ ۥِ�َ وَّ
َ
ِ  هِ َعلَيۡ  ُعرَِض  إِذۡ  ٣٠ أ ٰ ٱ َعِ�ِّ لۡ ٱب  ُت فَِ�ٰ ل�َّ

ٓ  َ�َقاَل  ٣١ َيادُ �ِۡ ٱ حۡ  إِّ�ِ
َ
ٰ  َرّ�ِ  رِ ذِكۡ  َعن ۡ�ِ �َۡ ٱ ُحبَّ  ُت َببۡ أ ِ  تََواَرۡت  َح�َّ  ٣٢ َجابِ ۡ�ِ ٱب

ۖ  ُردُّوَها َّ ِ  �حَۢ َمسۡ  َ�َطفِقَ  َ�َ وقِ ٱب  ٱوَ  لسُّ
َ
 .]۳۳-۳۰[ص:  ﴾٣٣ َناقِ �ۡ ۡ�

(خاطر نشان ساز)   کار بود  بود، چرا که او توبه یار خوبیم. او بنده بسیمان را به داود عطاء کردیما سل«

مان گفت : یسل    زرو، بدو نموده و عرضه شد. یت یباینژاده تندرو و ز یها را که شامگاهان اسب یزمان

باشند (که  یعبادت پروردگارم م یمن برا دارم، چون ساز و برگ ین اسبان را سخت دوست میمن ا

(اسبها     دگانش در پرده (گرد و غبار) پنهان شدند. یکرد) تا از د یجهاد است. او همچنان به آنها نگاه م

 یمن بازگردان یمان به چاکران دستور داد) آنها را به سویآن قدر جالب بودند که سل
ً
د. (او شخصا

د، و اسبان 
ّ

 .»دیاسبها دست کش یرا مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهاسواران را مورد تفق
خواست آنها را ببیند. لذا  داشت و می ها را دوست می اسب  قمی آورده است: سلیمان

روزی به دیدنشان نشست تا خورشید غروب نمود و نماز عصرش را از دست داد، لذا بسیار محزون 

  بر وی بازگرداند تا نماز عصرش را بگذارد. پس خداوند شد و از خداوند خواست تا خورشید را

ها و  ها را خواست، گردن عصر بازگرداند تا سلیمان نمازش را بخواند، سپس اسب  خورشید را به

 .١شان را کشت پاهایشان را با شمشیر قطع نمود تا همه

ا از یاد خداوند غافل ها او ر مشغول شدن وی به اسب  بیانگر آن است که  ظاهرا تمامی این قضیه

  ها را بکشد که ی اسب تا همه  در نهایت مجبور شده  که  از انجام نمازش بازمانده  و در نتیجه  نموده

 این گناهی برای وی ندارد. 

دنیا خواهد آورد و   زن خواهم رفت که هر کدام فرزندی به ١٠٠شبانگاه نزد  :اش  و در مورد گفته

نزد آنها رفت،   ی انشاءالله را نگفت. پس هنگامی که در راه خدا شمشیر خواهد زد. اما ایشان واژه

 دنیا آورد.   کودکی ناقص را به  هیچکدام حامله نشدند مگر یک زن که

سم به کسی که نفس محمد در دست اوست، اگر ان شاءالله را فرمود: ق  پیامبر  اند که گفنه 

کردند. سپس سلیمان به خداوند  گفت، در حالی که سوار بر اسب بودند، در راه خدا جهاد می می

 . ٢توبه نمود و در نماز خشوع افتاد

                                           
 نور)، ۸/۴۷۵: (مجمع البیان)، ۱/۲۰۱: (من الیحضره الفقیه)، ۱۰۱-۱۴/۹۸: (البحار)، ۲/۲۰۷: (تفسیر القمی -١

 ). ۴/۴۷: (البرهان)، ۴/۴۵۵: (الثقلین

 ). ۴/۴۵۷: (نور الثقلین)، ۱۴/۱۰۷: (البحار)، ۸/۳۷۵: (مجمع البیان -٢
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 است:  بازگویی دعای او فرموده  در  : خداوند و از جمله

َحدٖ  َبِ� يَ� �َّ  ٗ� ُملۡ  ِ�  َوَهۡب  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿
َ
نَت  إِنََّك  ِدٓي� َ�عۡ  ّمِنۢ  ِ�

َ
ۡ ٱ أ اُب ل  ﴾٣٥ وَهَّ

 .]۳۵[ص: 

(سلیمان) گفت: پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطا فرمای که بعد از من کسی را «

 .»گمان تو بسیار بخشایشگری نسزد، بی
فرمود: خداوند برادرم سلیمان بن داود را رحم   ند که پیامبر ا شیعه از کاظم روایت نموده

 . ١فرماید که چه بخیل بود

ای به  به علم دیگران حتی حیوانات نیازمند بود. اینک مورچه  اند که سلیمان و روایت کرده

تو بزرگتری یا پدرت داود؟ سلیمان  -اند آنچنان که شیعه از صادق روایت کرده-گوید:  سلیمان می

 ÷ م. مورچه گفت: پس چرا اسم تو حرف بیشتری از اسم پدرت دارد؟ سلیمانگفت: البته پدر
کرد، پس داود  دانم. مورچه گفت: چون پدرت داود زخمش را با (ود) درمان می گفت: این را نمی

چرا   دانی که به پدرت ملحق شوی. سپس مورچه گفت: می  شد و تو ای سلیمان! امیدوارم که  نامیده

 . ٢دانم... ی ممالک تنها باد برای تو مسخر شده؟ سلیمان گفت: نمی در میان همه

 :گفت دانم. نمی نه :؟ گفت هدانی چرا پدرت داود نامیده شد ایتی آمده: مورچه گفت: میو در رو

گویند؟ گفت: نه، گفت:  دانی چرا به تو سلیمان می مینمود. آیا  زیرا زخمش را با (ود) درمان می

تکیه به تو داده شده،   که  آنچه  باشید، به زیرا تو سالم هستید و چون از قلبی سالم برخوردار می

 .٣به پدرت ملحق شوید  که  اید، و اکنون وقت آن فرا رسیده نموده

 † هر چه ضد عقیده عصمت است و شیعه در مورد انبیا  در هر حال سعی ما بر این نبوده که
شویم و از جهتی  اند، نقل نماییم؛ زیرا در این صورت از جهتی از موضوع کتاب خارج می آورده

زودی در این مورد روایاتی دیگر   گردیم و به ر خالصه آوردن موضوع خارج میمان ب دیگر نیز از التزام

 نماییم.  را ذکر می

ذکر کردیم، ملتزم نماییم،   ی آنچه که خواهیم شیعه را به همه ما نمی  که ی حائز اهمیت این نکته

ا از این جهت این را بزرگتراند، و م † از پیامبران  ائمه  آنان معتقد هستند که -که دیدید چنان-زیرا 

                                           
 ). ۱۴/۸۶: (البحار)، ۳۵: ()، علل الشرائع۱۰: (معانی األخبار -١

 ). ۱۴/۹۲: (البحار)، ۳۵: (علل الشرائع)، ۲/۸۴: (عیون األخبار -٢

 ). ۱۴/۹۳: (البحار -٣
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 †ی آنان در مورد پیامبران همان گفته  ی آنها در مورد عصمت ائمه  بیان کردیم تا بدانید گفته
یاران عبا نقل نماییم تا   است، پس الزم دانستیم چیزی را که منافی عصمت مذکور راجع به

 مقصودمان محقق شود.

 است  روایاتی از طریق شیعه که منافی عصمت محمد
 اند:  ی ذیل روایت نموده کنیم، شیعه در تفسیر آیه شروع می  خن را با پیامبرمانس

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ َعمَ � �ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ َّ� 

ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ َحقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  .]۳۷[األحزاب:  ﴾هُ َشٮ

به اسالم) بدو  یت دادن ویحارثه نام) که خداوند (با هدا دبنی(ز یرا که به کس یادآور شو) زمانی(«

:  یگفت ی، می) بدو لطف کرده بودیت کردن و آزاد نمودن ویز (با تربینعمت داده بود، و تو ن

را در دل پنهان  یزیغمبر!) تو چیپ یرا نگاهدار و از خدا بترس. (انب بنت جحش) یهمسرت (ز

که خداوند سزاوارتر  ی، در حالیدیترس یسازد، و از مردم م یکه خداوند آن را آشکار م یداشت یم

 .»یاست که از او بترس
  از دیدار با پیامبر -که شوهر زینب بنت جحش بود  -که صادق گفته: یک روز زیدبن حارثه 

در   شد که  مواجه ل به منزل او آمد و او را خواست. ناگهان با زینب  تأخیر نمود، پس پیامبر

شست،  نمود و در روایتی خود را می ای به نام (فهر) خوشبو می وسط اتاق نشسته بود و خود را با ماده

ک و مبارر است! پس به زینب نگاه کرد و او را زیبا یافت، لذا گفت: پاک است خداوندی که خالق نو

. و در روایتی آمده: پاک است کسی که تو را رندگان و سازندگان استیگ ِن اندازهیزدان است که بهتری

در حالی به منزلش بازگشت که زینب در قلبش جایگاه خاصی پیدا کرده   خلق نمود. سپس پیامبر

گفته بود، برای زید بازگو   زید به منزل بازگشت، زینب آنچه را که رسول خدا  بود. و هنگامی که

ازدواج نمایی، شاید در قلبش جایی   خواهی طالقت دهم تا با رسول خدا نمود، زید گفت: آیا می

با من ازدواج نکند. زید پیش   ترسم که مرا طالق دهی و پیامبر گفت: می لباشی؟ زینب  یافته

نب همه چیز را برایم تعریف کرد، آمد و گفت: ای رسول الله! پدر و مادرم فدایت، زی  رسول خدا

فرمود: نه، برو و از خدا بترس و   خواهی طالقش دهم تا با او ازدواج نمایی؟ رسول الله آیا می

 . ١زنت را نگهدار. پس آیات فوق نازل شدند

                                           
 ). ۳/۲۹۱: (البرهان)، ۲۲/۲۱۵)، (۱۱/۸۳: (البحار)، ۲/۱۵۰: (تفسیر القمی -١
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نزد شیعه  - ی آنان شده باشد و شیفته  به زنان نگاه کرده  که رسول خدا-روایات    گونه همانا این

زنی را دید که از   کنیم که گوید: رسول خدا بسیار فراوان است، یکی دیگر را از صادق نقل می

سلمه رفت که آن روز نوبت او بود و با ایشان  دیدنش متعجب شد و او را زیبا یافت، پس نزد ام

ی مردم رفت که هنوز سرش خیس بود و فرمود: ای مردم! همبستر شد، سپس در حالی به سو

 . ١براستی که نظر کردن از شیطان است، اگر کسی چنین کرد، نزد عیالش برود

 . ٢اند و عجیب آنکه شیعه در مورد نهی از نزدیکی به خانواده در این حالت روایات زیادی آورده

 ی:  گردیم... و در مورد سبب نزول آیه به سخن خود باز می

ْ  ُتمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿ ٰ  َخۡ�ٞ  لَُهوَ  ُ�مۡ َصَ�ۡ  َولَ�ِن ۦۖ بِهِ  ُتمُعوقِبۡ  َما لِ بِِمثۡ  َ�َعاقُِبوا  ﴾١٢٦ ِ�ِ�نَ ّلِل�َّ
 .]۱۲۶[النحل: 

  ید (کسانید مجازات کنیمسلمانان!) هرگاه خواست ی(ا«
ّ

و تجاوز  یرا که به حقوق شما تعد

 آن یفر دهید و کیاند)، تنها بدان اندازه مجازات کن کرده
ّ

د که درباره شما روا شده است (و از حد

فر ید و کید (و به خاطر خدا مجازات نکردیشه ساختیپ یبائید) و اگر شکید و برمگذریفراتر نرو

 شکینداد
ً
د و به یبر یچون شما که از دل فرمان نم یپرست ان (حقیبایشک یبرا یبائید) حتما

 .»ا و آخرت) بهترخواهد بودید، در دنیدار یزدان گوش فرا می یراهنمائ
شد، فرمود: اگر خداوند برایم   مواجه   ی حمزه با جنازه  در روز احد هنگامی که رسول خدا

مرد از قریش را بجایش خواهم کشت. و در روایتی: اگر پیروز شوم آنها را مثله  ٧٠ممکن سازد 

 . ٣خواهم کرد

ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقولَنَّ  َوَ� ﴿فرمود:  پس خداوند ٓ  ٢٣ َغًدا لَِك َ� ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ َّ� 

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ  ت یز (بدون مقترن کردِن سخن به مشیچ چیدرباره ه« .]٢٤-٢٣[الکهف:  ﴾�َِسيَت  إِذَا رَّ

ن و چنان کنم. چرا ی:) اگر خدا بخواهد (فردا چن ین که بگوئی(مگر ا .دهم یخدا) مگو که فردا آن را انجام م

آَء الله را نگفت یشد یرد). و چون دچار فراموشیپذ یانجام نم یو کار یزیکه تا اراده او نباشد چ
َ

، ی(و ِإن ش

آَء الله را بگو، تا گذشته را جبران بکنین که به یهم
َ

شه یو هم یادت آمد)، پروردگارت را به خاطر آور و (ِإن ش

 .»)دلت با خدا باشد

                                           
 ). ۲۲/۲۲۷)، (۱۶/۲۵۹: (البحار)، ۲/۶۶۴: (الکافی -١

٢-  :
ً
 ).۱۰۳/۲۸۱: (البحار)، ۵۶۶: (أمالی الصدوق)، ۵۱۴: (العللنگاه مثال

: نور الثقلین)، ۱۶۵-۳/۱۶۴: (الصافی)، ۲/۳۱۹: (البرهان)، ۲/۲۹۶: (تفسیر العیاشی)، ۱/۳۹۴: (تفسیر القمی -٣

 ). ۱/۱۹۳: (مناقبـال)، ۲۰/۶۳: (البحار)، ۳/۹۵-۹۶(
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آمدند و در مورد چیزهایی از ایشان   این، در مورد داستان مردانی از یهود است که نزد رسول خدا

همین گفت و استثنا قائل   ؟ پس به آنها فرمود: برای دریافت جواب فردا باز آیید. پیامبرسؤال کردند

 نشد (ان شاءالله را نگفت). لذا جبرئیل تا چهل روز نزدش نیامد، بعد از آن آیه فوق نازل شد و فرمود:

ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقولَنَّ  َوَ� ﴿   .١]۲۳[الکهف:  ﴾َغًدا لَِك َ�

را مورد نکوهش   در ضمن آنها رسول خدا  البته روایات در مورد آیاتی که خداوند

 قرار داده، بسیار فذاوان هستند. 

 از جمله: 

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما ﴿
َ
ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٰ  ىٰ أ  ٱ ِ�  ِخنَ ُ�ثۡ  َح�َّ

َ
�ۡ ٱ َعَرَض  تُرِ�ُدونَ  ِض� �ۡ�  َيا�ُّ

ُ ٱوَ  ۗ �ٱ يُرِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  ِخَرةَ ِ ٱ ّمِنَ  ٞب كَِ�ٰ  َ� لَّوۡ  ٦٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ ُ�مۡ  َسَبقَ  �َّ ٓ  لََمسَّ  �ِيَما
َخذۡ 

َ
  ].۶۸-۶۷[األنفال:  ﴾٦٨ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ُ�مۡ أ
 بر دشمن پ یران جنگیحق ندارد که اس یغمبریچ پیه«

ً
روز گردد یداشته باشد. مگر آن گاه که کامال

 یروی، نیاپید با ضربات قاطع و کوبنده و پین صورت بایر ایابد (در غیطره و قدرت یو بر منطقه س

خود و شکست دشمن دست از  یروزینان از پیندازد. اّما به محض حصول اطمیدشمن را از کار ب

د و) یهست یماد یها مؤمنان!) شما (تنها به فکر جنبه یرکردن قناعت کند. ایکشتار بردارد و به اس

دان) آخرت (و سعادت ی(جاو یکه خداوند سرا ید، در صورتیخواه یا را میدار دنیناپامتاع 

ش ین است که کارهایم است (و ایز و حکیخواهد، و خداوند عز یشما) م ی) را (برایشگیهم

اگر حکم سابق خدا نبود (که    .است) یروزیر، و متوّجه عّزت و پیحکمت و تدب یسراسر از رو

 یرا ک یبدون ابالغ اّمت
ّ

 یزیدر مقابل چ یدر اجتهاد، مجازات نگردد) عذاب بزرگ یفر ندهد، و مخط

 .»دیرس ید) به شما میا دهیکه ورز ید و شتابیا ران گرفتهیه اسیکه (به عنوان فد

ُ ٱ َ�َفا﴿و:  ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ ِينَ ٱ لََك  يَتَبَ�َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لَمَ َوَ�عۡ  َصَدقُوا  ﴾٤٣ِذ�ِ�َ َ�

 ].۴۳: بة[التو
ش از آن ی(که از جهاد بازمانند و با شما خارج نشوند) پ یامرزاد! چرا به آنان اجازه دادیخدا تو را ب«

 یکه چه کسان یا بدانیند و یآورند) راستگو یکه م یشان (در عذرهائیتو روشن گردد که ا یکه برا

 .»ندیدروغگو
 ای اجازه داد تا از شرکت در جهاد با ایشان بازمانند.  به عده  آنگاه که محمد

                                           
)، ۱۶/۱۳۶)، (۱۴/۴۲۳: (البحار)، ۲/۳۵۰: (العیاشی)، ۳/۲۵۵: (نورالثقلین)، ۳/۳۶۲: (من الیحضره الفقیه -١

 ). ۳/۲۳۸: (الصافی)، ۲/۶۴۴: (البرهان)، ۶۱: (النوادر)، ۱۰۴/۲۳۰)، (۹۳/۸۰(
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ٰٓ  َعبََس ﴿و:  ن ١ َوتََو�َّ
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
ٰٓ  ۥلََعلَّهُ  رِ�َك يُدۡ  َوَما ٢ َ�ٰ �ۡ ۡ� َّ� وۡ  ٣ يَزَّ

َ
رُ  أ كَّ  يَذَّ

 .]۴-۱[عبس:  ﴾٤ َرىٰٓ ّ�ِكۡ ٱ َ�َتنَفَعهُ 
د او (از ی، شایدان یتو چه م   .ش او آمدیبه پ ینائین که نابیاز ا   !برتافت ید و رویچهره در هم کش«

 .»رد و اندرز بدو سود برساندین که پند گیا ای   .و آراسته سازدک رد و) خود را پایآموزش و پرورش تو بهره گ

 ٱ مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿و: 
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
َ�ُهمۡ  أ  ﴾١٢٨ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

 ].۱۲۸عمران:  [آل
ست (بلکه همه امور در دست خدا یزدان) در دست تو نیاز کار (بندگان جز اجرا فرمان  یزیچ«

شان را (با یا اید) یشو یمان میشان را با آب ایرد (و دلهایپذ یا توبه آنان را مین او است که) یاست. ا

 .»چرا که آنان ستمگرنددهد،  یا، و عذاب آخرت) شکنجه میکشتن و خوار داشتن در دن

ٓ ﴿و:  ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ٓ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب ٰ  بَِما َرٮ

َ
ۚ ٱ َك أ ُ  تَُ�ن َوَ�  �َّ

ٓ ّلِلۡ  ۖ ٱ فِرِ َتغۡ سۡ ٱوَ  ١٠٥ اَخِصيمٗ  �ِنِ�َ َخا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َعنِ  ِدۡل تَُ�ٰ  َوَ�  ١٠٦ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�نَ  �َّ
ِينَ ٱ نُفَسُهمۚۡ  َتانُونَ َ�ۡ  �َّ

َ
َ ٱ إِنَّ  أ انًا َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ�  �َّ �ِيمٗ  َخوَّ

َ
 .]۱۰۷-۱۰۵[النساء:  ﴾١٠٧ اأ

م تا یا که حق است) به حق بر تو نازل کرده یزیانگر هر آن چیما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حق و ب«

، و مدافع یکن یطبق آنچه خدا به تو نشان داده است داوران مردمان یت باشد و بدان) می(مشعل راه هدا

گمان خداوند بس آمرزنده و مهربان است (و مغفرت و رحمت یو از خدا آمرزش بخواه. ب   .خائنان مباش

دفاع مکن که (با ارتکاب جرائم،  یاز کسان   .طلبند) یکند که عفِو خطا را از او م یم یخود را شامل کسان

 .»دارد یشه را دوست نمیکنندگاِن گناه پ انتیگمان خداوند خیکنند. ب یانت میخدر اصل) به خود 

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿و :  ٓ  لََهمَّت ۥُتهُ َورَۡ�َ  َك َعلَيۡ  �َّ ا ن ُهمۡ ّمِنۡ  �َِفةٞ طَّ
َ
 .]۱۱۳[النساء:  ﴾يُِضلُّوكَ  أ

تو را در بر  یو رحمت صمدان یام آسمانیغمبر!) اگر فضل و رحمت خدا نبود (و پیپ ی(ا«

 .»خواستند که تو را گمراه سازند یاز آنان م یا گرفت)، دسته ینم
  و... سایر آیات و اگر کسی مایل است به تفصیل در این مورد اطالعات کسب نماید، باید به

 کند.   تفاسیر مراجعه

  هستند کهدر روایات چنان فراوان   های ذکر شده های فوق منقول از قرآن بود، اما نمونه نمونه

 باشند و اینک برخی از آنها: قابل شمارش نمی

این   کنیم، گفتنی است که آغاز می موضوع را با ذکر جواز سر دادن فراموشی یا اشتباه از پیامبر

راجع   ی شیعه در مبحث عقیده  که باشد، چنان دانید بر خالف دیدگاه شیعه می گفته، همچنانکه می
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 فرمایند: می بیاناتی را از آنها نقل نمودیم، خداوندعصمت انبیا و ائمه   به

يۡ  �ذَا﴿
َ
ِينَ ٱ َت رَ� عۡ  تِنَاَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ ِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا  ۦۚ ه

ا يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  �مَّ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ  . ]۶۸[األنعام:  ﴾٦٨ لِِم�َ ل�َّ
بگردان (و  یپردازند، از آنان رو ی) ما میات (قرآنیبه تمسخر و طعن در آ یکسان یدیهرگاه د«

طان یپردازند. اگر ش یم یگرین) تا آن گاه که به سخن دیکن و با آنان منشک شان را تریمجلس ا

اد ی)، پس از به خاطر آوردن (و یرا فراموش کرد یاد تو برد (و دستور الهیرا) از  ین فرمانی(چن

 .»نیز و) با قوم ستمکار منشیشان برخیش ایکردن فرمان، از پ

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿و :    .]۲۴[الکهف:  ﴾�َِسيَت  إَِذا رَّ
آَء الله را نگفت یشد یو چون دچار فراموش«

َ
ادت آمد)، پروردگارت را به ین که به ی، همی(و ِإن ش

 .»خاطر آور

ٓ  َما إِ�َّ  ٦ تَنَ�ٰٓ  فََ�  رِئَُك َسنُقۡ ﴿و :  ۚ ٱ ءَ َشا ُ  ﴾٧ َ�ٰ َ�ۡ  َوَما رَ هۡ �َۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥإِنَّهُ  �َّ
 ].۷-۶[األعلی: 

   .کرد یگر آن را فراموش نخواهیم آموخت، و تو دیم خواند و به تو خواهیما قرآن را بر تو خواه«

 او آشکارا و نهان را م یزیمگر چ
ً
نگاهبان قرآن است  ین خدائیداند. (چن یرا که خدا بخواهد. قطعا

نه ین زمیرا در ا یزیرساند، و چ یقرآن به تو م یق وحیاز بشر بوده و هست از طریو آنچه مورد ن

 .»کند) یفروگذار نم
  محمد منکر فراموشی -لعنت خداوند بر آنان باد  -ه و مفوضهگوید: غال صدوق می

ی غلو نفی سهو از  است: نخستن درجه  گفته  که  باشند، و از زبان شیخ ابن الولید نقل کرده می

را رد نماییم، باید تمامی اخبار و   های منقول در این زمینه است و اگر جایز باشد که روایت پیامبر

هم   شوند؛ گفتنی است که می  دین و شریعت نیز با ابطال مواجه  در نتیجه  روایات را رد نمود که

و رد بر منکرین آن،   در اثبات وقوع سهو از پیامبر  تصنیف کتابی جداگانه  اکنون من مشغول به

 . ١هستم

همانا صدوق به خاطر این بیانات با انتقادات شدید و تهدیدات زیادی از جانب شیعه مواجه 

باشد؛ اما بعضی روایات را که منافی عصمت است و از  ذکر آن نمی  شده که این کتاب مربوط به

 طریق شیعه وارد شده، خواهیم آورد، تا اضطراب حاصله نزدشان را به جان و دل احساس کنی. 

                                           
 ). ۱/۲۳۴: (من الیحضره الفقیه -١
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خواند  ل روایت شده که گوید: از اباعبدالله در مورد مردی پرسیدم که دو رکعت نماز میاز جمی

  قبله  شود؟ گفت: برای انجام نمازش رو به و سپس (از روی اشتباهی) به دنبال کارهایش بلند می

 گیرد.  را از سر می  کند و نماز می

الشمالین را برایش بیان نمود.  کنند... پس حدیث ذی ی آنچه مردم روایت می گفتم: از جمله

 . ١گرفت کرد، نماز را از سر می خورد و اگر چنین می از جایش تکان نمی  گفت: رسول خدا

بصیر نقل شده که گوید: در مورد مردی از اباعبدالله پرسیدم که دو رکعت نماز خوانده و  و از ابو

گفتم: رود. گفت: باید نمازش را از سر بگیرد.  سپس (از روی سهو و اشتباهی) به دنبال کارهایش می

از   داخواند، نماز را از سر نگرفت؟ گفت: رسول خ دو رکعت   پس چرا هنگامی که رسول خدا

 . ٢جایش تکان نخورده بود

عبدالله گفتم: نماز مغرب را برپا داشتیم و امام  و از حارث بن مغیره روایت شده که گوید: به ابی

به اشتباه دو رکعت خواند و سالم داد، لذا نماز را اعاده نمودیم. گفت: چرا اعاده کردید؟ مگر رسول 

دو رکعت نماز را به اتمام نرسانید؟ چرا شما نیز وقتی سر دو رکعت سالم داد، با همان   خدا

 .٣گونه نماز را به پایان نرساندید؟ همان

به اشتباه دو رکعت نماز خواند و سالم داد، سپس   و دوباره از وی روایت شده: رسول خدا

 . ٤بلند شد و دو رکعت دیگر را به آن اضافه نمود  الشمالین را یادآور نمود. گفت: پیامبر حدیث ذی

نماز ظهر را به پنج رکعت رسانید، سپس   روایت شده که گفت: رسول الله  و از علی

خدا! آیا چیزی به نماز اضافه شده؟  رویش را چرخاند. بعضی از مردم به ایشان گفتند: ای رسول

رو به قبله   فرمود: مگر چه شده؟ گفتند: پنج رکعت نماز را برایمان گذاشتید. گوید: رسول خدا

نمود و در حالی که نشسته بود تکبیر سر داد، سپس دو سجده گذاشت که در آن قرائت و رکوع نبود. 

 . ٥ها اجباری بود سپس سالم داد و فرمود: این سجده

در   اند. آیا علی دار است که شیعه امثال این روایات را حمل بر تقیه نموده خنده  براستی که

 -روایت اخیر 
ً
باید آن داستان   که ز روی تقیه چیزی ساخت و این قصه را سر هم نمود؟ یا اینا -مثال

                                           
 ). ۱۷/۱۰۰: (البحار)، ۱/۲۳۴: (تهذیب األحکام -١

 ). ۱۷/۱۰۰: (البحار)، ۱/۲۳۴: (تهذیب األحکام -٢

 ). ۱۷/۱۰۰: (البحار)، ۱/۱۸۶: (تهذیب األحکام -٣

 ). ۳/۳۵۵: (الکافی)، ۴/۲۵۷(: نور الثقلین)، ۱۷/۱۰۱( البحار)، ۱/۱۸۶: (تهذیب األحکام -٤

 ). ۱۷/۱۰۱: (البحار)، (۱/۲۳۶: (تهذیب األحکام -٥
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احدی از   است، که  آن را از خود در آورده س علی  که و یا این  باشد و بدان هدف را پیموده  رخ داده

 گوید.  مسلمانان این را نمی

مردم گذاشت، سپس  دو رکعت نماز را با  و از زید الشحام روایت شده که گوید: پیامبر

فراموش کرد که نمازش را تمام نکرده است، لذا سالم داد و نمازش را به پایان رسانید. ذوالشمالین 

به وی گفت: ای رسول الله! چیزی در نماز ایجاد شده؟ فرمود: ای مردم! آیا ذوالشمالین راست 

 . ١نماز را خواند بقیه  گوید؟ گفتند: آری فقط دو رکعت نماز خواندی. پس رسول خدا می

  و در روایتی دیگر آمده: رسول الله فرمود: چه شده؟ گفت: دو رکعت نماز گذاشتید. رسول خدا

نماز را با آنها به پایان رسانید و دو   گویید؟ گفتند: بله. پس رسول الله فرمود: آیا شما نیز چنین می

 .٢ی سهو به جای آورد سجده

نمود، لذا نماز   غلبه  گوید: تا طلوع خورشید خواب بر رسول خدا  که  و از صادق گزارش شده

صبح را از دست داد. پس هنگامی که بیدار شد، نمازش را برگزار نمود. اما جای خود را عوض نمود 

 . ٣و بعد نمازش را خواند

و به نماز را به جهر خواند، پس وقتی که تمام شد، ر  گوید: پیامبر  که  و از باقر گزارش شده

بن کعب در  فرمود: آیا ابی  اصحاب فرمود: آیا چیزی از قرآن کاستم؟ آنها سکوت کردند. پیامبر

! فالن  میان شماست؟ گفتند: آری. گفت: آیا از قرآن چیزی را کاستم؟ گفت: آری ای رسول خدا

 . ٤و فالن را

، ٥مورد آوردیم، کافی استباشند و آنچه در این  در این باب بسیار فراوان می  روایات گزارش شده

بریم که گوید: به امام رضا گفتم: ای فرزند رسول الله! در  و با روایتی از هروی این بحث را به پایان می

اند،  اند. گفت: دروغ گفته در نماز سهو نکرده  برند پیامبر اطراف کوفه قومی هستند که گمان می

 . ٦خداوندی است که غیر او خدایی نیست کند لعنت خدا بر آنان، آن کسی که هرگز سهو نمی

                                           
 ). ۳/۳۵۵: (الکافی)، ۱۷/۱۰۰: (البحار)، ۱/۲۳۶: (تهذیب األحکام -١

 ). ۱۷/۱۰۴)، البحار: (۳/۸۱: (الکافی)، ۱/۲۳۵: (تهذیب األحکام -٢

: نورالثقلینحدیث را ضعیف ندانسته،  )، هیچ احدی از شیعه این۱۷/۱۰۳: (البحار)، ۲/۸۱: (يالکاف -٣

 ). ۲۱/۴۲: (البحار)، ۴/۲۵۶(

 ). ۸۴/۲۴۲)، (۱۷/۱۰۵: (البحار)، ۲۳۶: (المحاسن -٤

 ). )، (باب: سهو او و خوابش۱۲۹-۱۷/۹۷برای بیشتر دانستن رجوع کن به البحار: ( -٥

 ). ۱/۵۶۴: (الثقلیننور )، ۴۴/۲۷۱)، (۲۵/۳۵۰)، (۱۷/۱۰۵: (البحار)، ۲/۲۰۳: (عیون األخبار -٦
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 منابع امثال این عقاید را گم نخواهی کرد. 

بود، و همچنان که یادآور شدیم از ذکر بسیاری از روایات در این   این در مورد سهو حضرت

 . † مورد خودداری نمودیم و همچنین در مورد بقیه انبیا

ی عصمت است، سخن  شیعه در مسألهی  و اکنون در مورد دیگری که متعارض با عقیده

 است.  رانیم، و آن داستان سحر پیامبر می

را سحر کرد و بر اثر   گوید: لبید بن اعصم یهودی محمد ذکر شده که می  روایاتی از علی

شد. لذا جبرئیل  برای سه روز نه خوردن داشت و نه نوشیدن و نه با زنانش همبستر می  آن پیامبر

گفت: ای محمد! تو را چه شده است. فرمود:   ی معوذتین نازل شد و به محمد ورهبا دو س  همراه

 . ١اعصم را برایش تعریف کرد بینی. سپس داستان سحر ابی دانم. من در این حالم که می نمی

کند اما چنین  دید که جماع می بسا خود را چنان می  چه  و در روایتی از صادق آمده: پیامبر

 . ٢نمود با دستش آن را لمس می  که دید مگر بعد از این در را باز کند، اما آن را نمی خواست نبود، می

ترسم  گوید: می خدیجه می  به  که اند، این اوائل دعوت گزارش داده  راجع به  چه است آن  گونه و همان

 . ٣دهمعقلم را از دست ب  ترسم که باشد. و در لفظی دیگر: می  چیزی با عقلم آمیخته شده  که

گاهی دارند، آنها معتقد هستند که  بیشتر به  ظاهرا شیعه از خود حضرت   شخص ایشان آ

شخص   اند، این در حالی است که هنگام وفات از عصمت برخوردار بوده  از بدو تولد تا به  پیامبر

 ننمود.  چنین چیزی را از خود مشاهده  پیامبر

متعارض با اعتقاد عصمت به حسب تأویل آنهاست، همان های دیگری که  روایات  و از جمله

شدت غمگین   آمد، به نمی  اند: هنگامی که وحی برای محمد باشد که بیان داشته پندار آنان می

 . ٤خداوند وحی را کم نموده است  گفت: براستی که به ایشان می لشد؛ خدیجه می

گفت: ای برادران میمون و خوک! آنها گفتند: یک بار به فردی یهودی   که آن روایات: این  از جمله

                                           
-۱۸/۶۹: (البحار)، ۱/۳۹۵: (المناقب)، ۱۰/۵۶۸: (مجمع البیان)، ۱۱۸ه: (طب األئم)، ۲/۶۱۹تفسیر فرات: ( -١

-۵/۷۱۸: (نور الثقلین)، ۹۵/۱۲۵)، (۹۲/۳۶۴-۳۶۶)، (۶۳/۲۳)، (۳۸/۲۸-۶۳-۳۰۳)، (۲۵/۱۵۵)، (۷۱

 ). ۴/۵۲۹: (البرهان)، ۲/۸۶۲: (اآلیات تأویل)، ۷۱۹

 ). ۴/۵۲۹: (البرهان)، ۹۵/۱۲۶)، (۹۲/۳۶۵: (البحار)، ۱۱۴: (ألئمةطب ا -٢

 ). ۱۹۵-۱۸/۱۹۴: (البحار)، ۱/۴۰: (مناقبـال -٣

 ). ۱۸/۱۹۷: (البحار)، ۱/۴۴: (مناقبـال -٤
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 . ١شرمگین گشت و بازگشت ای أباالقاسم! تو که جاهل و فحاش نبودی. لذا پیامبر

صادق گفت: عصا از دستش و ردا از پشتش افتاد و شرمگین از آنچه به آنها   و در روایتی آمده که

 . ٢گفته بود، به عقب بازگشت

هایی را از مسجد خارج کردند و یکی از آن  بت مکه بود که پیامبر: در ایام فتح  و از جمله

بودند؛ قریش از او خواستند که به آن بت کاری نداشته   ی صفا گذاشته بر تپه  ها همان بتی بود که بت

آن   به آن دست نزند، سپس دستور داد که  باشد، لذا ایشان از روی شرم وحیا تصمیم بر آن نمود که

 د. پس این آیه نازل شد: بت را بشکنن

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿
َ
  .٣]۷۴[اإلسراء:  ﴾٧٤ قَلِيً�  ا ٔٗ َشۡ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ تَرۡ  كِدتَّ  لََقدۡ  َك َ�ٰ ثَبَّتۡ  أ

 .»داشتیم دور نبود که اندکی به آنان بگرائی و اگر ما تو را استوار و پابرجا نمی«
بدون دلیل   قبطی را به قتل برساند که  دستور داد تا آن فرد  به علی  و از دیگر روایات: پیامبر

ی  تبرئه  تا آنگاه که -کنند آنچنانکه خودشان روایت می -بود  در تهمت ماجرای افک شرکت نموده

 . ٤اثبات شد س ایشان برای علی

ست: اش در بعضی روایات بدین صورت ا خالصه  و از دیگر روایات: آنچه در سوره تحریم آمده که

به دیدنش   من اجازه بده که  ! با پدرم کاری دارم، لذا به گفت: ای رسول خدا  حفصه دختر عمر

اش ماریه قبطی فرستاد، که مقوقس  دنبال جاریه  به  بروم. پس هنگامی که بیرون رفت، حضرت رسول

همبستر شد. وقتی  را به خانه حفصه وارد نمود و با او ل وی را به ایشان هدیه کرده بود، پس ماریه

بیرون آمدند   انتظار نشست، پس از اندی پیامبر  حفصه بازگشت، دید که در بسته است، لذا کنار در به

ات را داخل  جاریه  در حالی که صورتش خیس عرق بود، حفصه گفت: مرا به این خاطر اجازه دادی که

گذاری؟  آیا حق و حرمت مرا زیر پا میخانه من نمایید و در نوبت من و منزل من با وی همبستر شوید، 

او بر من   فرمود: آیا او جاریه من نیست که خداوند برایم حالل نموده؟ پس تو سکوت کن که  پیامبر

 رضایت دهی و به زنان دیگر چیزی نگویی.  خواهم که حرام باشد و از تو می

                                           
 )، ۲۰/۲۷۳: (البحار)، ۱۰۲: (إعالم الوری)، ۲۳۴-۲۶۲-۲۰/۲۱۰: (البحار)، ۵۸: (اإلرشاد -١

 ). ۲/۱۶۵( :القمی)، ۴/۲۶۲: (الثقلیننور 

 ). ۳/۱۹۸: (نور الثقلین)، ۲۱/۱۲۴)، (۱۷/۵۳: (البحار)، ۲/۳۰۶: (العیاشی -٢

 ). ۳۸/۳۰۱)، (۱۶۷-۲۲/۵۳: (البحار -٣

: الصافی)، ۵/۳۶۷: (نور الثقلین)، ۴/۳۵۲)، البرهان: (۲/۳۶۰: (تفسیر القمی)، ۳۱۴-۱۰/۳۱۳: (مجمع البیان -٤

 ). ۱۵۰: (أمالی الطوسی)، ۲۳۹-۲۲/۲۲۹: (البحار)، ۵/۱۹۳-۱۹۴(
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ابراهیم  اش ام در روزی که نوبت حضرت عایشه بود با جاریه  در روایتی آمده: حضرت محمد

گاه شد، پیامبر ل خلوت نمود و حفصه به او فرمود: عایشه چیزی نفهمد و ماریه   بر این امر آ

 را بر خود حرام نمود. پس آیه ذیل نازل شد: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  ِ� تَ تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  ِجَكۚ َ�ٰ أ  َ�ُفورٞ  �َّ

  .١]۱[التحریم:  ﴾١رَِّحيمٞ 
ای پیغمبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حالل کرده است، به خاطر خشنود ساختن همسرانت حرام «

 .»کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است می
را برای اعالم تبری به سوی اهل مکه   ابوبکر  : معتقد هستند هنگامی که پیامبر و از جمله 

اید و  ام رها نموده چنین بر او نازل فرمود: کسی را که بارها با او مناجات داشته  فرستاد، خداوند

برائت را از ابوبکر گرفت و به علی   ام؟ لذا پیامبر کسی را برانگیختی که هرگز با او سخن نرانده

راند و  با تو سخن می  یتی فرما. پیامبر فرمود: خداوند! مرا وص داد، علی گفت: ای رسول خدا

کند. گفت: پس قبل از نماز اوِل روز برائت تا نماز عصر با او  شما یادآور می  های الزم را به سفارش

 . ٢مناجات پرداخت  به

گوید: (به پناه برنده از گرمای ظهر  آورد که می روایت فوق آن ضرب المثل معروف را به یادم می

خواستند فضیلت را از ابوبکر نفی کنند، پس نفی عصمت از  ماند) زیرا آنان می تابستان به آتش می

 کردند... تفکر کن!.  محمد

هایش آویزان  پرده  بسیار گرسنه بودند، لذا به کعبه رفتند و خود را به  و روایت شده: پیامبر

نگذار. پس جبرئیل با برگی سبز نازل نمود و گفت: پروردگار محمد! بیش از این محمد را گرسنه 

را در قضاء و تأخیر رزقش   خداوند  بود: ُمنِصف نیست آن کسی که  شد که در آن نوشته شده

 .٣کند متهم می

 روایاتی از شیعه که منافی عصمت امامان است
کنیم که برعکس ادعای شیعه در مورد  را نقل می  بن ابیطالب ای از کردار و اقوال علی اینک پاره

 ایشان است. 

                                           
 ). ۳۹/۱۵۵: (البحار)، ۱۲۱: (البصائر)، ۲۰۰: (االختصاص -١

 ). ۷۱/۱۴۱)، (۳۹/۱۲۴: (البحار)، ۴۴۴: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۷۱/۱۴۱)، (۳۹/۱۲۴: (البحار)، ۳۳۰: (أمالی الصدوق -٣
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روایات گزارش شده در این مورد بسیار   از جمله: اعتراف به گناه و ترس از سالمت دین. که

 گفته فراوان
ً
 . ١ام اش: خدایا! چگونه تو را بخوانم در حالی که گناه کرده اند؛ مثال

ها که  ر مقابلشان صبر نشان دادی! و چه بسیار لغزشو همچنین: خدایا! چه بسیار مهلکات که د

 با بزرگی و کرم خود از آشکار کردنشان دست برداشتی!.

خدایا! اگر عمرم در نافرمانیت به درازا کشید و صفحات گناهم بسیار گشت، آرزویی غیر از بخشش 

هانم را اندک و ناچیز کنم، گنا غیر رضوانت را ندارم. خدایا! وقتی به بخشش تو فکر می  و امیدی به

بینم،  اندیشم، مصیبت و گرفتاری خود را بسیار سترگ می ی بزرگ شما می مؤاخذه  بینم، سپس وقتی به می

ای! پس  ام و تو آن را شمرده من فراموشش نموده  های اعمالم گناهی را بخوانم که در صفحه  که آه از این

اش نفعی به او  دهند، و قبیله ای که عشیرتش او را نجات نمی شده گویی: او را بگیرید و وای بر آن گرفته می

ها  ورزند، آه از آتشی که جگر و کلیه شنوند بر او ترحم می رسانند، بزرگان قومش وقتی این صدا را می نمی

ند و با خود می پزد... آه از آتشی که پوست بدن را می را می
َ
 های آتش.  برد، آه از شدت حاصله از شعله ک

شوم، در حالی  می  پای حساب کشانده  به  بینی که درداء گفت: چگونه است اگر مرا می به ابوسپس 

های بزرگ آتش مرا به وحشت  تندخوی و زبانه  عذاب الهی اطمینان خاطر دارم، و مالئکه  به  که

د و دوستان بر من سالم خواهند کر  جبار خواهم ایستاد که  خواهند انداخت، سپس در حضور پادشاه

هیچ چیزی   گیرم که در حضور خداوندی قرار می  که  اهل دنیا بر من ترحم خواهند نمود، در آن لحظه

 . ٢ورزید من محبت می  ماند، شما بیشتر از هر کسی نسبت به از او مخفی نمی

کنید؟ دیگر چرا دست  دهید؟ چقدر از مالت را خرج می و پرسیده شد چقدر صدقه می

، دست  یک فرض را از من قبول نموده خداوند  دانستم که به خدا قسم اگر میدارید؟ گفت:  برنمی

 . ٣یا نه  چیزی از من قبول فرموده آیا خداوند  دانم که داشتم، اما من نمی برمی

گفت: ای رسول الله! آیا  قتل رساندنش مطلع نمود، علی  علی را از به و هنگامی که پیامبر

 . ٤در آن هنگام دینم سالم است؟ فرمود: از نظر دینداری سالم هستید

                                           
 ). ۱۰۰/۴۴۹)، (۴۰/۱۹۹: (البحار -١

 ). ۲/۱۲۴: (مناقبـال)، ۱۲-۴۱/۱۱: (البحار)، ۴۸: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۷۱/۱۹۱)، (۴۱/۱۳۸: (البحار -٣

)، ۷۵-۶۶-۲۸/۵۵: (البحار)، ۷۲بن قیس: ( )، کتاب سلیم ۸۶: (أمالی الصدوق)، ۱۶۳: (عیون األخبار -٤

)، ۲۸۵-۱/۲۶۴: (إثبات الهداة)، ۴۰۸: (تفسیر العسکری)، ۹۶/۳۵۸)، (۴۲/۱۹۰)، (۳۹/۵۵)، (۳۸/۱۰۳(

 ). ۱۲۹: (الطرائف)، ۱/۹۶: (کشف الغمة
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 . ١دینم را از من نگیرد و بخشش و کرامت خود را از من دریغ نورزد  خواهم که گفت: از خدا می و می

شت در موردشان فرمود: به   یکی از آن چهار نفری باشد که رسول الله  و آرزو داشت که

اگر از آنها بودم پس خدا را   خواهم که مشتاق چهار نفر است. و گفت: به خدا قسم، این را از او می

 . ٢مرا جزو آنها قرار دهد  خواهم که شکر خواهم گفت و اگر از آنها نبودم، از خدا می

 داد.  همیشه او را به غفران خداوند از گناهانش خبر می   رسول الله

در حالی بیرون آمدند که دست علی را گرفته بودند، پس   روز عرفه پیامبر در روایت است: در

از گناهانتان درگذرد،   کند که شما افتخار می  فرمودند: ای خالئق! خداوند تبارک و تعالی در این روز به

 . ٣مورد عفو قرار داد  طور ویژه  تو را به  نمود و به او فرمود: ای علی! خداوند  سپس رو به علی

 نبودن بخشش را طلب می  که  البته
ً
 کند!  بخشش مقتضی گناه است و نبودن گناه حتما

بن ابیطالب کجاست؟ پس وقتی  دهد: علی فرمودند: در روز قیامت منادی ندا سر می  پیامبر

  .٤شود شود، با حسابگری آسان به حسابش رسیدگی می می  آورده

گوید: از سخن حق و مشورت عادالنه دست بر  می  پیوسته س پس عجیب نیست که علی

 . ٥دور نیستم  ندارید، چون من باالتر از آن نیستم که از خطا دور باشم و در عمل نیز از خطا به

نمود و یارانش نیز چنین ادعای را برای او سر  ایشان هرگز برای خود ادعای عصمت نمی

همین رو یارانش در بسیاری از افعال و اقوال مخالف وی بودند و هرگز چنین استدالل دادند، از  نمی

گویم، اگر  گفت: بشنوید از من آنچه به شما می می  پیوسته  باشد، بلکه او معصوم می  نموند که نمی

 حق بود قبولش کنید و اگر باطل بود انکارش کنید. 

کنید و اگر باطل گفتم به خودم بازگردانید و از و در روایت دیگر است: اگر حق گفتم تصدیقم 

 من مترسید، که من هم مردی همانند شما هستم. 

و در روایتی دیگر: من هم مردی مثل شما هستم، اگر حق را گفتم، تصدیقم کنید و اگر غیر آن را 

 . ٦گفتم، آن را به من بازگردانید

                                           
 ).۳۸/۱۴۱( البحار: -١

 ). ۴۰/۱۲)، (۲۲/۳۳۲: (البحار)، ۱۸: (الیقین -٢

: البحار)، ۱۸۲: (بشارة المصطفی)، ۱/۹۲: (کشف الغمة)، ۹۵: (أمالی المفید)، ۳۱۳-۱۵۳: (أمالی الصدوق -٣

 ). ۴۳۸(: أمالی الطوسی)، ۸۱/۴۰)، (۳۹/۲۵۷-۲۶۵-۲۷۴-۲۷۶-۲۸۴)، (۳۸/۱۰۸-۱۰۹)، (۲۷/۷۴-۲۲۱(

 ). ۸/۲۵: (البحار -٤

 ). ۷۷/۳۶۱)، (۴۱/۱۵۴)، (۲۷/۲۵۳: (البحار)، ۲۹۳: (روضة الکافی -٥

 ). ۳۲/۲۶۳: (البحار)، ۳/۳۱۵: (البرهان)، ۵۶۵-۵۱۸: (أمالی الطوسی -٦
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به او نوشت: اگر  ی که معاویهبه آراء و مشاورت یارانش نیازمند بود، هنگام سایشان

هاشم  خواستار صلح هستید، باید اسم خالفت را از خود محو نمایید، برای چنین درخواستی با بنی

 . ١مشورت نمود

بن قیس گفت: اسم خالفت را محو مکن که اگر چنین کنی هرگز  و در روایتی آمده: احنف

 د.از این کار امتناع نمو سبدستش نخواهی آورد، لذا علی

 . ٢بن قیس گفت: این اسم خالفت را از خود بردار، خداوند آن را دور بدارد اشعث

راجع بدان در سنت   نهدر کتاب خدا و   نهکه  رخ داد ای هگفت: اگر واقع می ببه طلحه و زبیر

 با شما مشورت خواهم نمود اشت،احتیاج  د نیامده بود و به مشاورهچیزی 
ً
 . ٣حتما

به سوی شام برود کسانی که با وی بودند از مهاجرین و انصار را جمع و هنگامی که خواست 

جای آورد و گفت: اما بعد: شما صاحب نظر و دانا هستید، عقل   نمود، سپس حمد و ثنای خدا را به

سوی دشمن   به  ایم که گویید، ما عزم نموده انتخابگر دارید، امرتان مبارک است و به حق سخن می

بن  کنید؟، هشام چیزی مشورت می  چه  نظر شما چیست و به  خواهم بدانم که یخود برویم، حال م

بن حنیف بلند شدند و نظر او را تأیید نمودند و  بن سعد بن عباده و سهل عتبه، عماربن یاسر، قیس

 . ٤سوی او سرازیر نمودند  های خود را به کمک

مشورت   معصوم هستند و نیازی به س لیع  اند که یارانش هرگز معتقد نبوده  ایشان و نه  آری نه

 غیر ندارند و اینک توضیحاتی بیشتر:

هنگامی که برای جنگ صفین به سوی معاویه حرکت کرد، روزهایی گذشت و هیچکس را نزد 

معاویه نفرستاد و کسی از طرف ایشان نیامد. اهل عراق گفتند: ای امیرمؤمنان! ما زنان و کودکانمان 

وطن خود تبدیل کنیم، پس به ما اجازه   را به ایم تا آن ایم و به دیار شام آمده هرا در کوفه جا گذاشت

تو   پندارند که آید و بعضی می پندارند که تو به اندازه مرگ از جنگ بدت می جنگ بده، زیرا مردم می

 .٥از جنگ با اهل شام در شک و گمان هستید

                                           
 ). ۳۳/۳۱۵( البحار)، ۸۵: (رجال الکشی -١

 ). ۳۳/۳۱۶)، (۳۲/۵۴۱: (البحار)، ۱۹۰: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۷۳۵: (الطوسی أمالی)، ۳۰-۳۲/۲۲: (البحار -٣

 ). ۳۹۷: (البحار -٤

 ). ۳۲/۵۵۶: (البحار -٥
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از کنارش   مردی که  ، خطاب به شدگان جنگ صفین افتاده  و اینک هاشم است که در میان کشته 

تو را به خدا  -سالم و رحمت خدای بر او باد  -گوید: به امیرالمؤمنین بگو گذرد، چنین می می

  شدگان بند کرده  پای کشته  هایت را محکم به سوگند که صبح نکنی مگر در حالی که افسار اسب

  را به  باشند، آن مرد قضیه  ها را پشت سر گذاشته باشید، زیرا پیروزی از آن کسانی است که کشته

  کشته  در قسمتی از شب روانه شد تا حال جنگ را وارونه نمود و به  خبر داد، و علی  علی

 . ١پشت نمود

رالمؤمنین! اگر و هنگامی که خواست به سوی شام برود، یارانش جمع گشتند و گفتند: ای امی

ای برای آنها بنویسید و آنها را به سوی حق دعوت  قبل از اینکه به طرف معاویه و یارانش برویم، نامه

 سشود. پس علی کنید و یادآور شوی به آنچه بر سر آنها خواهد آمد، قوت و تسلطت بر آنها زیاد می
 . ٢این کار را انجام داد

شناس   به الحروریه کرد و در میان یارانش افرادی ستارهو هنگامی که تصمیم بر خروج از کوفه 

علی گفتند: ای امیرمؤمنان! اکنون حرکت مکن، بلکه پس از گذشت سه ساعت از   وجود داشتند، به

رسد و اگر در زمانی که  روز حرکت نمای که اگر اکنون بروی به تو و یارانت اذیت و ضرر بسیاری می

 . ٣رسید به آنچه بخواهی می شوی و من گفتم، بروی پیروز می

را بر  او نسبت داد و آن  ای جعلی را به نامه  معاویه  است که  گونه بن سعد نیز همین قیس  داستان

اهل شما قرائت نمود، پس در میان سراسر اهل شام شایعه شد که قیس با معاویه صلح کرده است، 

را بزرگ پنداشت و از آن او متعجب شد، لذا وقتی جاسوسان علی این خبر را آوردند، علی آن خبر 

از همین رو دو پسرش حسن و حسین و پسر او محمد و عبدالله بن جعفر را صدا زد و آنها را خبردار 

اندازد، کنار بگذار  بن جعفر گفت: آنچه که تو را به شک می نمود و گفت: نظر شما چیست؟ عبدالله

فرمود: من این را   پس قیس را از مصر عزل نما. علیاندازد، بپرداز.  و به آنچه تو را به شک نمی

کنم. عبدالله گفت: ای امیرالمؤمنین! او را عزل کن، اگر آنچه گفته شده حق  در مورد قیس تأیید نمی

 . ٤شوید اید، تو عزل نمی او را عزل نموده  باشد، آن وقت که

                                           
 ). ۳۳/۳۵: (البحار -١

 ). ۳۳/۷۴: (البحار -٢

 ). ۲۶۴-۵۸/۲۲۴)، (۳۳/۳۴۶: (البحار -٣

 ). ۲۰۵( الفارات)، ۳۳/۵۳۸: (البحار -٤
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ها را بلند کردند، یکی قائل  صفین قرآندر جنگ   که و همچنین است اختالف یارانش با او بعد از این

به او فرمود: این، کالمی حق   به جنگ بود و دیگری به دریافت حکم از کتاب خدا، تا آنجا که علی

باشند و از دستوراتش   اند که بدان آگاهی داشته باشد، آنان آن را باال نبرده است و لیکن مراد از آن باطل می

  من بدهید که  امانت به  به  ها و سرهایتان را برای چند لحظه یله است، دستپیروی نمایند ولیکن مکر و ح

  است. پس گروهی از یارانش که  و چیزی جز شکستن پشت ظالمان نمانده  مقطع خود رسیده  حق به

هاشان  تا دندان مسلح در زره و شمشیرشان بر فراز گردن  در حالی که -متشکل از بیست هزار نفر بودند

پیشانیشان در اثر سجده کبوده شده بود و مسعربن فدکی و زیدبن حصین در پیشتاز آنان قرار داشت  بود و

 به خوارج پیوستند، همراه و دسته
ً
آمدند و او را به اسم  س سوی علی  به -آنان بودند  ای از قاریانی که بعدا

سوی کتاب خدا و اطاعت از آن دعوت ای علی! اگر شما را به  به امیر مومنان، و گفتند:  زدند نه خود صدا 

را کشتیم،   کشیم، چنانکه ابن عفان صورت تو را می کردند، باید قومت را بدان فرا خوانید، در غیر این

آنها را قانع نماید تا از این کار   تالش نمود که س کنیم. علی به خدا قسم اگر چنین نکنی این کار را می

 . ١آید نزد شما می  ند و گفتند: دنبال اشتر بفرست کهدست بردارند. اما آنها سرباز زد

قرآن و مصاحف شدند و گمان بردند که   فرمود: سایر یارانم متوجه در این مورد می  و ایشان

کنند، آری آنان همگی به دعوتش گوش فرا دادند و  ی خود وفا می فرزندان جگرخوار به خواسته

ر کا  او و ابن عاص به  و تاکتیکی است که  این نقشه  آنان اعالم نمودم که  دعوتش را قبول کردند، پس به

وفاداری، اما دستورم را قبول نکردند و از فرمانم اطاعت   شکنی نزدیکترند تا به اند و آن دو به پیمان برده

  نخواهم؛ تا آنجا که  پذیرند، حال بخواهم یا که دعوت آنان چیزی را نمی  کنند و جز اجابت به نمی

 . ٢یا او را نزد ابن هند بفرستید کنید گفتند: اگر چنین نکند، او را به ابن عفان ملحق  ها می بعضی

اش بود و از علی خواستند که دنبال او بفرستد تا پیشش بیاید،  بن اشتر که از یاران برگزیده حتی مالک

آراء و نظرات مردم با آنها اختالفی نداشت، بلکه ایشان   و نیاز ایشان به س در عدم معصومیت علی

 ای از دالیل: مخالفت با سایر مردم است و اینک پاره همانند س مخالفت با علی  معتقد بودند که

فرمود: به خدا  موسی اشعری در داستان داوری بین علی و معاویه و ناچاریش برای اختیار ابی

اشتر آمد و از من خواست تا با وجود   سوگند نزد من امین و ناصح نیستی و خواستم عزلش کنم که

 . ٣ناخوشایندیم او را عزل نکنم

                                           
 ). ۳۳/۵۳۴)، (۵۳۰-۳۲/۳۱۲: (البحار -١

 ). ۳۸۰: (الخصال)، ۳۸/۱۸۱)، (۳۳/۳۱۹: (البحار -٢

 ). ۶۸: (أمالی الطوسی)، ۱۰۱-۳۲/۸۶: (البحار -٣
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گامی که خواست جریر را به سوی معاویه بفرستد، اشتر به او گفت: او را انتخاب مکن، او و هن

کنم خواستش خواست آنها و نیتش نیت  را کنار بگذار و تصدیقش مکن، به خدا سوگند فکر می

آنهاست، و هنگامی که از نزد معاویه برگشت، گفته مردم در مورد تهمت به او زیاد شد و جریر و 

  علی جمع گشتند و اشتر گفت: ای امیرمؤمنان! به خدا سوگند، اگر مرا نزد معاویه اشتر با

فرستادی، بهتر بود برایت از کسی که در زد و خرد با او سستی نموده و نزدش ایستاده تا آنجا که  می

نان! آیا تو است، و گفت: ای امیرمؤم  ، بسته باز نموده و از هر دری بیم داشته  هر دری امیدوار بوده  به

  در حالی که  گری او خبر ندادم. علی را از انتخاب جریر بازنداشتم و تو را به دشمنی و حیله

بود، به سوی خانه جریر رفت و مجلس او را آتش زد، ابوزرعه بن جریر بیرون آمد و   آشفته شده

 . ١رند...گفت: خدا تو را اصالح گرداند در این مجلس کسان دیگری غیر از جریر وجود دا

  سخن راند و او را برای پیکار با بازماندگان تشویق نمود، علی س در جایی دیگر اشتر با علی

از این سخنان خوشش نیامد تا جائی که از دست او به شکوه آمد و گفت: ای مالک! دست از سرم 

برم به اینانی که با تو مخالفت  بردار. اشتر هم گفت: ای امیرمؤمنان! دست از من بکش تا حمله 

  .٢به او گفت: از من دست بکش. و اشتر در حالی دست برداشت که عصبانی بود  ورزند. علی می

را بر حجاز، یمن و عراق گماشت، اشتر به او   و باز از او عصبانی شد آنگاه که پسران عباس

رسید، او را   قتل رساندیم؟ هنگامی که سخنش به علی  گفت: چرا دیشب شیخ (عثمان) را به

 . ٣احضار نمود و با او مهربانی نمود و از او عذرخواهی کرد

و اعتراض او بر ایشان و فرض آراء او بسیارند، تا   علی و روایات در مورد اختالف اشتر با

 . ٤جائی که یاران او گفتند: آیا ما در زیر حکم اشتر هستیم

  موسی اشعری ابی  کردند که ی داوری اصرار می یافت، در مسأله اختالف یارانش با او پایان نمیو 

پسندد، تا آنجا که گفت: از  او را نمی س دانستند علی می  ی خود قرار دهد، در حالی که را نماینده

یافتم،  ی شما جواب دادم، و اگر در آن هنگام غیر شما یارانی می این خواسته  روی اکراه و اجبار به

 . ٥دادم هرگز جوابتان را نمی

                                           
 ). ۳۱۱-۳۲/۳۶۷: (البحار -١

 ). ۳۲/۷۱: (البحار)، ۷۲۶: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۴۲/۱۰۷۶: (البحار -٣

 ). ۲/۳۶۴: (مناقبـال)، ۳۳/۳۱۳)، (۳۲/۵۳۹: (البحار -٤

 ). ۳۳/۳۹۵: (البحار)، ۲/۳۷۵: (مناقبـال -٥
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 . ١کنند تا جائی که گفت: بسیاری از کسانی که با من هستند، نافرمانی مرا می

گوید: ای مردم!  بینیم که می مودند که قدرتی بر آنها ندارد، پس او را میو تا آنجا که ایشان اقرار ن

شما با من خوب بودید تا اینکه در جنگ سستی کردید. من بعضی از شما را برای جنگ بردم و 

بعضی را گذاشتم، در حالی که جنگ دشمن را بیش از شما ُسست کرده است. دیروز امیر بودم و 

شوم. شما ماندن و  کردم و امروز خودم باز داشته می روز دیگران را نهی میامروز مأمور هستم، و دی

اید و آن را دوست دارید و من حق ندارم به شما چیزی را تحمیل کنم که   نرفتن به جنگ را برگزیده

 . ٢دوست ندارید!

 نمایند؟  بینی که شیعه برای او ادعا می آیا در کل این عبارات مکانی برای عصمت می

ی ایشان  سری نمایند و چنین چیزی را برای یاران علی قبول ننمایند، اینک خانواده شیعه خیره اگر

است هنگامی که از  کشانیم، اینک پسرش حسن می  صحنه  را به شو حتی افراد مخصوص عبا

گوید: ای  گرید و می یابد، در آغوش پدرش می ی خروج طلحه و زبیر و عایشه اطالع می قضیه

توانم سخن بگویم و گریه نمود. پدرش به او گفت: پسرم! گریه مکن و سخن  ان! من نمیامیرمؤمن

ها صدا درنیاور. گفت: ای امیرمؤمنین! مردم عثمان را محاصره نموده و از روی  بگو و مانند جاریه

 کردند، از تو خواستند آنچه را که درخواست می  از او می  و مظلومانه  جویانه ظلم یا از روی حق

با تو مخالفت  باز مردم دوری گزینی و به مکه بروی، سپس طلحه و زبیر  درخواست کردم که

به   خواهم که از آنها تبعیت نکنی و پیروی نکنی و امروز از تو می  نمودند، لذا از شما خواستم که

منین گفت: آورم از اینکه کشت و کشتار و ویرانی بپا کنی. امیرالمؤ عراق نروی و خدا را به یادت می

گیری  ی او کناره علی دارد و من از محاصره  ربطی به  ات که: عثمان محاصره شد، این چه اما گفته

ی او  نمودم و سخن دیگرت: به مکه بازگرد؛ به خدا قسم من چنان مردی نیستم که مکه به وسیله

ذار؛ به خدا قسم من گیری کن و طلحه و زبیر را کنار بگ دگرگون شود، و سخن دیگرت: از عراق کناره

منتظر باشد تا طالبش بر او داخل شود و طناب را بر پایش بیندازد تا پایش را   مانند کفتار نیستم که

 . ٣قطع کند سپس خارج کند آن را در حالی که پاره پاره کرده

                                           
 ). ۳۲/۵۰۳: (البحار -١

 ج

 ). ۱۰۰/۴۱)، (۳۳/۳۰۶: (البحار: از سخنی از او هنگامی که اصحابش در امر حکومت بر او آشفته بودند، البالغة نهج -٢

  شاره شد کهااو   بهاز سخنی از او هنگامی که  :البالغتة : نهج)، و همچنین نگاه۳۲/۱۰۳)، البحار: (۵۱: (أمالی الطوسی -٣

 ). ۳۲/۱۳۵از طلحه و زبیر تبعیت نکند و برای قتال با آنها در کمین ننشیند، البحار: (
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دید، لذا به او گفت: چه ضرری به تو   پدرش را دستپاچه  در یکی از اماکن صفین حسن

اگر سعی کنی تا با یارانت کار را به پایان برسانی؟ گفت: پسرم! برای پدرت روزی پیش   رسد که می

 گذرند. که از او نمی  آمده

قول هر کدام عمل   اند؟ به اند یا خطا رفته پس نگاه کن که کدام یک از پدر و پسر درست رفته

 . ١شود کنید مقصود محقق می

ذوالجناحین (صاحب دو بال) است که وقتی خبر قتل محمد پسر بن جعفر ملقب به  این عبدالله

اند  گوید: مصر چه چیزی را درست کرده شود و می رساند، سخت غمگین می ابوبکر را به امیر می

داشت و  صالحیت آنجا را می  کردم که رود. دوست داشتم نفری را پیدا می که تا آخر زمان از بین نمی

توانی بدست آری. گفت: چه کسی را؟ گفت: اشتر.  الله گفت: مینمودم. عبد بدانجا گسیل می

 .٢گفت: او را برایم صدا بزنید

  اشتر آن مردی بود که  باشد، در حالی که  مردی همچون اشتر را در ذهن نداشته  شد که  پس چه

 او بحث نمودیم.  کمی قبل راجع به

به عبدالله   ای از علی اند. در نامه انستهو از اهل بیت بوده کسانی که خیانت به ایشان را حالل د 

: اما بعد من در امانتم تو را شریک خود قرار دادم و تو را پشتیبان  او گفته  که به  آمده ب بن عباس

ام کسی قابل  ها در میان خانواده و حامی خود قرار دادم و از نظر پشتیبانی و پرداخت امانت

انی که دیدید زمان بر پسر عمویت شورید و دشمن هجوم آورد تر از تو نداشتم؛ اما شما زم اطمینان

و امت خالی از ارزش شده، برای دفاع از پسر عمویت سرباز زدید   و امانت در بین مردم از بین رفت

طلبان از او جدا شدید، همراه با دیگران او را رها کردید و  با جدائی  و پشت را برگرداندید. و همراه

ها را پرداخت  و خیانت کردید. پس حمایت پسر عمویت را نکردید و امانتهمراه خائنان به ا

دهید و برای پروردگارت دلیلی  را مورد نظر قرار نمی  در انجام جهاد خداوند  که ننمودید. مثل این

خواهی و نیت گرفتن بخش  تو با حیله و خدعه دنیای این امت را می  که در دست ندارید. و مثل این

غنائمشان را داری؟ پس زمانی که خیانت به امت برایت مقدور شد، سرعت به خرج  ی از عمده

سرعت هرچه در توان داشتید از اموالی که برای بینوایان و یتیمان جمع شده بود، بیشتر   دادید و به

ای  کند. پس با سینه پنهان کردی؛ همچون گرگی که از شدت گرسنگی به بز الغر ضربه وارد می

                                           
 ). ۳۲/۵۹۹: (البحار)، ۲/۲۴۸: (کشف الغمة -١

 ). ۳۳/۵۸۹: (البحار)، ۷۹: (االختصاص -٢
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  که . مثل این چه کسی آن را برداشته  ا به سوی حجاز حمل کردید، چنانکه گناه نباشد کهگشاد آن ر

گردان  ی خانواده خود پایین آمدی و رو  غیر از تو پدر کسی نیست، لذا در میراث پدر و مادرت علیه

 ترسید؟ الله! آیا به روز رستاخیز ایمان ندارید؟ یا از مشاجره روز حساب نمی شدید. سبحان

خوری در  آشامی و می ای صاحب فهم! نزد ما کسانی دانا وجود دارند، پس چطور گوارا می

آشامی حرام است؟ و از مال یتیمان و بینوایان و مؤمنان  خوری و می دانی آنچه را که می حالی که می

، جاریه  هاین اموال را به آنها داده و این سرزمین را بوسیله آنها حفظ کرد  و مجاهدانی که خداوند

آوری؟ پس تقوی خدا را داشته باشید و اموال را به این  خری و زنان را به نکاح خود درمی را می

جماعت بازگردان. زیرا اگر این کار را نکنی و خداوند امکان تسلط بر تو را برایم هموار کند، در مورد 

زنم که هر کس را با او زده، داخل آتش  آورم و تو را با شمشیری می عذر می  تو به سوی خداوند

دادند؛ تا حق  اید، انجام می شده است؛ قسم بخدا اگر حسن و حسین مثل اینکاری که تو انجام داده

گرفتم محبت و حمایتی از طرف من نسبت به آنان امکان نداشت و همچنین تا باطل را  را از آنها نمی

 . ١شد کردم دوباره حمایت من شامل آنها نمی اند، دور نمی که روا داشته از ستمی

 چه بود؟   به نامه علی ب جواب ابن عباس

سخنان وی را تأیید نماید و   اعتقاد داشت که  عصمت پسر عمویش  به ب آیا ابن عباس

اینکه او را همچون  حق باز گردد و در برابر پروردگارش سر استغفار را پایین آوردی، یا  راه  به

باشد و از اهل عبایی نیست که  اش دارای عصمت نمی مجتهدی قلمداد نمود که به خطا رفته و گفته

 -پلیدی را از او دور نماید و غیر از حق چیزی را بر زبان نراند  باشد تا  بر او نهاده  پیامبر

  .-پندارند می  شیعه همچنانکه

 است:  نوشته س عباس برای علیابن   گر این پاسخ باش که نظاره

اید؛  را بر من سخت گرفته  از بیت المال بصره  ی رسیده سهمیه  ات به دستم رسید که اما بعد: نامه

 . ٢ام. والسالم المال بیش از آن است که گرفته بخدا قسم حق من در بیت

المال مسلمان  تای که از بی علی به او نوشت: اما بعد: عجیب است که برای خود چنین پنداشته

شوی اگر آرزوی باطل و ادعایت شما را از  برای تو بیش از حق یک مسلمان وجود دارد، رستگار می

ی خوشبختی هستی، به من  گناه دورت ننماید و حرام را برایت حالل گرداند، براستی که هدایت شده

                                           
 ). ۴۰: (معرفة أخبار الرجال)، ۱۸۱-۴۲/۱۵۳)، (۳۳/۴۹۹: (البحار)، ۴۹۹: (البالغة نهج -١

 ). ۴۱: (معرفة أخبار الرجال)، ۱۸۴-۴۲/۱۵۴)، (۳۳/۵۰۱: (البحار -٢
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ی آن دختران  ای و بوسیله دهای و آن را استراحتگاه نمو خبر رسیده که تو مکه را وطن خود قرار داده

ای. خداوند شما را  ای و مال دیگران را به آنها داده مکه و مدینه و طائف را نور چشمت قرار داده

هدایت نماید به سوی هدایت الهی بازگرد و توبه کن و مال مسلمانان را به آنها بازگردان که بعد از 

ای ترک خواهی  خواهی شد و آنچه جمع نموده ای از آن جدا مدت زمانی کم آنچه به آن انس گرفته

نمود و در زیر زمین دفن خواهی شد و در خاک سکنی خواهی گزید و با محاسبه مواجه خواهی شد 

 . ١ای، نیازمند خواهی بود مانید و به آنچه برای آخرت انجام داده نیاز می ای بی از آنچه جا گذاشته  که

ما بعد: تو بر من برتری داری و به خدا سوگند اگر جوابش را اینگونه داد: ا ب ابن عباس

است   داشتنی ها به من بدهد بیشتر دوست های زمین همه را از طالها و جواهر و نقره خداوند از گنج

 . ٢نزد من از آنچه بوسیله ریختن خون مسلمانی به من برسد والسالم

پنداشت و اهل  را در برای او نمی پنداشتند پسر عمویش آن می س همانا آنچه شیعه در مورد علی

گاه  ترند. مکه به قوم خویش آ

باشد و علی نیز   دهد تا تقوای الهی داشته بنابر این، عجیب نیست که معاویه به علی دستور می

برم از  دهی، امیدوارم از اهلش باشم و به خداوند پناه می گوید: اگر به من دستور تقوی می به وی می

شود، عزتشان را با گناه از بین  می  باشم که وقتی فرمان تقوی به آنها داده که جزو کسانی  این

 . ٣برند می

که به او دستور دادند از خداوند طلب بخشش کند   رفتار نمود، آنگاه  گونه همین  با خوارج نیز به

  سوی خداوند  کل گناهان بهتوبه نماید، پس گفت: من از  سوی خداوند  و بعد از داوری به

 . ٤نمایم طلب بخشش می

منافی قول به عصمت است، بازگشتیم؛ و در اینجا بعضی روایات مختلف را   مبحث آنچه  باز به

 رسیم.  نماییم که در آنها منظورمان بیشتر بیان شده و بهتر به مقصد می نقل می

ای را برای خویش  غنائم، جاریه ها قبل از تقسیم در یکی از سریه  از جمله: حضرت علی

 . ١شکایت کردند...    انتخاب نمود؛ لذا همراهانش کار او را انکار کردند و از دستش به رسول الله

                                           
 ). ۴۱: (معرفة أخبار الرجال)، ۱۸۴-۴۲/۱۵۴)، (۳۳/۵۰۱: (البحار -١

 ). ۴۲: (معرفة أخبار الرجال)، ۴۲/۱۸۵)، (۳۳/۲۰۵: (البحار -٢

 ). ۳۳/۸۱: (البحار -٣

 ). ۳۳/۳۵۳: (البحار -٤
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اند: بزرگترین اعمال نزد خداوند ایمانی است که هیچ تردیدی در آن  شیعه از رضا روایت نموده

 . ٢حجی که نیکو انجام شده باشدخالی از غلول باشد، و    ای است که نباشد، و غزوه

 غلول یعنی گرفتن چیزی از غنیمت قبل از تقسیم آن. 

علی را بر اسبی سوار نمود؛ علی گفت: پدر و مادرم فدایت مرا با   و روایتی دیگر: پیامبر

کنم و هرگاه شمشیرم را  نمایم و نه از دست کسی فرار می سواری چکار؟ من نه از کسی تبعیت می اسب

 . ٣گذارم را زمین نمی ام، و اال آن کشم، مگر برای کسی که شمشیر را برای او بیرون کشیده بیرون می

هفتاد درهم قیمت شتر را نداده،   که ادعا داشت پیامبر-ای را  اعرابی  و روایتی دیگر: علی

: برای چه او فرمود  قتل رساند. پس حضرت محمد  به -آن پول را داده بود   در حالی که پیامبر

را کشتی؟ گفت: ای رسول الله! برای اینکه بر شما دروغ بسته بود و کسی بر شما دروغ ببندد خونش 

مرا به پیامبری   فرمود: ای علی! سوگند به کسی که  حالل و قتلش واجب است، حضرت محمد

 . ٤خطا نکردی، اما چنین کاری را دوباره مکن  مبعوث نموده در اجرای حکم خداوند

که دست مردی  این  برای اجرای قوانین الهی، نظر به س و روایت دیگر: ناراحتی حضرت علی

سیماترین مردان بود و   آن مرد از خوش  بود، قطع نمود، در حالی که  مرتکب دزدی شده  کندی را که

از رویی زیبا و پوششی   پوشید. علی گفت: چطور باید کسی همچون شما که ترین لباس را می زیبنده

دزدی بزنید؟ مرد کندی رویش را   عرب برخوردار باشید و دست بهدر میان   پاک و جایگاهی ویژه

برگرداند و گفت: ای امیرالمؤمنان! در مورد من خدا را در نظر گیر، به خدا قسم که غیر از این بار، هرگز 

خداوند بزرگوار بخاطر یک گناه تو را مؤاخذه نکند،   ام. به او گفت: وای بر تو امید است که دزدی نکرده

گریه افتاد. امیرمؤمنان مدت زیادی سکوت نمود و سپس سرش را باال   بخواهد. مرد کندی به اگر

گریه کرد و لباس  ای جز قطع دستت را ندارم، پس دستش را قطع کنید. مرد کندی گرفت و گفت: چاره

قطع  باش، زیرا اگر دستم را  ام از خدا بیم داشته خاطر خانواده  علی را در دست گرفت و گفت: به

                                                                                                           
)، ۲۱/۳۸۵: (البحار)، ۱۳۴: (إعالم الوری)، ۸۱: (اإلرشاد)، ۱۴۱( :العمدة)، ۱۴۷: (بشارة المصطفی -١

 ). ۲۵۵)، أمالی الطوسی: (۴۰/۸۳)، (۳۹/۲۷۶-۲۸۲)، (۳۸/۱۴۸-۱۴۹(

أمالی )، ۳: (صحیفة الرضا)، ۱۰۰/۱۱)، (۹۹/۱۶)، (۷۲/۱۲۶)، (۶۹/۳۹۳( البحار)، ۲/۲۸: (عیون األخبار -٢

 ). ۶۷: (المفید

 ). ۴۰/۱۴۰: (البحار)، ۱۵۰: (االختصاص -٣

 ). ۴۰/۲۴۱: (البحار)، ۹۱: (أمالی الصدوق -٤
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 س کنم. علی میعیال را سرپرستی   من سیزده  میریم، بدان که ام از گرسنگی می کنی خود و خانواده
برای مدتی سکوت کرد و با دستش زمین را خراشید، سپس گفت: راهی جز قطع دستت را نداریم. او 

. مرد کندی اش کنار امیرمؤمنان افتاد را ببرید و دستش را قطع کنید. هنگامی که دستش قطع شده

تمامی آنها را   خداوند  ام و این بار صد دفعه شد، که بار دزدی نموده  گفت: به خدا قسم نود و نه

 . ١های اولت ضرر کردی پنهان داشت. علی گفت: از دست من آسوده شدی اما به خاطر حرف

از او بدگویی نموده  نجاشی  او خبر رسید که  به  که  و همچنین یکبار معاویه به او نیرنگ زد، آنگاه

بر ضد او نزد علی شهادت دادند که شرب خمر نموده و علی وی را   است، گروهی را مهیا نمود که

 . ٢گرفت و شالق زد و جماعتی در این مورد بر علی خشمگین شدند

 . ٣و همچنین اقدامش به قطع دست مردی که پاک بود و متهم به دزدی بود

 -بگمان شیعه   که و این  گذاشتن بعضی از حدودات خداوند و از جمله دیگر روایات: کنار

 
ً
بود: بلند شو که مالئک زمین و آسمان را بگریه   لواط اعتراف نموده  مردی گفت که به  به -مثال

 . ٤تو را بخشید، بلند شو و دیگر اینکار را انجام مده  انداختی، خداوند

در   حالل نموده بود تا جائی که خداوند  و روایتی دیگر: تحریم بعضی چیزها که خداوند

 این مورد آیه نازل فرمود: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا  .٥]۸۷: ة[المائد ﴾ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا

 .»ها را حرام مکنید اید! پاکی ای کسانی که ایمان آورده«
ترسم از اینکه صدایشان مرا  گفت: می می  : ترس از سالم کردن به دختران جوان، که و از جمله

 . ٦من برسد  بدان امید دارم، گناه به  بیشتر از پاداشی که  بلغزاند و در نتیجه

 . ٧واز آن جمله: نادانی و جهل او نسبت به بعضی از احکام حج

                                           
 ). ۴۰/۲۸۷: (البحار -١

 ). ۴۱/۹: (البحار)، ۱/۳۴۰: (مناقبـال -٢

 ). ۴۰/۳۱۴: (البحار)، ۷/۲۶۴: (الکافی -٣

 ). ۷۵/۷۳)، (۵۰/۱۷۰)، (۴۰/۲۹۶: (البحار)، ۷/۲۰۱: (الکافی -٤

تفسیر )، ۱/۶۶۴: (نور الثقلین)، ۷۰/۱۱۶)، (۴۴/۷۶)، (۴۰/۳۲۸)، (۳۶/۱۱۸: (البحار)، ۲/۱۰۰: (مناقبـال -٥

 ). ۲/۷۹: (الصافی)، ۱/۴۹۴: (البرهان)، ۱/۱۳۲)، تفسیر فرات: (۱/۱۸۶: (القمی

 ). ۱۰۴/۳۷)، (۴۰/۳۳۵)،)۵/۵۳۵: (الکافی -٦

 ). ۵/۴۵۶)، (۴/۲۴۶: (الکافی)، ۲۵۶: (أمالی الطوسی)، ۳۹۶-۳۹۱-۲۱/۳۸۳: (البحار -٧
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  کسی را فرستاد، زیرا به  و جهلش نسبت به حکم مذی تا اینکه برای پرسیدن از رسول خدا

سوال نماید. ببین که ازدواج علی با زهرا   خود حیا نمود که  نزد پیامبر ل جایگاه زهرا خاطر

 . ١کی بوده و سؤال چه وقتی پرسیده شده و قبل از علم به این حکم چه کاری را انجام داده؟

 . ٢و از جمله روایات دیگر: اختالف قضاوت از او

داخل شد، زهرا  ل و ناتوان بود، بر زهرا  خستهشدت   به  سایر روایات: روزی که  و از جمله

از ما پرسید: چه وقت زن به   هویدا هستی؟ علی گفت: رسول خدا  خسته  گونه این  که  گفت: چیه

 . ٣شود؟ ما نیز ندانستیم پروردگارش نزدیک می

ای از  ر مسئلهداده بودی که اگ  جواب نداد، به او گفته شد: به ما وعده  و یکبار از او پرسیده شد که

  ای مهیا باشی، پس تو را چه شده که از جواب دادن به مانند سکه  تو پرسیده شود در جواب دادن به

ات شد و بیرون آمد و سپس جوابش را دادی؟ گفت: من  وارد حجره  این مرد چنان کند شدی که

 . ٤عصبانی بودم و انسان عصبانی رأی و نظری ندارد

ای از من است و نور چشمم و  به او گفت: ای علی! فاطمه پاره  خدا و از دیگر روایات: رسول

ای و اگر او را خشمگین کنی، مرا به خشم  ی قلبم است، اگر با او بدی کنی با من بدی نموده ثمره

شود، پس بعد از من با او نیکو رفتار  ای، او اولین کسی است از اهل بیتم که به من ملحق می آورده

های خوشبوی من هستند و هر دو سید جوانان اهل  ن و حسین آن دو پسران من و گلباش، و اما حس

 . ٥بهشتند، پس هر دو را همانند گوش و چشمت بزرگوار و مورد احترام بگذار

وحی فرمود: به   به رسول خدا  گفت: خداوند  و همانند آن برای زهرا، از صادق نقل شده که

 . ٦شوم فاطمه بگو: از علی نافرمانی نکند که اگر او خشمگین شود من نیز جهت غضب او خشمگین می

ی شیعه  نظریه  صدور این نکات برحذردارنده و نزول وحی در این مورد کمکی به  شکی نست که

آیا علی و زهرا   یابید کهآید، اطالع  نماید، و شاید با خواندن آنچه می نامند، نمی در آنچه عصمت می

 اند یا نه؟.  این توصیه را عملی نموده

                                           
 ). ۱/۱۷: (التهذیب)، ۱/۲۳۷ك: (مستدرـال)، ۱/۲۷۸: (الوسائل)، ۸۰/۲۲۴: (البحار -١

 ). ۱۰/۲۲۶: (البحار -٢

 ). ۱۰۳/۲۵۰: (البحار)، ۱۴: (نوادر الراوندی -٣

 ). ۴۲/۱۸۷: (البحار)، ۵۲۶: (أمالی الطوسی -٤

 ). ۴۳/۲۵۴: (البحار -٥

 ). ۱۵۲-۴۳/۱۰۶: (البحار)، ۶۷۸: (أمالی الطوسی)، ۳/۳۴۶: (المناقب -٦
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  بود، بر جدش  بن علی در حالی که مرتکب لغزشی شده از معاویه نقل شده که گوید: حسن

را دیدم که رنگش پرید. سپس برخواست تا به منزل   وارد شد و رازی را به او گفت. پس پیامبر

رفت و به شدت تکان داد و گفت: ای فاطمه! خود را از خشم رسید. دست فاطمه را گ ل فاطمه

شود، سپس  شود و با رضایت او راضی می از خشم او خشمگین می  علی برحذر دار که خداوند

دست او را گرفت و به آرامی تکان داد و سپس گفت: ای پدر   آمد. پیامبر  نزد نبی  علی

شوند و به رضایتش  ئک از خشمش خشمگین میحسن! خود را از خشم فاطمه بدور دار که مال

! با حالتی خشمگین بیرون رفتی و هنگام آمدن شاد  شوند. گفتم: ای رسول خدا راضی می

 ام که نزد خداوند ای؟ گفت: ای معاویه! چگونه شاد نباشم در حالی که اصالح دو نفر کرده شده

 . ١از بزرگترین مردمان هستند

  نزد فاطمه رفتند، پیامبر س و علی  روایت شده که گفت: رسول خدا  سعید خدری از ابی

و علی جامی را گذاشت؛   جلو رسول خدا ل ایم. فاطمه فرمود: خدا تو را ببخشاید، شام کرده

به طعام نگاه نمود و بویش کرد، فاطمه را زیر چشمی نگاه کرد. فاطمه به  س پس هنگامی که علی

ام که مستوجب خشم باشم؟  چه نگاه تند و تیزی، آیا گناهی مرتکب شدهالله...  گفت: سبحاناو 

سوگند   ای؟ آیا دیروز با تو عهد نداشتم که به خداوند گفت: کدام گناه بزرگتر از آن است که کرده

 . ٢ای؟... این داستان طوالنی است که جای مورد نیاز را از آن گرفتیم خوردی برای دو روز طعام نخورده

داستانی دیگر شبیه به این قصه گفت: ای فاطمه! این را از کجا آوردی در حالی که قرار بر و در 

 . ٣به او گفت: ای پدر حسن! بخور و چیزی نگو  باشیم؟پیامبر  چیزی نداشته  این بود که

گذاری با او  رفتند و در مورد خدمت  و از باقر روایت شده: علی و فاطمه به سوی رسول خدا

را   او سپاردند. پس وظایف داخل خانه را به فاطمه و بیرون از خانه  گو پرداختند و قضاوت را بهگفت  به

گاه دارد نسبت به   گفت: فقط خداوند ل علی واگذار نمود، فاطمه  به است که از شادی من آ

                                           
در بین آن دو نگاه کن (باب: کیفیت   )، و به روایاتی دیگر در مورد صلح ایشان۱۴۶-۴۳/۴۲: (البحار -١

 ).  معاشرت فاطمهل با علی

)، ۱۴/۱۹۸)، (۴۳/۱۰)، (۳۷/۱۰۴: (البحار)، ۶۲۸ی: (أمالی الطوس)، ۲/۹۸: (کشف الغمة)، ۱/۸۵تفسیر فرات: ( -٢

 ). ۱/۱۱۰: (تأویل اآلیات)، ۱/۲۸۲: (البرهان)، ۱/۳۳۲: (الصافی)، ۱/۱۹۵: (تفسیر العیاشی)، ۹۶/۱۴۷(

 ). ۴۳/۷۴: (البحار -٣
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 . ١بعضی کارها را به مردان بسپارم  ی رسول خدا وسیله  به  که این

آمد و  شان به شادی بیرون می بسا از خانه  ر بین آن دو بسیار بود، چهد  آری مصالحه محمد

گفت: چگونه شاد نباشم در حالی که بین دو نفر صلح  شد؟ می وقتی در این مورد از او پرسیده می

 . ٢ترین مردمان سرزمین در انظار مردمان آسمانان هستند محبوب  ام که کرده

گفت: سوگند به کسی که   به رسول خدا ل فاطمهکه گوید:   روایت شده  و از سلمان

پوست گوسفند یک ما فقط  س با علیک در طول پنج سال زندگی مشتر  تو را به حق مبعوث نموده،

و  میکن دن از آن استفاده مییم و شب برای خوابیده وانمان علف مییم که روزها بر روی آن حیدار

 .٣پوشاندیم هایمان را با لیف درخت خرما می آرنج

همراه شتر رسول   به  گوید: علی  که  گزارش شده  از جابر  و در مورد داستان حج پیامبر

و کحل زده   و لباس رنگی پوشیده  آمد، فاطمه را یافت که از احرام خارج شده از یمن می  خدا

یند خواند. فاطمه گفت: پدرم مرا به این کار دستور داده. این را برای فاطمه ناخوشا س است، علی

رفتم در حالی که با فاطمه سر دعوا داشتم از کاری   گفت: در عراق به سوی رسول خدا   علی

طلب فتوی نمودم به آنچه ذکر کرد و من انکار نمودم. پس گفت:   که کرده بود و از رسول خدا

 .٤است  راست گفتی و راست گفته

  کنیم که چه در صدد بررسی این موضوع هستیم، در اینجا این را نیز اضافه می  که این  به  توجه با 

 برد و اینک بعضی روایات شیعه در این مورد:  می  نزد پدرش  شکایت خود را به ل بسا زهرا

آمد و یادآور شد که ضعف حال دارد،   گفت: فاطمه نزد پیامبر  از ابوسعید روایت شده که

 . ٥علی نزد من چه جایگاه و منزلتی دارد  دانی که به او فرمود: مگر نمی  پیامبر

آمد و   کنان نزد آنحضرت روایت شده که گوید: روزی فاطمه گریه  باز از ابوسعید خدری

رسول   یرند، شنیدم کهگ گفت: ای رسول خدا! زنان قریش به خاطر فقر علی بر من عیب و عار می

                                           
 ). ۴۳/۸۱: (البحار -١

 ). ۱۴۶-۴۳/۴۲)، (۳۵/۵۰: (البحار)، ۶۳: (علل الشرائع -٢

 ). ۴۳/۸۸)، (۸/۳۰۳: (البحار -٣

-۲۱/۳۸۳)، (۸/۳۰۳: (البحارهجری، : در سال دهم المنتقی)، ۳/۲۳۴: (الکافی)، ۴۱۴: (أمالی الطوسی -٤

۳۹۱-۳۹۶-۴۰۴) ،(۹۹/۸۹-۹۱ .( 

 ). ۴۰/۶: (البحار)، ۲۴۵: (أمالی الطوسی)، ۳۲۶: (أمالی الصدوق -٥
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  ام که شوهریت در آورده  ! آیا راضی نیستی که من کسی را به او فرمود: ای فاطمه  در پاسخ به  خدا

 برتر است.   و دانش او از همه  قبل از دیگران مسلمان شده

فاطمه   گوید: هنگامی که رسول خدا  که  گزارش شده ب و در روایت است: از ابن عباس

  گفتند: رسول خدا را به ازدواج علی درآورد، زنان قریش شروع کردند به عار نهادن بر فاطمه و می

فرمود: ای فاطمه! آیا راضی   که مال و ثروتی ندارد. رسول خدا  ازدواج فقیری درآورده  تو را به

مرد را انتخاب نمود: یکی نیستی که خداوند تبارک و تعالی به زمین نگاهی انداخت و از میان آن دو 

 پدرت و دیگری شوهرت؟. 

ای که فقیر است و مالی  و در روایت است: فاطمه گفت: ای پدر! تو مرا به ازدواج کسی درآورده

  ام که در اسالم آوردن پیشی گرفته و از همه فرمود: تو را به ازدواج کسی درآورده  ندارد. پیامبر

 . ١صابرتر و داناتر است

به منزل من آمد. فاطمه به او گفت: پسر عمو!   که گوید: علی  دبن ربعی گزارش شدهو از خال

بوستانی را که پدرم برایت کاشته بود، فروختی؟ گفت: بله با قیمتی خوب. فاطمه گفت: پس پولش 

قبل از آنکه از من بخواهد به آنها بدهم.   کجاست؟ گفت: آن را به نگهبانان دادم و شرم نمودم که

ایم و بدون شک تو نیز مانند ما هستید و درهمی از آن برای ما  مه گفت: من و فرزندانم گرسنهفاط

فاطمه! مرا رها کن. فاطمه گفت: نه  را گرفت. علی گفت: ای  ای از لباس علی ؟ و گوشه نمانده

نازل شد و گفت: ای   به خدا مگر اینکه پدرم بین من و تو حکم نماید. جبرئیل بر رسول خدا

فرماید: سالم مرا به علی برسان و به فاطمه بگو: شما حق  فرستد و می محمد! خدایت بر تو سالم می

به منزل علی آمد و فاطمه را با علی  دستان علی بزنید. پس هنگامی که رسول خدا  به  ندارید که

گفت: ای پدر! بوستانی را که  داری؟ گفت: فرزندم چرا دست از سر علی برنمی  فاطمه  یافت، به

درهم فروخته و برای ما حتی درهمی نگذاشته که با آن غذا بخریم.  ١٢٠٠٠برایش کاشته بودی به 

را به علی   گوید: سالم خداوند برایم سالم آورد و می  گفت: دخترم! جبرئیل از جانب خداوند

                                           
-۸۵-۴۰/۱۸)، (۳۸/۵)، (۱۵۸: (کشف الیقین)، ۳۷/۹۱)، (۱۸/۳۹۸)، (۴۰/۱۷( البحار)، ۱۶: (اإلرشاد -١

: مناقبـال)، ۱۴۳: (مختصرـال)، ۱/۲۷۲: (یاتتأویل اآل)، ۳۵۶: (أمالی الصدوق)، ۴۳/۱۳۹)، (۱۷۸

 ). ۱۶۴: (أعالم الوری)، ۱/۱۸۰(
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دستان علی بزنید. فاطمه گفت: من از   به  به تو بگویم: شما حق ندارید که  برسان و امر فرمود که

 . ١طلب بخشش دارم و دیگر چنین کاری را نخواهم کرد  خداوند

را   را به ازدواج علی درآورد، مسأله  خواست فاطمه  و در روایت است: هنگامی که رسول خدا

گاه تری، اما  نهانی با وی در میان گذاشت. فاطمه گفت: ای رسول خدا! تو به آنچه در پیش است آ

  گویند که او مردی شکم کوتاه و دارای دستانی دراز است که زنان قریش در مورد او به من می

های پرگوشت و ضخیم و پیشانی پر از مو و چشمانی درشت و سر و گردنی به هم نزدیک و  استخوان

 . ٢هایی بیرون زده دارد و هیچ ثروتی ندارد دندان

  ای؟ رسول خدا رسول خدا! مرا به ازدواج فقیری درآوردهو در روایت است: فاطمه گفت: ای 

ام  با دستش مچ فاطمه را گرفت و تکان داد و گفت: نه ای فاطمه! و اما تو را به ازدواج کسی درآورده

 . ٣داند و صبر بیشتری از آنها دارد که در اسالم آوردن بر همه پیشی گرفت و در علم از آنها بیشتر می

کنی؟ گفت: بخاطر کمبود خوراک و  فرمودند: دخترم چرا گریه می  ر: پیامبرو در روایتی دیگ

غم بسیار و مریضی شدید. گفت: ای فاطمه! اما به خدا قسم آنچه نزد خداست برای تو بهتر است از 

اولین   ام که تو را به ازدواج بهترین امتم درآورده  آنچه خود به آن مایل هستید، مگر راضی نیستید که

 . ٤باشد ی آنها داناتر و صبرش از همه باالتر می مان و کسی است که از همهمسل

بینی،  کنی؟ گفت: حال ما این است که می و در روایتی دیگر: فرمود: ای دخترکم! چرا گریه می

 . ٥گذاریم و نیمه دیگرش را بر سرمان می  نیمی از فرش را پهن کرده

برد و گفت: ای رسول   از علی را نزد رسول خداو در روایتی دیگر از صادق: فاطمه شکایت 

به فاطمه گفت:   بخشد، پیامبر گذارد و همه را به مساکین می خدا! چیزی از غذایش را باقی نمی

ای که اگر او را خشمگین کنی، مرا  ای فاطمه! آیا خشمت را از برادرم و پسر عمویم به من آورده

 . ٦ای؟ ا را خشمگین کردهخشمگین کرده و اگر مرا خشمگین کنی، خد

                                           
 ). ۲/۷۹: (المناقب)، ۱/۵۸: (األنوار النعمانیة)، ۴۱/۴۵: (البحار)، ۳۷۹: (أمالی الصدوق -١

 ). ۴۳/۹۹: (البحار -٢

 ). ۲۵۳: (أمالی الطوسی)، ۴۳/۱۴۹: (البحار -٣

 ). ۳۸/۱۹: (البحار)، ۱/۸۴: (کشف الغمة -٤

 ). ۳۷/۴۳: (البحار)، ۴۱۸: (أمالی الطوسی -٥

 ). ۲/۱۰۱: (کشف الغمة)، ۴۳/۱۵۳: (البحار -٦
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ایم کمترین  و روایت شکایت او از علی و اعتراضات او از علی بسیار فراون هستند و آنچه آورده

در مورد ذم بعضی از   اند که رسول خدا باشد. و شیعه یادآور شده می  در این زمینه  موارد ذکر شده

، برای زن صاحب دین و اصل و نسب های دخترانش از شوهرانشان فرمود: حیائت را نگهدار شکوه

هر روز از شوهرش شکایت نماید و در لفظی آمده: من از زنی که همیشه   واال چقدر قبیح است که

 . ١کنم کند شرم می کند و از شوهرش شکایت می سخنانش را دراز می

بازگشت،  س هنگامی که از نزد ابوبکر ل اند که فاطمه و در داستان فدک، شیعه گمان برده

ای و در محل اتهام  رفت و به او گفت: ای ابن ابیطالب! خود را به سان جنین پوشانده س نزد علی

تو خیانت ورزید، این ابن أبی قحافه   به  ات را از بین بردی، پس پر جدا شده نشستی و گذشته و آینده

عدالتی با من تقال نمود و  بیی پدرم و پس مانده پسرم را از من قطع نمود، به خدا که در مورد  داده

ترین است تا جائی که مرا از گفتن پیروزی و رسیدن به هجرت منع نمود  در دشمنی با من سرسخت

خدا سوگند در حالی   و جماعت نیز چشمانشان را پوشانده بودند و مانع و مدافعی در کار نبود؛ به

زیر بازگشتم، ای کاش قبل از این ذلت بیرون آمدم که خشم را فروخورده بودم و بدون اختیار و ناگ

  کننده تو وکیل هستید و دعوت  رفتم، به خدا که آرزوهایم از این جهان می  مردم و بدون رسیدن به می

رود و  گاه از بین می کند و وای بر من که تکیه آفتاب طلوع می  باشید، وای بر من در هر کجا که می

 .٢برم ام را به سوی پدرم می سوی خدا و دشمنی شود، شکایت خود را به پشتیبان سست می

شناخت  نمی  علی را همچون شوهری نمونه ل خواهند بگویند که: زهرا انگار که شیعه می 

برد و این روایت  می  اش نزد پدر از دست رفته  شکایتش را به  او را یاری نماید، لذا پیوسته  که

 دلیلی بر آن گفته است. 

در حال وفات بودند، فاطمه کنار   که -یعنی راوی-رفتم   رسول خدا و روایت دیگر: خدمت

سرش را بلند نمود و گفت: عزیزم   سرش بود و چنان گریه نمود که صدایش بلند شد؛ رسول خدا

  خداوند  دانی که ترسم. فرمود: عزیزم نمی کنی؟ گفت: از فراق بعد از تو می فاطمه! چرا گریه می

و از میان آن مرا انتخاب نمود، سپس دوباره به زمین نگاه کرد و از میان آن به زمین اطالع داد 

 . ٣شوهرت را انتخاب نمود، و به من وحی فرمود که: تو را به نکاح وی درآورد؟

                                           
 ). ۸۱/۳۹۲)، (۱۶۱-۲۲/۱۵۹: (البحار)، ۳/۲۵۱: (يالکاف -١

 ). ۶۹۴: (أمالی الطوسی)، ۴۳/۱۴۸: (البحار)، ۳/۲۰۸: (المناقب -٢

-۵۱/۷۹)، (۳۸/۱۰)، (۳۶۹-۳۲۸-۳۶/۳۰۷)، (۲۸/۵۲، ()۲۲/۵۳۶( البحار)، ۱۷-۹: (کفایة األثرنگاه :  -٣

 ). ۲۵۰: (الدین کمال)، ۹۱
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بعضی روایات منقول از   گویم، اشکالی ندارد که سخن می ل و مادامی که در مورد زهرا

یکبار بر ایشان داخل شد و در گردن   ت.. رسول خدامنافی عصمت اس  شیعه را ذکر نمایم که

به او فرمود:   فاطمه گردنبندی از طال بود که علی از فیء برایش خریداری نموده بود، رسول خدا

پوشد، پس فاطمه آن را درآورد  ها رامی لباس ظالم  ای فاطمه! به مردم بگو که فاطمه دختر محمد

 . ١شاد شد  را خرید و آزاد نمود و به این کار رسول خداای  ی آن برده و فروخت و بوسیله

بار  رفت، یک گشت، ابتدا نزد فاطمه می از سفر بازمی  پیامبر  هرگاه  که  ای دیگر آمده و در قصه

خود را در کنار درب پوشانیده بود، و حسن و حسین را دید که دو قلب از نقره   فاطمه را دید که

از آن موضوع غضبناک   یش آنها نرفت، فاطمه فهمید که حضرت محمدداشتند، لذا بازگشت و پ

  ها برداشت و آنها را نزد پدرش فرستاد، پس پیامبر ها را از بچه  شده، پس پوشش را برانداخت و قلب

 . ٢اند آنها برای آخرت خلق شده  دنیا دارند، باید بدانند که  کاری به  چه  فرمود: آل محمد

را از گریه و زاری منع نمود، در مرض   چند بار فاطمه  پیامبر  که روایات: اینو از جمله این 

به وی گفت: از امروز به بعد برای   وفات ایشان، فاطمه گفت: واویال از غمت ای پدر! محمد

خراشند و او را با  کنند، و صورت را نمی ماند، براستی که بر پیامبر یقه را پاره نمی پدرت غمی نمی

: چشمان پر از اشک  جای آن، همان سخن پدرت بر ابراهیم را بگو که  زنند، اما به ال صدا نمیواوی

 . ٣آوریم آورد بر زبان نمی را به خشم می  آید و آنچه خداوند شوند و قلب به درد می می

به فاطمه گفت: اگر من ُمردم، صورتت را بر سر من   در روایتی از باقر آمده: رسول خدا

 . ٤و مویت را بر سر من مکش و مرا با واویال صدا مزن و بر سر من نوحه مخوانمخراش 

 . ٥و در روایت است: ای دخترکوچکم! گریه مکن و مالئک همنشین خود را اذیت مکن

کرد،  صورت پدرش نگاه می  خاک مالید و در حالی که به  و در روایتی آمده: فاطمه خود را به

 گفت:  کرد و می سوگواری و گریه می

 أبيض ليتسقی الغامم بوجههو
 

 ثامل اليتامی عصمة لألرامل 
 

                                           
 ). ۳۷۷: (أمالی الصدوق)، ۲۲/۵۳۱: (البحار)، و نگاه کن به ۸۴-۷۱-۴۳/۲۷: (البحار)، ۳/۳۴۳: (المناقب -١

 ). ۸۶-۸۳-۴۳/۲۰: (البحار)، ۱۹۴: (أمالی الصدوقبه این داستان نگاه کن:  -٢

) و به روایات دیگر نگاه کن: ۴۰۰: (کنز الفوائد)، ۲۴/۲۶۴)، (۲۲/۴۵۸: (البحار)، ۶/۵۸۶تفسیر فرات: ( -٣

 ). ۱۵۴: (بشارة المصطفی)، ۶۸/۵۴)، (۲۴/۲۶۳)، (۵۳۱-۲۲/۴۶۰: (البحار

 ). ۸۲/۷۶)، (۴۹۶-۲۲/۴۶۰: (البحار)، ۱۱۰: (معانی األخبار)، ۴/۶۶: (يالکاف -٤

 ). ۲۲/۴۹۳( البحار)، ۴۵: (الطرف -٥
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چشمانش را باز نمود و با صدایی ضعیف فرمود: دخترکم! این قول عمویت   رسول خدا

 ابوطالب است آن را مگو و بگو: 

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا َّ� 
ٰ ٱ  . ١]۱۴۴عمران:  [آل ﴾١٤٤ِكرِ�نَ ل�َّ

ُحد کشته یآ ،اند بوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریمحّمد جز پ«
ُ
ا اگر او (در جنگ ا

د یگرد ید و به عقب برمیزن یا چرخ میا کشته شود، آیرد ی) بمیوقت یگریا مثل هر انسان دیشد،  یم

د)؟! و هرکس به عقب یکن یبازگشت م یپرست د و به کفر و بتیساز ی(و با مرگ او اسالم را رها م

رساند، (بلکه به  یبه خدا نم یانین زیتر ند) هرگز کوچكیمان را رها کرده و کفر را برگزیبازگردد (و ا

 .»دادزند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد  یخود ضرر م
فرمود: ای فاطمه! قسم به آن   ای طلب کرد. محمد و روایات دیگر: فاطمه از پدرش جاریه

مرد هستند که غذا و نوشیدنی ندارند و اگر از  ٤٠٠، در مسجد  کسی که مرا به حق مبعوث نموده

 دادم.  خواستی به تو می ترسیدم آنچه را می خصلتی نمی

ابن ابیطالب  ترسم علی بر داشتن جاریه از تو بگیرم، ولی میخواهم حق تو را  ای فاطمه! من نمی

روز قیامت نزد خداوند تعالی با تو مخاصمه کند، آنگاه که حقش را از تو طلب کند، سپس صاله 

 . ٢التسبیح را به فاطمه یاد داد

  دنیا آورد، بر خالف امر رسول الله  هنگامی که حسن را به ل های دیگر: فاطمه و از روایت

ی  فرمود: مگر تو را از پیچیدنش در پارچه  ای زردرنگ پیچید، تا اینکه رسول الله او را در پارچه

ی زردرنگ  بچه را در پارچه  زردرنگ نهی نکردم؟ و در لفظی دیگر آمده: آیا از شما عهد نگرفتم که

 . ٣ی سفیدی پیچانید نپیچید، سپس آن را دور انداخت و او را در پارچه

  گردیم به آنچه در مورد علی کنیم به آنچه از فاطمه نقل کردیم و برمی صورت اکتفا میو به هر 

 گفتیم. می

                                           
 ). ۲۲/۴۸۰: (البحار)، ۱۴۳: (إعالم الوری)، ۹۸: (اإلرشاد -١

 ). ۲/۹۹: (کشف الغمة)، ۴۳/۸۵: (البحار)، ۳/۱۵۷: (نور الثقلین)، ۳/۳۴۱: (مناقبـال -٢

)، ۲۴۰-۲۳۹-۴۳/۲۳۸)، (۳۵۲-۳۶/۳۵۰: (البحار)، ۸۹: (األثر منتخب)، ۳۷۷: (أمالی الطوسی -٣

 ). ۱۳۴: (أمالی الصدوق)، ۱/۵۶۹: (إثبات الهداة)، ۱۰۴/۱۰۹-۱۱)، (۴۴/۲۵۰(
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  کنم که گفت: ای پسر عمو! من مرگ را احساس می  از جمله: زهرا در وصیت مرگش به علی 

دواج نمودی نمائی، پس اگر با زنی از  دانم بعد از من بر ازدواج صبر نمی فراری از آن نیست و می  راه

اباالحسن! در روی آنها چنان   هایم، ای یک شب و روز را برای او بگذار و روز و شبی را برای بچه

آن دو را همچون دو یتیم غریب و سرشکسته بگذاری، زیرا آن دو دیروز پدربزرگشان را   فریاد نزن که

 . ١دادند و امروز مادرشان را از دست 

ایتی طوالنی که در آن زهرا با خبر شد که علی از دختر ابوجهل و روایتی دیگر از صادق: در رو

خواستگاری نموده، لذا از روی غیرتی که دست خودش نبود، نزد دختر ابوجهل رفت، پس غمش از 

 هکلثوم را برداشت و به خان آن موضوع بسیار شد و تا شب شد در تفکر فرورفت و حسن و حسین و ام

خانه آمد بازگشت، فاطمه را نیافت، لذا بسیار غمگین شد و بر او پدرش رفتند، پس وقتی علی به 

دنبال او در منزل پدرش برود، شرم نمود و   داستان چیست و از اینکه به  دانست که سخت آمد و نمی

فاطمه را دید که غمگین است، داخل مسجد شده و   به سوی مسجد رفت، پس هنگامی که پیامبر

این غم   خواست که نمود و از خدا می خواند، دعا می می  و رکعت نماز کهشروع به نماز کرد، و هر د

  دانی که و ناراحتی را از فاطمه دور نماید، سپس همگی را نزد علی برد و فرمود: ای علی! آیا نمی

فاطمه جزئی از من است و من از او هستم، کسی که او را اذیت کند، مرا اذیت نموده و کسی که مرا 

د خدا را اذیت نموده؟ گفت: بله، ای رسول خدا!. گفت: در مورد این عملت چه حرفی اذیت نمای

داری؟ گفت: قسم به کسی که تو را به حق مبعوث نموده از من چیزی به او نرسیده و هیچ خبری 

 . ٢است. پس فاطمه به این شاد شد  فرمود: راست گفتی و راست گفته  ندارم. پیامبر

برای علی است، از صادق نقل شده که گوید: از   وصایای پیامبر از جمله دیگر روایات:

کنم:  به علی این بود: ای علی! تو را از سه خصلت بزرگ نهی می  جمله وصایای رسول خدا

 حسادت، طمع و دروغ. 

 و در روایتی: و تکبر و بزرگ نمایی 

نماید،  ت را سیاه میو در روایت است که: ای علی! خود را از دروغ دور بدار که دروغ صور

شوی. و گفت: ای علی! از غیبت و دوروئی خود را بدور  دروغگو خوانده می  سپس نزد خداوند

                                           
 ). ۴۳/۱۷۸: (البحار -١

 ). ۱/۷۳: (األنوار النعمانیة)، ۴۳/۲۰۲: (البحار)، ۱۸۵: (عل الشرائع -٢
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گرداند. و گفت: ای علی!  شکند و دوروئی تو را مستوجب عذاب قبر می دار که غیبت تو را می

 شی. سوگند دروغ به خداوند مخور و حتی سوگند حقیقی هم مخور مگر اینکه مجبور با

ها را از من بگیر،  نمایم، پس آن هایی وصیت می و در روایتی دیگر: ای علی! تو را به خصلت

سپس گفت: خدایا او را یاری کن، اما خصلت اول راستی است و اینکه هرگز دروغی از خود 

 . ١درنیارید

او را  علی را برای یمن برانگیخت، پس در حالی که  و دوباره از او روایت شده: رسول خدا

کنم از اینکه نقض پیمان کنی و به نقض پیمان کمک  فرمود، به او گفت: تو را نهی می توصیه می

گردد، و تو را از ظلم نهی  بد فقط به صاحبش بازمی  کنم که حیله نمایی، و تو را از مکر نهی می

 .٢اید کند که به او ظلم نموده کنم، چون خدا کسی را یاری می می

ابتدا او را دعوت   که قتل مرسان مگر این  : ای علی! کسی را به پیامبر هفرمودو روایت دیگر: 

 . ٣باشید  نموده

اند که منافی  برای گسیل دادن به یمن، شیعه چیزهای آورده س ی انتخاب علی و در زمینه

مرا   گوید: رسول خدا کند و می روایت می س عصمت است، از جمله: آنچه خود حضرت علی

ای تا در بین آنها  مردی جوان هستم، برانگیخته  من را که !مبعوث نمود. گفتم: ای رسول خدابه یمن 

 . ٤دانم قضاوت نمایم و این در حالی است که قضاوت را نمی

 . ٥و در روایتی: به او گفتم: ای رسول خدا! آنها زیاد هستند و من جوان و نو سال

سالخورده و من فردی جوان هستم و چه بسا در بین  و در روایتی دیگر: ای رسول خدا! آنها پیر و

 . ٦حق نباشد  آنها طوری حکم نمایم که

                                           
)، ۱۱۲-۹۰-۶۷-۴۶-۷۷/۴۴)، (۲۵۱-۷۳/۲۳۳)، (۷۲/۲۶۱)، (۳۷۱-۶۹/۳۷۰: (البحار)، ۱/۶۲: (الخصال -١

 ). ۷۹: (روضة الکافی)، ۱۳: (النحف

 ). ۷۷/۶۹)، (۲۱/۳۶۱: (البحار)، ۶۰۸: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۱۰۴/۳۶۴)، (۲۱/۳۶۱)، (۱۹/۱۶۷)، البحار: (۶/۱۴۱: (التهذیب)، ۳۶-۵/۲۸: (الکافی -٣

: المناقب)، ۱۲۰-۱/۱۱۱: (کشف الغمة)، ۲۴۴-۱۷۸-۴۰/۱۷۷)، (۲۱/۳۶۰: (البحار)، ۱۳۷: (إعالم الوری -٤

 ). ۹۳: (اإلرشاد)، ۱/۸۴(

 ). ۲۱/۳۶۲: (البحار)، ۵۰۳: (رالبصائ -٥

 ). ۴۰/۸۷: (البحار -٦
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اند که  هایشان روایت نموده ی آنچه در کتاب گوییم: و از جمله گردیم و می به سخنمان بازمی

 باشد. می  منافی عصمت است، اعتراض او بر بسیاری از کارهای رسول خدا

صلح را نوشت و آن   روز حدیبیه از او سر زد، هنگامی که رسول خدادر   از جمله: کرداری که

دانستیم تو رسول خدایی سد راه تو برای آمدن به خانه  بن عمر خواند. گفت: اگر می بر سهیل

به علی فرمود:   بن عبدالله. رسول خدا کردیم! پس بنویس محمد شدیم و با تو قتال نمی نمی

لی گفت: ای رسول خدا! دستم برای پاک کردن اسمت از نبوت حرکت کنی؟ ع رسول الله را پاک می

 کند. در روایتی: هرگز اسم تو را از نبوت پاک نخواهم کرد. نمی

 کنم. خدا هرگز تو را پاک نمی  و در روایتی: نه به 

 . ١آن را گرفت و پاک نمود  و در روایتی: درنگ کرد و خودداری نمود و رسول خدا

او را در مدینه جانشین خود نمود، علی   ر: روز تبوک هنگامی که رسول خداو در روایتی دیگ

 گذاری؟  ها جا می گفت: ای رسول خدا! مرا با زنان و بچه

فرمود: ای علی! آیا تو را بر مدینه جانشین خود   و در بعضی روایات: به او ملحق شد و محمد

 ننمودم؟ 

  کنند که ت و گفت: ای رسول خدا! منافقین گمان میپیوس  و در روایتی دیگر آمده: به پیامبر

 ای.  مرا از روی ناراحتی و خشم جانشین خود نموده

گفت: مرا با  گریست و می های کوه وداع رسید در حالی که می و در روایتی دیگر آمده: تا به پیچ

 بازماندگان جا گذاشتی. 

پس گریه نمود، آنقدر این را گفت تا آیم؟ گفت: نه،  و در روایتی دیگر آمده: گفت: با تو می

تو برای من همچون   او گفت: آیا راضی نیستی که  او را راضی نماید. پس به  ناچار شد که  پیامبر

 .٢هارون برای موسی باشید

                                           
)، ۳۵۱-۳۱۷-۳۳/۳۱۴)، (۳۷۱-۳۶۲-۳۵۹-۳۵۲-۲۰/۳۳۳: (البحار)، ۱۹۰: (إعالم الوری)، ۶۱: (اإلرشاد -١

)۳۸/۳۲۸ .( 

-۲۰۸)۲۱/۱۰)، (۲۳۳-۱۰/۲۱: (البحار)، ۳/۳۷۸: (نور الثقلین)، ۲/۸۹: (إثبات الهداة)، ۱۹۳/۲۱۸: (أمالی الطوسی -٢

۲۱۳-۲۳۲-۲۳۸-۲۳۵-۲۶۰-۲۶۱) ،(۲۳/۲۹۷) ،(۳۳/۲۱۸) ،(۳۷/۲۵۵-۲۵۹-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-

: إعالم الوری)، ۱۸۰: (االحتجاج)، ۱۹۱/۲۳۳: (تفسیر العسکری)، ۴۴/۷۵)، (۴۰/۵۱)، (۳۸/۲۴۲)، (۲۶۷-۲۷۸

 ). ۲۶۴( الدین: کمال)، ۳/۱۵: (مناقبـال)، ۶۱۰-۳۱۳: (الطوسی أمالی)، = = ۸۰: (اإلرشاد)، ۱۳۰(
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آید، خبر داد، علی گریست و  علی را به آنچه بعد از او بر سرش می  روایت دیگر: رسول خدا

بر تو دارم و به خاطر حق خویشاوندیمان و حق دوستیمان،   طر حقی کهگفت: ای رسول خدا! به خا

فرمود: ای   بخواهید تا مرا به سوی خود بازگرداند. رسول خدا  خواهم که از خداوند از تو می

وقت   با چیزی از او مسألت نمایم که  خواهی که از خدا بخواهم تا در رابطه علی! چطور از من می

  .١مقرری دارد

ای که ابلیس به او فهماند، در روایت شیعه است که  روایت دیگر: جهل ایشان نسبت به مسئله

روزی شیطان را به زمین زد و بر سرش نشست و دستانش را در گلوی شیطان   گویند: علی می

فشرد تا او را خفه نماید، شیطان به او گفت: ای اباالحسن! چنین مکن که من تا روز قیامت مهلت 

 . ٢ام شده داده

توانی این کار را  گفت: اگر خدا بخواهد تو را خواهم کشت، گفت: نمی  و در روایتی آمده که

 . ٣است  بکنی مگر زمانی که نزد پروردگارم تعیین شده

علی را خبر داد که آن ابلیس بوده، علی گفت: ای   و در روایت است: بعد از اینکه رسول خدا

نمودم، ابلیس به  زدم و امت تو را از دستش خالص می شمشیر او را می دانستم با رسول خدا! اگر می

 فرماید:  می  ای که خداوند من ظلم نمودی، آیا نشنیده  او گفت: ای اباالحسن! به

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشارِ�ۡ ﴿
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
 .٤]۶۴[اإلسراء:  ﴾ُهمۡ وَِعدۡ  دِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 .»جویو در اموال آنان و در اوالد ایشان شرکت «
گفت: ای رسول خدا! آیا او را بکشم؟ و در لفظی آمده: ای رسول   و در روایتی آمده: علی

دانی که او برای وقتی معلوم مهلت داده  فرمود: ای علی! آیا نمی  کشم. رسول الله خدا! او را می

 . ٥شده؟ پس او را ترک کرد

میان مهاجرین و انصار   رمنبی اک  در روزی که س در روایتی دیگر: برخورد حضرت علی

پندارند، علی به ایشان گفت: بین یارانت برادری را به  برادری را برقرار نمود؛ آن طور که شیعه می

                                           
 ). ۲۷/۲۰۹)، (۲۸/۴۸: (البحار)، ۲/۵۱: (مناقبـال)، ۲/۱۱۵: (أمالی الطوسی -١

 ). ۶۳/۲۴۵)، (۱۷۴-۳۹/۱۷۱)، (۲۷/۱۴۹: (البحار)، ۲۲۹: (عیون األخبار -٢

 ). ۳۹/۱۷۴)، (۲۷/۱۵۱: (البحار)، ۸۵: (علل الشرائع -٣

 ). ۶۳/۲۳۶-۲۱۵)، (۳۳۲: (محاسنـال)، ۳۹/۱۶۶)، (۱۸/۸۸: (البحار -٤

 ). ۱۷۹-۳۹/۱۷۱: (البحار)، ۱/۴۱۱: (الـمناقب)، ۷۱: (مؤمنینـلیقین فی إمراة الا -٥
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 . ١کنی کردید؟ و در لفظی آمده: و مرا بدون برادری ترک می انجام رساندی و مرا ترک 

و گفت: ای رسول خدا! بین  و در روایتی آمده: ایشان آمد در حالی که چشمانش پر از اشک بود

 . ٢یارانت برادری برقرار نمودی و اما بین من و احدی برادری را برقرار ننمودی

جای او را خالی   گریان روانه شد، پس پیامبر  و در روایت دیگری آمده: که سپس علی

کنان رفت. فرمود: ای  دید. سپس فرمود: ابوالحسن (علی) کجا رفت؟ گفتند: ای پیامبر خدا! گریه

کنان و در حالی که وارد  بالل! برو و او را نزد من بیاور. پس بالل به دنبال علی رفت و او را گریه

د. علی گفت: ای فاطمه! کنی؟ خداوند غمت نده گفت: چرا گریه می شد، دید. فاطمه منزلش می

بین مهاجرین و انصار دوستی برقرار کرد، در حالی که من ایستاده بودم و به من نگاه   پیامبر

 . ٣دانست که کجا هستم، ولی بین من و هیچ کسی دوستی برقرار نکرد کرد و می می

ای سر بر آرنجش  و در روایت دیگری آمده که: پس علی خشمناک خارج شد و در گوشه

او را دنبال نمود، پس   ذاشت و خوابید در حالی که در محل گرد و خاک باد بود. سپس پیامبرگ

این هستی که  هوقتی او را بر این حال دید، با پا او را از خواب بلند کرد و به او گفت: فقط شایست

جرین و ابوتراب (پدر خاک) باشی (فقط صالحیت خوابیدن بر خاک را داری)، آیا وقتی که بین مها

 . ٤انصار دوستی برقرار کردم و بین تو و هیچ یک از آنها دوستی برقرار نکردم، خشمگین شدی؟

گفت: نزدیک بود که روحم از بدنم خارج شود و کمرم   و در روایت دیگری آمده که: علی

شم شکسته شود وقتی که تو را دیدم که بین یارانت اخوت و دوستی برقراری کردی؛ پس اگر این از خ

 . ٥علی است، سرزنش و رضایت برای توست

اش داخل شد، به ناگاه علی را دید که سرش  و در روایت دیگری آمده که: وقتی که فاطمه به خانه

گفت: نه ای   ای است. پس گفت: ای اباالحسن! تو و این کار؟ سپس علی در آغوش جاریه

خواهی؟ پس فاطمه همچون  می هیچ کاری نکردم، چه چیزی  دختر محمد! سوگند به خداوند

                                           
-۳۸/۳۳۴: (البحار)، ۲۸۱: (کنز الکراجکی)، ۱۷: (الطرائف)، ۱/۳۶۷: (مناقبـال)، ۲۰۹: (أمالی الصدوق -١

۳۳۶-۳۳۸ .( 

)، وفیه شدیدأ: غمگین ۲/۱۴۲: (إثبات الهداة)، ۳۸/۳۳۶-۳۳۴)، (۳۷/۱۸۶: (البحار)، ۱/۳۶۷: (مناقبـال -٢

 ). ۳/۱۵۳: (البرهان)، ۲/۸۴: (تفسیر القمی)، ۳/۶۲۴: (الثقلینشد، نور 

 ). ۳۸/۳۴۳: (البحار)، ۱/۳۳۵: (کشف الغمة -٣

 ). ۲/۵۷: (مناقبـال)، ۳۸/۳۴۷)، (۳۵/۶۱: (البحار -٤

 ). ۳۸/۳۴۲: (البحار)، ۱/۳۳۳( کشف الغمة: -٥
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سایر زنان دچار غیرت شد و خود را با روبندش پوشاند و نقابش را بر سرش قرار داد و خواست که 

نازل شد و به او گفت: ای   شکایت کند. پس جبرئیل بر پیامبر برود تا از علی   نزد پیامبر

آید و از علی  گوید که االن فاطمه پیش تو می فرستد و به تو می بر تو درود می  محمد! خداوند

به او   کند، اما تو نباید شکایتش را قبول کنید. پس زمانی که فاطمه داخل شد، پیامبر شکایت می

گفت: به سوی شوهرت برگرد و به او بگو: بر خالف میل من از تو راضی شد. سپس فاطمه پیش 

گفت: ای پسر عمو! پیامبر بر خالف میل من از تو راضی شد، سپس علی گفت: ای  علی برگشت و

 . ١شرم دارم  از من شکایت کردی، چه قدر از پیامبر  فاطمه! نزد پیامبر

طلحه گرفت و  و در روایت دیگری آمده که: علی روز فتح مکه کلیدهای کعبه را از عثمان بن أبی

ی خداوند نازل شد که  ه زور گرفتن کلید) سپس بالفاصله فرمودهدست او را تکان داد (کنایه از ب

 فرماید:  می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  ِت َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 .]۵۸[النساء:  ﴾لَِهاأ

ها را (اعم از آنچه شما را در آن امین  دهد که امانت گمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور می بی«

اند) به  شمرده، و چه چیزهایی که مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها ایمن دانسته

 .»صاحبان امانت برسانید
 . ٢به علی امر کرد که کلیدها را به عثمان برگرداند و از او معذرت بخواهد  پس پیامبر

ی او  شیعه را در مورد دو نوه کنیم و تعدادی روایت آوردیم اکتفا می و به آنچه که در مورد علی

 کند.  کنیم که عصمتی را که به آن معتقدند، نفی می روایت می - ب حسن و حسین -

است که گفت: ای پسرم! قاتل من (ابن   ها سفارش امیرالمؤمنین به حسن یکی از این روایت

حتی از مثله   ن پیامبردارم، چو ملجم) را بکش و تو را از مثله کردن او (بریدن اندام او) برحذر می

 . ٣کردن سگ درنده و هار نیز بیزار بود

و در روایتی دیگر آمده که گفت: ای پسرم! تو بعد از من حاکم و مسئول خون من (انتقام گرفتن) 

ی شمشیری بزن، البته به جایی که او به  هستی، پس اگر خواستی او را عفو کن و اال پس به او ضربه

 . ١هیچ افراطی در این کار که گناه استمن زده است و بدون 

                                           
)، ۴/۲۲۴: (البرهان)، ۱/۷۹: (األنوار النعمانیة)، ۴۳/۱۴۷)، (۳۹/۲۰۷: (البحار)، ۱۲۲: (مصطفیـبشارة ال -١

 ). ۱۶۳: (الشرائع علل

 ). ۲۱/۱۱۶)، البحار: (۱/۴۰۴: (مناقبـال -٢

 ). ۵۱۲: (البالغة نهج)، ۴۰/۱۰۵: (البحار)، ۱۵۰: (االختصاص -٣
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آمده که شب قبل از کشته شدنش بسیار ناراحت و مضطرب بوده به   و در مورد کشتن علی

کلثوم به او گفت: چه  کند: ام طوری که کنترل خود را از دست داده بود، آنگونه که شیعه آن را بیان می

بی؟ علی گفت: اگر که به صبح برسم، کشته خوا چیزی تو را در این شب بیدار نگه داشته و نمی

کمی راه رفت و سپس برگشت و   خواهم شد. ابن نباح نزد او آمد و او را به نماز ندا داد. پس علی

به اطرافیانش گفت: که   کلثوم به او گفت: جعده را بفرست تا برای مردم نماز بخواند. علی ام

سپس گفت: هیچ راه فراری از مرگ نیست، پس به قصد  جعده را بفرستید تا برای مردم نماز بخواند،

 . ٢مسجد از خانه خارج شد تا برای مردم نماز بخواند... الی آخر داستان

سفارشات ایشان به پسرش این است که گفت: ای پسرم! بخاطر اشتباهاتت گریه   باز از جمله

نماز خواندن در وقت خودش و ترس و تو را به   ترین آرزوهایت قرار مده کن و دنیا را در ردیف بزرگ

کنم و تو را از اینکه عجوالنه  توصیه می -چه در کارهای نهانی و چه در کارهای آشکار-از خدا 

هایی که  های قابل تهمت و مجلس کنم و تو را از مکان حرف بزنی و یا عملی انجام بدهی، نهی می

دهد و به  استی رفیق بد، همنشینش را تغییر میدارم، چرا که بر شود، برحذر می به آن گمان بد ُبرده می

با   کنم که می  تو توصیه  دارم، و به ها برحذر می کشاند و تو را از نشستن بر سر راه سوی بدی می

رو باش، همانا من در  ات میانه کسانی بحث و جدل مکن که شعور و علم ندارند و در زندگی

کنم که  ه این جدایی من از توست و به تو توصیه میای نکردم، چرا ک نصیحت کردن تو هیچ کوتاهی

 . ٣به برادرت محمد نیکی کنی... الی آخر روایت

به برادرت محمد، نیکی کنی. ردی است بر کسی   کنم که و شاید این که گفت: و به تو توصیه می

پس  »بشنوبا تو هستم و ای کنیزک «گویند:  ها فقط از این نظر است که می گوید: این توصیه که می

 خودت در آن بیندیش!.

ای از عسلی را که از یمن  و در روایتی دیگر آمده که: برای حسن مهمان آمد، پس از قنبر پیمانه

آورده بود، قرض گرفت، پس وقتی که علی برای تقسیم آن نشست، گفت: ای قنبر! در این عسل 

تصمیم گرفت  باخبر کرد. علیتغییری ایجاد شده است. قنبر گفت: راست گفتی و او را از قضیه 

                                                                                                           
 ). ۵۴۵-۲/۵۴۴: (إثبات الهداة)، ۲۵۰-۴۲/۲۱۳البحار: ( )،۴/۱۸۹: (الفقیه)، ۹/۱۷۶: (التهذیب)، ۱/۲۹۸ي: (الکاف -١

 ). ۱۶۱: (إعالم الوری)، ۲/۷۹: (المناقب)، ۲۷۷-۲۳۸-۴۲/۲۲۶: (البحار)، ۲/۴۷۵: (إثبات الهداة)، ۸: (اإلرشاد -٢

)، ۲۵۰-۲۴۷-۴۲/۲۴۵)، (۷۸/۹۸)، (۴۲/۲۰۲: (البحار)، ۲۷-۶: (أمالی الطوسی)، ۱۲۹: (مفیدـأمالی ال -٣

)۷۷/۱۹۶.(  
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کند، لذا به او گفت: (ای حسن!) چه چیز باعث شد که تو آن را قبل از تقسیم   حسن را تنبیه  که

دهند، پس  ما می  کردن، بگیری؟ گفت: همانا در آن حقی برای ما است؛ بنابراین وقتی که آن را به

برای تو باشد، اما نباید قبل از اینکه دهیم. (علی) گفت: پدرت فدایت شود. اگرچه در آن حقی  می

را   ی حقت از آن نفع ببری و گفت: اگر پیامبر مسلمان از حقوقشان نفع ببرند، تو به اندازه

زدم  بوسید (کنایه از این که تو را بسیار دوست داشت) تو را می های پیشینت را می دیدم که دندان نمی

 . ١داند ندا! حسن را ببخش، چرا که نمیکردم، سپس گفت: خداو و به تو درد وارد می

  ای برداشته امیرالمؤمنین قبل از تقسیم غنائم جاریه  آورد که این روایت، روایت قبلی را به یادم می

 بود.

داد، به  ها را بسیار طالق می مردی بود که زن س ها این است که: همانا حسن یکی از روایت

کند که: مردی نزد  . در این مورد صادق روایت میمردم را از او ترساند س همین دلیل علی

و عبدالله بن جعفر  ام چرا که حسن، حسین امیرالمؤمنین آمد و به او گفت: برای مشورت نزد تو آمده

اند؛ امیرالمؤمنین گفت: کسی که با او مشورت شده محرم  برای خواستگاری از دخترم نزد من آمده

دهد، اما اگر دخترت را به عقد حسین درآوری برای  میها را بسیار طالق  راز است، حسن زن

 . ٢دخترت بهتر است

در حالی که بر منبر بود گفت: دخترانتان را به حسن   کند که: علی و باز صادق روایت می

دهد. بالفاصله مردی از اهل همدان  ها را بسیار طالق می ندهید، چرا که او مردی است که زن

و   ی رسول الله آورم، چرا که او نوه خداوند دخترم را به عقدش درمیبرخاست و گفت: سوگند به 

پسر امیرالمؤمنین است. پس اگر خواست زنش را پیش خود نگه دارد و با او زندگی کند، در غیر این 

 . ٣صورت او را طالق دهد

د. دا پنجاه زن را طالق  ب بن علی گوید: همانا حسن و در روایتی دیگر آمده: که صادق می

پس علی در کوفه اقامت گزید و گفت: ای اهل کوفه! به حسن دختر ندهید، چرا که او مردی است 

 . ٤دهد ها را بسیار طالق می که زن

                                           
 ). ۱/۱۷۵: (کشف الغمة)، وفیه الحسین بدل الحسن) (۴۲/۱۱۷)، (۴۱/۱۱۲( البحار)، ۲/۱۰۷: (مناقبـال -١

 ). ۷۵/۱۰۱)، (۴۳/۳۳۸: (البحار)، ۶۰۱: (محاسنـال -٢

 ). ۴۴/۱۷۲: (البحار)، ۶/۵۶: (يالکاف -٣

 ). ۱۷۲-/۴۴: (البحار)، ۶/۵۶: (يالکاف -٤
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بن علی، دختر عبدالرحمن بن حارث را از او خواستگاری  و در روایت دیگری آمده که حسن

ت: سوگند به خداوند، که عزیزتر کرد، عبدالرحمن سر فرو افکند و سپس سرش را بلند گرداند و گف

ی تن من است، حال آنکه تو  دانی که این دختر، پاره از تو بر روی زمین وجود ندارد، و لکن تو می

ترسم که آن را طالق بدهی و اگر این کار را انجام  دهی و می ها را بسیار طالق می فردی هستی که زن

ی تن رسول  و از تو خوشم نیاید در حالی که پارهترسم که احساسم نسبت به تو تغییر کند  بدهی می

آورم. سپس  دهی که دخترم را طالق ندهی، او را به نکاح تو در می هستی؛ پس اگر قول می  الله

خواهد  گوید: عبدالرحمن فقط می حسن ساکت از آنجا خارج شد و عبدالرحمن از او شنید که می

ن است که هیچ وقت او را طالق ندهم و از او جدا که مانند گردنبندی در گردنم باشد (منظور ای

 نشوم). 

نام داشت، خواستگاری کرد، پس  خولةو روایت شده که: حسن از دختر منظوربن ریان که 

دانم تو  می  آورم، هر چند که منظوربن ریان گفت: قسم به خداوند که دخترم را به عقد تو درمی

آورم،  نکاح درمی  دهید، و از این رو دخترم را به انسانی تندخو هستی و زنان بسیاری را طالق می

 . ١ترین آنان هستی ها و شریف ترین خانواده چون تو در بین عرب از محترم

حتی روایت شده که با دویست و پنجاه زن ازدواج کرده است و در روایتی دیگر آمده که: با 

گفت: همانا  اش می شد و در خطبه سیصد زن ازدواج کرده است و علی از این مسأله ناراحت می

 دهد، پس به او زن ندهید.  حسن زنان را بسیار طالق می

 . ٢اش را دنبال کردند ین زنان پابرهنه جنازهو روایت شده که تمامی ا

داد و در حالی که حسن بن   ای ارائه : روزی مروان بن حکم خطبه که آن روایات این  و از جمله

علی آنجا نشسته بود، به بدی از علی سخن گفت. پس وقتی خبر آن به حسین رسید بالفاصله به 

اید؟ سپس نزد  رد علی بدگویی و به او توهین کردهسوی مروان رفت و گفت: ای ابن زرقاء! تو در مو

 . ٣گویی دهد و تو به او چیزی نمی دشنام می -علی  -بینی که او به پدرت  حسن رفت و گفت: می

                                           
 ). ۱۷۳-۴۴/۱۷۱: (البحار)، ۴/۳۸: (مناقبـال -١

 ). ۱۶۹-۴۴/۱۵۸: (البحار)، ۴/۳۰: (مناقبـال -٢

 ). ۱/۲۵۳)، تفسیر فرات: (۴۴/۲۱۱)، (۴۳/۳۴۴: (البحار -٣
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داد و علی را ذکر و به   ای ارائه و در روایتی آمده که: معاویه به باالی منبر رفت و برای مردم خطبه

رخاست تا حرفش را در مورد علی رد کند و به او جواب بدهد، بدی از او بحث کرد، سپس حسین ب

 . ١اما حسن دستش را گرفت و او را در جای خود نشاند

ای گفت: اگر که برداشتم از آن درست باشد، آن  و در روایتی آمده که: او (حسن) در مورد مسأله

د، آن از خودم است و و امیرالمؤمنین است و اگر برداشتم از آن اشتباه باش  از لطف خداوند

 . ٢امیدوارم که اگر خداوند بخواهد برداشتم اشتباه نباشد

اند، برای خود نفهمیدند و تو دانستی که او  ایشان آن عصمتی را که شیعه برای او قائل  که آری یعنی این

عاویه کم گوید: در برابر م بخاطر صلح و بیعتش با معاویه مورد سرزنش یارانش واقع شد و یکی به او می

شما به معاویه بیعت دادید در   گوید: بسیار در شگفتیم از اینکه آوردی و با او صلح کردی، و یکی می

و پسران و   باش بر در منازل خودشان ایستاده که چهل هزار نفر جنگجو از اهل کوفه که همگی آماده حالی

 .٣ل بصره و حجاز را در دسترس داریدکنند و همچنین شیعیانت از اه پیروانشان نیز آنان را همراهی می

گوید: ای  نامند، دیگری به او می را به خوارکننده مؤمنین می  هستند کسانی که حضرت حسن

گوید: روی مسلمانان را سیاه کردید و کس  کسی که روی مؤمنان را سیاه کردید و آن یکی به او می

 ؤمنان را خوار کردید.نام سفیان بن لیلی به او گفته: ای کسی که م  دیگری به

 .٤ی روی مؤمنان! کننده تی: ای سیاهو در روای 

 . ٥ی روسیاهی مؤمنان هستی و در روایتی آمده که به او گفته شد: ای کسی که مایه

نیز این چنین وضعیتی دارد و وصایای پدرش به او زیاد است که عبارت است از   حسین

اینکه: از خداوند بترسید، دنیا را نخواهید و در طلب آن نباشید هر چند که دنیا تو را بخواهد، برای 

  اید تأسف نخورید و در هر حالتی حق را بگویید و برای پاداش خداوند چیزی که از دست داده

ک را انجام دهید و نسبت به ظالمان دشمن و نسبت به مظلومان یاور باشید و... تعدادی عمل نی

 . ٦وصایای دیگر که به او سفارش کرد

                                           
 ). ۴۴/۴۹: (البحار)، ۱۷۳: (اإلرشاد -١

 ). ۴۳/۳۵۳: (البحار)، ۷/۲۰۲: (يالکاف -٢

 ).۵/۱۹۳: (نورالثقلین)، ۵۷، ۴۴/۲۹: (البحار -٣

 ).۳۰۷: (التحف)، ۴۶الوری: ( أعالم)، ۷۸/۲۸۷) (۵۹، ۵۸، ۲۸، ۲۶، ۴۴/۲۳) (۱۸/۱۲۷: (البحار -٤

 تخریج همگی این روایات در فصل اول ذکر شد.  -٥

 نگاه کن به -٦
ً
 ). ۵۱۱( البالغة : نهجمثال
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است، او را تهدید نمود و گفت: اگر که   اطالع یافت فردی را به مبارزه طلبیده  و هنگامی که

ا به مبارزه دعوت کرد و تو نرفتی، باز تو را کنم و اگر کسی تو ر دوباره این کار را بکنی تو را معاقبه می

 . ١است  ای که آن (دعوت به مبارزه) ظلم کرده کنم، آیا ندانسته معاقبه می

ای نوشت:  و باری میان حسین و ابن حنیفه حرفهایی رد و بدل شد، پس ابن حنیفه به حسین نامه

مورد نه من بر تو برتری دارم و نه تو بر اما بعد: ای برادر! همانا پدر من و پدر تو علی است، در این 

است و اگر که مادرم به پری زمین طال داشته باشد،   من، و مادر تو فاطمه، دختر رسول الله

شایستگی مادر تو را ندارد، پس زمانی که نامه را خواندی به سوی من بیا تا راضی شوم، همانا شما 

، پس حسین آنچه را که (ابن حنیفه) اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحةتر هستید،  از من شایسته

 . ٢گفته بود، انجام داد و بعد از آن هیچ مشکلی بین آن دو به وجود نیامد

  ای نوشت و او را به خاطر بخشش به شعراء سرزنش کرد. پس حسین و برادرش حسن به او نامه

 . ٣ی حفظ آبرو باشد که مایهدانی که بهترین مال آن است  در جوابش نوشت: تو از من بهتر می

کند که  به برادرش را در مورد داستان دفن (حسن) روایت می  و همچنین شیعه وصیت حسن

ببرید و مرا در کنار قبرش دفن   ام را پیش قبر پیامبر  حسن به او (حسین) گفت: اگر ُمردم، جنازه

ر را به جنگ و دشمنی نکشان و کنید، پس اگر از این کار منع شدی که به زودی منع خواهی شد کا

 . ٤ام را به سوی بقیع بازگردان و در آنجا دفنم کن جنازه

ی نصیحت اصحابش به او که به طرف عراق نرود و اینکه اصحاب او رأیش را  و همچنین قضیه

 . ٥درست ندانستند و بر نادرست بودن قولشان در مورد عصمت آنها داللت دارد

یزید خواست با او آشتی و ترک مخاصمه کند و به او اجازه دهد که و او همان کسی است که از 

 . ٦(به دیارش) برگردد

و به هر حال در وسعت ما نیست که هر چیزی را که در مورد امامان روایت شده، برشماریم و 

آنها را ذکر کنیم، ولی دوست داریم که به بیان کردن آنچه که مخالف با عصمت اهل مجد و 

                                           
 ). ۴۵۴-۳۶/۴۴۶: (البحار)، ۶/۱۶۹: (التهذیب)، ۵/۳۵: (يالکاف -١

 ). ۴۴/۱۹۶: (البحار)، ۴/۷۳: (المناقب -٢

 ). ۴۴/۱۹۵: (البحار)، ۲/۲۰۶: (الغمة کشف -٣

 ). ۲/۵۶۶: (الهداة إثبات -٤

 ). ۹۹-۹۶-۸۹-۴۵/۸۶)، (۴۴/۳۶۴: (البحار -٥

 ). ۴۵/۳۲۴: (البحار -٦
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کنیم. ولی هیچ مانعی در این  (اهل بیت) است که با موضوعمان ارتباط دارد، اکتفا میبزرگواری 

بینیم که بر آنچه که در مورد سایر ائمه یا بعضی از آنهاست، مروری گذرا داشته باشیم. اینک  نمی

ای که با غالمش پیش آمده بود، به او گفت: بلند شو و به  العابدین است که در مورد مسأله زین

العابدین) را  بن حسین (زین برو و بگو: خداوندا! روز قیامت گناهان علی  مت قبر پیامبرس

 . ١کنم ببخشای، آنگاه تو را بخاطر خداوند و رضای او آزاد می

کنم،  گفت: خداوندا! همانا طلب بخشیدن من از تو، در حالی که مخالفت می و در دعایش می

ر را ترک کنم در حالی که تو رحمتی واسع داری، نشان از ناتوانی ی پستی من است. و اینکه استغفا مایه

داری در حالی که از من  شوی و مرا دوست می من است، پس ای سرورم! تا چه اندازه از من نزدیک می

 . ٢شوم در حالی که من به تو احتیاج دارم و فقیر هستم؟ نیازی؟ و تا چه اندازه از تو دور می بی

داند، پس وقتی استقامت خود  بن ابیطالب است که خود را معصوم نمی علی و اینک فاطمه دختر

! همانا  رفت و به او گفت: ای همدم و یاور رسول الله  را بر عبادات دید، نزد جابربن عبدالله

ما بر شما حقوقی داریم و یکی از حقوق ما بر شما این است که اگر شما یکی از ما را دیدید که خود 

کند، خداوند را به یادش آورید و او را به محافظت از  و خود را هالک و خسته می  ش واداشتهتال  را به

ی پدرش حسین است که بخاطر  بن حسین تنها فرزند باقی مانده جانش فراخوانید و اینک علی

زمین   اش شکافته شده و پیشانی، زانو و کف دستش به ی وسط بینی استقامتش در عبادت، دیواره

 . ٣ده استچسبی

العابدین معصوم است و چیزی خالف شرع از او صادر  زین  دانست که این را نمی  آری فاطمه

از عابد   همین خاطر الزم دید که او را نصیحت کنند که جابر نیز این کار را کرد و آنکه  شود، به نمی

قبول خواند و از همین سان است که ترجیح حج بر جهاد را غیر قابل   نیز به  بصری گزارش شده

 . ٤چنین عملی اعتراض نمود

 . ٥نمایید  خوش رفتاری را پیشه  و این باقر است که پدرش به او توصیه کرد: واجب است که

                                           
 ). ۴۶/۹۲)، (۲۳/۳۸۴: (البحار)، ۲۹۹: (کنز جامع الفوائد -١

 أمالی) = = ۴۲۷: (الطوسیأمالی )، و روایات دیگری را در مورد استغفارش نگاه کن: ۲۵/۲۳۸: (البحار -٢

 ). ۲۵۷-۱۸۲: (الصدوق

 ). ۷۹: (مصطفیـبشارة ال)، ۱۸۵-۷۱)، (۴۶/۶۰: (البحار)، ۶۴۷: (أمالی الطوسی -٣

 ). ۹/۲۱۰: (معجم الخوئی)، ۱۰۰/۱۸)، (۴۶/۱۱۶: (البحار -٤

 ). ۲۳۲-۴۶: (البحار)، ۳۱۹: (کفایه األثر -٥
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و در جای دیگری آمده که به او گفت: ای پسرم! تو را از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو هیچ 

 . ١دارم یاوری جز الله ندارد، برحذر می

 . ٢کرد ) در مورد آداب حج از جابر انصاری سؤال میو (باقر

کرد، آنگونه که  شد، جواب را به موسی ُمحول می و در مورد بعضی مسائل که از او پرسیده می

ای از او سؤال شد، پس گفت: اگر موسی را دیدی، سؤالت را  کنند که در مورد مسأله شیعه روایت می

 . ٣از او بپرس

ی چه کسی است؟ اگر منظورشان موسی کاظم باشد، غیر ممکن است، دانم منظور از موس نمی

ها بعد از باقر به دنیا آمده است، و اگر منظور از موسی، شخص دیگری باشد،  چون موسی سال

 ی مورد نظر (معصوم نبودن ائمه) به حقیقت پیوست.  مسأله

به حج برود و  خواست کنند که وقتی  و اینک پسرش صادق است که شیعه از او روایت می

لبیک سر دهد، صدایش قطع شد و نتوانست آن را بگوید و نزدیک بود که از   تصمیم گرفت که

توانم بگویم:  مرکبش بیفتد؛ پس به او گفته شد: ناچاری که لبیک را بر زبان آورید. گفت: چگونه می

بگوید: فرمانبردار من ترسم پروردگار بلندمرتبه و عزتمند به من  لبیک اللهم لبیک، در حالی که می

 . ٤نبودی و در خدمت من نبودی

عبدالله گفتم: آیا شما پیامبر هستید؟ گفت: نه. گفتم: کسی  کند که: به ابی و حمران روایت می

اید: پیامبر هستید. گفت: چه کسی؟  کنم که شما گفته که او را متهم به دروغ نمی  آن را به من گفته

 . ٥ام وپال را گفته ه. گفت: بنابراین من پرتگویی؟ گفتم: بل اباخطاب را می

گفت: قسم به خداوند که ما بندگانی بیش نیستیم که خداوند ما را خلق   که  باز از او گزارش شده

کرد و برگزید، بر ضرر و نفع رساندن قادر نیستیم و اگر که به ما رحم کرد، از رحم و مهربانی 

ای نداریم  هیچ چیرگی   گناهانمان است و بر خداوندخودش است، و اگر ما را عذاب داد بخاطر 

شویم، باز گردانده و حشر  میریم، در قبر نهاده می و هیچ راه نجاتی از خداوند نداریم و همانا ما می

                                           
 ). ۱۱۰: (أمالی الصدوق)، ۷۸/۱۱۸)، (۷۵/۳۰۸)، (۱۵۳-۴۶: (البحار)، ۲/۳۳۱: (يالکاف -١

 ). ۴۰۳-۲۱/۳۸۳: (البحار)، ۱۴۳: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۲۳/۱۸۲: (البحار)، ۱۳: (البصائر -٣

 ). ۹۹/۱۸۱)، (۴۷/۱۶: (البحار)، ۳/۳۹۶: (المناقب)، ۱۶۹: (أمالی الصدوق)، ۲۳۴: (علل الشرائع)، ۷۹: (الخصال -٤

 ). ۵۲/۳۲۰)، (۲۵/۵۶: (البحار)، ۱۳۴: (البصائر -٥
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 . ١شود ایستیم و از ما سؤال می شویم و می می

به ناگاه ملک  اش بود، که اش در خانه و در روایتی خالصه شده آمده که: پدر صادق با جاریه

ای را که پدرش در آن  الموت (عزرائیل) به سوی او آمد و روح جاریه را گرفت، پس صادق، خانه

 . ٢بود، نابود کرد؛ سپس پشیمان شد و گفت: ای کاش که خانه را ویران نکرده بودم  چیزهایی را دیده

  شویم، سپس به میباز از صادق روایت شده که گفت: همانا ما مرتکب گناه و دچار فراموشی 

 . ٣کنیم طلب آمرزش می  وفور از خداوند

دارد  اینک عباد بصری که او او را باز می کردند، همانا یارانش بعضی از خطاهایش را اصالح می

خورد و دستش را بر  و یا اینکه وقتی که غذا می .٤اش در مکه ذبحی کند ش را در خانهحیوان  که از این

  .٦پسندیدند ها را برای او نمی . و همچنین پوشیدن بعضی از لباس٥موافق نبودند گذاشت، با او زمین می

گفت: به ابی عبدالله اشتباهش را گوشزد کردم و او گفت: آیا کسی از   که  و از فضیل گزارش شده

ام تا بر نماز من نظارت کند (و از  اشتباه کردن در امان است؟ چه بسا که خادمم را پشت خود نشانده

 . ٧ماز خواندن من اشتباه بگیرد)ن

دید که  -او  هعموزاد -در حالت قبض روح بود، پس وقتی ارقط   صادق نزد اسماعیل بود که

نیز وفات فرموده است، پس   کند، به صادق گفت: ای اباعبدالله! پیامبر صادق سوگواری می

نکه اشتباهم را اصالح دست از سوگواری بردار. سپس صادق گفت: راست گفتی، امروز (بخاطر ای

 . ٨کنم کردی) از تو تشکر می

گرفت، یک بار فضیل از صادق پرسید و گفت:  حتی اسماعیل پسرش از او (صادق) اشتباه می

کنیم. صادق گفت: مشکلی نیست. پسرش اسماعیل  فدایت شوم، بیش از حد تباهی آنها را قبول می

                                           
 ). ۲۵/۲۸۹: (البحار)، ۱۴۷: (الکشی -١

 ). ۲۶/۳۵۹: (البحار)، ۶۴: (البصائر -٢

 ). ۲۵/۲۰۷: (البحار -٣

 ). ۹/۲۱۰: (معجم الخوئی)، ۵/۳۷۴: (التهذیب -٤

 ). ۶۶/۳۹۰)، (۴۷/۳۶۰: (البحار)، ۶/۲۷۱: (يالکاف -٥

 ). ۷۹/۳۱۵: (البحار -٦

 ). ۴۸۳: (السرائر)، ۸۸/۲۳۰)، (۲۵/۳۵۰: (البحار -٧

 ). ۴۷/۲۵۰: (البحار)، ۷۸: (الدین کمال -٨
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گویم: گوش به فرمان  ام!؟ به تو می من نفهمیدهای. پس صادق گفت:  به او گفت: ای پدر! نفهمیده

 . ١من باش و هیچ کاری نکن. پس اسماعیل خشمناک برخاست

ات را کردم و  گفت: خداوند! با زبانم نافرمانی ی شکر می و این موسی کاظم است که در سجده

قسم به عزتت  ات را کردم و کنی، و با چشم نافرمانی توانی مرا الل  قسم به عزتت، اگر بخواهی می

ات را کردم و قسم به عزتت اگر بخواهی  سازی، و با گوشم نافرمانی توانی مرا نابینا  اگر بخواهی می

ر (ناشنوا) می
َ
توانی مرا  ات را کردم و قسم به عزتت اگر بخواهی می کنی، و با دستم نافرمانی مرا ک

رجم نافرمانی
َ
کنی، و با  توانی مرا عقیم  خواهی میات را کردم و قسم به عزتت اگر ب منع کنی، با ف

ی  توانی پایم را قطع کنی، و با همه ات را کردم و قسم به عزتت اگر بخواهی می پایم نافرمانی

ات را کردم و این جواب من به پاداش  ای نافرمانی جوارحی که به عنوان نعمت به من بخشیده

 . ٢هایت نبود نعمت

و برای آزاد کردن برده سوگند  -ردن برده سوگند خوردم و این رضا است که گفت: برای آزاد ک

کنم و در واقع تمامی بردگانی را که در اختیار دارم، آزاد  ای را آزاد می خورم مگر اینکه برده نمی

ای نوجوان و سیاه  در حالی که به بنده -  کنم اگر خودم را به سبب نزدیکی قومی از پیامبر می

آن از او  هم درست نیست مگر اینکه عمل صالح داشته باشم پس به وسیلبهتر بدان -کرد  اشاره می

 . ٣بهتر خواهم بود

مردی به او گفت: قسم به خداوند تو بهترین شخص در بین مردم هستی. در جواب به او گفت: 

تر  ای مرد! قسم نخور که حرفت درست نیست، بهترین شخص (در بین مردم) کسی است که متقی

ٓ  اُشُعو�ٗ ﴿فرماید:  باشد بدان که این آیه نسخ نشده است که می  خداوند تر برای و مطیع  �َِل َوَ�بَا
ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �ۡ  إِنَّ  ا

َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إِنَّ  ُ�مۚۡ َقٮ و شما را « .٤]١٣[الحجرات:  ﴾َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �َّ

کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از  تیره تیره و قبیله خلق کردیم تا همدیگر را بشناسید (و هر

ترین شما در  گمان گرامی جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد) بی هدیگری مشخص شود، و در پیکر

 .»ترین شما است نزد خدا متقی

                                           
 سبق تخریجه.  -١

 ). ۲/۱۱۱: (التهذیب)، ۳/۲۳۶: (الکافی)، ۸۶/۲۰۳)، (۲۵/۲۰۳: (البحار)، ۳/۴۶: (کشف الغمة -٢

 ). ۴۹/۹۵: (البحار)، ۲/۲۳۷: (عیون األخبار -٣

 ). ۹۶/۲۲۴)، (۴۹/۹۵)، (۴۶/۱۷۷: (رالبحا)، ۲/۲۳۶: (عیون األخبار -٤
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 و به راستی که روایات در این باره بسیار زیاد هستند به طوری که قابل شمارش نیستند.

 یق شیعه که با عصمت فرشتگان در تضاد استروایاتی از طر
قبل از اینکه سخن را در این موضوع به پایان برسانیم بد نیست مروری سریع داشته باشیم بر بخشی از 

 باره دانستید. آن دسته روایات که با عصمت فرشتگان در تضاد است در حالی که نظریه شیعه را در این

  از حامالن عرش بوده، روایت شده  ای به نام فطرس که فرشته  ها: راجع به از جمله این روایت 

خداوند   او را فرستاد تا به سرعت چیزی را برساند. اما او تأخیر کرد، در نتیجه  خداوند  است که

 ای بر روی زمین انداخت.  هایش را شکاند واو را در جزیره بال

ه است که: والیت علی بر او عرضه شد و ایشان امتناع ورزید و در نتیجه در روایتی دیگر آمد

 . ١هایش شکست بال

  ای که در بین مؤمنان به صلصائیل معروف است، روایت شده که فرشته  و همچنین راجع به

پرهایش را گرفت   او را همراه گروهی ارسال کرد، پس ایشان تأخیر کردند و خداوند  خداوند

 . ٢ای از جزایر دریا اسکان داد هایش از بین رفت و او را در جزیره جه بالو در نتی

هزار بال وجود دارد، روزی در عالم  ١٦شود، برای او  ای دیگر که به او دردائیل گفته می و فرشته

خویش فرو رفته بود و به ذهنش خطور کرد که آیا امکان دارد خدائی بزرگتر از خداوند وجود داشته 

 .٣هایش و مقامی که در بین فرشتگان داشت، از او گرفت بال  س خداوندباشد. پ

  که خاطر این  گوید: من جزو فرشتگان مقرب و نزدیک از خداوند بودم، اما به فرشته دیگری می

ی یک چشم به هم زدن از خداوند غافل شدم، خداوند از من غضبناک شد و من را به شکل  به اندازه

 . ٤از آسمان به سوی زمین طرد کرد مار درآورد و من را

                                           
)، ۴۸۶: (الکشی)، ۵۰/۶۶)، (۴۴/۱۸۲)، (۲۵۱-۴۳/۲۴۴)، (۲۶/۳۴۰: (البحار)، ۱۱۸: (أمالی الصدوق -١

 ). ۶۸۰: (أمالی الطوسی)، ۶۸-۲۰: (البصائر)، ۲/۵۸۰: (إثبات الهداة

 ). ۴۳/۲۵۹: (البحار -٢

 ). ۵۹/۱۸۴) (۴۳/۲۴۸: (البحار) ۲۶۸: (کمال الدین -٣

 ). ۵۱/۲۸) (۴۵/۲۲۱) (۳۷/۲۹۳: (البحار -٤
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کنند: که فرشتگان به خاطر شهادت حسین به حکم خدا  و جمعی دیگر از شیعه روایت می

اعتراض کردند و گفتند: پروردگارا! آیا از کسی غافل هستی که برگزیده و فرزند برگزیده تو و بهترین 

 . ١قتل رسانید؟  مخلوقات را به

کند که به یکی از پادشاهان خبر دهد که مرگش  او را مأمور می  خداوندای دیگر که  و فرشته

فرارسیده و آن فرشته طبق دستور عمل نمود، سپس به ایشان دستور داد که از جانب خداوند به او 

 تو می  اطالع دهد که خداوند به
ً
دانی  عمرش افزوده است. فرشته در جواب گفت: ای پروردگار! قطعا

ای مأمور هستی پس آن را  ام، پس خداوند به ایشان وحی کرد که تو بنده دروغ نگفتهکه من هیچوقت 

 . ٢گیرد دهد مورد بازخواست قرار نمی درباره آنچه که انجام می  ابالغ کن و این تنها خداوند است که

گوید: ای پروردگار!  کند و می با خدا مجادله می  و این جبرئیل است که در مورد ابراهیم

ابراهیم دوست تو است و در زمین کسی نیست به جز او که تو را پرستش کند. و حال شما دشمنش را 

سوزاند. خداوند فرمود: ساکت باش، تنها کسی این  او را به وسیله آتش می  ای که بر او مسلط کرده

 . ٣خواهم کرد  ی بترسد، او بنده من است و اگر بخواهم او را مواخذهگوید که از فناء و نابود سخن را می

به ایشان وحی کرد که   : جبرئیل ناراحت شد، پس خداوند که گفته  و در روایتی از رضا آمده

 .٤گفت: ای پروردگار! دوست تو (ابراهیم)...  چه چیزی تو را ناراحت کرده؟

: جبرئیل  . از صادق روایت شده که گفته دان دست یازیدهب  خود سرانه  و همچنین است تغییراتی که

نیامده مگر اینکه محزون و غمگین بوده است و از زمانی که خداوند فرعون را   پیش رسول خدا

 هالک ساخته همیشه این چنین بوده، هنگامی که خداوند جبرئیل را مأمور کرد به آوردن آیه: 

ۡ ٱ ِمنَ  َوُ�نَت  ُل َ�بۡ  َت َعَصيۡ  َوقَدۡ  نَ �لۡ َءآ﴿  .]۹۱[یونس:  ﴾٩١ ِسِدينَ ُمفۡ ل

داری؟)  خود پشیمان و روی به خدا می هپذیرفتنی نیست از کرد آیا اکنون (که مرگت فرارسید و توبه«

 سرکشی می
ً
 .»کردی و از زمره تباهکاران بودی و حال آنکه قبال

فرمود: چه خبر است   فرود آمد که خوشحال بود، رسول خدا  جبرئیل در حالی بر محمد

ای مگر اینکه آثار حزن بر چهره تو نمایان بوده؟ گفت: ای محمد! زمانی که  تا االن پیش من نیامده

                                           
 ). ۵۱/۲۸)، (۴۵/۲۲۱)، (۳۷/۲۹۳: (البحار -١

 ). ۴/۳۵۵)، (۲/۵۲۰: (نورالثقلین -٢

 ). ۱۲/۳۳: (البحار)، ۳/۶۳: (البرهان)، ۳/۴۳۲: (نورالثقلین)، ۳/۳۴۵: (الصافی)، ۲/۴۷: (تفسیر القمی -٣

 ). ۱۶۳: (الخصال)، ۱۲/۳۵)، (۱۱/۶۳: (البحار)، ۲۷۴: (أمالی الصدوق -٤
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فرعون را غرق کرد، فرعون گفت: ایمان آوردم و یقین دارم که هیچ معبودی نیست بجز   خداوند

شدگان هستم. پس کمی خاک را  آن کسی که فرزندان اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم

 سرپیچی  چنین می  برداشتم و آن را در دهانش ریختم، سپس به او گفتم: تازه
ً
گویی در حالی که قبال

ای؟ این کار را خارج از دستور الهی انجام دادم و ترسیدم که خداوند  ای و جزو افراد فاسد بوده هکرد

  در نتیجه این کار، او را مورد رحمت قرار دهد و من را بخاطر این کار عذاب دهد. اما امروز خداوند

م گشتم و یقین پیدا کردم من را مأمور ساخت که آنچه من به فرعون گفته بودم، برای تو بیاورم، لذا آرا

 . ١ام رضایت خدا بوده است که در آنچه انجام داده

بود و جبرئیل پارچه را از روی صورت مبارکش برداشت و   بر بستر مرگ افتاده  پیامبر  وقتی که

کنی؟ جبرئیل گفت:  ها من را رها می او گفت: در سختی  کرد، پیامبر به نگاه می  داشت به پیامبر

 .٢کنند و هر نفسی باید طعم مرگ را بچشد کنی و آنها هم فوت می ! تو فوت میای محمد

 خواهند بگویند که یأس و ناامیدی با عصمت منافات ندارد. رسد که شیعه می به نظر می 

 آنچه ما آورده
ً
ای از دریاست و ضبط آن به خاطر گستردگی در  ایم قطره و چنانکه ذکر کردیم قطعا

 کنیم. خاطر خارج شدن از موضوع اصل کتاب به همین مقدار کم اکتفا و بسنده می توان ما نیست و به

هایی ذکر  برای تمام آنچه که بیان داشتیم، تأویالت و یا پاسخ  در هر حال شکی نیست که

اند که بیشتر آنها با عقل همخوانی ندارند و  هایشان آورده اند و شیعه بعضی از آنها را در کتاب کرده

 آور نیز هستند.  ر این مضحک و خندهعالوه ب

بخشی از این روایاتی که به پیامبران و امامان نسبت داده شده است، صحیح   بینیم که و هر چند می

باشند؛ اما گاه گاه به آنها افزوده شده و یا از آنها کاسته شده است و  نیستند و بخشی هم صحیح می

ناچار بخشی   از حالت اصلی خویش خارج ساخته و بهحتی اضافه و نقصان چنان بوده که روایت را 

دانیم که آنها  داریم و می آوریم و آنان را معذور می از روایات روی داده است. اما ما برای آنها عذر می

 سازند، چنانکه خداوند فرموده:  هائی هستند که اینگونه گناهان را نابود می دارای نیکی

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿  .]۱۱۴[هود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

 .»برد ها را از میان می ها (و از جمله نمازهای پنجگانه) بدی گمان نیکی بی«

                                           
 ). ۱۳/۱۱۷: (البحار)، ۲/۱۹۵: (البرهان)، ۲/۳۱۸: (نورالثقلین)، ۱/۳۱۶: (تفسیر القمی -١

 ). ۲۲/۵۱۰: (البحار)، ۵۰۸: (أمالی الصدوق -٢
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ما حکم به عصمت پیامبران از گناهان کبیره  -چنانکه قبال بیان شد-الزم است که دانسته شود 

ت و جوانمردی (بزرگ) و دوام آنها بر گناهان صغیره (کوچک) و همچنین از کارهای منافی عصم

کنند که  زند و بالفاصله توبه می نماییم و اما گناهان کوچک که از آنها در بعضی اوقات سرمی می

احوال آنها بعد از توبه به مراتب زیباتر از حالت قبل است و دالیل در این مورد ذکر گردید و اما 

 گوید:  فرشتگان چنانکه خداوند در مورد آنها می

﴿ ْ َ ٱ َوقَالُوا كۡ  ِعَبادٞ  بَۡل  ۥۚ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  �ۗ َوَ�ٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ذَ �َّ ِ  ۥبُِقونَهُ �َسۡ  َ�  ٢٦ َرُمونَ مُّ  ٱب
 وَُهم لِ َقوۡ لۡ

مۡ 
َ
ِ بِأ  .]۲۷-۲۶[األنبیاء:  ﴾٢٧ َملُونَ َ�عۡ  ۦرِه

) بندگانی  ) است. بلکه (آن فرشتگان (و منزهک و گفتند: خداوند فرزندی بر گرفته است، او پا«

 .»کنند رند و آنان به فرمان او کار مییگ شی نمییسخنی بر او پ چیدر ه اند. گرامی
 باشند.  پس بنابراین روایاتی که نزد شیعه هستند، صحیح نمی

 معصوم نیستند، در حالی که تردیدی بر این  و اما علی و حسن و حسین و فاطمه
ً
، قطعا

ترین جوانان اهل بهشت  از بزرگ ب نیست که آنها اهل بهشت هستند، بلکه حسن و حسین

 ب از حسن و حسین  سرور زنان عالم است و شکی نیست که علی ل باشند، و فاطمه می
تر است. خوب است که خواننده گرامی بداند که آوردن این مطالب به آن خاطر نیست که ما به  بزرگ

با تفصیل و بدون اینکه اظهار  آنها اعتقاد داشته و یا مخالف باشیم؛ روی همین اصل ما هم موارد را

نظری نسبت به آنها داشته باشیم، مگر در موارد اندکی، آوردیم. خالصه تمام مطالب را تنها به خاطر 

اند  اند: تمام امامان معصوم بیان عقیده شیعه نسبت به عصمت آوردیم؛ عصمتی که در مورد آن گفته

روز رسیدنشان به خداوند، نه از روی اشتباه و نه از  اند و آنها از روز تولدشان تا و از هر گناهی پاک

اند و ما برای  که گفته  ی آنچه شوند... و همه روی غفلت، مرتکب هیچ گناه کوچک و بزرگی نمی

 شما نقل کردیم.

خالی نبودند  -درود و رحمت خداوند بر آنها باد-این را دریافتید که امامان و همچنین پیامبران 

کنند و طلب  کردند، آنها گناه و اشتباه می طبق روایات خود برای آنان ادعا میاز آنچه که شیعه 

شوند و کردار و گفتار بعضی  کنند و دچار اشباهات می نمایند، و مسایل را فراموش می مغفرت می

کند. و حتی از احساسات و اوصافی  باشد و یکی از دیگری شکایت می با بعضی دیگر مخالف می

 باشند.  سادت و تردید و... برخوردار میهمانند غیرت، ح

و الزم است که به خواننده گرامی تذکر داده شود که رد مطالب ذکر شده و یا تأویل و تغییر آنها 

از معنای ظاهری به منظور تبرئه کردن مفید نیست؛ چون هیچ کس قادر نیست که تمام مخلوقات را 
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ما به فکر   که این  برسد به  باشد، تأویل نماید، چه ا میبیانگر اشتباهات آنه  تبرئه کند و روایاتی که

شود به کسانی که شیفته واقعیت هستند و  تبرئه کردن ابوبکر و عمر و عثمان باشیم، لذا توصیه می

اند یا از  خواهان آنند که به حق و حقیقت برسند، به کردار این بزرگان نظر بیفکنند و آنچه انجام داده

یط از آنان سرزده و یا نسبت به آن عمل، عذر دارند و یا از روی اشتباه انجام روی افراط یا تفر

توان  اند. و اما آیا این اعمال آنها در مقایسه با کارهای خوبی که به مثابه قطره به دریاست، می داده

، و آنها را متهم کرد؟ عالوه بر این آنان دارای فضائل دیگری هستند که بر طالبان حق پوشیده نیست

های بعدی از این امتیاز برای  برخوردار هستند که نسل  آنان از امتیاز صحبت با رسول خدا

همانند علی، حسن و   گانه از بزرگان صحابه همیشه محرومند. و همچنین درباره غیر خلفا سه

ما را  شود که به کارهای این بزرگان توجه شود، انشاء الله خداوند توصیه می  حسین، طلحه و زبیر

 فرماید:  از دسته کسانی قرار دهد که بعد از تعریف از مهاجرین و انصار در مورد آنها می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نِنَاَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

ند: پروردگارا! ما و برادران ما را که در یگو یند، میآ یا مین و انصار به دنیکه پس از مهاجر یکسان«

 .مده ینسبت به مؤمنان جا یا نهیمان کیامرز و در دلهایب ،اند گرفته یشیمان آوردن بر ما پیا

 .»یهست یرأفت و رحمت فراوان یپروردگارا ! تو دارا
  پس هر کسی که بعد از مهاجرین و انصار آمده و برای آنها آمرزش خواسته، امید است که

 دهنده است.  مغفرت الهی شامل حال او شود. و تنها خداوند یاری

تطهیر و مفهوم آن،  با آیه  خواننده گرامی بداند که آوردن مطالب در رابطه  سپس الزم است که

ای است که  ترین آن دو پایه بصورت مبسوط و مفصل از خود آیه سرچشمه گرفته که یکی از مهم

ی عصمت است و در مورد رکن  اند که همان مسأله عقیده به امامت را بر آن استوار ساخته  شیعه

 باشد. رایت غدیر خم می  دیگر که امامت است، نص مربوط به

 پرنده و ذکر روایات و بررسی سندهاي آن و رد این استدالل استدالل به خبر
است و هر   ترین مخلوقات نزد خدا و رسولش ب محبو  اما استدالل به خبر پرنده و اینکه علی

کس از نظر فضل از همه اصحاب بزرگتر باشد، جایز نیست که دیگران بر او مقدم شوند. پیش از 

کنیم و سپس به  سند آن صحبت می  کنیم و راجع به سخن در مورد آن؛ کیفیت ورود خبر را بیان می

 افکنیم.  متن خبر نظر می
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احمدبن حسن از یوسف بن عدی از : طوسی، ابوعمرو از ابن عقده از محمد فرزند روایت اول

  گوید: به عنوان هدیه  که  نقل کرده س بن مالک حمادبن مختار از عبدالملک بن عمیر، از انس

ترین  ب داده شد؛ پس آن را در میان دستانش قرار داد و فرمود: خدایا محبو  ای به رسول خدا پرنده

من میل کند. در این میان علی آمد و در را زد. سویم بفرست تا این پرنده را با   فرد نزد خود را به

  که مشغول قضای حاجت است تا این  گفتم: چه کسی است؟ گفت: علی هستم. گفتم: پیامبر

فرمود: چه کسی   سه بار این کار تکرار شد. پس برای بار چهارم در را با پا زد و وارد شد، پیامبر

فرمود: چه چیزی تو را مجبور ساخت که در را   رمانعت شد؟ گفت: برای سه بار آمدم. پس پیامب

 . ١کردی، از طایفه من باشد باز نکنی؟ گفتم: دوست داشتم این نفر که برایش دعا می

گویم: ابوعمرو، همان عبدالواحد بن محمدبن عبدالله بن محمد بن خشام  درباره این روایت می

باشد. و  ز اساتید طوسی و اهل سنت میاند ا راجع بدو نوشته  است، او طبق گواهی شیعیانی که

کسی را سراغ نداریم که شرح حال او را بیان کرده باشد. و شرح حال ابن عقده را ذکر کردیم و 

 و اما مختار شرح حالی از او نیافتم. ٢محمدبن احمد بن حسن فردی ناشناخته است

ن قاسم فارسی از : محمدبن علی بن عبدالصمد از پدرش از پدربزرگش از محمدبروایت دوم

بن ابوحامد از محمدبن ابراهیم بن احمد بن مدرک از ابراهیم بن سعد از حسین بن محمد از  عبدالله

بن قرط از محمدبن شعیب از داود بن علی بن عبدالله بن عباس از پدرش از پدربزرگش که  سلیمان

سویم   لوق نزد خودت را بهترین مخ داده شد، پس فرمود: پروردگارا! محبوب  ای به پیامبر پرنده

فرمود: خدایا! دوست کسی باش که با او دوست است و دشمن   بفرست. پس علی آمد، پیامبر

 . ٣کسی باش که با او دشمن است

اند. افراد  شده  بر هم آمیخته  گویم: سند آن دارای نقاط مبهمی است که در مورد این روایت می

اود، پدرش و بعضی که فاقد شرح حال هستند مانند مجهولی همانند ابن سعد، ابن شعیب، د

 اند.  فارسی، محمدبن احمد و ابن مدرک و ابن قرط، در سند این روایت آمده

المفضل به ما خبر دادند که گفت: محمدبن  : طوسی گوید: جماعتی از ابیروایت سوم

ی بن منصور ترجمانی به بن مورویه الجندی سابوری از اصل کتابش به ما خبر داد و گفت: عل عبدالله

                                           
 ). ۴۳/۳۸)، (۳۵۲-۳۸/۳۵۰: (البحار)، ۱/۴۳۵: (مناقبـال)، ۲۵۹: (أمالی الطوسی -١

 ). ۱۴/۳۲۴: (معجم الخوئی -٢

 ). ۳۸/۳۵۵: (البحار)، ۲۰۲: (ة المصطفیبشار -٣
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اسحاق از عمروبن  نخعی قاضی از ابی  نهشلی گفت: شریک بن عبدالله عنبثةبن  ما گفت: حسن

 . ١است  میمون أودی به ما خبر داد... سپس حدیثی طویل را ذکر کرد که در آن داستان پرنده ذکر شده

 ذکر شد، ابوالمفضل ضعیف است، و در بقیه می
ً
هایی مانند  ی سند ناشناخته گویم: چنانکه قبال

ابن میمون و کسانی مانند مورویه و ترجمانی و نهشلی وجود دارند که شرح حالی برای آنها یافت 

 ایم.  اسحاق نیز سخن گفته شود و در مورد شریک و ابی نمی

بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از  علی  به ما خبر داد که: صدوق گوید: پدرم روایت چهارم

 . ٢که... سپس داستان را ذکر کرد  نقل کرده  هدبه از انس ابی

 سخن گفته می
ً
ایم و برای ضعف سند همین کافی است  گویم: در مورد بعضی از راویان سند قبال

ش را داده، او را ضعیف دانسته و ابراهیم بن هدبه در آن وجود دارد، چرا که هر کسی که شرح حال  که

 ترک کرده است. 

: طوسی گوید: احمدبن محمدبن صلت به ما گفت: احمدبن سعید اجازه به ما روایت پنجم

أبوغیالن سعدبن طالب شیبانی بن حسین گفت:  گفت: علی بن محمدبن حبیبه کندی گفت: حسن

  بن ابیطالب گفت: شما را به علی - در حدیثی طوالنی -طفیل به ما خبر داد که  از اسحاق از أبی

اطالع   ای برای پیامبر از آوردن پرنده  دهم آیا در بین شما کسی هست که سوگند می  خداوند

ترین خلقت را نزد من بیاور که با  بعد از آن فرمود: خداوندا! محبوب  پیامبر  که باشد و این  داشته

 . ٣داخل شدممن از گوشت این پرنده بخورد، پس من بر او 

و ٤ایم، اما شیبانی شرح حال نامعلومی دارد گویم: در مورد بعضی راویان حدیث سخن گفته می

 بن حسین هیچ شرح حالی نیافتم.  کندی و حسن  راجع به

بن علی  المفضل به ما خبر دادند که گفت: حسن : طوسی گوید: جماعتی از أبیروایت ششم

بن أبی  عدلی گفت: ربیع بن یسار گفت: أعمش از سالمزکریا عاصمی گفت: احمدبن عبیدالله 

 .٥گفت: سپس روایت را ذکر کرد  دهد که علی نسبت می  ذر جعد به ما خبر داد که آن را به أبو

                                           
 ). ۳/۳۱۵: (البرهان)، ۵۶۸: (أمالی الطوسی -١

 ). ۲/۷۰: (إثبات الهداة)، ۳۸/۳۵۳: (البحار)، ۵۲۱: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۳۴۲: (أمالی الطوسی -٣

 ). ۸/۶۷: (معجم الخوئی -٤

 ). ۵۵۷: (أمالی الطوسی -٥
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دادن   مبحث صدقه  مربوط به  گویم: در نقل روایت هیجدهم که سند روایت فوق می  راجع به

 حث راندیم.انگشتر بود، در خصوص تمامی این راویان ب

: صدوق گوید: احمدبن حسن قطان به ما خبر داد و گفت: احمدبن یحیی بن زکریا روایت هفتم

بن داهر گفت: پدرم از محمدبن سنان از  ابوالعباس قطان گفت: محمدبن اسماعیل برمکی گفت: عبدالله

 . ١ان پرنده را ذکر کردعبدالله خبر داده که در روایتی طوالنی حدیث مربوط به داست مفضل از عمر از ابی

و شرح  ٢است و ابن داهر ضعیف است  گویم: در مورد بیشتر راویان سند سخن گفته شده می

 حالی برای پدرش نیافتم. 

بن ابراهیم از  بن حسن بن منده از حسن بن یعقوب بزاز از علی  : کراجکی از علیروایت آخر

 . ٣را ذکر کرد که مربوط به داستان پرنده بود پدرش به ما خبر داد که گوید:... سپس حدیثی طوالنی

و برای بزاز هیچ شرح حالی نیافتم و  ٤ گویم: کسی مورد اعتماد بودن ابن منده را بیان نکرده می

 در مورد سایر راویان هم سخن گفته شد. 

آنها اطالع  و بر سند  ی پرنده ذکر شده با قضیه  در رابطه  از طریق امامیه  این، بیشتر روایاتی بود که

  در مقدمه این باب  یا از طریق اهل سنت ذکر شده است که  ها در این زمینه یافتم و اما سایر روایت

ها) ذکر  مانند مسائلی قطعی بدون سند و دلیل (از طریق امامیه  که راجع بدان بحث راندیم و یا این

 اند.  شده  داده  ون گواهی ارائهبد  است و برای باطل بودن چنین روایاتی همین کافی است که  شده

اند از نظر  دانستی که هیچ یک از روایاتی که دو فرقه (شیعه و سنی) روایت کرده  که پس از آن

 پردازیم. بحث در مورد متن روایات می  باشند به سند صحیح نمی

 متن حدیث مربوط به پرنده 
مستند برقرار است و بر کسی پوشیده  نظمی در تمامی روایات اعم از مستند و غیر این تزلزل و بی

: آنگونه که دانستی در بعضی از روایات علی نمی
ً
 است.  در را کوبیده س باشد، مثال

 .١است ل و در دیگری: عایشه

                                           
)، ۴/۲۲۴: (البرهان)، ۳۹/۱۹۴: (البحار)، ۶۹: (محتضرـال)، ۲۱۶: (مختصر البصائر)، ۱۶۱: (علل الشرائع -١

 ). ۲/۷۹۰: (اآلیات تأویل

 ). ۲/۳۳: (النجاشی)، ۱۰/۱۸۳: (معجم الخوئی -٢

 ). ۶۰/۳۰۰: (البحار -٣

 ). ۱۱/۳۶۷: (معجم الخوئی -٤
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 . ٢و در دیگری: ابارافع است

چنین   که  باشد، در برخی روایات آمده مختلف و گوناگون می  : دعای پیامبر که این  و از جمله

. و در برخی دیگر ٣ای را میسر کن که تو و من را دوست داشته باشد ود: خداوندا! برای من بندهفرم

ترین مخلوقت را نزد من بفرست و در لفظی دیگر فرمود: نزد من  : خداوندا! محبوب چنین دعا کرده

یرمؤمنان و فرمود: ای کاش ام  که  و نزد خودت، آنگونه که در اکثر روایات آمده، و همچنین نقل شده

 . ٤و... .خورد  ساالر مسلمانان و پیشوای متقیان نزد من بود و با من از گوشت پرنده می

ق و   : چه کسی پرنده را به پیامبر که این  و از جمله
َ
هدیه داد؟ در برخی روایات لفظی ُمطل

 . ٦اند و یا زنی از انصار را ذکر کرده ٥و برخی جبرئیل  بدون تعیین آمده

است؟ که در اکثر روایات یک عدد آمده و در   ها چند تا بوده تعداد پرنده  که ن اینو همچنی

. وغیر این روایات و موارد، روایات و مواردی دیگر وجود ٧اند بعضی دیگر دو عدد پرنده ذکر شده

 نظمی هستند.  دارند که آنها نیز دارای تزلزل و بی

 اند که عبارتند از:  شدههای متعدد، رد  ها به شیوه این استدالل

 
ً
ترین خلق  : این که خوردن گوشت پرنده آنقدر کار بزرگی نیست که الزم باشد تا محبوباوال

خداوند بیاید و از آن بخورد، چرا که دادن غذا به نیکوکار و بدکار امری است شرعی و در خوردن آن 

یا  ای نزد خداوند وجود ندارد (یعنی باعث باال بردن درجه نزد خداوند و گونه بزرگی و نزدیکی هیچ

شود) و خوردن آن کمکی بر انجام مصلحتی در امور اخروی و یا دنیوی نیست،  نزدیکی به او نمی

 ترین خلق خداوند دارد تا آن را انجام دهد.  پس این چه کار مهمی است که نیاز به آمدن محبوب

 
ً
  امبرگویند: پی که این حدیث با مذهب خودشان (تشیع) تناقض دارد، زیرا آنها می : اینثانیا

ترین مخلوق خداوند است و او را خلیفه بعد از خودش قرار داد، اما این  دانست که علی محبوب می

                                                                                                           
 ). ۳۸/۳۴۸)، (۳۲/۲۷۷: (البحار)، ۱۹۷: (االحتجاج -١

 ). ۳۸/۳۵۱: (البحار)، ۲۰۳: (یبشارة المصطف)، ۱۳: (الیقین -٢

 ). ۳۸/۳۴۹: (البحار)، ۱۰۴: (االحتجاج -٣

 ). ۳۸/۳۵۱)، البحار: (۲۰۳: (بشاره المصطفی)، ۱۳: (الیقین -٤

 ). ۳۸/۳۴۸: (البحار)، ۱۰۴: (االحتجاج -٥

 ). ۳۸/۳۵۵: (البحار)، ۱۸: (الطرائف -٦

 ). ۳۸/۳۵۵: (البحار)، ۱۸: (الطرائف -٧
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ترین مخلوق نزد خداوند را که امام علی باشد،  محبوب  کند که پیامبر حدیث بر این داللت می

 شناخت.  نمی

 
ً
تمام مردم را برعهده  ترین مخلوق نزد خداوند، ریاست ب که الزم نیست که محبو : اینثالثا

ترین مخلوق نزد خداوند  ب و اولیا که در زمان خودشان محبو † بگیرد، چرا که بسیاری از انبیا

که  † اند، مانند زکریا و یحیی و شمویل ی مردم را برعهده نداشته اند، اما ریاست عامه و همه بوده

  طبق نص قرآن طالوت در زمان او ریاست مردم را به عهده داشت.

 
ً
ترین مخلوق خداوند است یا  ب محبو  دانست که علی یا می  : اگر گفته شود: پیامبررابعا

توانست که فردی را به دنبال او بفرستد آنگونه که وقتی که یکی  دانست، می اگر میپس  ؛دانست نمی

ترین  ب گفت: خداوندا! علی را که محبو کرد، یا می خواست ببیند، این کار را می از اصحاب را می

خلق تو است نزد من بفرست، پس چه نیازی به دعا و ابهام (در اینکه نام او را ذکر نکند و بگوید 

از آن، علی بود، دیگر انس هیچ   ترین مخلوق نزد خودت) بود؟ پس اگر منظور پیامبر محبوب

  شود: پیامبربست. ولی اگر گفته  داد و در را بر روی علی نمی امیدی نداشت و تالشی به خرج نمی

  که  در این زمینه  ترین مخلوقات است، پس تمامی ادعاهای وارد شده دانست که علی محبوب نمی

 شود. است، باطل می  ترین مخلوق را شناخته محبوب  پیامبر
باشد، زیرا  ترین خلق نزد تو و من) حاوی اشکال می عبارت: (محبوب  که ی دیگر این نکته

 دوست دارد؟  کسی را بیشتر از همه  چه  انست کهد نمی  چگونه پیامبر

که روایات شیعه بیانگر آن است که اصحاب و همچنین اهل بیت، تا  گویم: شگفت این می

 ی آن روایات: شناختند؛ از جمله را نمی  ترین خلق نزد پیامبر محبوب  ی وفات پیامبر لحظه

اش فرمود: دوستم را نزد من  در هنگام مریضی  کند که پیامبر روایت می ب ابن عباس -أ

گرداند، سپس  از او روی می  پیامبر  بیاورید، پس شروع به آوردن مردی بعد از مرد دیگری کردند و

خواهد.  بینیم غیر علی را نمی را می  به فاطمه گفته شد: نزد علی برو و او را بیاور آنگونه که پیامبر

 . ١پس فاطمه به دنبال علی رفت

                                           
 ). ۳۱۲-۳۸/۳۰۸)، (۲۲/۵۱۰: (البحار)، ۳۸: (الطرائف)، ۳۷۹: (أمالی الصدوق -١
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و در روایات زیادی آمده که در بیماری قبل از وفاتش فرمود: رفیق و دوستم را نزدم بیاورید و 

 . ١منظورش فردی غیر از علی است  علی بود و یا فکر کردند که مردم ندانستند که منظور پیامبر

گاه ترین مخلوق نزد پیامبر به محبوب و از روایاتی که بیانگر این است که علی -ب ی آ

تر   ! کدامین ما نزد تو محبوبنداشت که شیعه به آن معتقدند: آن است که علی گفت: ای پیامبر

 . ٢فرمود: فاطمه  هستیم؟ من یا فاطمه؟ پیامبر

 . ٣بیشتر دوست دارد  از میان اهل خود فاطمه را از همه علی گفت: پیامبر -ج

بیشتر دوست   ین دخترم (فاطمه) را از همهاند که فرمود: خداوندا! ا روایت کرده  از پیامبر -د

 . ٤دارم

! از میان  پرسیدند: ای پیامبر  از پیامبر ب کند که علی و عباس اسامه روایت می - ه

 . ٥دوست دارید؟ فرمود: فاطمه  اهل خود کدامین فرد را بیشتر از همه

گفتن این کرد که:  روزی علی، جعفر و زیدبن حارثه جمع شدند و هر یک از آنها شروع به -و

راه افتادند و گفتند: ای پیامبر خدا!   تر هستم؛ سپس به سوی پیامبر محبوب  من نزد پیامبر خدا

دوست دارید؟   ایم تا از شما سؤال کنیم که: در بین مردم چه کسی را یشتر از همه نزد شما آمده

 . ٦... و الی آخر حدیثل فرمود: فاطمه  پیامبر

 -بدون شک جعفر 
ً
داد و حتی  خود را جای علی قرار نمی دانست، اگر داستان پرنده را می -مثال

کنی که فرمود: ای جعفر! من و تو از نظر ظاهری و  را چه کار می  دانست، قول پیامبر اگر هم می

 . ٧باطنی چه قدر به هم شبیه هستیم!؟

ایم.  تی واحد خلق شدهفرمود: خلقت مردم متفاوت است، ولی من و جعفر از درخ  پیامبر -ز

 . ١و یا فرمود: از ِگلی واحد

                                           
-۲۲/۴۶۱: (البحار)، ۲۸۵: (االختصاص)، ۹۱-۹۰-۸۸: (البصائر)، (۱۸۶-۲/۱۷۳: (الخصالنگاه کن به:  -١

)، ۱۴۲: (إعالم الوری)، ۱۸: (إثبات الوصیة)، ۴۰/۲۱۵)، (۳۸/۳۰۸-۳۱۲)، (۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۷۳

 ). ۱/۲۳۶: (المناقب

 ). ۱۵۶( إعالم الوری)، ۴۳/۳۸)، (۳۶/۷۲: (البحار)، ۲/۹۰: (الغمةکشف  -٢

 ). ۴۳/۸۲: (البحار -٣

 ). ۴۳/۹۶: (البحار -٤

 ). ۴۳/۶۸: (البحار -٥

 ). ۴۳/۶۸)، (۳۸/۳۰۷: (البحار -٦

 ). ۴۱/۱۵۱)، (۳۲۸-۳۸/۳۰۷)، (۲۱/۶۴)، (۲۰/۳۷۲: (البحار -٧
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دانم که  فرمود: ای مردم! نمی  روز فتح خیبر وقتی که جعفر از حبشه بازگشت، پیامبر -ح

ام یا بخاطر آمدن پسر عمویم جعفر. و  بخاطر کدامین خوشحال هستم، به اینکه خیبر را فتح کرده

 . ٢با دیدنش از شادی گریه کرد  پیامبر

در برابر بازگشت جعفر  -داشت  با آن عظمتی که-فتح خیبر را   بینیم که را می  در اینجا پیامبر

 دهد.  قرار می

دانند، چرا که شیعه از  ترین مخلوق) را نمی شود که اهل آسمان هم (نام محبوب معلوم می -ط

ترین مخلوق زمین نزد اهل  ب کنند که فرمود: هر کس دوست دارد به محبو روایت می  پیامبر

علی   که جای این  اهل آسمان به  که این  . (نظر به٣آسمان (مالئکه) نگاه کند، پس به حسین نگاه کند

 اند). قرار داده  تر از همه بیشتر دوست بدارند، حسین را محبوب  را از همه

است، هر چند   ها در مدینه و بعد از داستان پرنده رخ داده بیشتر این روایت  گویم که این را نمی

کند و مساوی است، و این را نیز دیدی که این  بودن و بعد از آن هیچ فرقی نمی  قبل از داستان پرنده

 محبت، مختص علی نبود، بلکه برای سایر اهل بیت نیز است. 

 لین استدالل به حدیث ثق
رغم تزلزل سندهای روایات دو  گوییم: علی ی استدالل به حدیث ثقلین، می اما قبل از سخن درباره

اندکه های متعدد وارد شده ات با الفاظ مختلف و از راهین روایگروه شیعه و سنی در این مورد، ا

فرمود: همانا   پیامبر  که  ی صحت رسیده تابع به درجه  ت شده و با شواهد و روایاتیموجب تقو

ام که اگر به آن تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید  من بعد از خودم، چیزی برای شما باقی گذاشته

 . ٤است  و بدان اکتفا کرده  را ذکر نموده  شد.. در بعضی روایات تنها کتاب خداوند

                                                                                                           
 ). ۲۱/۶۴: (البحار -١

)، ۳۳: (نوادر الراوندی)، ۶۳: (إعالم الوری)، ۲/۸۲: (الخصال)، ۱/۱۷۵: (التهذیب)، ۱/۲۳۱: (عیون األخبار -٢

)، ۲۱۱-۹۱/۲۰۶)، (۷۶/۲۸۲)، (۳۹/۲۰۷)، (۳۸/۲۹۴)، (۲۲/۲۷۶)، (۶۳-۲۵-۲۴-۲۳-۲۱/۷: (البحار

 ). ۱۷۷: (المصطفی بشارة

 ). ۴۳/۲۹۷: (البحار -٣

 ). ۷۷/۱۱۹)، (۲۱/۳۸۱: (البحار)، ۲/۸۴: (الخصال -٤
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 . ١و در روایت دیگری آمده که فرمود: قرآن و عترت من

 . ٢عترت اهل بیت منو در روایت دیگر : قرآن و 

 . ٣و در روایت دیگر: قرآن و سنت من

ییم. در  گو ها سخن میها، در مورد روش استدالل با آناکنون بعد از اطالع از این روایات و الفاظ آن

کنند چون ینمک که به قرآن تمسنیبر ا یم مبنیعه را نسبت به قرآن دانستیش یریگفصل دّوم موضع

شان ین قسمتی از استدالل ایدستبرد تحریف و زیاد و کم شدن قرار گرفته است، بنابرامعتقدند قرآن مورد 

ام که اگر  بعد از خودم، برای شما چیزی باقی گذاشته«فرماید:  ساقط شد که می  ن حدیث پیامبریبه ا

 تا آخر حدیث. ...» به آن چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد، و آن کتاب خداوند (قرآن) است 

 چه کسانی هستند؟  ترت و اهل بیت پیامبرع
و ت است از نسل رعترت انسان عبا) یزبان (عربدر  است،  ار گستردهیاما عترت که مفهومش بس

ینمعترت شامل علی  ،این تفسیر از عترت. پس با ذکورو  یپسر یهانوهو پسر مانند نوادگان او، 

 کند. می ایجاد اشکال  علی یراباز عترت این تفسیر شود و 

                                           
 عیون)، ۱۲۲: (البصائر)، ۲۳۱: (أمالی الصدوق)، ۱/۴۳: (الخصال)، ۳۲: (معانی األخبار)، ۱۲۲: (الدین کمال -١

 االحتجاج:)، ۳۴-۲۸: (الطرائف)، ۵۲-۵۱: (العمدة)، ۲۰۴: ()، بشارة المصطفی۲/۸۶)، (۱/۶۰: (األخبار

-۱۴۵-۱۴۱-۱۳۱-۲۳/۱۰۹)، (۲/۲۲۶(: البحار: العسکری إلی أهل األهواز فی الجبر و التفویضرسالة 

۱۴۷-۱۵۲) ،(۲۴/۲۳۴) ،(۳۳/۲۴۸-۲۴۹) ،(۳۷/۱۰۷-۱۳۷-۱۶۸-۱۸۵-۱۹۱) ،(۳۸/۹۹) ،(۴۴/۲۴۸-

 ). ۱/۲۳۵: (المناقب)، ۱۸۴-۲/۱۳۹)، (۶۱۳-۴۹۸-۴۹۷-۴۸۸-۱/۴۸۵: (الهداة إثبات)، ۹۳/۲)، (۲۴۹

-۲۲۸-۲۲۷-۲۲۵-۹۸-۷۰: (الدین کمال)، ۳۵-۳۴: (العمدة)، ۲۹-۲۸: (الطرائف)، ۷۹-۲۸: (أمالی المفید -٢

)، ۲/۳۱)، (۱/۱۹۹: (عیون األخبار)، ۱۶-۱/۱۵: (تفسیر العیاشی)، ۴۱۴-۴۱۳: (البصائر)، ۲۲۹-۲۳۰-۲۳۴

: أمالی الصدوق)، ۳۲)، معانی األخبار: (۱/۲۹۴: (الکافی)، ۴۹۱: (أمالی الطوسی)، ۲۴-۲۳: (الرضا صحیفة

-۳۷-۲۷-۱۷: (غیبة النعمانی)، ۲۴۹: (االحتجاج)، ۴۳: (ةکشف الغم)، ۳۶۷: (کنز الفوائد)، ۳۳۸-۴۲۲(

-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۲۳/۹۵)، (۴۷۶-۲۲/۴۷۵)، (۲/۲۲۶: (البحار)، ۶۹۰-۶۰۵-۵/۱۹۳: (نور الثقلین)، ۴۷

۱۱۳-۱۱۴-۱۳۲ ،۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۵۲-۱۵۶) ،(۲۴/۳۲۴-۳۲۵ ،(

)، ۱۲۲-۱/۱۱۷: (تأویل اآلیات)، ۱۰۷-۴۵: (منتخب األثر)، ۹۲/۱۳-۵۲)، (۳۷/۱۱۴-۱۲۸-۱۲۹)، (۳۵/۱۸۴(

-۵۶۴-۵۶۲-۵۵۸-۵۵۷-۵۵۱-۵۳۰-۵۲۹-۵۰۹-۴۹۹-۴۹۸-۴۹۷-۴۹۶-۴۸۹-۴۴۴-۱/۶۱: (إثبات الهداة

۵۶۸-۵۷۱-۵۸۱-۵۸۸-۵۹۱-۶۱۰-۶۱۹-۶۲۵-۶۳۱-۶۳۴-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۷-۶۵۸-۶۹۸.(  

قرآن و   باید در مسایل اختالفی به  که اند نقل کرده  از پیامبر  )، شیعه۲۳/۱۳۲: (البحار)، ۲۲۶: (الدین کمال -٣

 بشود.   سنت مراجعه
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اند: عترت انسان عبارت  اند و گفتهدهیبخش یشتریب یبعضی دیگر مفهوم عترت را گستردگو  

 . ١ترین خویشاوندان به او در نسل و طایفه و امثال اینها است از نزدیک

روایت   که از علیکنیم، از جمله این با توجه به تفسیر دوم، به بعضی از روایات استدالل می

، بخدا قسم من یفرمود: آر  شده که گفت: ای رسول خدا! آیا شما ُعقیل را دوست داری؟ پیامبر

که ابوطالب او را او را از دو جهت دوست دارم، یکی محبت خودم نسبت به او، و دیگری بخاطر این

خاطر شود و چشم مؤمنان بیو محبت فرزندت کشته م یداشت و فرزندش در راه دوستیدوست م

چنان گریست که   خوانند، سپس رسول خدا زند و فرشتگان مقرب بر وی نماز مییریمک او اش

آورند فقط یچه بعد از من بر سر عترتم ممبارکش جاری شد، سپس گفت: من از آن یبر سینه  اشک

 . ٢کنمنزد خدا شکایت می

  بن حصین و از عمران .٣هستیم  روایت شده گفت: ما عترت رسول خدا  از ابوبکر صدیق

نه  یاندهیکرد و خطاب به ما فرمود: ای مردم، من در آ یسخنران  روایت شده گفت: رسول خدا

که در مورد عترت من کنم  سفارش می ،گردم و به سوی خداوند برمی  سفر هستم، یچندان دور راه

ن بعد از تو از عترت تو ا امامایبلند شد و گفت: ای رسول خدا آ  به نیکی رفتار کنید، سلمان

 .٤نیستند، فرمود: بله امامان بعد از من از عترت من هستند

که برادران و خواهران و خانواده خویش را دور هم جمع بعد از این  ت است که حسینیو روا

  ساعت گریه کرد، بعد گفت: پروردگارا! ما عترت پیامبرکرد و به مدت یک شان نگاه مییکرد و به ا

 . ٥تو هستیم

 یفرمود: سوگند به خدا در میان خانواده و عترت من افراد  و از باقر روایت شده که رسول خدا

. و از صادق روایت شده است که گفت: ما مجریان دستور ٦گر وجود دارندیافته و هدایت هدایت

                                           
-۱۱۸-۱۰۵-۱۰۰: (الدین کمال)، ۲۶۱-۹۰/۲۶۰)، (۱۵۷-۲۳/۱۵۱: (البحارطور مفصل در کتاب   این مبحث را به -١

 ) نگاه کنید.۲۳۱

 ). ۴۴/۲۷۸)، (۲۲/۲۸۸: (البحار)، ۷۸: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۲۸/۳۲۵)، (۱۵۸-۲۳/۱۴۹: (البحار)، ۳۲: (األخبارمعانی )، ۲۳۴: (الدین کمال -٣

 ). ۳۶/۳۳۰:  (البحار)، ۱۷:  (کفایة األثر -٤

 ). ۴۴/۳۸۳: (البحار)، ۲۲۶: (اإلرشاد -٥

 ). ۴۴/۳۸۳)، (۲۳/۱۵۲: (البحار)، ۱۵: (بصائر الدرجات -٦
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 . و از باقر روایت شده که درباره این آیه: ١ خدا و عترت پیامبر خدا هستیم یخدا و وارثان نماینده

﴿ ٓ �ََّنا ٓ  رَّ سۡ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ تَِك بَيۡ  ِعندَ  ٍع َزرۡ  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ذُّرِ�َِّ�  مِن َكنُت أ  .]۳۷[ابراهیم:  ﴾ُمَحرَّمِ ل

، در کناِر ین بدون کشت و زرعیاز فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزم یپروردگارا! من بعض«

 .»ام سکونت داده یا نسبت به) آن را حرام ساخته یتوّجه یتجاوز و بخانه تو، که (
 .٢گفت ما بازمانده این عترت هستیم

. و همچنین فرزندان ٣و از زیدبن علی حسین روایت شده که گفت: من از عترت هستم 

 . ٤بن عقیل (خدا از همه آنها راضی باشد) گفتند: ما از عترت هستیم مسلم

روایت شده که فرمود: به متقدمین از عترت من گوش فرادهید و از آنها   و از رسول خدا

کنند، و به سوی  دارند، و شما را به راه راست هدایت مییاطاعت کنید، زیرا آنها شما را از ظلم باز م

 . ٥برند ها را از بین می کنند، و بدعت خوانند، و کتاب و سنت مرا زنده می حق شما را فرامی

شود در حالی که عترت از نظر  یرویدستور داده که از عترت پ  رسد: چرا پیامبربپ یاگر کس

اطاعت و   شود، اما پیامبر ت مییعام است و معنای آن شامل اهل بیت و غیر اهل ب یلغوی لفظ

به اهل بیت عترت اختصاص داده، چنانچه فرموده:  -اندبا تفسیری که از عترت ارائه داده -پیروی را

به پیروی   امبریشود که منظور از فرمان پ همان اهل بیت من هستند، پس مشخص می عترت من

از عترت همان اهل بیت است، و حکم را متوجه کسانی ساخته که شایسته هر دو نام (اهل بیت و 

به ذکر اهل بیت اکتفا نکرد و نفرمود: کتاب خدا   گوییم: پیامبر شوند؟. در جواب مییعترت) م

و اهل بیت من، چون به فرض تفسیری که شیعه از اهل بیت دارند مشخص است که آنها داخل 

ن دو، نسبت عموم و یا یمنطق یعترت هستند، ولی عترت داخل اهل بیت است. یعنی رابطه

                                           
 ). ۲۶/۲۶۰)، البحار: (۱۹: (البصائر -١

)، ۱/۲۴۶: (تأویل اآلیات)، ۱/۳۲۸)، (۲/۵۴۹: (نور الثقلین)، ۲۲۵-۲۳/۲۲۳)، (۹۳-۲/۸۹:  (البحار -٢

 ). ۲/۲۳۱: (العیاشی)، ۲/۳۱۹: (البرهان

: منتخب األثر)، ۶۰۵-۱/۶۰۴: (إثبات الهداة)، ۲۰۲-۲۰۱-۴۶/۱۹۸( البحار:)، ۳۲۸-۳۲۶: (کفایة األثر -٣

)۱۲۹-۲۴۵ .( 

 ). ۱۰۳-۴۵/۱۰۱: (البحار)، ۷۹-۷۸-۷۷: (أمالی الصدوق -٤

 ). ۱۶/۳۷۵: (البحار -٥
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لی همه افراد عترت داخل خصوص مطلق است، پس هر کس اهل بیت باشد داخل عترت است، و

 اهل بیت نیستند. 

بینیم که  وقتی که دانستیم اهل بیت چه کسانی هستند چنانکه در آیه تطهیر گذشت، دلیلی نمی

ای  ست به نصوص دیگری اشارهیش از این خود را به زحمت بیندازیم، اما نامناسب نیدر این زمینه ب

تر از آن است که  هستند و دایره آن بسیار وسیع کنند اهل بیت چه کسانی داشته باشم که مشخص می

 کنند.  شیعه گمان می

 روایت ام
ً
آن دو را از اهل   و روایت واثله بن أسقع گذشت که در آن پیامبر ل سلمه قبال

که فرمود: زن از اهل بیت شوهرش محسوب   ز روایت علییبیت خود به حساب آورد. و ن

 آوریم.  ن مراجعه کنی. اینک روایات بیشتر میتوانی به آ شود. اگر خواستی می می

در حدیث ثقلین وقتی فرمود: من دو چیز را به امانت در بین شما   که پیامبر اکرماین جملهاز 

بجا گذاشتم... تا آخر حدیث، سؤال شد: اهل بیت تو چه کسانی هستند؟ فرمود آل علی، آل 

 . ١جعفر، آل عقیل، آل عقیل و آل عباس

اند که به نفع ماست و هیچ ن موضوع روایتی جعل کردهیشگفت است که شیعه در ا یجای بس

که فروده:   ث رسول خدایاند که باقر در مورد حد کند. چون گمان بردهیخدمتی به خودشان نم

 کنم به شما در مورد کتاب خدا و اهل بیت سفارش می« »أوصي�م ب�تاب اهللا وأهل بیىت«
کرد، آل عباس، و آل عقیل  شد، و اهل بیت را مشخص نمی ساکت می  دا، گفته: اگر رسول خ»من

 ها جزو اهل بیت هستند اما خداوند این آیه را نازل فرمود: کردند که آن و آل فالن و آل فالن ادعا می

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 .]۳۳[األحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 م«
ً
 پایت (پیرا از شما اهل ب یدیخواهد پل یخداوند قطعا

ً
ک غمبر) دور کند و شما را کامال

 .»سازد
را گرفت و آن  دست علی و فاطمه و حسن و حسین  ن آیه رسول اکرمیو بعد از نازل شدن ا

 . ٢ها را زیر قبای خود قرار داد... تا آخر

ها ان کرده و به گمان آنیحدیث ثقلین را قبل از آیه تطهیر ب رسول خداکنند که  آنها اعتراف می

اهل بیت را مشخص کرد و به یارانش سفارش کرد که همراه قرآن به آنها اقتدا کنند،   رسول خدا

                                           
 ). ۲۲۹-۳۵/۲۱۱)، (۲۵/۲۳۷)، (۲۳/۱۱۵: (البحار)، ۱/۴۴: (کشف الغمة -١

 ). ۱/۲۸۶: (الکافی)، ۳/۳۰۹)، (۱/۳۸۵: (البرهان)، ۳۵/۲۱۱: (البحار)، ۱/۲۷۷: (العیاشی -٢
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ه یآن و نزول یث ثقلیحد یارائه یزمان یچنانچه روز غدیر خم این سفارش کرد، آن هم در فاصله

 .تأمل است! یجا یبس ؟ریتطه

إ� تارک في�م اثلقل� «فرمود:  روایت شده که گفت: رسول خدا   و از زیدبن ارقم

گذارم: اولشان کتاب  من در میان شما دو چیز را به یادگار می« »أوهلما كتاب اهللا ثم قال وأهل بیىت

ستند ای سپس فرمود: و اهل بیتم. حصین به او گفت: چه کسانی اهل بیت رسول خدا ه، »خداست

زید؟ آیا زنان ایشان از اهل بیت نیستند؟ گفت: زنانش از اهل بیت او هستند، اما بعد از او زکات بر 

حرام است. گفت: آنها چه کسانی هستند؟ گفت آل علی، آل عقیل، آل جعفر و آل  یچه کسان

وفات وقتی که  یماریو در بستر ب ١یها حرام است؟ گفت: آرعباس. گفت: آیا زکات بر همه این

صدای گریه را شنید فرمود: چه کسانی هستند؟ گفتند: انصار فرمود: آیا کسی از اهل بیت  پیامبر

من در میان آنها هست؟ گفتند: علی و عباس، پس آن دو را خواست و در حالی که به آن دو تکیه 

 .٢کرده بود از منزل خارج شد

در مسجد نشسته بودم، در این  کنار پیامبر روایت شده که گفت: من در و از سلمان فارسی 

آمد جواب سالمش را داد و به او خوش بن عبدالمطلب وارد شد و سالم کرد و پیامبر هنگام عباس

ای در  گفت، عباس  گفت: ای رسول خدا چرا و به خاطر چه چیزی از اهل بیت علی را تفضیل داده

 . ٣کنم...یان میت بیعمو علت را برا یاکنون ا فرمود: حالی که ریشه همه ما یکی است؟ پیامبر

و از باقر روایت شده که گفت: زمانی که عباس و دیگران مأمور شدند به قفل کردن درها و منع 

آمدند  رفت و آمد، به علی اجازه داده بود که در را قفل نکند، عباس و یک نفر دیگر از آل محمد 

فرمود: این از سوی  کند؟ پیامبریو گفتند: ای رسول خدا شأن علی چیست که رفت و آمد م

است که در روایت  یچه کس . پس منظور از غیر عباس٤خداست و حکم آن را حواله خدا کنید

های اهل  گوید: همسر تو از بهترین به فاطمه می  و یک نفر دیگر آمدند. و پیامبر  آمده عباس

 . ٥بیت من است، قبل از همه اسالم آورد، شکیباتز از همه، و از همه داناتر است

                                           
 ). ۳۵:  (العمدة)، ۳۵/۲۲۹)، (۱۱۵-۲۳/۱۱۴: (البحار -١

 ). ۲۸/۱۷۷: (البحار)، ۴۳: (االحتجاج -٢

 ). ۴۳/۱۷: (البحار -٣

 ). ۸۶/۲۶۰)، (۳۹/۲۵)، (۳۳/۱۸۴: (البحار)، ۲۰:  (تفسیر العسکری -٤

 ). ۳۲/۱۸۴: (البحار -٥
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فرمود: ای فرزندان انصار، ای فرزندان   روایت شده گفت: رسول خدا ب و از ابن عباس

گاه باشید که من و سه نفر  هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، من محمدم، من فرستاده خدا هستم، آ

 . ١ایم مزه، جعفر) از ِگل مورد مرحمت خدا خلق شدهاز اهل بیتم (علی، ح

فرمود: پروردگار من را از میان سه نفر از اهل بیتم برگزید. و من بزرگ این سه نفر و   و رسول

بن  طالب و حمزهها هستم و جای هیچ فخری نیست، و من و علی و جعفربن ابیترین آن با تقوی

 .٢عبدالمطلب را برگزید

که فاطمه از ایشان سؤال کرد چه کسانی از اهل بیت  یوقت  وفات رسول خداو در بیماری  

و  ز حمزهیترین امت من است، و ن بعد از من افضل  دارای فضل بیشتری هستند؟ گفت: علی

 . ٣جعفر بعد از علی و بعد از تو و دو فرزندم و دو نوه دختریم

فرمود: او اولین شهید از   شد پیامبربن عبدالمطلب شهید  و در غزوه بدر هنگامی که شیبه 

 . ٤اهل بیت من است

 کنم: یان میت بیبراک نیا یخواه یات را مین روایرتر از ایو اگر فراگ

ام که نادان شما را عالم کند، و  فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! من از خدا خواسته  پیامبر 

کسانی را که استوار هستنند استوار نگه دارد، و گمراه شما را هدایت کند، و شما را صاحب کرامت و 

شجاعت و عطوفت و مهربانی گرداند، و اگر کسی نماز بخواند و پاهایش را در میان آن صف بگذارد 

 . ٥شود که در بین رکن و مقام هستند و توبه کند در حالی که بغض شما را دارد، داخل آتش می

که جانم در دست اوست اگر مردی در حال روزه بین رکن کعبه  یفرمود: قسم به کس  و رسول

آورد، به مالقات خدا بشتابد در حالی که اهل بیت  یم قرار گیرد و رکوع و سجده به جایو مقام ابراه

برد. گفتند: ای رسول خدا اهل بیت تو چه  مرا را دوست ندارد از هیچ یک از کارهایش نفع نمی

کسانی هستند؟ فرمود: کسی که دعوت من را اجابت نمود، و رو به قبله من ایستاده، و هر کس که 

و اهل بیت   خون من. گفتند: ما خدا و پیامبرشخدا او را آفریده از من و از گوشت من و 

ها هستید. سه بار اش را دوست داریم. پس فرمود: چه خوب، چه خوب، پس شما از آن فرستاده

                                           
 ). ۲۲/۲۷۴)، (۱۱/۳۸۰)، (۷/۲۳۱: (البحار)، ۱۷۲: (أمالی الصدوق)، ۹۵: (الخصال -١

 ). ۱/۳۴۰)، تفسیر فرات: (۳۵/۲۱۴)، (۲۲/۲۷۷: (البحار)، ۸۹: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۲۸/۵۳: (البحار)، ۷۰بن قیس: ( )، سلیم۲۵۱: (الدین کمال -٣

 ). ۱/۲۶۴: (تفسیر القمی)، ۲/۶۶: (البرهان)، ۲/۱۳۱: (نور الثقلین)، ۴/۵۲۶: (مجمع البیان)، ۱۹/۲۲۵۲۵۴: (البحار -٤

 ). ۱۴۸: (أمالی المفید)، ۲۷/۱۷۳: (البحار)، ۱۱۷: (أمالی الطوسی -٥
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هد سودمند د چه انجام میشود و از آن تکرار کرد، انسان هر کس را دوست بدارد با او محشور می

 اند؟  را اجابت نموده. پس چقدر هستند کسانی که دعوت ایشان ١شودیم

سؤال شد که چه کسی تو را غسل کند و کفن بپوشاند و جنازه را   و هنگامی که از رسول خدا

 . ٢ن مردان اهل بیتم، سپس نزدیکان بعد از آنانیوارد قبر کند؟ فرمود نزدیکتر

نجام به علی فرمود: ای علی! تو و دخترم و حسن و حسین غسل و کفن و نماز مرا ا  و پیامبر

 . ٣د، هفتاد و پنج تکبیر بزنید، سپس هر کس از اهل بیتم آمد دسته دسته بر من نماز بخوانندیده

م را یهار و قرضیدر بیماری وفات به علی فرمود: ای برادرم وصیت مرا بپذ و رسول خدا

 . ٤ام را انجام ده، تا آخر حدیث بپرداز و پس از من امور خانواده

ها هستند، آیا نیاش که آن را در فصل اول کتاب ذکر کردیم مثل ا در خانوادهو روایات جانشینی او 

ها ستم را ضایع و کرده و به آن  پیامبر یو دو نوه ل حق فاطمه زهرا  پندارند که علی شیعه می

 ها باشند. مجبور شده به علی یا شخص دیگری دستور دهد مواظب امور آن  روا داشته که پیامبر

یه میمعاو یاست در نامه صلح به معاویه نوشته: بوسیله این نامه صلح را برا  این حسن

 یچه خداوند در راستاز آنیسم، و در عوض عهد و پیمان خدا بر معاویه بن ابوسفیان باشد، و نینو

ن باشد که نه به حسن و یمان ما بر ایبخشد، و پیچه در قبال آن مبه عهد از مردم گرفته و آن یوفا

ستم روا ندارد. نه به صورت پنهان و   و نه هیچ یک از اهل بیت رسول خدا ب برادرش حسین

 . ٥م و هراس نداشته باشندینه بصورت آشکار. و هیچ یک از اهل در هیچ قسمتی از هستی از آنها ب

دانیم که حسن هنگامی که این سخن را به معاویه گفت پدرش علی و مادرش فاطمه  و ما می

فوت کرده بودند در حالی که نام افراد دیگر آل قبا را نام برده که عبارتند از خودش و  ل زهرا

، چه  گوید: و نه به هیچ یک از اهل بیت رسول خدا که میبرادرش حسین. پس مقصود از این

 کسانی هستند؟

                                           
 ). ۱/۱۲۴: (کشف الغمة)، ۲۷/۱۰۵: (البحار)، ۶۴۴: (أمالی الطوسی -١

 ). ۲۴۰-۱/۲۳۸: (المناقب)، ۵۳۱-۲۲/۴۵۵:  (البحار)، ۲۱۰-۱۲۹:  (أمالی الطوسی -٢

 ). ۸۱/۳۷۹)، (۲۲/۴۹۴:  (البحار)، ۴۵:  (الطرف -٣

 ). ۵۰۱-۲۲/۴۶۹: (البحار)، ۸۴: (إعالم الوری)، ۹۷: (اإلرشاد -٤

 ). ۲/۱۹۳: (کشف الغمة)، ۴۴/۶۵: (البحار -٥
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. ١اش دارد که دشمنی از خانوادهاز افراد ما نیست مگر این یاز صادق روایت شده گفت: کس 

 بینی از آل قبا دشمن آل قبا باشد؟ پس آیا کسی را می

م همه به روشنی بر باطل بودن یبهر حال این مسئله طوالنی است و روایات اندکی که ذکر کرد 

 در موضوع روا یادعا
ً
م با یر گفتیه تطهیات آیانحصاری که شیعه برای اهل بیت و عترت قائلند. قبال

ت خارج گردند. عالوه یائمه هم از اهل ب یهین است که بقیت شده ایر که از اهل بیآن تفس یالزمه

فات و احترام آل یاند، هر چند از روی تشرات افراد دورتر را هم وارد اهل کردهیروا ین برخیبر ا

 باشد، چنانکه در بعضی از آنها آمده است:  محمد

ت چه کسانی هستند؟ یل باز دیلمی روایت شده که گفت: به ابوعبدالله گفتم: فدایت شوم آ

 ، یعنی فرزندان نسل او.  محمددودمان و نسل گفت 

چه کسانی   و در روایت دیگر از ابوبصیر گفت: از ابوعبدالله سؤال کردم که آل محمد

 . ٢اودودمان و نسل هستند؟ گفت 

ها ت آنروایت شده که درباره عترت از امام رضا شؤال شد که آیا عترت جزو آل هستند یا نه؟ گف

فرمود: امت من آل من هستند. و در   . و در بعضی روایات آمده که رسول خدا٣هم از آل هستند

 . ٤امت او هستند روایات دیگری رسول خدا گفت: آل محمد

 یکار یهاشم بطور اختصاص با جنازه افراد بنی   و از باقر روایت شده که گفت: رسول خدا

داد که نسبت به هیچ یک از مسلمانان این کار را نمیکرد. وقتی بر جنازه یک هاشمی نماز  انجام می

که اثر دست و  یگذاشت بطور کرد کف دستش را روی قبر می پاشی می خواند و قبرش را آبیم

افری از شد، و اگر کسانی که مدتی بود از مدینه دور بودند و یا مس انگشتاهایش بر روی قبر دیده می

بر آن  کرد که اثر دست رسول خدا را مشاهده می یشد و قبر جدید اهل مدینه از آنجا رد می

 . ٥افته استیگفت چه کسی از آل محمد وفات  شد بالفاصله مییمشاهده م

                                           
 ). ۴۷/۲۷۳)، (۴۶/۱۸۰: (البحار -١

 ). ۵۲۸-۱/۴۹۰: (إثبات الهداة)، ۲۵/۲۱۶: (البحار)، ۱۴۵: (أمالی الصدوق)، ۳۳: (معانی األخبار -٢

 ). ۲۵/۲۲۱: (البحار)، ۳۱۲: (أمالی الصدوق)، ۴۱۵: (تحف العقول)، ۱۲۶: (عیون األخبار -٣

 ). ۲۵/۲۲۱: (البحار)، ۴۱۵: (تحف العقول)، ۱۲۶: (عیون األخبار)، ۳۱۲: (أمالی الصدوق -٤

 ). ۱۶/۲۶۱: (البحار)، ۳/۵۵: (الکافی -٥
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 .١ت ماستیدرباره سلمان فارسی فرمود سلمان از اهل ب و رسول خدا

گفت: مقداد از   . و به مقداد٢اهل بیت من هستیگفت: ای اباذر تو از   و به ابوذر غفاری

 . ٣اهل بیت ماست

 . ٤گفته: همیشه زبیر فردی از اهل بیت ما بوده است  درباره زبیر  و علی

و علی درباره راهبی که در راه صفین به او رسید و اسالم آورد و در رکاب او شهید شد فرمود: این 

 . ٥از اهل بیت ماست

 . ٦به چند نفر از یارانش فرموده: او از اهل بیت ماستز امام صادق یو ن

 درباره آیه:   و ابن حنفی

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  .]۲۳[الشوری:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

د) از شما پاداش و یبگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسالم به شما خواهد رس«

 .»(به خدا)یکیخواهم جز عشق و عالقه نزد ینم یمزد
 . ٧هستیم گفت: ما از اهل بیت و نزدیکان پیامبر

به زیدبن حارثه نظر انداخت و سپس  روایت شده گفت: رسول خدا  از حذیفه بن یمان 

 شود، و بخاطر امتم مورد ستم شود به خاطر خدا، و به دار آویخته می کس که کشته میفرمود: آن

با   ت من است، سپس به زید بن حارثهین مرد (نام او را ذکر کرد) از اهل بیگیرد، و ا قرار می

 ید، نام تو همتایفزایکرد و فرمود: از من نزدیک شو ای زید نامت محبت تو را نزد من ب دست اشاره 

                                           
)، ۱۸-۱۷: (البصائر)، ۱۳-۱۰-۸: (الکشی)، ۱۳۹: (االحتجاج)، ۲/۷۰: (عیون األخبار)، ۲۰۹: (أمالی الصدوق -١

)، ۵/۱۶۷)، (۲/۴۲۷: (یانالب مجمع)، ۲۸: (الطرائف)، ۱۸۳: (الیقین)، ۱/۴۰۱: (الکافی)، ۳۴۱: (االختصاص

-۲۲/۳۱۹)، (۲۰/۱۹۸)، (۱۳۵-۱۸/۱۹)، (۱۷/۱۷۰)، (۳۱۳-۱۴۸)، (۱۱/۱۳۱)، (۱۲۳-۱۰)، (۲/۱۰۹: (البحار

۳۲۶-۳۳۰-۳۳۱-۳۴۳-۳۴۸-۳۴۹-۳۷۳-۳۷۴-۳۸۵-۳۹۱) ،(۲۳/۱۱۱) ،(۳۶/۳۳۴) ،(۳۷/۳۳۱ ،(

 ). ۱/۲: (البرهان)، ۱۲۱: ()، تفسیر العسکری۷۵/۴۴۳)، (۷۳/۲۸۷)، (۶۸/۲۸-۵۵)، (۶۳/۲۱۸(

 ). ۷۷/۷۶: (البحار)، ۵۳۶: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۳۳إثبات الوصیة: ( -٣

 ). ۱۵۷: (الخصال)، ۴۱/۱۴۵)، (۳۲/۱۰۸)، (۲۸/۳۴۷: (البحار -٤

 ). ۳۸/۵۹)، (۳۲/۴۲۷: (البحار -٥

 ). ۲/۵۴۷: (الثقلین نور)، ۴۴: (أمالی الطوسی)، ۱۹۵-۶۸: (االختصاص)، ۸۳/۱۵۵)، (۳۴۹-۴۷/۳۴۵: (البحار -٦

 ). ۲۳/۲۴۸: (البحار)، ۲/۳۹۹تفسیر فرات: ( -٧
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 .١ان اهل بیت من استیب من در مینام حب

آمده که جبرئیل نیز زیر قبا رفت و بسیار شاد و » قبا«ن باره در بعضی روایات یدر ا یحت

که زیر قبا رفته است و چون فرشتگان علت خوشحالی او را جویا شدند گفت: نیخوشحال شد از ا

 . ٢و اهل بیت او باشم چطور خوشحال نباشم در حالی که جزو آل محمد

 . ٣ما که از اهل بیت ما هستیدگوید: ش امیه است می بن عبدالملک که از بنی این باقر است که به سعد

کنید و جمعی از  گفته: ای عایشه شما با علی جنگ می ل به عایشه  شیعه پیامبر یبه ادعا

 . ٤کنند اهل بیتم و یارانم تو را در این جنگ همراهی و یاری می

بن  بودند؟ از محمدبن علی ل از افراد آل قبا همراه عایشهیک جاست که کدامپس سؤال این

ت را خدا در سمت راست قلب بنده یحنفیه روایت شده که گفت: دوست داشتن و محبت ما اهل ب

 . ٥نویسد می

خواهیم خواننده گرامی را با ذکر تمام مطالبی که در این زمینه گفته شده خسته کنیم، چون  نمی

م، تنها عبارات را یقرار نداد یل و بررسیتحلها را مورد است و در بیشتر آن یار طوالنیاین مطلب بس

تر از آن است  ل ندارند و مفهوم اهل بیت خیلی وسیعیبه تحل یازیدارند و ن یروشن ییآوردیم معنا

منحصر بودن اهل بیت در پنج نفر آل قبا  یکه باطل بودن ادعاکنند. عالوه بر این که شیعه تصور می

 به وضوح روشن شد. 

 ه ثقلین موضع شیعه نسبت ب
کنند که قرآن نه تنها نزاع بین مسلمانان را حل نکرده بلکه معتقدند سبب تزلزل  شیعه اعتراف می

 یی که ادعایکه با عقایدشان دارد، تا جا یبسیاری از عقایدشان قرآن است بخاطر تعارض و تناقض

شدند) که یف قرآن را مطرح کردند، چنانکه در باب دوم گذشت. و (مدعیتحریف قرآن را تحر

الزمان است و آن را همراه خود پنهان کرده است، و قرآن اصلی و تحریف نشده نزد مهدی صاحب

                                           
 ). ۴۶/۱۹۲: (استطرفات السرائر فیما استطرفه من روایة ابن قولویه البحار -١

)، و ۳۴۵-۲۶/۳۴۳: البحار)، ۴۸۳: (کنز جامع الفوائد)، ۲۱۴: (إرشاد القلوب)، ۳۷۶: (تفسیر العسکری -٢

 ). ۲/۴۰۳: (اإلرشاد القلوب)، ۲۶/۳۴۴: (البحار)، ۲/۸۳۴: (تأویل اآلیات

 ). ۲/۳۱۹: (البرهان)، ۴۶/۳۳۷: (البحار)، ۸۵: (االختصاص -٣

 ). ۳۸/۳۴۹)، (۳۲/۲۷۸: (البحار)، ۱۰۴: (االحتجاج -٤

 ). ۳۳۵: (کنز الفوائد)، ۳۸۹-۲۳/۳۶۶: (البحار)، ۲/۶۷۶: (تأویل اآلیات -٥



 501 باب سوم: امامت و سنت

 

ست یممکن ن ین برآمدیبه ثقلک آورد. پس هرگاه در صدد تمس زمان ظهورش او را همراه خود می

پنهان ف شده و دیگری غائب و یتحر یکیشان) یا یچون (به ادعا یدا کنیپ یکدام دسترسچیبه ه

 آورند. این را گمراهی به حساب نمی یاست، ول

کدیگر و یکه هنگام سخن از آیه تطهیر گفته شد و اختالف اهل بیت با  ین مطالبیعالوه بر ا 

 ین گمراهیهایشان در مورد یک سؤال بلکه اختالف شخص امام در این مسئله به ا اختالف پاسخ

 .١گرددیافزوده م

شان در یک عصر با هم اختالف داشته باشند، یسبب شده که مراجع ا شیعه یو نابسامان یآشفتگ 

 با آن در تضاد است که هیچ روایتی نیست مگر این یبطور
ً
که در مقابل آن یک روایت دیگر که کامال

ست، که این سبب برگشت بسیاری از شیعیان از یچ حدیثی سالم از حدیث متضاد نیوجود دارد، و ه

 . ٢کند چنانکه شیخ طوسی ملقب به شیخ الطائفه به این امر اعتراف میمذهبشان گشته است، 

بر آنها نازل نکرده است و  یهایشان مملو از عقایدی است که خداوند هیچ  برهان که کتابیا این

 دهند. نسبت می  تمام آن اباطیل را به اهل بیت پیامبر

 روایات پرداختسخنی درباره اول شخص که نزد شیعه به بررسی اسناد 
کرد این احادیث را رد کند یا اسناد آنها را تضعیف کند، و هر کس جرأت اقدام به  کسی جرأت نمی

شد هر چند از منصب و مقام باالتر برخوردار  ها مورد هجوم واقع میکرد از طرف آن چنین کاری می

حقیق در مورد روایات شود در زمینه کار و ت باشد. همانند عالمه حلی که جزو مشایخ محسوب می

ها همانند آن های مرجع شیعه بوسیله تحقیق و تخریج و نتیجه این کار سقوط دو سّوم روایات کتاب

های جماعت  باشد. که با توجه به مقیاس ] می١٦١٩٩کافی شیخ کلینی که روایات آن حدود [

 . ٣باشند ) روایت هیچ کدام صحیح نمی٥٠٧٢معتدل از خودشان جز (

                                           
)، ۷۵/۴۲۸)، (۳۷/۳۳)، (۳۳۲-۲۵/۲۳۰)، (۲۴/۱۲۵، ()۲۳/۱۸۵)، (۲۴۱-۲۳۸-۲۳۷-۲۳۶-۲/۲۲۸: (البحار -١

: تأویل اآلیات)، ۲۶۵-۱/۶۵: (الکافی)، ۳۳۰-۳۰۶: (االختصاص)، ۱۱۳-۱۰۶)، البصائر: (۹۲/۹۵)، (۷۲/۱۷۸(

: االستبصار فیما اختلف من األخبار للطوسی )، ۱/۱۷: (الصافی)، ۱/۲۳: (العیاشی)، ۱/۲۰: (البرهان)، ۱/۲۱(
ً
و انظر أیضا

 . تاب مستقل فی هذا البابو هو ک

 ). ۷۳(مقدمه ـال: رجال الطوسی)، ۱/۹۰: (الحدائق الناضرة)، ۱/۲: (تهذیب األحکام -٢

 ). ۳۵۷: (کلیات فی علم الرجال)، ۳۹۴: (لؤلؤة البحرین -٣
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  شان صورت گرفته است. به عنوان نمونه، کتاب های مرجع در کتاب یهای این، تحریف عالوه بر

کافی بیست فصل بر او افزوده شده است، و هر فصل شامل چند باب، و هر باب شامل چندین 

 ها صورت گرفته است.  حدیث است، و چندین قرن بعد از کلینی این اضافه

رین منابع شیعه که در استخراج احکام بسیار عمده و ت این همه تحریف و اضافات نسبت به مهم

باشد، و کتابی که مؤلفش کلینی ذکر کرده که آن را در مدت بیست سال تألیف  مورد استفاده می

. کتابی که بعضی از علما شیعه بر ٢از افراد راستگو نقل کرده است یاتی. و در آن آثار و روا١نموده

مهدی عرضه شده و ایشان آن را پسندیده، و گفته برای شیعیان ما این باورند که این کتاب بر امام 

 ها بر همان منوال است.ر منابع آنیاس سای. و ق٣کتاب کافی است

و عالمه حلی به خاطر بررسی که نسبت آن کتاب انجام داده مورد هجوم شدید از طرف شیعیان 

دو دفعه منهدم شده: یکبار در روز سقیفه (که اند: دین  او گفته یبه قرار گرفته؛ تا جائی که درباره

 .٤فه جمع شدند)، و بار دوم در روز والدت عالمه حلیین خلییتع یمسلمانان برا

اند شکی نیست زیرا ایشان با انجام این کار  چه که شیعه در مورد عالمه حلی گفتهدر مورد آن 

 نها جای تأمل است. رف آدین امامیه را منهدم ساخت، و به کار بردن کلمه (دین) از ط

 انشعاب شیعه بعد از این ماجرا به دو دسته اصولی و اخباري
 کنیم.  که امروز مشاهده میشیعه بعد از این جریان به دو دسته اصولی، و اخباری منشعب شدند چنان

: همان کسانی هستند که جز قرآن و حدیث را به عنوان حجت شرعی قبول ندارند، و هر اخباری

ث است چون از یت شده حدیها رواشان هر چه از آنیدگاه ایکه از ائمه نقل شده باشد و از د یتیروا

در منابع  یتین دارند و مادامی که روایقیجانب معصومین نقل شده و به حجت بودن آن نیست 

 . ٥شود چهارگانه آمده باشد. توجهی به منزلت و جایگاه حدیث کرده نمی

برند.  در مقام استخراج احکام شرعی عملی به ادله چهارگانه پناه می: کسانی هستند که اصولی

 .٦کنند یعنی از قرآن، سنت، اجماع و عقل استفاده می

                                           
 . و مابعدها من الکتاب نفسه)، ۲۴(عند القوم  يانظر منزلة الکاف -١

 ). ۱/۸( يالکاف -٢

 ). ۱/۲۵( يالکاف -٣

 ). ۱/۱۷۰( الحدائق الناضرة)، ۱/۱۳۷(مقیاس الهدایة )، ۵/۴۰۱(أعیان الشیعة  -٤

 ). ۱/۹۳: (أعیان الشیعة -٥

 . مصادر االستنباط)، ۱۰: (مع علماء النجف األشرف)، ۱۷/۴۵۳:  (أعیان الشیعة -٦
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 یفاتیبستند و در رد یکدیگر تألیور شده و به یکدگر افتراء م ای به دسته دیگر حمله و هر دسته 

ند...، و بسیاری از چیزهای دیگر که کرد دارند و یکدیگر را متهم به خارج شدن از تشیع صحیح می

 امکان ذکر همه آنها به خاطر خارج شدن از موضوع اصلی کتاب ممکن نیست. 

اي از  استدالل به حدیث غدیر خم و افراط و اغراق شیعه در آن و توضیح اینکه نزول آیه
 قرآن در این روز صحیح نبوده و ذکر روایات و بررسی سندهاي آن

بریم که در اثبات اعتقاد به امامت اصل اصول و  رامون غدیر خم به پایان مییی پاین باب را با سخن

اند  ها روایات آورده که درباره فضیلت این روز دهباشد. چنان ن رکن مییت ایها در تثبگاه اولی آن تکیه

وه بر دانند، عال اند، و روزه بودن در آن مستحب می و آن روز را یکی اعیاد مهم خودشان قرار داده

 وارد بحث اند، و اشکال ندارد قبل از اینن روز در نظر گرفتهیا یکه برا ییفضائل و کارها
ً
که مفصال

 از آن فضائل را بیان کنیم  یاشویم پاره

 . ١کنند که فرمود: روز غدیر خم بزرگترین عید امت من است روایت می  شیعه از رسول خدا

بن أحنف از او سؤال کرده: فدایت شوم آیا جشنی بزرگتر از  اند که فرات و از صادق روایت کرده

د رمضان و قربان و از روز جمعه و روز عرفه برای مسلمانان وجود دارد؟ صادق در جواب گفت: یع

تر از لحاظ منزلت نزد خدا آن روزی است که خداوند دین خود را در آن  تر و باعظمت بله بافضیلت

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ این آیه را نازل کرد:  کامل کرد و بر پیامبرش محمد
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ُت َممۡ َو�

تان ین شما را برایامروز (احکام) د« ].٣: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

ل نمودم و یبر شما تکمتان) نعمت خود را یدن به شما و استوار داشتن گامهایکامل کردم و (با عّزت بخش

 .»دمیشما برگز ین خداپسند برایاسالم را به عنوان آئ
ن بود که هر یاسرائیل بر ا فرات گفت: به صادق گفتم: آن چه روزی است؟ گفت: روش پیامبران بنی

ت کنند و او را منصوب کنند آن روز را عید میین بعد از خود وصیرهبر و جانش یخواستند برا وقت می

علی را به عنوان جانشین تعیین نموده، و در آن روز نازل   و آن روزی است که در آن رسول خدا گرفتند.

جا که گفت: آن روز، روز عبادت و نماز و شکر رای خدا و شادی است بخاطر چه نازل شد... تا آنشد آن

 . ٢بگیرید منتی که به سبب والیت علی بر ما گذاشت، و من دوست دارم که شما در آن روز؛ روزه

                                           
 ). ۹۷/۱۱۰)، (۳۷/۱۰۹: (البحار)، ۱۰۹: (أمالی الصدوق -١

 الکافی)، ۳۷/۱۶۹: (البحار)، ۱/۱۱۸تفسیر فرات: ( -٢
ً
إثبات )، ۲۶۴: (الخصال)، ۱۴۹-۴/۱۴۸: (و انظر أیضا

 ). ۷۲-۲/۱۵: (الهداة
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 . ١و روایات در این موضوع زیاد است

کنند که  در مورد مستحب بودن روزه در این روز عالوه بر روایاتی که گذشت از صادق روایت می

 . ٢ی دیگر معادل کفاره شصت سال استیگفته: روزه آن روز معادل روزه شصت ماه است. و در جا

بلکه در هر سال نزد خداوند معادل صد حج و صد ، ٣است،یبلکه معادل روزه تمام عمر همه دن

 . ٤باشد عمره مبرور مقبول می

اند که صادق  را به صادق نسبت داده یو در رابطه با مستحب بودن نماز در مکان غدیر روات

جا منصوب کرد و آن امیرمؤمنان را در آن  گفت: نماز در مسجد غدیر مستحب است چون پیامبر

 . ٥جا حق را آشکار کرداوند در آنی است که خدیمکان جا

ان،. و کسی که در کصد هزار عمره قرار دادهیکصد هزار حج و یو دو رکعت نماز غدیر را معادل 

داده باشد، ک (جماعت) طعام و خورا» فئام«ن است که به ده یآن روز مؤمنی را افطاریه بدهد مثل ا

ت: خیر، فرمود: هر فئام یکصد هزار نفر چند نفر است؟ راوی گف» فئام« یدانیا میسپس گفت: آ

است، و ثواب طعام دادن این جماعات معادل است با طعام دادن به تعداد انبیاء و صدیقین و شهداء 

. و یک درهم برابر هزار هزار یو خشکسال یزمان قحطراب کردن آنها در یدر حرم خدا (مکه)، و س

روزی بزرگتر و برتر از این روز را خلق کرده؟ نه کنی که خداوند یا فکر میدرهم است، سپس گفت: آ

 . ٦قسم به خدا، سه بار قسم را تکرار کرد

األراک به فاصله ده فرسخ از مدینه و چهار میل از جحفه.  یغدیر خم مکانی است در واد

(من كنت مواله فع� فرمود:   این مکان در باره علی یکیدر نزد  روایت شده که رسول خدا

                                           
)، ۹۱-۲/۷۸: (إثباه الهداة)، ۱۴۹-۴/۱۴۷: (الکافی)، ۹۸/۳۲۲)، (۱۱۲-۹۷/۱۱۱)، (۱۷۲-۱۷۱-۳۷/۱۵۶: (البحار -١

 ). ۶۸-۶۷: (ثواب األعمال)، ۱۲۶: (الخصال)، ۲/۵۴: (من الیحضره الفقیه)، ۱/۲۸۵: (الغدیر

أمالی )، ۱۰۰/۳۵۸)، (۳۲۲-۳۲۱-۹۸/۲۹۸)، (۹۷/۱۱۰)، (۱۷۲-۳۷/۱۰۸: (البحار)، ۴/۴۸: (يالکاف -٢

من الیحضره )، ۵۱۳: (مصباح الطوسی)، ۲۸۶-۱/۲۸۵: (الغدیر)، ۲/۱۵: (إثبات الهداة)، ۱۲: (الصدوق

 ). ۳۰۰)، اإلقبال: (۶۸: (األعمال)، ثواب ۲/۵۵: (الفقیه

 ).۴۷۵( )، اإلقبال:۳۲۱، ۹۸/۳۰۳)، البحار: (۲/۲۵( )، إثبات الهداة:۳/۱۴۳( ب األحکام:یهذت -٣

 ). ۴۷۵: (اإلقبال)، ۳۲۱-۹۸/۳۰۳: (البحار)، ۱/۲۸۶: (الغدیر)، ۳/۱۴۳: (تهذیب األحکام -٤

 ). ۳۷/۱۷۳: (البحار)، ۲/۳۳۵: (من الیحضره الفقیه)، ۶/۱۹: (التهذیب)، ۴/۵۶۷: (يالکاف -٥

)، ۹۷/۱۱۸)، البحار: (۵۲۴: (مصباح الزائر: (الفصل السابع)، مصباح المتهجد)، ۳/۱۴۳: (التهذیب -٦

)، ۱۱۹-۹۷/۱۱۰: (للمزید من روایات فضائل یوم الغدیر انظر: فصل یوم الغدیر و صومه، البحار)، و ۹۸/۳۲۲(

 ). ۳۲۳-۹۸/۲۹۸: (البحار، أعمال یوم الغدیر و لیلته و أدعیتهاباب 
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هر کس من موالی او باشم پس علی موالی اوست، خدایا دوست بدار کسی که او را « »مواله

اند  دارد و دشمن بدار کسی را که با او دشمن است. و عبارات نزدیک به این مضمون آمدهیدوست م

 کنند.  که همدیگر را تقویت می

درباره آن به راه شکی نیست حدیثی مانند این استحقاق آن همه جر و بحث را ندارد که شیعه 

از آنها را ذکر کردیم. و مستحق این نیست که چندین جلد کتاب بزرگ درباره آن  یاند و برخانداخته

اند، زیرا بخش اعظم عمرشان را صرف رفتن به دنبال موارد  نوشته شود چنانکه بعضی این کار را کرده

اند که بخش عمده را  ترک کرده اند، و موارد درست و خوب تاریخ اسالم را مظنون و مشکوک کرده

باشد (که به جای استفاده طبیعت پاک به دنبال  دهد، که نوع کارها مانند کار مگس مییل میتشک

 رود). چیزهای آلوده می

ک جا که عادت شیعه بر اختراع و جعل احادیث برای اثبات معتقداتشان است، بدون شو از آن 

اند، و هر وجب آن را رامون آن بافتهیپ ییهااند، و افسانه ه  خته روی این روایات فکر کردیافسار گس

 این روایت که اصلاند، (و از کاه کوه ساختهمتر کردهیک 
ً
 دارد.  یاهیو پا یاند) خصوصا

ن، اتمام یه کامل کردن دیغ، آیاند مانند آیه تبله به روز غدیر نسبت دادهیاز جمله نازل شدن چند آ

 آید.  و آیاتی دیگر چنانکه می  نعمت

و هر کس با سبک خاص خود در برداشت امامت از این حدیث که ذکر نمودیم ابتکار بخرج 

ن که به یش از ایترین روایت از میان این دسته از روایات، ب ها نزدیکی که بعضی از آنیداده تا جا

 ه است. یان شبیسراداستانشباهت داشته باشد به افسانه   امبریرهنمود پ

 گفتیپردازیدهیم و به بیان مطلب مورد نظر م این بحث را طول نمی
ً
  چه از پیامبرم آنیم...، قبال

هایشان را مملو  ه به آن. اما شیعه کتابیشب یاتیا روایم، یبود که ذکر کرد یدر بحث غدیر خم روایت

دارد،   ت را پنهان نگهیوص یکه مسألهبرحذر داشته از ایناند که خداوند پیامبرش را ن ادعا کردهیاز ا

 تا اینکه این آیه را نازل کرد:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

  ].۶۷: ة[المائد

پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و  یآنچه از سو!) هر یفرستاده (خدا، محّمد مصطف یا«

ن ی، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت کن)، و اگر چنیچ گونه خوف و هراسیکمال و بدون ه

 .»یا ، رسالت خدا را (به مردم) نرساندهینکن
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ستاد گفت: و هر یراد خطبه به پا ایا یذی الحجه برا هدر در غدیر خم در روز هیجد  پس پیامبر

کس دوستدار من است باید علی  را دوست بدارد، خدایا دوست باش با کسی که با علی دوست است و 

  کند تو نیز از یاری او دریغ کن. و هر کس از یاری او دریغ میدشمن باش با کسی که با علی دشمن است 

 بعد خداوند این آیه را نازل کرد:

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ].۳: ة[المائد ﴾ادِينٗ 

تان) نعمت یدن به شما و استوار داشتن گامهایتان کامل کردم و (با عّزت بخشین شما را برایامروز د«

 .»دمیشما برگز ین خداپسند برایل نمودم و اسالم را به عنوان آئیخود را بر شما تکم
گونه که بیان کردیم هیچ قسمتی از این داستان ثابت و ای از داستان بود، و همان این خالصه

 یاری«فرمود:   باشد. مگر آن مقدار که بیان کردیم. اما بخش دوم از حدیث که پیامبر صحیح نمی

هایی که در  روایت». کندینم یاریکند، و درمانده کن هر کس او را یم یاریکن هر کس که او را 

ت در تضاد و یکه با واقعنیسر و سامان و آشفته هستند، و به علت ایاین بخش صورت گرفته بسیار ب

ح باشند، زیرا خداوند نصرت داد کسانی که به گمان شیعه او را یست صحیتناقض هستند ممکن ن

چندان برای ما قابل  است، و  یاری ندادند. عالوه بر این مستلزم مستجاب نشدن دعای رسول

که در این قسمت  ییاهمیت نیست که در مورد سندهای قسمت اضافه شده سخن بگوییم. اما چ

از قرآن در رابطه  یاهیچ آیکه هاین -و پیش از صحبت درباره مدلول حدیث -برای ما اهمیت دارد

ر خود یه در رابطه با غدینازل شدن آ یاثبات ادعا یکه شیعه برانیبا واقعه غدیر مازل نشده به رغم ا

 پردازیم.  اند تا این مطلب را اثبات کنند، و اینک به بیان آن میانداخته یار سختیرا به زحمت بس

  ت کرده که گفت: از ابوسعید خدرییبن قیس روا ابان بن ابوعیاش، از سلیم روایت اول:

ده...و داستان را بیان کرد، سپس فرمود: مردم را به غدیر دعوت نمو  گفت: رسول خدا شنیدم می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿چیزی نازل نشده تا این آیه نازل شد: 
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

  ].٣: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ 

فرمود: خداوند متعال از همه بزرگوارتر است نسبت به تکمیل دین و اتمام   سپس رسول خدا

 .١است و والیت علی بعد از من ینعمت، و خداوند از رسالتم راض

                                           
 ). ۳۷/۱۹۵: (البحار)، ۱۵۲بن قیس: ( سلیم -١
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ت ین روای: به هنگام بحث از روایت اول برای دلیل اول در این باب به سند اگویم من می

 توانی به آن مراجعه کنید.  الدار) بود اگر خواستی می رسیدیم که همان استدالل به حدیث (یوم 

بن  بن علی نعمان از محمدبن مروان از فضیل : صفار گفت احمدبن محمد از حسنروایت دوم

 ما نقل کرد در مورد آیه:  ییسار از ابوجعفر برا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � ن َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  زَِل أ  ].۶۷: ة[المائد ١﴾رَّ

پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام  ی!) هر آنچه از سویفرستاده (خدا، محّمد مصطف یا(«

 .»، به مردم) برسانیچ گونه خوف و هراسیو کمال و بدون ه
 ن است. یگفت والیت ا

مجهول الحال است، اگر برقی  ت ذکر شده) یک شخصی: احمدبن محمد (که در سند رواگویم می

کند و  کند، و به احادیث مرسل تکیه می ف روایت مییباشد هر چند او مورد اعتماد است اما از افراد ضع

کند. و ابن  به آن استدالل می» فصل اخلطاب«دارای کتابی است درباره تحریف قرآن که صاحب 

ه است و او را از قم دور ساختند، هرچند امثال ها مورد انتقاد و طعن ادآور شده که از طرف قمییغضائری 

ها از کسانی است که او از آنها روایت  گویند: انتقاد قمی غضائری در این موضوع موافق او نیستند و می

 او را آوردند و از او معذرتیکند نه خود ایشان، و ن می
ً
 . ٢خواهی کردند ز کسانی که او را دور کردند بعدا

الحدث ک داند مترو ری باشد؛ هر کس شرح حال او را خوانده باشد میو اگر این شخص سیا

 . ٣هایش مردود) است بخاطر بطالن مذهبش و غلوی که داشته است (روایت

شده است، اما کلینی درباره مذمت ایشان  ین است که موثوق معرفیو اگر اشعری باشد بنا بر ا

 . ٤است راد کردهیچیزهای را ا

اند ابونصر بزنطی باشد، پس همان شخصی است که شیعه در مورد او نقل کردهو اگر او فرزند 

: بینه  را از آن تالوت گوید آیه که رضا مصحفی را به او داد و به او گفت: به آن نگاه نکن اما او می

ه را فرستاد ک یکردم که هفتاد نفر از افراد قریش را با اسم خود و پدرانشان را در آن یافتم. گفت: کس

                                           
 ). ۲۴/۳۸۶: (البحار)، ۶/۵۴: (میزانـال)، ۱۵۱: (بصائر الدرجات -١

جامع )، ۱۴: (رجال الحلی)، ۴۸: (الفهرست)، ۱/۲۰۴: (النجاشی)، ۲/۲۶۰: (معجم الخوئی كانظر لذل -٢

 ). ۱/۱۳۸: (مجمع الرجال)، ۱/۶۳( الرواة:

: جامع الرواة)، ۱/۱۴۹: (مجمع الرجال)، ۵۱: (الفهرست)، ۱/۲۱۱: (النجاشی، )۲/۲۸۲: (معجم الخوئی -٣

 ). ۵۰۲ترجمه: (الکشی )، ۱/۶۷(

 ). ۱/۳۲۴: (يالکاف -٤
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شود که او از ی. در این روایت حکم به تحریف قرآن شده، و ثابت م١مصحف را برایش بفرستم

 است. یکرده است، که هر کدام از آن دو برای بیان شخصیت او او کاف یدستور امامش نافرمان

 و اگر فرزند اسماعیل باشد او وضع و حالی نامشخص دارد و مجهول است. 

که محقق ام. و چنان و اگر فرزند عمرو بن عبدالعزیز باشد اطالعی از شرح و حالش پیدا نکرده 

شود او شیوخ و پیشگامان صفار  شان با احمد بن محمد آغاز مییا بصائر اشاره کرده کسانی که نام

 . ٢هستند

ت امامت در اما برای شناخت صفار کافی است به آنچه که در باب اول به هنگام صحبت از منزل

و بعد درباره  یچه که به نقل از ابواب بصائر ایشان آوردیم بخوانمورد ایشان آوردیم رجوع کنی و آن

 . یایشان قضاوت کن

 اما در مورد ابن مروان او شخص مجهول است. 

: قمی گفت: پدرم از صفوان بن یحیی و او از از عالء، از محمدبن مسلم از روایت سوم

ای که خدا نازل نمود والیت بود، بعد از آن هیچ  ل کرد و گفت: آخرین فریضهم نقیابوجعفر برا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ای را نازل نکرد، پس آیه:  فریضه
َ
ای  را در منطقه ].٣: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 . ٣به نام کراع الغمیم نازل کرد

 درباره تفسیر قمی صحبت کردیم، عالء هیچ کس می
ً
تصریح نداشته به اینکه ایشان  گویم: قبال

مورد اعتماد است، و خوئی که او را مورد اعتماد دانسته بخاطر آمدن ایشان در سلسله روایات (کامل 

 درباره این روایات صحبت کردیم.  ٤الزیارات است)
ً
 که قبال

رد و گفت: م نقل کیعمیر، از ابن سنان از ابوعبدالله برا : قمی گفته پدرم از ابن ابیروایت چهارم

مردم منصوب  یرمؤمنان را برایامبرش فرمان داد امیه به پین آیکه خداوند با نازل کردن ا یهنگام

ای «: »مخفی علی بغدير  كمن رب كيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إلي«ه نازل شد: ین آیکند، و ا

                                           
: الصافی)، ۹۲/۵۴: (البحار)، ۴۹۲: (الکشی)، ۳۷: (مرآة األنوار)، ۳۴۹: (فصل الخطاب)، ۲/۶۳۱: (يالکاف -١

 ). ۱/۱۵۸: (مجمع الرجال)، ۲/۲۳۴: (معجم الخوئی)، ۲۴۶: (البصائر)، ۱/۴۱(

 ). ۲/۲۵۰: (معجم الخوئی -٢

: البرهان)، ۵/۲۰۰: (المیزان)، ۳/۲۴۶: (مجمع البیان)، ۱/۵۸۸: (نور الثقلین)، ۲/۱۷۶: (تفسیر القمی -٣

)۱/۴۳۴) ( 
ً
 ). کراع الغمیم وادی بینه و بین المدینه نحو ثالثین میال

 ). ۵/۱۸۴: (معجم الخوئی -٤
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پس . »ابالغ کنفرستاده هر آنچه نازل شده از سوی پروردگارت بر تو در باره علی در غدیر خم 

 ،»هر کس من موالی او هستم پس علی موالی اوست« »من كنت مواله فع� مواله«فرمود: 
ریختند، شیطان به  شیاطین کوچک پیش شیطان بزرگ آمدند در حالی که در بر سرهایشان خاک می

 آنها گفت: چه خبر است؟ گفتند: این شخص امروز پیوندی را برقرار کرد که هیچ چیزی تا روز

تواند آن را از هم جدا کند پس شیطان گفت: خیر این طور نیست. کسانی که در کنارش  قیامت نمی

 کنند سپس خداوند آیه:  اند که هرگز خالف نمی ای داده هستند به من چنان وعده

َق  َولََقدۡ ﴿ َبُعوهُ ٱفَ  ۥَظنَّهُ  لِيُس إِبۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َصدَّ  .]۲۰[سبأ:  ١﴾�َّ

 ابل«
ً
 یرویاز او پ ینشاند). چرا که همگ یخود را درباره آنان راست گرداند (و به کرسس پندار یواقعا

 .»از مؤمنان یکردند مگر گروه اندک
 صحبت کردیم و این روایت یکی از نمونه می

ً
های تحریف  گویم: درباره قمی و تفسیرش قبال

عالوه بر آن که قمی در را به آن افزوده و تفسیرش را از آن پر کرده است،  یقرآن است چون نام عل

 تفسیر آیه: 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 .]١١٠عمران:  [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

عمیر، از ابن سنان برایم روایت کرد که گفت: نزد ابوعبدالله این آیه را  گفته: پدرم از ابن ابی

کشند؟ پس قاری  حسن و حسین را می» بهترین مردم«قرائت کردم، سپس ابوعبدالله گفت: آیا 

ة أخرجتْ للنّاسِ «گفت: فدایت شوم چطور نازل شده؟ گفت:  ريَ أئمّ نتُم خَ شما بهترین « »كُ

 .»اید امان هستید که برای مردم آمدهام
 کند.  بینی که خداوند چگونه مدح و ستایش آنها را می آیا نمی

﴿ 
ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل   .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾ُمنَكرِ ل
امر به د (مادام که) یا ده شدهید که به سود انسانها آفریهست ین اّمتیروان محّمد) بهتریپ یشما (ا«

 .»دیمان دارید و به خدا اینمائ یاز منکر م یمعروف و نه
است که سند همان روایتی است که » منکر«کند  اسناد این روایت که تحریف قرآن را ثابت می

کنند تصدیق نماییم، یا هر  دهد، پس یا باید این راویان را در هر چیزی که روایت می خبر از غدیر می

 کنند باید بصورت کامل رد کنیم.  چه را که روایت می

                                           
 ). ۱/۶۵۸: (نور الثقلین)، ۲/۱۴۲:  (إثبات الهداة)، ۳۷/۱۱۹)، البحار: (۲/۱۷۶: (القمیتفسیر  -١
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بن علی صیرفی از  زدی از محمدبن حسین صائغ از حسن: فرات: جعفر بن محمد أروایت پنجم

ت کرده که گفت: گفتم: فدایت شوم آیا یمحمد بزار از فرات بن احنف از ابوعبدالله ابو عبدالله روا

برای مسلمانان جشنی بزرگتر از جشن رمضان و قربان و روز جمعه و روز عرفه وجود دارد؟ گفت: بله 

آیه:   است که در آن دین را تکمیل نمود و بر پیامبرش یوزها روزباالتر از همه این روزها نزد ر

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
نازل نمود سپس ].  ٣: ة[المائد ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 . ١داستان والیت را بیان کرد

از ابراهیم بن محمد م) یدن مستقیبن سعید با سند عنعنه (بدون شن : فرات: حسینروایت ششم

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿کند که گفت: در مورد آیه:  یت میبن اسحاق عطار از یاران جعفر روا
َ
 لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ  دِيَنُ�مۡ 
َ
ه در شأن یگفت: این آ از جعفر شنیدم که می ].٣: ة[المائد ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 . ٢نازل شده است  علی

 ت کرد که گفت: زمانی که آیه: یاز زیدبن ارقم روا »نعنعَ مُ «: فرات با سند  روایت هفتم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 . ٣در شأن علی نازل شد.... سپس داستان را بیان کرد

بن   عثمان از ابومریم از عبدالله: فرات: حسین بن حکم روایت کرد که سعید بن روایت هشتم

وحی شده که به مردم بگو:   عطاء گفت من در کنار ابوجعفر نشسته بودم که گفت: به رسول خدا

ابالغ ننموده و از مردم ترسیده است   هر کس من موالی او هستم علی موالی اوست اما پیامبر

َهاَ�ٰٓ ﴿پس آیه:  ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  . ٤پس داستان را بیان کرد ].٦٧: ة[المائد ﴾رَّ

ت کرده که گفت: من یبن عطاء روا : فرات: جعفر بن احمد با سند معنعن از عبداللهروایت نهم

بن سالم هم در صحن مسجد  ابوجعفر نشسته بودم در حالی که عبدالله   در مسجد رسول اکرم

نشسته بود، گفت: فدایت شوم آیا این شخص آن است که علم کتاب نزد اوست؟ فرمود:   پیامبر

 بن ابیطالب که  آیه:  خیر اما دوستتان علی

                                           
 ). ۳۷/۱۶۹: (البحار)، ۱/۱۱۸فرات: ( -١

 ). ۳۷/۱۷۰: (البحار)، ۱/۱۱۷فرات: ( -٢

 ). ۲/۱۶۴: (إثبات الهداة)، ۳۷/۱۷۰: (البحار)، ۱/۱۳۰فرات: ( -٣

 ). ۲/۱۶۴: (الهداة إثبات)، ۳۷/۱۷۰: (البحار)، ۱/۱۳۰فرات: ( -٤
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 .١اش نازل شد.....سپس داستان را بیان کرد درباره

 مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ه: یکند که گفت در آ : فرات: حسین به سعید با عن عنه از جعفر روایت میروایت دهم
 ۡ�

َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 یبا منصوب کردن عل یعنی]. ٣: ة[المائد ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 . ٢دیطالب آن نعمت به اتمام رسبن ابی

 : جعفربن احمدبن یوسف در حالی با سند معنعن از ابوجعفر در مورد آیه: روایت یازدهم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 . ٣ت کرد ......سپس داستان را بیان کردیروا

ی برای ما روایت کرد بن صالح بن خالد هاشم : فرات: اسحاق بن محمدبن قاسم روایت دوازدهم

که ابوبکر رازی محمدبن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بن نبهان بن عاصم بن زید بن 

بن ابیطالب گفت: محمدبن عیسی دامغانی گفت سعدبن فضل از ابومریم، از یونس  ظریف بنده علی

  ما گفت: قسم بخدا من در خدمت رسول خدا یبرا  بن حسان از عطیه، از حذیفه بن یمان

نشسته بودم در حالی که بر ما مسئله غدیر نازل شد در حالی که مجلس مملو از انصار و مهاجرین بود 

 دستور داد و این آیه را تالوت کرد:  یبه پا ایستاد سپس گفت: ای مردم خداوند مرا به فرمان  پیامبر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ  لرَُّسوُل ٱ � ٓ  غۡ بَّل نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 ].۶۷: ة[المائد

 . ٤سپس داستان را بیان کرد

: فرات: حسین بن حکم حبری گفت: حسن بن حسین گفت :حبان از کلبی از روایت سیزدهم

 ت گفت: آیه: یما روا یبرا ب ابوصالح از ابن عباس

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 . ٥نازل شده، پس داستان را بیان کرد  در شأن علی

                                           
 ). ۳۷/۱۷۱: (البحار)، ۱/۱۲۳فرات: ( -١

 ). ۳۷/۱۷۱: (البحار)، ۱/۱۱۷فرات: ( -٢

 ). ۳۷/۱۷۱: (البحار)، ۱/۱۳۰فرات: ( -٣

 ). ۳۷/۱۹۳: (البحار)، ۲/۵۱۶فرات: ( -٤

 ). ۱/۱۳۱فرات: ( -٥



 امامت در پرتو نصوص      512

 

بن حفص عوسی گفت: یقطین جوالیقی  بن سعید گفت: علی : فرات: حسینروایت چهاردهم

 ما در مورد آیه:  یاز جعفر از پدرش برا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۳: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 . ١ت کرد که به تنهایی در شأن علی نازل شدیروا

ت کرد که گفت یبن محمد فزاری با سند معنعن از ابوجارود روا : فرات: جعفرروایت پانزدهم

 شنیدم که اباجعفر گفت: زمانی که خداوند آیه: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۳: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 . ٢دین بوسیله والیت علی ابوطالب بوده است  را نازل کرد گفت: کمال

بن متوکل  بن علی بن احمد بن خلف شبیانی گفت: عبدالله : فرات: علیروایت شانزدهم

ما  یبرا ب فلسطینی از بشربن غیاث، از سلیمان بن عمرو عامری از عطاء از سعید از ابن عباس

و علی در میان ما بودند،   گفت: در ایام حج در مکه در حالی که رسول خدات کرد که یروا

به سوی علی برگشت و فرمود: خوشا به حالت ای پدر حسن، خداوند آیه محکم و روشن   پیامبر

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ م، پس گفت:یاادشدهیرا بر من نازل کرده که در آن من و تو مساوی 
َ
 لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ  دِيَنُ�مۡ 
َ
 .٣]٣: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

م روایت کرد که یبرا ب: فرات: عبیدبن عبدالواحد با سند عنعنه از ابن عباسروایت هفدهم

بن ابیطالب در میان شماست؟ گفتیم: بله ای  بودیم، فرمود: آیا علی  ما در عرفات همراه پیامبر

ای  اش زد و فرمود: خوشا بحالت ای علی آیه رسول خدا! او را به خود نزدیک کرد و با دستش به شانه

 بر من نازل شده که در آن یاد من و تو مساوی است پس فرمود: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۳: ةئد[الما ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

اليوم أكملت لكم دينكم بالنبی وأمتمت عليكم «: هسپس ابن عباس گفت در تفسیر آی

یعنی امروز احکام دینتان بوسیله پیامبر «  .٤»نعمتی بعلی ورضيت لكم اإلسالم دنيا بعرفات

                                           
 ). ۳۶/۱۲۹: (البحار)، ۱/۱۱۹فرات: ( -١

 ). ۳۶/۱۳۱: (البحار)، ۱/۱۱۹فرات: ( -٢

 ). ۳۶/۱۳۳: (البحار)، ۱/۱۱۹فرات: ( -٣

 ). ۳۶/۱۳۳)، (۷/۲۳۶: (البحار)، ۱/۱۲۰فرات: ( -٤
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خداپسند برایتان تکمیل کردم و نعمتم را بر شما بوسیله علی تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین 

 . »ام برایتان در عرفات برگزیده

بن محمدبن مخلد جعفی با عنعنه از طاوس، از پدرش  : فرات: روایت کرد علیروایت هیجدهم

ت کرد و گفت: از محمدبن علی شنیدم که گفت: جبرئیل در روز جمعه در عرفات بر یما روا یبرا

فرماید: به امتت بگو امروز  کند و می نازل شد و گفت: ای محمد خداوند به تو سالم می  پیامبر

 . ١بن ابیطالب بر شما تمام کردم دینتان را برایتان تکمیل کردم و نعمتم را بوسیله والیت علی

باشد. و به هنگام ردی که به استدالل  بن ابراهیم می گویم: تمام روایات گذشته از تفسیر فرات می

که اقوال بعضی از مشایخ امامیه را کردیم. چنان اول داشتیم با تفصیل درباره او و تفسیرش صحبت

اند و نه به خوبی و نه بدی از او یاد  درباره ایشان بیان کردیم، اینکه اصحاب درباره او چیزی نگفته

شناسی  های رجال اند. و تاریخ هیچ بخشی از زندگانیش را نیاورده است و هیچ یک از کتاب نکرده

ز نامی از پدر و یست. و نیاو ن حتی در میان آنها نامی از ،اند را نه کم و نه زیاد نیاورده ششرح حال

ها آمده است، مانند تفسیر خودش و شواهد الترتیل،  که در اسناد بعضی کتابپدربزرگش نیست جز این

بن ف ایهای شیخ صدوق و مجموعه تفاسیر مشهور به تفسیر قمی و فضل زیارت حسین تأل و کتاب

 ذکر نشده است. یالکوف یابن شجر »فضل زيارة احلسني« اش جز در کتاب هیشجری. اما کن
 ین شخصیشد ممکن بود در مورد وجود چنهای فوق ذکر نمی و اگر فرات در اسانید کتاب 

گونه که شیعه د همانیکه نام او مستعار باشد بوجود آنین نام و ایبا ا ید به وجود  شخصیو تردک ش

 او از لحاظ فکری و عقیدتی زیدی باشد و تفسیرش به روایت  اعتراف کرده به آن
ً
اند. و احماال

ابوالخیر مقدادبن علی حجازی مدنی از ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمدبن عبدالرحمن علوی 

م، و اسانید در یکه در اول و پایان کتاب مالحظه نمودت شده همچنانیحسنی یا حسینی از فرات روا

باشند، مانند حال نقل کننده  ذف شده هستند، و بیشتر راویان در آن فاقد شرح حال میکتاب ح

 ر از فرات. یتفس

د گفت که ازدی معلوم یاما در رابطه با بررسی شرح احوال رجال سندهای روایات گذشته، با

 ضعیف ی. و صائغ کس٢نیست چه کسی است
ً
است که نجاشی در مورد او گفته است، او مطمئنا

اند  است، و تمام کسانی که شرح حال او را ذکر کرده یگر. و گفته شده: اهل غلو است و افراطاست

                                           
 ). ۳۷/۱۷۳: (البحار)، ۲/۴۹۷فرات: ( -١

 ). ۴/۱۲۳: (معجم الخوئی -٢
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و سعیدبن  ٣ز وضع هر یک از بزاری، و ن٢. و صیرفی مجهول و ناشناخته است١اند  همین را گفته

بن سعید  مجهول است، اما حسین  ٧، و طاوس و پدرش٦بن حفص و علی ٥و ابن عطاء ٤عثمان

مورد اطمینان نیست، و ابن احنف در گفتار متهم به افراط و تفریط و  یبیان کردیم اهوازچنانکه 

 . ٨باشد و شایستگی ندارد نامی از او برده شود دروغ می

و برای هیچ یک از عطار و ابن حکم و سعیدبن عثمان و اسحاق بن حمد هاشمی و یونس بن حسان 

ایم، و ابومریم و سلمه و حسن و  و شهابی و فسلطینی و ابن غیاث و ابن مخلد شرح و حالی پیدا نکرده

 ختالف. الحدیث (یعنی متهم به دروغ) هستند یا مورد ا کلبی و جارود مانده در میان اینکه متروک

: صدوق: محمدبن سعید هاشمی از فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی از روایت نوزدهم

فرمود:   ت کرد که رسول خدایبن فضل هاشمی از صادق از پدرانش روا محمدبن ظهیر از عبدالله

روز غدیر خم بزرگترین اعیاد امت من است، و آن روزی است که خداوند متعال در آن به من دستور 

علی را به عنوان راهنما تعیین کنم که بعد از من از او هدایت بجویند، و آن روزی است که در آن  داد

ها باشد شد اسالم آیین آن ید، و راضیها به اتمام رسانخداوند دین را تکمیل کرد و نعمت را بر آن

 . ٩...تا آخر روایت

 درباره هاشمی و همچنین فرات صحبت شد. و اب می
ً
 . ١٠ن ظهیر وضعش مشخص نیستگویم: قبال

عبدالله و او از برقی  از احمدبن أبی  : صدوق: روایت کرد که پدرش از سعدبن عبدالله،روایت بیستم

از پدرش از خلف بن حماد اسدی از ابوالحسن عبدی از سلیمان أعمش از عبایه بن ربعی، از عبدالله بن 

                                           
: مجمع الرجال)، ۲۵۵: (رجال الحلی)، ۲۷۲: (رجال ابن داود)، ۲/۲۲۴: (النجاشی)، ۱۶/۸: (معجم الخوئی -١

)۵/۱۹۷ .( 

 ). ۵/۶۶: (معجم الخوئی -٢

 ). ۱۴/۲۱۱۵: معجم الخوئی -٣

 ). ۸/۱۲۵: (معجم الخوئی -٤

 ). ۱۰/۲۵۴: (معجم الخوئی -٥

 ). ۱۱/۳۸۰: (معجم الخوئی -٦

 ). ۹/۱۵۴: (معجم الخوئی -٧

مجمع ) = = ۲۴۷: (رجال الحلی)، ۵۷ترجمته:  (الکشی )، ۹۹)، الطوسی: (۱۳/۲۵۳: (معجم الخوئی -٨

 ). ۵/۱۳: (الرجال

 ). ۱/۵۸۹: (نور الثقلین)، ۳۷/۱۰۹: (البحار)، ۱۰۹: (أمالی الصدوق -٩

 ). ۲۹۲: (الطوسی)، ۱۶/۱۹۵: (معجم الخوئی -١٠
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آمده بود که: خداوند در شب اسراء و گفت: پس حدیث طوالنی را بیان کرد که در آن  ب عباس

فرود آمد و   را دستور داده بود که علی  را به عنوان وزیر تعیین کند، سپس رسول خدا  معراج پیامبر

نخواست با مردم درباره هیچ چیزی سخن بگوید تا او را متهم نکنند چون آنها فاصله چندانی با دوران 

 ه را مازل کرد: ین آیجاهلیت نداشتند، تا اینکه شش روز از قضیه گذشت سپس خداوند ا

ٓ  َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما َض َ�عۡ  تَارُِكۢ  فَلََعلََّك ﴿  .]۱۲[هود:  ﴾كَ رُ َصدۡ  ۦبِهِ  �ِقُۢ َوَضا

 یکه درباره نکوهش معبودها یاتیل آیشود (از قب یم یرا که به تو وح یزهائیاز چ یچه بسا تو برخ«

 . »؟ یغ) آن (به مشرکان ) دلتنگ و ناراحت شویو از (تبل یشان است) فروگذارین ایدروغ

 ه را نازل کرد: یه آیتا روز هشتم تحمل کرد پس خداوند ا  سپس رسول خدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

  ].۶۷: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

 دستور خدا را اجرا مییفرمود: ا  پس رسول خدا
ً
اگر  ،کنم ن تهدید بعد از وعید است، قطعا

چه پس آنکه در دنیا و آخرت من را مجازات کند. مرا متهم و تکذیب کنند بر من آسانتر است از این

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ه را نازل کرد: ین آیبه داستان غدیر ارتباط داشت انجام داد سپس ا
َ
 لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ  دِيَنُ�مۡ 
َ
  ].٣: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

  . ١تا آخر روایت

» عبدی«و  ٢م و درباره پدر برقی اختالف استیگویم: درباره اکثر مردان این سند سخن گفت می

 . ٣ناشناخته است

: صدوق: ابوالعباس محمدبن ابراهیم بن اسحاق طالقانی از ابومحمد روایت بیستم و یکم

بن قاسم رقام از  ابوحامد عمران بن موسی بن ابراهیم، از حسنبن محمدبن از علی هارونی، از  قاسم

ما نقل کرد که...تا آخر و حدیث  یبن مسلم، از برادرش عبدالعزیز بن مسلم، از رضا برا قاسم

                                           
: نور الثقلین)، ۱۴۸: (مختصرـال)، ۱۸/۳۳۸)، (۵۹/۲۴۸)، (۳۷/۱۰۹: (البحار)، ۲۹۰: (أمالی الصدوق -١

 ). ۲/۶۱: (إثبات الهداة)، ۱/۱۵۷: (تأویل اآلیات)، ۲/۲۱۱:  (البرهان)، ۱/۶۵۴(

جامع )، ۵/۲۰۵: (مجمع الرجال)، ۳/۱۱۲: (تنقیح المقال)، ۲/۲۲۰: (النجاشی)، ۱۶/۶۴: (معجم الخوئی -٢

 ). ۲/۲۱۱: (الرواة

 ). ۲۱/۱۱۷: (معجم الخوئی -٣
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ه ین آیا الوداعحجة و در امبرین است: در آخر عمر پیاز آن چن یطوالنی را ذکر نمود که بخش

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿نازل شد: 
َ
 . ١و مسئله والیت در تکمیل دین نازل شد]. ٣: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

در رابطه با دیگر افراد سند هیچ احدی  یگویم: اما در مورد طالقانی وضع او شناختید، ول می

 . ٢ان نکرده جز عبدالعزیز بن مسلم در حالی که او وضعش نامعلوم استیشرح احوال آنها را ب

پدرم گفت سعدبن عبدالله احمد بن حسین بن سعید از احمدبن : صدوق: روایت بیست و دوم

ابراهیم و احمدبن زکریا از محمدبن نعیم از یزداد بن ابراهیم از کسانی از یاران ما که از ابوعبدالله 

ت آمده: بوسیله والیت یت کرده که در آخر آن روایدر حدیث طوالنی روا  اند از علیت کردهیروا

شد اسالم  یها کامل کرد، و راضها را بر آنبرای این امت تکمیل کرد، و نعمتمن خداوند دین را 

گفت: ای   گاه که در روز والیت به محمدل کرد، آنین امت را تکمیها باشد، و با من نعمت اآن

ها تکمیل کردم، و اسالم را به عنوان آیین محمد به آنها خبر بده که من در این روز دینشان را برای آن

خداپسند برایشان برگزیدم و نعمتم را بر آنها تمام کردم با تمام اینها خداوند منت گذاشت بر من پس 

 .٣برای اوست حمد و ستایش

اند. و  گویم: احمدبن حسین بن سعید که او پسر مهران اهوازی است، او را تضعیف کرده می 

. و احمدبن ٤شود یتش عمل نمیاند او اهل غلو است و حدیثش معروف و منکر است و به روا گفته

. و حال ابن نعیم هم ٥باشند زکریا مجهول است، و تمام کسانی که دارای این نام هستند مجهول می

 که معلوم نیست او چه کسی است و از چه کسی روایت کرده است. نیهمینطور است،  اضافه بر ا

رش از محمد بن خالد بن احمد بن عبدالله برقی از پد : صدوق: علیروایت بیست و سوم

برقی از سهل بن مرزبان فارسی از محمد بن منصور از عبدالله بن جعفر از محمد بن فیض بن 

کرد که در حدیث طوالنی به ینقل م مختار از پدرش از باقر از پدرش از پدربزرگش رسول خدا

 ه را بر من نازل کرد: ین آیبن ابیطالب گفت: خدا ا علی

                                           
 ). ۵/۲۰۰: (المیزان)، ۱/۵۸۹: (نور الثقلین)، ۱/۱۹۵:  (عیون األخبار -١

 ). ۳۸۳: (رجال الطوسی)، ۱۰/۳۵(: معجم الخوئی -٢

 ). ۱/۵۹۰: (نور الثقلین)، ۴۱۴: (الخصال -٣

-۴۴۷: (رجال الطوسی)، ۱۷۵-۴۶: (الفهرست)، ۲/۲۴۳)، (۱/۲۰۷: (النجاشی)، ۲/۹۳: (معجم الخوئی -٤

 ). ۱/۱۶۰: (مجمع الرجال)، ۲۰۲)، رجال الحلی: (۴۵۳

 ). ۴۱۰: (الطوسی)، ۱۱۸-۲/۱۱۷: (معجم الخوئی -٥



 517 باب سوم: امامت و سنت

 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 یعنی در والیت تو ای علی!، 

 ].۶۷: ة[المائد ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن﴿

 . ١شود ام که والیت تو است ابالغ نکنم عملم تباه می و اگر آنچه که بدان مأمور شده

بن احمد برقی مجهول و ناشناخته است و صحبت درباره احمد و پدرش  علیگویم:  می

ن یکنم چنیکه گمان نم-بن بحر فارسی باشد  گذشت، و شرح حالی برای فارسی نیافتم و اگر سهل

و در مورد پدرش  ٣. و ابن الفیض مجهول و ناشناخته است٢پس او مجهول و ناشناخته است -باشد

 . ٤رساند ت او را میوارد شده که مذم ییزهایچ

: صدوق: پدرم و محمدبن حسن از سعدبن عبدالله و او از یعقوب بن روایت بیست و چهارم

ت کرد یبن قیس هاللی روا عیاش، از سلیم یزید، از حمادبن عیسی از عمر بن أذینه، از أبان بن ابی

ه علم و فقه دیدم که مشغول مناظر که گفت: علی را در زمان خالفت عثمان در مسجد رسول

 برای داستان غدیر و نزول آیه:  بودند،... سپس حدیث طوالنی خواند که در آن نام علی

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۳: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

والية عيل   أكرب بتامم النعمة وكامل نبويت، ودين اهللا  اهللا«که فرمود:   و تکبیر رسول خدا

 . در آن حدیث طوالنی ذکر شده بود. ٥»بعدي

تر است نسبت به اتمام نعمت و تکمیل نبوت و دین  : خداوند شایستهمفهوم تکبیر رسول خدا 

 خداوند و والیت علی بعد از من. 

 عیاش و سلیم گذشت.  گویم: سخن درباره ابن ابی می

گفت: ابراهیم  : صدوق: محمدبن حسن سکونی در منزل خود در کوفهروایت بیست و پنجم

ت کردند یبن محمدبن یحیی نیسابوری از ابوجعفر بن سری و ابونصر بن موسی بن ایوب خالل روا

ت کرد یروا  بن سعید، گفت: حمزه بن شوذب از مطهر، از شهر بن حوشب از ابوهریره که علی

                                           
 ). ۳۸/۱۰۵: (البحار)، ۱/۴۸۹: (البرهان)، ۱/۶۵۴: (نور الثقلین)، ۲۹۶: (مالی الصدوقأ -١

 ). ۸/۳۳۳معجم الخوئی: ( -٢

 ). ۲۹۸(الطوسی )، ۱۷/۱۲۴: (معجم الخوئی -٣

 ). ۵/۴۰: (مجمع الرجال)، ۲۰۲: (الکشی)، ۱۳/۳۴۷: (معجم الخوئی -٤

 ). ۱/۵۰۸: (إثبات الهداة)، ۲۶۰: (الدین کمال -٥
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زه دو ماه الحجه را که روز غدیر خم است روزه بگیرد، خداوند رو که گفت: هر کس روز هیجده ذی

دست علی را بلند کرد و گفت: .... تا آخر داستان را  نویسد. هنگامی که رسول خدا  را برای او می

 .١ادآور شدین را یز آیه کامل کردن دیذکر کرد، و ن

. و ٢باشد لکن شرح احوالش نامعلوم است د و بزرگان صدوق مییگویم: سکونی هر چند از اسات می

 افتم. ی. و اطالعی نسبت به شرح و حال بقیه افراد سند ن٣ن استینوضع رجال ابن حوشب هم چ

بن محمد از اسحاق بن اسماعیل نیسابوری  : صدوق: دقاق، از کلینی از علیروایت بیست و ششم

در حدیث طوالنی گفته زمانی که خداوند با گذاشتن اولیاء به عنوان جانشین  ب بن علی که حسن

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿بعد از پیامبرتان بر شما منت گذاشت فرموده: 
َ
 . ٣٤مائده، آیه ]. ٣: ة[المائد ﴾لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

د یکه گفته شده از بزرگان و اساتبن احمد جز این گویم: بر حسب سند دقاق در باره علی می

 ایم.  باشد خبر دیگری نیامده است و اطالع الزم را به شما در این زمینه به شما داده صدوق می

: کلینی: محمدبن یحیی از احمدبن محمدبن حسن همگی از محمدبن روایت بیست و هفتم

دم یت که گفت از ابوجعفر شنیاسماعیل بن یزیغ، از منصور بن یونس از ابوجارود از ابوجعفر روا

را ترک کردند... تا چهار تا را گرفتند و یکی  ،خداوند پنج چیز را بر بندگان فرض کرده :گفت که می

د که گفت: سپس والیت نازل شد، و آن در روز جمعه که مصادف با روز عرفه بود؛ یجا رسبه این

 خداوند این آیه را نازل کرد: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ].۳: ة[المائد﴾ َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ يۡ َعلَ  ُت َممۡ َو�

و تکمیل دین که این آیه به آن اشاره دارد بوسیله والیت علی بوده است، پس در این هنگام رسول 

فرموده: امتم هنوز به زمان جاهلیت نزدیکند، زمانی که من این خبر را در مورد پسر عمویم   خدا

که آن ش خود گفتم بدون آنیگوید، پس آن را آهسته پ به آنها بگویم هر کس پیش خودش چیزی می

مرا  را با زبان بازگو کنم، سپس ندا از طرف خداوند آمد، و مرا تهدید کرد که در صورت ابالغ نکردن

 تعذیب کند. بعد این آیه نازل شد:

                                           
 ). ۹۷/۱۱۰)، (۳۷/۱۰۸: (البحار)، ۱۲: (أمالی الصدوق -١

 ). ۵/۱۱۴: (معجم الخوئی -٢

 ). ۹/۴۶: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲۳/۹۹: (البحار)، ۱/۵۹۰:  (نور الثقلین -٤
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ]. ۶۷: ة[المائد ﴾٦٧ فِرِ�نَ َ�

پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام  یچه از سو!) هر آنیفرستاده (خدا، محّمد مصطف یا«

ن ی، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت کن)، و اگر چنیچ گونه خوف و هراسیو کمال و بدون ه

 .»یا ، رسالت خدا را (به مردم) نرساندهینکن
 . ١سپس داستان را بیان کرد 

ذم این شخص را  -بحث است یسند آن جا -گویم احمدبن عیسی: کلینی روایتی آورده که می

. اما کشی و صدوق در مورد ٢رساند، و او نسبت به عرب بودن تعصب شدیدی داشته است می

 ٣اند که بر مذموم بودن ایشان داللت دارد و آن را در باب اول ذکر کردیم منصور چیزی گفته
ً
. و قبال

 ارود صحبت کردیم. از ابوج

بن محمد از محمدبن جمهور از  بن محمد از معلی : کلینی: حسینروایت بیست و هشتم

محمدبن اسماعیل بن یزیع از منصور بن یونس از ابوجارود از ابوجعفر مثل این روایت را نقل کرده 

 . ٤است

ذهب آشفته و بن محمد نیز از لحاظ م باشد و معلی گویم: سند این همانند سند قبل می می

 
ً
درهم برهم است و از نظر حدیث احادیث ضعیف و ناقص روایت کرده است که بیان آنها قبال

اند که: در حدیث ضعیف است و دارای مذهبی فاسد  گذشت و شیعه درباره این جمهور گفته

که  نیاند که از همه بدتر اداند چیزهایی چقدر بزرگ گفتهیباشد. و در مورد ایشان خداوند م می

های خداوند را حالل کرده است. با این وصف،  اهل غلو بوده و دارای اشعاری است که در آنها حرام

بن محمد را نیز معتمد دانسته است بخاطر  خوئی او را مورد وثوق دانسته است، و همچنین معلی

 . بهر حال ما در این باره صحبت کردیم. ٥انداین که در سلسله سند کامل الزیارات ذکر شده

                                           
 ). ۱/۴۴۳: (إثبات الهداة)، ۱/۵۲: (الصافی)، ۱/۴۸۸: (البرهان)، ۶۵۱-۱/۵۷۸: (نور الثقلین)، ۱/۲۹۰: (يالکاف -١

 ). ۱/۴۴۳: (إثبات الهداة)، ۱/۳۲۴: (يالکاف -٢

 ). ۵/۱۸۴: (مجمع الرجال)، ۱۷۶: (الفهرست)، ۲/۲۲۵: (النجاشی)، ۱۵/۱۷۷: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲/۲۹۹: (معجم الخوئی)، ۱/۳۲۴: (يالکاف -٤

 ). ۲/۲۶۸: = = (جامع الرواة)، ۶/۱۴۵:  (مجمع الرجال)، ۳۳۸ترجمه:  (الکشی )، ۱۸/۳۵۵: (معجم الخوئی -٥
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عمیر از عمربن اذینه، از زراره  بن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی : کلینی: علیروایت بیست و نهم

و فضیل بن یسار و بکیر بن اعین و محمدبن مسلم و برید بن معاویه و ابوجارود همگی از ابوجعفر 

 را  به والیت علی دستور داد و آیه: کنند که گفت: خداوند رسولش روایت می

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ].۵۵: ة[المائد ﴾�َّ
 .»ندیاور و دوست شمای یغمبر او و مؤمنانیتنها خدا و پ«

ها مفهوم والیت را نفهمیدند، پس آن یرا بر او نازل کرد، و والیت صاحبان امر را فرض کرد، ول

را مأمور ساخت که والیت را برای آنها تفسیر کند، چنانکه نماز و زکات، روزه،   خداوند محمد

اش تنگ  رسید، در اثر آن سینه  حج را برای آنها بیان کرد وقتی این خبر از طرف خداوند به محمد

 شد پس خداوند این آیه را نازل کرد: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  نمِ  َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

پس داستان غدیر را بیان کرد سپس گفت: والیت علی آخرین این فرائض بود. سپس خداوند این 

 آیه را نازل نمود: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 .١]۳: ة[المائد﴾ َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ل نمودم و اسالم را به یکردم و نعمت خود را بر شما تکمتان کامل ین شما را برایامروز (احکام) د«

 .»دمیشما برگز ین خداپسند برایعنوان آئ
آوریم  گویم: گرچه چیزهایی از معتبر بودن سند این گفته شده اما در ایرادی که در زیر می می

گاه می  کند.  شما را نسبت به تزلزل در آن آ

عمیر از ابن اذینه از  بن ابراهیم قمی دوباره در تفسیر سوره نساء و گفت: پدرم از ابن ابی علی

يا علی فاستغفروا اهللا واستغفر هلم  ك[ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوزراره از ابوجعفر گفت: 

[ به خود ستم و اگر آنان بدان هنگام که «همین طور نازل شد!!  الرسول لوجدوا اهللا تواباً رحيامً

نمودند و پیغمبر هم برای آنان  آمدند ای علی و از خدا طلب آمرزش می کردند به نزد تو می می

 . »یافتند پذیر و مهربان می گمان خدا را بس توبه کرد. بی درخواست بخشش می

                                           
 ال)، ۶۵۲-۶۴۶-۱/۵۸۷: (نور الثقلین)، ۱/۲۸۹: (الکافی -١

ً
)، ۳۷/۱۵۶: (البحار)، ۵۲۷: (مناقبـو انظر ایضا

 ). ۲/۳: (إثبات الهداة
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بن ابراهیم از پدرش از ابن عمیر از عمربن اذینه از بریدبن معاویه  و کلینی در روضه از علی

أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولی األمر منكم «کند  که گفت: ابوجعفر آیه: یکند م ایت میرو

از خدا و « .»فإن خفتم تنازعاً فی األمر فأرجعوه إلی اهللا وإلی الرسول وإلی أولی األمر منكم

اگر در از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان خود (مسلمان) فرمانبرداری نمایید و 

 . »چیزی اختالف داشتید آن به خدا و پیامبر او و صاحبان امر از شما برگردانید

دهد، و از طرف دیگر جواز منازعه با آنها  پس گفت: چه طور از یک طرف دستور به پیرویشان می

 کند.  صدق می ]أطيعوا اهللا وأطيعو الرسولرا داده است؟ فقط نسبت به مأموران که به آنها گفته [

این دو روایت حاکی از وقوع تحریف در قرآن هستند، و هر دو روایت با همین سندی که 

اند، پس یا شیعه باید همه این روایات را تصدیق کند، و یا همه را رد کند.  گذشت روایت شده

 ندارد.  یهای منصف جا گزینش نزد انسان

ن عیسی و محمدبن یحیی و از محمدب  : کلینی: محمدبن حسین و غیر او از سهلام روایت سی

محمدبن حسین همگی از محمدبن سنان، از اسماعیل بن جابر و عبدالکریم بن عمرو از 

 از گوید: زمانی که رسول خدا عبدالحمید بن ابودیلم از ابوعبدالله... در حدیث طوالنی در آن می

 برگشت جبرئیل بر او نازل شد و فرمود:  الوداع حجة

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

 ].۶۷: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

 . ١سپس مردم را صدا کرد و مردم جمع شدند ... و داستان را بیان کرد

. و ٢ر معتمد و متهم به غلو و دروغ استیکند و غ میگویم: این سهل حدیث ضعیف روایت  می

محمدبن سنان هر چند مورد اختالف بوده، ولی ابن عقده و نجاشی و طوسی و مفید و ابن 

. و ٣او را از دروغگویان بشمار آورده استبن شاذان  اند. و فضل الغضائری آن را تضعیف کرده

                                           
 ). ۲/۵: (إثبات الهداة)، ۱/۶۵۳: (نور الثقلین)، ۱/۲۹۳: (يالکاف -١

مجمع )، ۲۲۸: (رجال الحلی)، ۱/۳۹۳(: جامع الرواة)، ۱/۴۱۷: (النجاشی)، ۸/۳۳۷: (معجم الخوئی -٢

 ). ۶۲۳: ترجمه (الکشی)، ۱۱۰: (الفهرست)، ۲/۷۵: (تنقیح المقال)، ۳/۱۷۹)، (۳/۱۷۹: (الرجال

: الطوسی)، ۱۷۳: (الفهرست)، ۳/۱۳۵: (تنقیح المقال)، ۲/۲۰۸: (النجاشی)، ۱۶/۱۶۰: (معجم الخوئی -٣

)، رجال ابن داود: ۳/۲۲۴: (االستبصار)، ۷/۳۶۱: (التهذیب)، ۲۴۵-۴۱۹-۱۵۴: ترجمه (الکشی)، ۳۸۶(

 ). ۵/۲۲۲: (مجمع الرجال)، ۲۷۳(



 امامت در پرتو نصوص      522

 

اند که  فته، و همچنین نجاشی و کشی گفتهعبدالکریم شخصی مرتجع و پلید است چنانکه طوسی گ

آید که حکم حالل و حرام  بحساب می یابرجسته یمرتجع است گرچه با همه این اوصاف از فقها

 . ٢دیلم شخصی ضعیف است ، و ابن ابی١شودیها گرفته ماز آن

بن معمر از محمدبن علی بن عقایه تمیمی از حسین  : کلینی: محمدبن علیروایت سی و یکم

ت کرده که یبن نضر فهری از ابوعمر و اوزاعی از عمروبن شمر از جابربن یزید از ابوجعفر روا

ای طوالنی  ) را بیان کرد و آن خطبهخطبة الوسيلةداد و ( امیرمؤمنان برای مردم در مدینه خطبه می

 مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿است که در آن داستان غدیر خم را بیان کرد و سپس گفت: و خداوند در آن روز آیه: 
 ۡ�

َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 . ٣را نازل کرد. پس والیت من تکمیل دین است و مورد رضایت خداوند متعال ].٣

 . ٥ناشناخته استز وضع ابن عکایه تمیمی مجهول و ی، و ن٤گویم: ابن معمر ناشناخته است می

به همین منوال است. و اما عمروبن شمر شکی در ضعیف بودن و  ٧و اوزاعی ٦و وضع فهری

 . ٩. و جابر بن یزید درباره ایشان اختالف هست٨بدنام بودن آن نیست

ت کرد که گفت: از ی: عیاشی: از جعفر بن محمد خزاعی از پدرش رواروایت سی و دوم

ن آمد جبرئیل بر ییروز جمعه بود در عرفات پا  مانی که رسول خداگفت: ز ابوعبدالله شنیدم می

فرماید: به امتت بگو که: امروز دین  کند و میاو فرود آمد و گفت: ای محمد خداوند به تو سالم می

                                           
: معجم الخوئی)، ۱/۴۶۳: (جامع الرواة)، ۴/۱۰۱: (مجمع الرجال)، ۴۲: (غیبة الطوسی)، ۳۵۴: (الطوسی -١

 ). ۲/۶۲: (النجاشی)، ۱۰/۶۵(

 ). ۱/۴۳۹()، رجال ابن داود: ۲۴۵: (رجال الحلی)، ۹/۲۶۹: (معجم الخوئی -٢

 ). ۱/۵۸۸: (نور الثقلین)، ۱۶: (روضة الکافی -٣

 ). ۵۰۰: (الطوسی)، ۱۷/۲۹: (معجم الخوئی -٤

 ). ۱۶/۳۳۳: (معجم الخوئی -٥

 ). ۶/۱۰۸: (معجم الخوئی -٦

 ). ۲۱/۲۶۰: (معجم الخوئی -٧

: جامع الرواة)، ۴/۲۸۶: (مجمع الرجال)، ۲/۱۳۲)، (۱/۳۱۴: (النجاشی)، ۴/۱۸)، (۱۳/۱۰۶: (معجم الخوئی -٨

)۱/۶۲۳ .( 

: جامع الرواة)، ۲/۷: (مجمع الرجال)، ۷۸: ترجمه (الکشی)، ۱/۳۱۳: (النجاشی)، ۴/۱۲۶: (معجم الخوئی -٩

)۱/۱۴۴ .( 
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بن ابیطالب تکمیل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسالم به  را برای شما بوسیله والیت علی

کنم، برایتان نماز و  پسند برایتان برگزیدم. و دیگر بعد از این آیه، آیه دیگری نازل نمیعنوان آیین خدا

  .١کنم مگر با والیت علی زکات و روزه و حج نازل کردم و این پنجمین است و این چهار تا را قبول نمی

ها یضهت کرد که گفت: شنیدم از زراره از ابوجعفر فری: عیاشی، از اذینه رواروایت سی و سوم

شدند، سپس والیت علی که آخرین آنهاست نازل شد و خداوند این آیه را نازل کرد:  نازل  یکی یکی

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 .٢]٣: ة[المائد

و جابربن عبدالله که گفتند:  ب ابوصالح از ابن عباس: عیاشی از روایت و سی و چهارم

ها را از والیت ایشان را دستور داد که علی را در میان مردم منصوب گرداند تا آن  خداوند محمد

ه او طغیان کنند، یکه بگویند طرفدار پسر عمویش است و علبود از اینک منایب  باخبر کند، پیامبر

 : خداوند این آیه را نازل کرد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

 ].۶۷: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

پروردگارت بر تو نازل شده است برسان (و  ی!) هر آنچه از سویفرستاده (خدا، محّمد مصطف یا«

 .»یا ، رسالت خدا را (به مردم) نرساندهین نکنیآنان را بدان دعوت کن)، و اگر چن
 . ٣دستور را در غدیر خم اجرا کرد  پیامبر

ت کرده که گفت: ابوعبدالله گفت: زمانی که یبن جمال روا : عیاشی: از صفوانروایت سی و پنجم

نماز جمع  یبرا» الصالة جامعة«ر خم ندای یدر غد  امبریوالیت علی نازل شد، پ این آیه در مورد

 . ٤تر نیستم ... پس داستان را بیان کرد د، بعد گفت: ای مردم آیا من از مؤمنان به خودشان اولییشو

                                           
 ). ۳۷/۱۳۸: (البحار)، ۱/۴۴۴: (البرهان)، ۱/۳۲۳: (تفسیر العیاشی -١

 ). ۲/۱۰: (الصافی)، ۳۷/۱۳۸: (البحار)، ۱/۴۴۴: (البرهان)، ۱/۳۲۲: (العیاشی -٢

 ). ۱/۴۸۹: (البرهان)، ۶/۳۴۴: (مجمع البیان)، ۶/۵۳: (المیزان)، ۲۴۹-۳۷/۱۳۹: (البحار)، ۱/۳۶۰: (العیاشی -٣

، عمیر، عن الکبی، عن أبی صالح عن ابن عباس و جابربن عبدالله وفیه عن ابن أبی)، ۲/۱۲۰: (إثبات الهداة -٤

 ). ۲/۱۳۵: (إثبات الهداة)، ۱/۴۸۵: (برهانال)، ۳۷/۱۳۸: (البحار)، ۱/۳۵۷: (العیاشی
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ت کرد که گفت: ی: عیاشی از حنان بن سدیر از پدرش از ابوجعفر رواروایت سی و ششم

(حج خداحافظی) تا پیامبر مسئله  الوداع حجةدر    یل نازل شد بر رسول خداهنگامی که جبرئ

 والیت علی را اعالم کند: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

 ].۶۷: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 

 یرا نگرفت، وقت یم مردم دست علیتا سه بار توقف کرد تا به جحفه رسید، از ب  سپس پیامبر

در روز غدیر در مکانی که مهیعه نام دارد ایستاد بعد ندای نماز جماعت سر داد پس فرمود: چه 

 . ١کسی اولویت بیشتری دارد نسبت به شما از خودتان؟ پس داستان را تعریف کرد

به قصد حج از   : عیاشی، از عمربن یزید، گفت، ابوعبدالله گفت: پیامبرروایت سی و هفتم

مدینه خارج شد و پنج هزار نفر همراه او بود، و از مکه برگشت در حالی که پنج هزار نفر از اهل مکه 

ابالغ   رکردند، هنگامی که به جحفه رسید جبرئیل آمد و والیت علی را به پیامب او را همراهی می

 در ِمنی نازل شده بود، ولی پیامبر
ً
به خاطر ترس از مردم از ابالغ آن خودداری کرده   کرد و قبال

 بود پس گفت: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  .٢]۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

جارودیه گفت: نزد : عیاشی: زیادبن منذر ابوجارود صاحب دمدمه روایت سی و هشتم

کرد، حدیث طوالنی  ابوجعفر بن محمدبن علی بودم در أبطح در حالی که برای مردم صحبت می

و فرائض نماز و   آورد که در آن مطالب زیادی بود از جمله اینکه: جبرئیل آمد پیش رسول خدا

آمده و گفت:    ی که در روایت آمده که جبرئیل پیش رسول خدایروزه و زکات و حج آورد، تا جا

دهد که امتت را راهنمایی کن که چه کسی موالی آنهاست چنانکه در مورد  خداوند به تو دستور می

فرمود: پروردگارا امتم فاصله چندانی با دوران   ها را راهنمایی فرمودید. بعد پیامبرسایر فرائض آن

 جهالت ندارند. پس آیه: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ].۶۷: ة[المائد ﴾٦٧ فِرِ�نَ َ�

 . ١سپس داستان را بیان کرد

                                           
 ). ۳/۵۴۳: (إثبات الهداة)، ۱/۴۸۹: (البرهان)، ۶/۵۳: (المیزان)، ۳۷/۱۳۹: (البحار)، ۱/۳۶۰: (العیاشی -١

 ). ۳/۵۴۴: (إثبات الهداة)، ۱/۴۸۹: (البرهان)، ۳۷/۱۴۰: (البحار)، ۱/۳۶۱: (العیاشی -٢



 525 باب سوم: امامت و سنت

 

ابوجارود از ابوجعفر که گفت زمانی که خدا بر کند از  : عیاشی روایت میروایت سی و نهم

 آیه:   پیامبر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 . ٢نازل کرد پس داستان غدیر را بیان کرد

: عیاشی از مفضل بن صالح از بعضی از یارانش از یکی از آن دو نفر گفت زمانی روایت چهلم

 که آیه: 

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  ].۵۵: ة[المائد ﴾َءاَمُنوا

 .»ندیاور و دوست شمای یغمبر او و مؤمنانیتنها خدا و پ«
 سخت بود و خوف آن داشت که قریش او را تکذیب کنند سپس خداوند آیه:   بر پیامبر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

 . ٣در روز غدیر دستور را اجرا نمود  نازل کرد و پیامبر

 گفتیم می
ً
ایشان از افراد بسیار ضعیف و بدنام  گویم: تمام روایات سابق از عیاشی است که قبال

مسائل زیادی  یکه حاوباشد. عالوه بر این کند و این تفسیر ایشان فاقد هر نوع سندی می روایت می

است از جمله تحریف قرآن و افتراء و بهتان نسبت به پیشگامان این امت و افراط، و عقایدی که به 

به خاطر خارج شدن از موضوع  یمی است، ولباشند و درست مانند تفسیر ق طور کلی باطل می

 توانیم بیشتر به آنها بپردازیم.  نمی

اند که یا مجهول هستند و یا متروک، مثل خزاعی همانند پدرش  و افراد دیگری در میان اسناد آمده

در مورد  ٥ی. و چنانکه گذشت در مورد زراره اختالف هست. و ابن سدیر واقف٤وضعی نامشخص دارد

                                                                                                           
 ). ۱/۱۰۴: (شرح األخبار)، ۳/۵۴۵: (إثبات الهداة)، ۱/۴۹۰: (البرهان)، ۳۷/۱۴۱: (البحار)، ۱/۳۶۱: (العیاشی -١

 ). ۱/۴۹۰: (البرهان)، ۶/۵۴: (المیزان)، ۳۷/۱۴۱: (البحار)، ۱/۳۶۲: (العیاشی -٢

 ). ۳۵/۱۸۸: (البحار)، ۲/۱۳۵: (إثبات الهداة)، ۱/۴۸۳: (البرهان)، ۱/۳۵۷: (العیاشی -٣

  ).۴/۱۲۶: (معجم الخوئی -٤

 ). ۳۴۶: (الطوسی)، ۴۲۹: ترجمه (الکشی)، ۶/۳۰۰: (معجم الخوئی -٥
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. و ابن صالح بدنام و ٢. و در مورد ابن یزید اختالف هست١ش روایات زیادی آمده استمذمت پدر

 . ٣کند. اما در مورد بعضی از یارانش اطالع درستی در دست نیست دروغگو است که حدیث جعل می

ها در مسائل آن یاعتباریبهر حال منقطع بودن بخش زیادی از اسناد روایات گذشته، موجب ب 

 توان به این دسته از روایات استدالل کرد.  باشند، همانند مسئله مورد بحث ما و نمی مورد اختالف می

: طوسی: جماعتی به من خبر دادند از ابومفضل که گفت: ابومحمد فضل روایت چهل و یکم

موسی بن محمدبن مسیب شعرانی در گرگان گفت: هارون بن عمر بن عبدالعزیز بن محمد ابو

ت کرد که یمجاشعی گفت: محمدبن جعفر بن محمد از پدرش ابوعبدالله از علی امیرمؤمنان روا

گفت: اسالم بر پنج پایه بنا شده است، بدنبال آن نماز و روزه و  شنیدم می گفت: از رسول خدا 

 زکات و حج را بیان کرد سپس سخن را با والیت به پایان برد و خداوند آیه: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 .٤]٣: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 را نازل کرد. 

گویم: سخن درباره ابومفضل گذشت و اطالعی درباره شرح حال شعرانی نیافتم. و  می

و ناشناخته است، و محمدبن جعفر هر چند فرزند صادق است اما  ٥مجاشعی فردی مجهول

 . ٦روایاتی در مذمت ایشان آمده است

: طوسی: ابوعبدالله محمدبن نعمان گفت: ابوحسن احمدبن ولید از پدرش روایت چهل و دوم

عمیر از  برقی از پدرش از محمدبن ابی  ت کرد که محمدبن حسن صفار از احمدبن ابی عبداللهیروا

کرد که گفت: امیرمؤمنان فرمود: بوسیله والیت من خداوند یت میمفضل بن عمر از صادق روا

ها تمام کرد و اسالم را به عنوان آیین خداپسند تکمیل نمود و نعمت را بر آنبرای این امت دینشان را 

ت خداوند سبحان فرمود: ای محمد خبر ده به امتت که امروز برای یبرای آنها برگزید، چون روز وال

                                           
 ). ۱/۳۵۰: (جامع الرواة)، ۳/۹۷: (مجمع الرجال)، ۲۷۲: (روضة الکافی)، ۸/۳۴: (معجم الخوئی -١

 ). ۱۳/۶۲: (معجم الخوئی -٢

 ). ۲/۲۵۶: (جامع الرواة)، ۶/۱۲۲: (مجمع الرجال)، ۱۸/۲۸۶: (معجم الخوئی -٣

 ). ۶۸/۳۷۹: (البحار)، ۱/۴۳۵: (البرهان)، ۵/۲۰۰)، المیزان: (۵۲۹: (الطوسی أمالی -٤

 ). ۱۹/۲۲۸: (معجم الخوئی -٥

: کشف الغمة)، ۲۹۳: (الدین کمال)، ۲۲۴-۲/۲۲۱)، (۷۲-۱/۵۱: (عیون األخبار)، ۱۵/۱۶۱: (معجم الخوئی -٦

)۳/۲۳ .( 
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آنها دین را تکمیل کردم و نعمتهایم را بر آنان تمام کردم و اسالم به عنوان آیین برای آنها برگزیدم 

 . ١ان اوستیخداوند با تمام اینها بر من منت گذاشت، پس تنها حمد تنها شا

اند، اما شرح و  گویم: ابوالحسن بن ولید هر چند بعضی بدون سند و دلیل او را تأیید نموده می

ق بودن ایشان  حالش معلوم نیست، حتی خوئی در مورد ایشان گفته است: ما نمی
ّ
توانیم حکم به موث

توان گفت:  اند تضعیف نموده است. که می های کسانی را که ایشان را تأیید کرده اقوال و گفتهبدهیم، و 

 . ٢خالصه قول خوئی این است که مورد اطمینان بودن این شخص به هیچ طریقی ثابت نشده است

ف کتاب 
ّ
شیخ مفید در مورد ابوالحسن دچار اشتباه شده که در شرح حال » معلم الشيية«مؤل

در مورد پدرش ابوجعفر محمدبن حسن بن ولید » الكنی واأللقاب«قول صاحب کتاب  اساتدیش

را آورده است که گفته: او از بزرگان و فقیهان و پیشوایان واال مقام قم بوده و به او به چشم اطمینان 

 . ٣اند نگاه کرده

 صحبت کردیم. در مورد مفضلیاما درباره بق
ً
شده دارای مذهب فاسد بن عمر گفته  ه افراد سند قبال

ر قابل اعتماد است و جایز نیست حدیثش نوشته یسر و سامان و غ یهایش آشفته و ب باشد و روایت می

 . ٤شود، بلکه ابوعبدالله او را تکفیر و لعن کرده است و دعوت به لعن او و برائت جستن از او نموده است

بن علی بن  محمد علوی از حسنبن  : طوسی: حسین بن عبیدالله از علیروایت چهل و سوم

صالح بن شعیب جوهری روایت کرد که گفت محمدبن یعقوب کلینی از محمدبن محمد از 

ت کرد یما روا یاسحاق بن اسماعیل نیسابوری از صادق جعفر بن محمد از پدرش از اجدادش برا

 خداوند بر شما گذاشت که بعد از پ که حسن
ً
اء یمبرتان اولایبن علی در حدیث طوالنی گفت: قطعا

 را قرار داد و خداوند فرمود: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
  .٥ ]۳: ة[المائد ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

                                           
 ). ۱/۴۳۵: (البرهان)، ۲۰۸: (أمالی الطوسی -١

 ). ۲/۲۵۶: (ئیمعجم الخو -٢

 ). ۴۹ة: (معلم الشیع -٣

تنقیح )، ۱۵۴: ترجمه (الکشی )، ۲/۳۵۹(النجاشی )، ۳۰۳-۱۸/۲۹۲(: معجم الخوئی كانظر تفصیل ذل -٤

 ). ۲۵۸(رجال الحلی )، ۲/۲۵۸)، جامع الرواة (۶/۱۲۳(مجمع الرجال )، ۳/۲۳۸(المقال 

 ). ۱/۴۳۵: (البرهان)، ۶۵۴: (أمالی الطوسی -٥
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. اما نیسابوری که او از یاران ٢ز چنینی. و جوهری ن١گویم: علوی شخصی مجهول است می

ت کند، شاید در سند انقطاع باشد یبینم که از صادق روا و در اینجا دلیلی نمی ٣عسکری است

 (یعنی افرادی از این زنجیره حذف شده باشند). 

بحث و  یهم که منبع روایات گذشته است از نظر شیعه جا» األمالی«بهر حال خود کتاب 

 . ٤اختالف است

بن  محمدبن موسی همدانی از علیبن حسن حسینی از  : طوسی: حسینروایت چهل و چهارم

گفت: ... سپس  ت کرد که مییبن حسین عبدی از ابوعبدالله صادق روا حسان واسطی، از علی

دهم  حدیث طوالنی را در مورد فضائل روز غدیر خم بیان کرد که در آن این عبارات بود: شهادت می

و رحمت خدای بر او باد  دهم که علی درود بنده و فرستاده تو است، و شهادت می  که محمد

  باشد. پروردگارا، ما ندای تو را شنیدم و منادی که رسول خدا امیرمؤمنان و موالی آنان می

تو ندا سر داد که به او دستور داده بودید والیت علی و صاحب امر را از  یباشد زمانی که با ندا می

در صورت عدم ابالغ مورد خشم و الغ کند. و به او هشدار دادید و تهدید کردید که یطرف تو ا

 اعتراف به والیت علی ین جا رسیشود؛ تصدیق نمودیم، ... تا به ا غضب واقع می
ً
د که گفت: قطعا

کننده دین تو و فضل و بخشش تو بر تمام  چکیده توحید و اخالص به یکتائی توست و تکمیل

 باشد، چون تو فرمودید و فرموده تو حق است:  مخلوقات می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 .٥]۳: ة[المائد﴾ دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

آفت این روایت، همدانی است، چون درباره ایشان گفته شده: اهل غلو است و حدیث وضع 

کند، بلکه صدوق گفت: در سند این  کند و شخصی ضعیف است و از افراد ضعیف روایت می می

گوید: این از طریق محمدبن  و میدانست  روایت شیخ ما محمدبن حسن این روایت را صحیح نمی

ای آمد که بسیار  موسی همدانی روایت شده که شخصی غیر مطمئن است و در نسخه

                                           
 ). ۱۲/۱۷۲: (خوئیمعجم ال -١

٢- )۵/۳۹ .( 

جامع )، ۱۸۵-۱/۵۴:  (مجمع الرجال)، ۴۷۰: ترجمه (الکشی)، ۴۲۸: (الطوسی)، ۳/۳۷: (معجم الخوئی -٣

 ). ۱/۸۰: (الرواة

 ). ۱/۲۷: (البحار)، ۲/۳۱۳: (الذریعة)، ۴۲: (األمالینگا: مقدمهء کتاب  -٤

 ). ۲/۲۴: (إثبات الهداة)، ۶۵۳-۱/۵۸۹: (نور الثقلین)، ۳/۱۴۳: (تهذیب األحکام -٥
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بن حسن حسینی فرد ناشناخته است و  . و حسین٢. و عبدی شخصی ناشناخته است١دروغگوست

، هر کند گی بزرگی است چون طوسی از صادق با چهار واسطه روایت می در روایت انقطاع و پاره

 باشد!!. چند فاصله وفات این دو شخص حدود سیصد سال می

بن عبدالله زیادی، از جعفر بن محمد دوریستی و او از پدرش و او  : علیروایت چهل و پنجم

خطاب و او از پدرش و او از محمدبن سنان و او  از صدوق و او از سعید و او از محمدبن حسین ابی

آمد و   گفت: جبرئیل نزد پیامبریگفت: از جعفر صادق شنیدم م کند که زراره از زراره روایت می

 فرستد و آنگاه این آیه را تالوت نمود:  خداوند بر تو درود می !به او گفت: ای فرستاده خدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

ترسم  اند و از این می به او گفت: ای جبرئیل، همانا مردم تازه به اسالم گرویده  سپس پیامبر

که ناراحت شوند و از من اطاعت نکنند، سپس جبرئیل به مکانش عروج کرد و در روز دوم در حالی 

 یمرتبه فرمود: گفت: ا در غدیر ایستاد نزد او آمد و به او گفت: ای محمد! خداوند بلند  که پیامبر

جا به آسمان باال ل در روز سّوم از همانیترسم اصحابم با من مخالفت کنند، سپس جبرئیل میبرئج

ل بر او فرود آمد یر خم در آن موقع جبرئیبود معروف به غد ییکه رسول خدا در جا یرفت و در حال

َهاَ�ٰٓ ﴿رسول خدا خداوند خداوند فرمود:  یو گفت: ا ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �   َما

ُ
ّ�َِكۖ  مِن َك إَِ�ۡ  نزَِل أ  رَّ

 ].٦٧: ة[المائد ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن

ی خداوند را شنید، گفت: شترم را بخوابانید، قسم به خداوند  پس هنگامی که پیامبر این فرموده

ی داستان  ... سپس بقیهام  خورم تا زمانی که رسالت پروردگارم را تبلیغ نکرده از این مکان تکان نمی

 . ٣غدیر را ذکر کرد

الخطاب نیز ناشناخته  هیچ شرح حالی نیافتم و ابن أبی» دوریستی«و » زیادی«گویم: برای  می

 سخن گفتیم.  ٤است
ً
 و در مورد ابن سنان و زراره قبال

: طبرسی: ابوحمد مهدی بن نزار حسینی گفت: ابوقاسم عبیدالله بن عبدالله روایت چهل و ششم

حسکانی گفت: ابوعبدالله شیرازی گفت: ابوبکر جرجانی گفت: ابو احمد بصری گفت: احمدبن عمار 

                                           
 ). ۲/۵۵: (من الیحضره الفقیه)، ۱۷/۲۸۲: (معجم الخوئی -١

 ). ۱۱/۳۷۸: (معجم الخوئی -٢

 ). ۳۷/۱۶۵: (البحار)، ۱۰: (جامع األخبار -٣

 ). ۱۶۶: ترجمه (الکشی)، ۵/۱۷۷: (معجم الخوئی -٤
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سعید  هارون عبدی و او از ابی بن ربیع از ابی بن خالد گفت: یحیی بن عبدالحمید حمانی گفت: قیس

نازل شد گفت:   ] بر پیامبر٦٧سعید گفت: زمانی که آیه [مائده /  کند که ابی روایت می  خدری

خداوند چه قدر بزرگ است بر کامل کردن دین و تمام کردن نعمت و رضایت پروردگار نسبت به 

  .١بن ابیطالب و گفت: هر کسی که من سرپرست او هستم ... تا آخر حدیث رسالت من و والیت علی

ی  م: در مورد مجهول و ضعیف بودن حمانی، ابن ربیع و عبدی بحث شد و بر بقیهگوی می

 راویان حدیث اطالع پیدا نکردم. 

  حرب حسینی مرعشی : طبرسی: سید عالم، عابد ابوجعفر مهدی بن ابیروایت چهل و هفتم

 د پدریخ سعیاز ش  یجعفر محّمد بن حسن طوس ید أبیخ سعیگفت: شیخ ابوعلی حسن بم ش

س الله روحه و او از جماعت از اب
ّ

هارون بن موسی تلعکبری خبر دادند  ابی محمد  یأبو جعفر قد

که گفت: ابوعلی محمدبن همام گفت: علی سوری گفت: ابومحمد علوی که از اوالد افطس و از 

بن عمیره و  صالحین بود گفت: محمدبن موسی همدانی گفت: محمدبن خالد طیالسی گفت: سیف

جعفر محمدبن  بن سمعان و او از علقمه بن محمد حضرمی و او از ابی عقبه هر دو از قیسبن  صالح

ش از ده صفحه بود ذکر کرد که در یعلی خبر دادند که گفت: ... سپس روایت بسیار طوالنی را که ب

ت یواقع بیشتر از روایتی بود که در مقدمه این استدالل ذکر کردیم، اما چیزی که برای ما حائز اهم

میرانم  گفت: همانا من هیچ پیامبری را نمی  ن که گفت: جبرئیل از طرف خداوند به پیامبریاست ا

و اطاعت از  یروید و دین خودم حجتم و اتمام نعمتم بر خلق با پیمگر بعد از تکمیل کردن توح

شت و من، و دشمنی با دشمنانم. همانا من زمین را بدون ولی و سرپرستی باقی نخواهم گذا یولی

کنم تا برای من اتمام حجتی بر بندگانم باشد، پس امروز دینتان را  برای آن ولی و قّیم انتخاب می

برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما کامل کردم و راضی شدم که اسالم دینتان باشد و با والیت و 

و از اهل تفرقه ترسید  از قوم خود  که گفت: پس پیامبری من ... تا این سرپرستی دوست و نماینده

که تفرقه ایجاد کنند و به سوی جاهلیت برگردند، و آن را بخاطر دشمنی و بغضی که نسبت به علی 

داشتند دانست، و از جبرئیل خواست که پروردگارش او را از شر مردم مصون نماید و منتظر شد تا 

که به مسجد خیف کرد تا این جبرئیل خبر مصون بودنش را از طرف خداوند بیاورد، و جبرئیل درنگ

رسید. سپس جبرئیل نزدش آمد و به او امر کرد که به عهدش وفا کند و علی را به پیشوایی مردم 

او هدایت شوند و خبر مصون بودنش را از طرف خداوند برای او  یمنصوب کند، تا مردم به وسیله

                                           
 ). ۲/۱۱۹: (إثبات الهداة)، ۱/۴۳۵: (البرهان)، ۵/۲۰۱: (انمیزـال)، ۳۷/۲۴۸: (البحار)، ۳/۲۴۶: (مجمع البیان -١
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 به او امر الغمیم که بین مکه و مدینه است رسید و دو نیاورد تا به کراع
ً
باره جبرئیل به چیزهایی که قبال

کرده بود، فرمان داد، بدون هیچ عصمت و مصونیتی از طرف خداوند، سپس گفت: ای جبرئیل 

ام را قبول  گویم مرا تکذیب کنند و گفته ترسم که مردم در مورد آنچه که می همانا من از این می

که پنج  یه سه مایل قبل از جحفه است رسید، زماننکنند، سپس به راه افتاد و وقتی که به غدیر خم ک

ساعت از روز گذشته بود جبرئیل با سرزنش و نکوهش و خبر مصونیت از شر مردم نزد او آمد و 

چه را که از سوی گوید: ای پیامبر آن فرستد و به تو می گفت: ای محمد خداوند بر تو درود می

ن صورت رسالت خداوند را به مردم یر ایکن، در غ پروردگارت در مورد علی بر تو نازل شده تبلیغ

ت (اصحاب) در یدارد، در حالی که مقدمه جمع ای، و خداوند تو را از شر مردم مصون می نرسانده

اند به عقب برگرداند و کسانی را که در عقب  جحفه بود و به او امر کرد که کسانی که جلو افتاده

تا علی را به عنوان پیشوایی برای مردم منصوب کند، و آن بودند در این مکان (غدیر خم) نگه دارد

 . ١چه را که خداوند در مورد علی نازل کرد به مردم برساند ... الی آخر حدیث

ادآور شده ی، چوم ٢نیاز کرد گویم: محقق کتاب االحتجاج  ما را از بررسی سند این روایت بی می

مانند طیالسی و  ییها ح حالی ندارد، و یا ناشناختهکه در آن کسانی مانند سوری و ابن سمعان که شر

 در مورد او بحث شد، در سند حدیث هستند.
ً
 حضرمی، و افراد ضعیفی چون همدانی که قبال

 اما بعضی چیزها را ذکر نکرد که عبارتند از اینکه: 

اند بن عقبه گفته ابن غضائری و ابن داود و غیر آن دو را ذکر نکرد که در مورد صالح یالف: گفته 

ر قابل قبول یات منکر و غیاهل غلو و تعصب و بسیار دروغگو است و احادیثش فاقد اعتبار و روا

 . ٣دارد

گونه که خوئی اظهار داشته اش ابا محمد علوی است آنست که کنیهین ییحیب: پسر أفطس آن 

 آن مرد مجهول ،٤ستندیطبقه نیک است، چون آن دو در 
ً
الحال و ناشناخته است و مورد  و ظاهرا

 اعتماد بودن او نزد طبرسی ارزشی ندارد. 

                                           
 ). ۱/۵۳: (الصافی)، ۱/۴۴۳: (البرهان)، ۵/۲۰۰: (المیزان)، ۱/۶۵۴: (نور الثقلین)، ۳۷/۲۰۱: (البحار)، ۵۵: (االحتجاج -١

 ). الحاشیة)، (۵۵: (االحتجاج -٢

 ). ۲۵۰)، رجال ابن داود: (۳/۲۰۶: (مجمع الرجال)، ۹/۷۸: (معجم الخوئی -٣

 ). ۲۲/۴۱: (معجم الخوئی -٤
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: محمدبن عباس از محمدبن قاسم و او از عبیدبن سالم و او از جعفر بن روایت چهل و هشتم

کند که گفت: ... و  سی مشرقانی روایت میمو بن اسماعیل و او از ابی عبدالله محمدی و او از حسن

 . ١ی تبلیغ در غدیر ذکر کرد روایتی را در مورد نزول آیه

گویم: اگر منظور از عبیدبن سالم عجلی است، پس ناشناخته است، و اگر منظور غیر آن  می

ست آن محمدی ی. و به طور مشخص ن٢باشد برای نامی غیر از او هیچ شرح حالی وجود ندارد

 بن افطس و مشرقانی هم شرح حالی نیافتم.  و در مورد حسن ٣ستیک

: حلی، مظفر بن جعفر بن حسین از محمدبن معمر از حمدان المعافی از روایت چهل و نهم

کند که گفت: ... سپس روایتی  بن موسی الرضا و او از پدرش و پدرش از پدربزرگش روایت می علی

 . ٤ی غدیر روایت کرد هی تبلیغ دربار طویل را در مورد نزول آیه

و  ٥اش نیافتم همچنین ابن معمر گویم: برای مظفربن جعفربن حسین شرح حالی از زندگی می

 . ٦معافی ناشناخته هستند

ن بخش روایاتی است که شیعه در مورد اثبات نزول دو آیه تبلیغ و تکمیل کردن دین یاین بزرگتر

اند را که تا قرن ششم نوشته یهای ات کتابیاز آن روااطالع  یاند که براخم داشت وارد کردهدر غدیر

زنند هیچ یک یات میعه که دم از متواتر بودن آن روایش یدیدیم بر خالف ادعا یم، ولیاکرده یبررس

 ها صحیح نبودند.  از آن روایت

دهند که صحیح باشد بدون اینیت را به ما نشان میروایک ا شیعه حد أقل یدانستم آ کاش می 

 یر قابل اعتبار را روایات منکر و غیهای دیگرشان روا آن در کتاب یراو که
ً
ت نکرده باشد؟، یا اصال

ف آن را ساخته و پرداختهک ن موضوع وحشتنایدر مورد ا
ّ
ت یروایک اند که واضح است با تکل

ن یمانند ااند کنند، که معلوم است متناسب با اهدافشان آن را جعل کرده یمستند معتبر را به ما معرف

هم که در  یت قرار دارند بر گردند و کسانیکه را مقدمه جمع یکسان«اند: قسمت از قصه که گفته

آن روز چنان گرم «اند: که گفتهنین که ایا ای، »آخر هستند حبس شوند و اجازه حرکت نداشته باشند

                                           
 ). ۴/۸۳: (البرهان)، ۳۶/۱۵۲)، (۲۳/۳۶۲: (البحار)، ۲۷۴: (کنز جامع الفوائد -١

 ). ۲۴۰: (الطوسی)، ۱۱/۵۳: (معجم الخوئی -٢

 ). ۱/۱۵۳: (جامع الرواة)، ۴/۷۶: (معجم الخوئی -٣

 ). ۳۷/۳۲۵: (البحار)، ۱۳۱: (الیقین -٤

 ).۵/۲۷۹)، مجمع الرجال: (۵۰۰: (ی)، الطوس۱۷/۳۰: (یمعجم الخوئ -٥

 ).۱/۲۷۸)، جامع الرواة: (۲/۲۳۳)، مجمع الرجال: (۱/۳۳۱: (ی)، النجاش۶/۲۵۱: (یمعجم الخوئ -٦
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، »دادیر پا قرار میزرا  یگذاشت و قسمتیسر م یش را رویاز قبا یبود که از شدت گرما مرد قسمت

بن ثابت اشعار معروفی در این باره  اند. و اینکه حسان تا آخر آنچه که اوهام خود آن بافته و ساخته

اند که این روایات با این  کرده  کنند. یا گمان سروده است. و مسائلی دیگر که مردم را دچار اشتباه می

دنیا قبول و جزو مسلمات است و اینکه کتب کنند نزد تمام مسلمانان  تفاصیل که شیعه گمان می

ان سند و توضیح و ید کردن و بییای به فرق تأ اهل سنت لبریز از این روایات است بدون اینکه اشاره

های که اهل سنت  تفسیر داشته باشند چنانکه بیان کردیم. و بدون بیان و توضیح اینکه تمام روایات

وایات با تألیفشان است و ضرورت ندارد که به آنچه در آورند تنها بخاطر ارتباط و تناسب ر می

آورند باور داشته باشند، و علت اصلی آوردن روایات با سندهایشان توسط مؤرخان و  تألیفشان می

گویند: هر کس سند را ذکر کرد  محدثان مسلمان اعم از شیعه و سنی به خاطر این اصل است که می

و محقق باید بعد از بررسی اسناد این روایات، صحت و  خود را تبرئه ساخته است. و پژوهشگر

 شود. م گفتهیچه در مقدمه وارد کردجه، آنیدرستی آنها را آشکار کند، تا در نت

اند،  رش سیاه کرده یا برایش سیاه کردهیای کاش امینی که این همه صفحات را در باره غد 

 یک ان مییما ب یر را برایات غدید روایت و ارزش ذکر اسانیاهم
ً
کرد که اگر جمع شوند معموال

 رد.یگیمجلد و یا بیشتر از اصل کتابش را در برم

گاه  که امثال او در علم رجال (شناخت راویان) داشته یفاتیو ای کاش ما را از تمام تأل  اند آ

 . ١اند کرد که بیشتر از صد تألیف بوده یآورکه آقا بزرگ تهرانی اقدام به جمعنیساخت، تا ا می

که نیاند ااند اگر مسأله به همین سادگی است که امینی و امثال او نقل کرده پس چرا تألیف شده

امینی و  ینیبیبدون صحت و درستی روایات را بیان کنند، مگر با عقیده آنها در تعارض باشد. م

بدون اینکه صحت  کند، پردازند که عقایدشان را تأیید مییم یاتیخته به نقل روایامثال او افسار گس

هر جا روایت با معتقدات آنها تعارض داشته باشد پژوهش و تحقیق و  یو ثبوت آن را بیان کنند، ول

هاست نه آن ینفسان یدارد هوایشان را به آن کار وامیتنها چیزی که ا یشود، ول بررسی شروع می

 دهنده فقط خداست.  که در جستجوی حق باشند. یاریاین

کنند، و دیدی که هیچ یک از یا را با وضع روایاتی آشنا ساختیم که شیعه ادعا مبهر حال ما شم

ُرق و باشند چه رسد به این های که خودشان روایت کرده صحیح و درست نمی ها با راهآن
ُ

که با ط

 ح باشد!.یار روایات مخالفانشان صحیمع

                                           
 . الرجالانظر:  الذریعة إلی تصانیف الشیعه، ثم جمعها فی کتاب مستقل أسماه: مصفی المقال فی مصنفی علم  -١
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 ُكنُْت  َمنْ «م که فرموده: یان کردیرا ب یدر مورد عل ات صحیح و ثابت از رسول خدایو روا
او هستم  یهر کس من دوست و موال«. »اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوالُه، َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ 

ا دوست بدار هر کس را که او را دوست دارد، و دشمن بدار هر کس یاوست، خدا یهم دوست و موال یعل

 کنند.  ها بعضی دیگر را تقویت می ن که بعضییدیگر نزدیک به ا و الفاظی »را با او دشمن است

 نقد روش استدالل به روایات صحیح در موضوع غدیر
استدالل با آن  یح در مورد مسئله غدیر و شیوهیت صحیهنگامی که مطالب قبلی را فهمیدید، به روا

درباره پندار شیعه نسبت به نزول دو آیه شریفه  یام. اما قبل از آن بد نیست تعلیق سادهیپردازیم

 (تبلیغ و اکمال) در داستان غدیر داشته باشیم. 

از ایشان نگهبانی  ) یاران پیامبریهایشان ثابت کردند که(دوران گویم: شیعه در کتاب می

 ن آیه را نازل کرد و فرمود: ین خداوند ایدادند، بنابرا می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ  لرَُّسوُل ٱ � ٓ  غۡ بَّل نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ة[المائد ﴾رَّ

خداوند به او خبر داد که او را از گزند مردم نگه  یکرد وقتک ن از قرار دادن نگهبان را تریبنابرا 

ُ ٱوَ ﴿ دارد و فرمود:  می  ].٦٧: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

دادند از جمله سعد و  یارانش که از او نگهبانی میدر روایتی دیگر آمده که به آن دسته از 

د چون خداوند سبحان من را از گزند مردم یفرمود: به منازل و محل سکونت خود برو بحذیفه

 ن. یه ای. و روایاتی دیگر شب١حفظ کرد

ن است، یاند انقل کرده  هایشان با سند صحیح از پیامبر چه اهل سنت در کتابتمام آن

» تکمیل دین«در مدینه نازل شده جز آیه  -باشند که این دو آیه از آن می-سوره مائده  کنم اضافه می

باشد. و این آیه تکمیل دین در  ، و این صحیح می٢اند که شیعه هم در تفاسیرشان این را ثابت کرده

 . ٣اند روز عرفه نازل شد، چنانکه با نقل صحیح ثابت شده و شیعه نیز قبول کرده

                                           
 ). ۲۲/۲۴۹)، (۱۶/۲۵۷: (البحار)، ۱/۱۳۱تفسیر فرات: ( -١

: البرهان)، ۲/۵: (تفسیر الصافی)، ۳/۵: (التفسیر الکاشف)، ۳/۲۳۱: (مجمع البیان)، ۱/۳۵۵: (جوامع الجامع -٢

 ). ۵/۱۵۶: (تفسیر المیزان)، ۱/۳۴۰(

-۳۷/۱۳۸)، (۳۶/۱۳۳)، (۷/۲۳۶: (رالبحا)، ۶۵۱-۵۸۹-۱/۵۸۸: (نور الثقلین)، ۲۹۰-۱/۱۹۹: (الکافی -٣

: التفسیر الکاشف)، ۴۴۴  ۱/۳۵: (البرهان)، ۱/۳۲۲: (العیاشی)، ۱۲۰-۱/۱۱۹)، فرات: (۵۸/۳۶۸)، (۱۷۳

 ). ۲/۲۳۱(مجمع البیان: )، ۱۹۷-۱۹۵-۵/۱۷۰: (المیزان)، ۳/۵-۱۳(
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از قرآن نازل  یاچ آیهیالحجه است ه ن شد که در روز غدیر که هیجدهم ذیت روشیپس برا

 استدالل کافی است.  ینشده است و این همه آشفتگی برا

چه در مورد آیه اکمال دین در که آنبرد که حکم کنیم به این ن این ما را به سوی این مییهمچن

 باشد. کان دین میضه رکن حج است که آخرین اریروز عرفه بود تنها بیان فر

بله، بعضی از مسائل حالل و حرام بعد از این آیه نازل شدند و سخن اصلی اینجا درباره ارکان  

 اش گفتهباشد. این یعنی مسئله غدیر و آنچه در باره اسالم می
ً
اند از ارکان اسالم نبوده است. و بعدا

 ند) درست است.یگویعه مین (که شید که خالف ایفهم یخواه

اند) ارکان اسالم بوسیله رکن حج و نزول که (گفتهعه است در اینیشکالی دیگر که متوجه شو ا

ن مستلزم اختصاص زمانی است، چون کامل کردن همراه با ذکر روز یآیه اکمال که کامل شد، و ا

 د: یفرمایوم) آمده است و می(ال

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۳: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

الحجه است و نه روز  یعنی روزی که دین در آن تکمیل شده تنها روز عرفه بوده و آن روز نهم ذی

 باشد.  الحجه می غدیر که روز هیجدهم از ذی

هستند، و برای رد آن آشکارا خود را به تکلف  یروشن یگویم: شیعه در این اشکال در آشفتگ می

 ی مائده که آیه:  یز است که خداوند بخش عمده سورهگوید: جا اندازند. از جمله یکی از آنها می می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
در آن است نازل کرده باشد و همراه این  ].٣: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

آیه والیت را نازل هم نازل شده باشد، و تمام این کارها در روز عرفه اتفاق افتاده باشد، سپس بخش، 

ای را تالوت نمود که بر  ابالغ والیت را تا غدیر به تأخیر انداخته باشد چون در روز عرفه آیه  پیامبر

 . ١والیت داللت دارد

چه که خداوند بر بندگانش و قبل از این روایت به باقر نسبت دادند که در حدیث طوالنی درباره آن

 جا خدا آیه: عه در عرفه بود، آنها در روز جمفرض نموده، پس والیت را نازل نمود، و تمام این

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 ].۳: ة[المائد ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 .٢بن ابیطالب بوده است را نازل کرد که در حالی که تکمیل دین بوسیله والیت علی

                                           
 ). ۵/۱۹۶: (میزانـال -١

)، ۱/۵۲: (الصافی)، ۱/۴۸۸: (البرهان)، ۵۸/۳۶۸( :البحار)، ۶۵۱-۱/۵۸۸: (نور الثقلین)، ۱/۲۹۰: (الکافی -٢

 ). ۱/۴۴۳: (إثبات الهداة
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الحجه نازل شده است، پس  ن روایت تصریح شده که این آیه در نهم ذییبینید که در ا تو می 

الحجه روز غدیر خم نازل شده است. و بعضی در رد  کنند در هیجدهم ذی گمان میچطور شیعه 

اند شاید عرفه در اینجا به ضمه عین خوانده شود که در این صورت شامل سیزده  این روایت گفته

. آنها معذورند که متوسل به ١های نزدیک غدیر خم باشد شود بعید نیست که یکی از مکان مکان می

 اند.شده ین روایات دچار آشفتگیشوند چون با اهات یتوجاین

ای که بر کامل شدن دین داللت دارد و در روزی  دانم چطور ممکن است آیه عالوه بر این نمی 

کردند و تعدادشان یم یهمراه  عظیم که پیامبر ییباشد در آن گردهما مشخص که روز عرفه می

د و بیست هزار نفر، و در روایتی دیگر یکصد و نود هزار نفر، و در روایتی دیگر یکص یتیدر روا

 . ٢بیست و چهار هزار نفر روایت شده است، و روایات دیگر نیز در این مورد هستند

که ن است، و بعد از ذکر کلیات دین اسالم، چنانیو بعد از بیان مناسک حج که آخرین ارکان د

أال هل بلغت، «فرماید:  ر حالی که میآمده است، د الوداع حجةبه اتفاق تمام مسلمانان در خطبه 

فرماید:  گویند: بله، بعد می آیا ابالغ کردم؟ آیا ابالغ کردم؟ پس حاضران می »أال هل بلغت؟

 هر  خدایا شاهد و گواه باش، و به حاضران دستور می
ً
دهد که پیام را به افراد غایب برسانند، و عمال

 دانم ابهام در کجاست؟  ست. نمیچه بدان مأمور بوده در آن روز حاصل شده اآن

آن را تا غدیر   گوید: امر والیت در روز عرفه نازل شده، سپس پیامبر آید و می چگونه کسی می

ن مسأله ممکن یجحفه واقع شده است. (ا یخم به تأخیر که در فاصله ده فرسخی مدینه و چهار میل

را به جا آوردند در روز غدیر همراه ضه حج یفر  که همراه پیامبر یست) زیرا بخش عمده کسانین

نبودند، چون اهل مکه در مکه ماندند، و اهل طائف و یمن و صحرانشینان نزدیک مکه به   پیامبر

بودند که   وطنشان بازگشتند، و تنها اهل مدینه و جاهای نزدیک مدینه در خدمت حضرت رسول

ه در روز عرفه همراهش بودند چنانکه عه از تعداد یکصد و بیست چهار هزار نفر کیطبق روایات ش

گذشت، حدود دوازده هزار نفر و به روایتی دیگر ده هزار نفر یا به روایتی از باقر هزار و سیصد نفر 

مأمور به   روز غدیر داده از جمله مسائلی نبوده که پیامبر ی. پس روشن شد که ماجرا٣اندبوده

                                           
 ). ۵۸/۳۷۱: (البحار -١

 ). ۲/۱۳۹: (إثبات الهداة)، ۱۹: (إثبات الوصیة)، ۱/۹: (الغدیر -٢

-۱/۴۸۵: (البرهان)، ۱۰: (جامع األخبار)، ۱۹۳-۱۶۵-۱۵۸-۱۴۰-۳۷/۱۳۹: (البحار)، ۳۶۱-۱/۳۵۸: (تفسیر العیاشی -٣

 ). ۳/۲۶: (المناقب)، ۲/۵۱۶)، تفسیر فرات: (۱۳/۵۴۴)، (۱۷۰-۲/۱۳۹: (إثبات الهداة)، ۴۸۹
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 یز نبوده در آن ذکریابالغ کرد که جا الوداع حجةه در تبلیغ آن بوده است، و مانند مسائلی نبوده ک

که زمانی که رسالت نین که فرمود: آیا ابالغ کردم؟ دلیل روشنی است بر ایان آورد، و ایبه م یاز عل

که آیه تبلیغ قبل از روز عرفه را ابالغ کند خداوند امنیت او را تضمین نموده، و داللت دارد بر این

م نداشته که نیازمند حمایت باشد، بلکه یاز کسی ب  غدیرخم، زیرا پیامبر نازل شده چه رسد به

تمام مسلمانانی که در خدمت ایشان بودند مطیع او بودند و در میانشان کافر وجود نداشته است، و 

را داشته   وجود نداشته که توان جنگ با پیامبر یاز منافقانی که نفاقشان را پنهان کرده بودند کس

 ده باشد، چنانکه در این موضوع گفته شد.یاز او ترس  باشد یا پیامبر

های شیعه مملو از حماسه و شجاعت حضرت  ن که از یکطرف کتابیار جالب توجه اینکته بس

 به بیشتر آنها اشاره کردیم. بر  در مسئله ابالغ والیت علی به قومش می  رسول
ً
باشد، که قبال

بینیم  دهند که همان چیزی است که ما می هایشان خبر می چنانکه روایت خالف خواست الهی

 واژگون شده است و این شجاعت به خوف و ترس تبدیل شده است، از جمله این روایت
ً
 ها: کامال

 اند که در مورد آیه:  چه به باقر نسبت دادهآن 

ٰ  ۡ�َ �َ  َتغِ �ۡ ٱوَ  بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َهرۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿  ].۱۱۰[اإلسراء:  ﴾َسبِيٗ�  لَِك َ�

 .»ریش گیپ یان آن دو راهیا آهسته مخوان، و بلکه مینمازت را بلند «
دهیم،  چه را سبب احترام توست را آشکار مکن تا به تو دستور میگفته: یعنی والیت علی و آن

 ن قسمت که فرموده:یاما ا

ٰ  َ�ۡ�َ  َتغِ �ۡ ٱوَ ﴿  ].۱۱۰[اإلسراء:  ﴾َسبِيٗ�  لَِك َ�

یعنی از من درخواست کن تا اجازه آشکار کردن والیت علی را به تو بدهم، پس روز غدیر به او 

خدا هر کس من موالی او هستم پس علی موالی اوست، «اجازه آشکار کردن آن را داد، پس فرمود: 

 .١»علی عداوت دارند خدایا دوست باش با کسانی که علی را دوست دارند و دشمن باش با کسانی که با

خواسته والیت علی را ابالغ یحدود ده سال قبل از غدیر م  بینید که به گمان شیعه پیامبر می 

(و قبل از هجرت به های مکی است کند چون سوره اسراء که آیه مذکور در آن قرار دارد جزو سوره

عام به ذکر فضائل علی  ء در روز عرفه در میان مال  پیامبربینیم  بلکه می نه نازل شده)،یمد

من «فرمود:   کنند پیامبر پردازد بدون اینکه از کسی بیمی داشته باشد. چنانکه شیعه روایت می می

                                           
 ). ۳/۲۳۵: (نور الثقلین)، ۱۷۱-۳۶/۱۰۶: (البحار)، ۲/۴۵۴: (البرهان)، ۲/۳۴۲: (العیاشی -١
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فرستاده خدا به سوی شما هستم از قومم بیمی ندارم و نسبت به خویشاوندان تعصبی ندارم این 

که علی را در زمان حیات من و  دهد که سعادتمند واقعی کسی است جبرئیل است که به من خبر می

 . ١بعد از حیاتم دوست داشته باشد

آور است که شیعه در حالی که قائل به  تا روز غدیر متردد بوده، شگفت  گویند پیامبر سپس می

گاهی  که خالل آیه تطهیر بیان کردیم، و هر چند گاه یو امامان هستند با صورت  عصمت پیامبر

کنند که تا سر حد مرگ  با این نوع عصمت منافات دارد چنان تالش می برای رد تمام چیزهایی که

اندازند، و ترس  بینیم هستی خود را برای اثبات خالف آن به خطر می جا میروند، اما این پیش می

 شان است.  کنند فقط بخاطر این است که در راستای خدمت به اعتقاد را اثبات می  رسول خدا

در   امبرین مسئله را رد کرده باشد که حاکی از آن است که پییچ کس از آنان اام ه تا به حال ندیده

که  یهایشان بطور غ یکی از امور شرعی را تا زمان پراکنده شدن مردم از اطرافش و برگشتن به وطنیتبل

ف کرده باشد، و جبرئیل پست سر هم فرود 
ّ
آید و دستور به تبلیغ  جز تعداد کمی همراهش نباشند تخل

تردید داشته باشد تا کار بجایی برسد که مستحق تهدید و خشم خدا واقع   دهد، و پیامبر رسالت 

 دستور را اجرا به گمان شیعه چنانکه گذشت فرمود: تهدید بعد از وعید   که پیامبرشود، تا این
ً
، قطعا

 کنم اگر من را متهم و تکذیب کردند بر من آسانتر است از عقوبت دنیا و آخرت.  می

ایم این خالف را رد کرده باشد متضاد با عصمت است، بلکه عکس آن را مشاهده  کسی ندیده

بحث مناسبت  نیاند که بعضی از آنها با ا زیادی در تأیید این مطلب ساخته  را روایاتیکنیم، ز می

 ندارد، بلکه به گمان شیعه مسئله کتمان والیت از ابتدای دعوت در کار بوده است.

 نازل شد:   اند که گفت: زمانی که این آیه بر پیامبرروایت کرده   از جمله این روایات: از علی 

نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 . »و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسانک خود را (از شریک شاوندان نزدیخو«

مرا خواست و گفت: ای علی، خداوند دستور داده که خویشاوندان نزدیک خود را   رسول خدا

دانم هر زمانی که آنها را برای این کار فراخوانم  هشدار دهم، و من تاب و تحمل این را ندارم، می

کنند، به همین خاطر من سکوت اختیار کردم تا زمانی که جبرئیل پیش من آمد و  مخالفت می

 . ٢دهد ای ابالغ نکنی پروردگارت عذابت می اگر آنچه بدان مأمور شده گفت: ای محمد!

                                           
 ). ۲۸۴-۲۷۶-۳۹/۱۵۲:س (البحار)، ۱۸۲: (مصطفیـال ةبشار -١

 ). ۳۸/۲۲۳)، (۱۸/۱۹۱: (البحار)، ۱/۳۰۱ر فرات: ()، تفسی۲۰: (أمالی الطوسی -٢
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 و از جابر جعفی روایت شده گفت: تالوت کردم نزد ابوجعفر آیه: 

 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿
َ
  .]۱۲۸عمران:  [آل ﴾ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

 .»ستیاز کار در دست تو ن یزیچ«
اوست. و  در دستاوست،  دستدر اوست،  کار در دستبخدا سوگند به خدا،  یگفت: آر

  دهم، سپس بیان کرد که خداوند به پیامبر آنطور نیست که هر جا باشد، اما من به تو خبر می

او به دشمنی قوم خود و شناختی که از آنها داشت فکر  یدستور داد که والیت علی را آشکار کند، ول

ه ناراحت بود، پس خداوند به او خبر و از مسئل آمد هم به دلش  ی که گفت: پیامبریکرد تا جایم

 . ١ستین کار در دست او نیداد که ا

نازل شد و ایشان گفتند: ای   ن روایات: جبرئیل برای ابالغ والیت علی بر رسولیو از جمله ا

ترسم. و در روایتی گریست، و جبرئیل به او گفت: تو را چه  های قوم می جبرئیل از پراکنده شدن قلب

داند از دست قریش  جبرئیل، اما خدا می یای محمد؟ آیا از امر خداوند ناراحتی؟ گفت: نه ا  شده

که مرا امر به جهاد فرمود: و از آسمان نیا ادم چون رسالتم را تصدیق نکردند تیکش یتیچه آزار و اذ

نمایند؟  علی بعد از مرا قبول می ینیبرایم سپاهیانی نازل کرد، و مرا یاری نمود، پس چگونه جانش

 َك إَِ�ۡ  يُوَ�ٰٓ  َما َض َ�عۡ  تَارُِكۢ  فَلََعلََّك ﴿جبرئیل از منصرف شد، سپس این آیه را بر او نازل شد: 
 ٓ ل یشود (از قب یم یرا که به تو وح یزهائیاز چ یچه بسا تو برخ« .٢]12[هود:  ﴾ُركَ َصدۡ  ۦبِهِ  �ِقُۢ وََضا

 .»؟ یغ) آن (به مشرکان) دلتنگ و ناراحت شویو از (تبل یشان است) فروگذارین ایدروغ ینکوهش معبودها
 از مردم ترسید.اند که گفت: این را تبلیغ ننمود و در رابطه با مسئله غدیر از باقر نقل کرده در روایتیو 

 . ٣از گفتن آن در حضور مردم امتناع نمود  : رسول خدادر روایتی دیگرو  

بلکه و آن را جزو دعاهای روز غدیر قرار دادند: هنگامی که در آن مورد از صادق روایت کردند و 

را از ر مؤمنان یت امیکه وال یامبر) فرمان دادیا) به او (پیند: (خدایگویم یی طوالنیکه در دعا

                                           
: الصافی)، ۳/۵۳۱: (إثبات الهداة)، ۲۵/۳۳۷)، (۱۲-۱۷/۱۱: (البحار)، ۱/۳۱۴: (البرهان)، ۱/۲۲۰: (العیاشی -١

)۱/۲۹۶ .( 

 ). ۳/۵۴۶: (إثبات الهداة)، ۲/۱۳۵)، البرهان: (۲/۱۰۳: (تفسیر العیاشی -٢

)، ۱/۳۶۱: (العیاشی)، ۲/۴۵۰)، (۱/۱۳۱)، فرات: (۱۷۰-۱۵۱-۱۴۰-۳۷/۱۲۷)، (۳۵/۲۸۲: (البحار -٣

 ). ۵۴۶-۳/۵۴۴)، (۲/۱۶۴: (إثبات الهداة)، ۲/۱۴۵)، (۱/۴۸۹: (البرهان)، ۲/۱۰۳(
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را ابالغ نکند بر او  یت علیکه اگر وال یو هشدار داد یجانب تو ابالغ کند و را برحذر داشت

 ....تا آخر.١یشوین میخشمگ

جا که روایت نمودهبه ابالغ آن دستور عالقمند بود، آن  امبریش از پیابلیس ب یبلکه گفتند نوه

حضرت فرمود: تو کیستی؟ گفت: من هام بن س نزد آن حضرت آمد و به او سالم کرد، یاند نوه ابل

هیم بن القیس بن ابلیس هستم، فرمود: بین تو و ابلیس دو پدر هستند؟ گفت: آری ای رسول خدا!. 

از هام حاجتش را پرسید؟ هام گفت: حاجتم این است   در آن مورد طوالنی حرف زدند و رسول

 . و غیر آن. ٢که به امتت امر کنی که با فرمان وصی تو محالفت نکنند

که  ید و ترس از مردم انجام داده درحالیها با تردهمه این  امبریکنند که پ پس چگونه اقرار می

 او کسی است که این آیه در بر او نازل شده: 

ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ ﴿ َحقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  .]۳۷[األحزاب:  ﴾هُ َشٮ

 . »یکه خداوند سزاوارتر است که از او بترس ی، در حالیدیترس یو از مردم م«

عه در ابالغ یش یجا به ادعانیکه در ا یای مباح بر او نازل شد، درحال ه در رابطه مسألهین آیو ا

 د داشته است. ین ارکان دین ترس وتردییکی از بزرگتر

شود، صادر † ز است خطا از انبیایاز مسلمانان که معتقدند جا ی: کسانجالب یانکته

از طرف خداوند، بر   یا ابالغ ایشان یمنظورشان خطا در امور بشری است نه در امور تشریع

گویند: أئمه معصومند و از هر  و امامان می † خالف اعتقاد شیعه که در مورد عصمت انبیا

شان یخدا در آنچه بدشوند، نه صغیره و نه چه کبیره، از ینم یچ گناهیناپاکی پاک شده و مرتکب ه

، و اند دهند که بدان مأمور شده یرا انجام م یزیکنند، و همان چ ینم یدستور داده است نافرمان

ن عصمت را مربوط به یشان نسبت داده است، و ایکسی که عصمت را از آنان نفی کند جهل را به ا

روند یت خدا مکه به مالقا یدانند، بلکه از وقت والدت تا وقتیقبل از امامت و نبوت و بعد از آن م

اشتباه در  ینه عمدی و نه از روی فراموشی، و نه از رو یچ گناهیدانند، پس هیشان را معصوم میا

 یبحث آن گذشت، ولو  اند،ن مورد گفتهیچه در اشود، تا آخر آن شان واقع نمییا سهو از ایل یتأو

را به آنها دادند و این از جانب پوشی کردند و جواز گناه  دند چشمچه گفتند و بنا نمودیدی از کل آن

 ها دارند. نیتبلیغی است، و از عجایب تناقضات شیعه است که بسیا از ا

                                           
 ). ۴۷۶: (اإلقبال)، ۹۸/۳۰۴: (البحار -١

 ). ۲۸: (البصائر)، ۴۱: (الروضة)، ۶۳/۱۰۰)، (۳۸/۵۴: (البحار -٢
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گونه که و همان ینیبیگونه که مدم و استدالل اینجا همانیگرییعنی آیه تبلیغ برم -به موضوع

ر است، و ذکر ینازل شده عام و فراگ یزهایآیه در باره همه چ یم فقط به قرآن است، و معنایذکر کرد

ت یکند استدالل به خبر و روا جا به آن استدالل میچه شیعه در اینچیز معین در آن نیست، و آن

 چیزی ذکر نشده است.  است نه به قرآن، زیرا در قرآن در رابطه علی

بات نزول آیه در این که  یقین هر چه در اثنیبا وجود ا -و اگر بعضی از آنها این را نیز بفهمند 

در آیه بوده ولی حذف  گویند: اسم علی می -که دیدید آنچنان-اند نادرست است مقام وارد کرده

از آن تحریف شده، از  یاست: و اما موارد اش گفته شده. از از جمله: قمی صاحب تفسیر در مقدمه

 ]وإن مل تفعل فام بلغت رسالته يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يف عيل[ه: ین آیجمله ا

ای فرستاده خدا هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده در مورد علی برسان و اگر «ترجمه: 

 .١»ای چنین نکنی رسالت خدا را نرسانده

نمودیم:  قرائت می  عبدالله که گفت: ما در عهد رسول ن از زراو روایت شده از ابییهمچن  

مؤمنني، فإن مل تفعل فام بلغت ـبلع ما أنزل إليك من ربك أن علياً موىل اليا أهيا الرسول [

ای رسول خدا هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو « . ترجمه:٢]رسالته، واهللا يعصمك من الناس

و ای،  نازل شده است که علی ولی مؤمنان است را برسان و اگر چنین نکنی رسالت خدا را نرسانده

 . »دارد یمردمان محفوظ مخداوند تو را از 

يا أهيا الرسول بلغ ما بن عبدالله و او از پدرش، از جدش روایت کردند: [ ن از عیسییو همچن

ای «] اسم عيل -أي: عمر-أنزل إليك يف عيل، وإن مل تفعل عذبتك عذاباً أليام، فطرح عدوي 

سان و اگر چنین نکنی تو را رسول خدا! هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده در مورد علی بر

 . ٤، و غیر آن٣»اسم علی را انداخت -یعنی عمر  -عذاب دردناکی خواهم داد] که دشمن من 
 ن استدالل وجود ندارد.یا یختگیو به هم ر ین بر پوچیشتر از ایب یلیچ دلیه

                                           
 ). ۱/۳۴: (البرهان)، ۱/۲۳: (تفسیر القمی -١

 ). ۳۷/۱۷۸: (البحار)، ۱/۴۹۱: (البرهان)، ۱/۳۲۶: (کشف الغمة -٢

 ). ۳۵/۵۸: (البحار -٣

فصل )، ۲۰۱-۳۷/۱۳۷: (البحار)، ۵۷: (االحتجاج)، ۱/۶۵۳: (نور الثقلین)، ۲/۵۱(للمزید انظر: الصافی  -٤

 ). ۱۳۰: (محجة العلماء)، ۲۸۱: (الخطاب
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نازل شدن  اند روشن شد، مانندچه در مورد غدیر گفتهاساس بودن آنیتا اینجا با دالئل قاطع، ب

که آن حادثه در روز نیا یچه به آن امر شده بود، و از ادعادر تبلیغ آن  امبریر، تردید پیات در غدیآ

ف بسیار آنیعرفه بوده، و از روا
ّ
از  یاند، و از بازگرداندن کسانها را به هم بافتهات ساختگی که با تکل

که از نیجا خود حبس شوند، و از ا ت دریت مردم که جلو افتاده بودند و قسمت آخر جمعیجمع

شدت گرما مردم قسمتی از ردای خود  را بر سر گذاشته و قسمتی را زیر پاهایش گذاشته بودند ...تا 

چه در م که از مجموع آنیم که بیان کردیدین جا رسیاند، تا به اآخر که در این مورد ساخته و پرداخته

فرمود: (کسی که من موالی او    است رسول خدا ن قسمت درستیاند فقط امورد غدیرخم گفته

هستم علی موالی اوست، خدایا دوست بدار دوستدار او را و دشمنی کن با دشمن او)، و اما چه 

 این سخن را در مورد علی بفرماید؟  چیز باعث شد که ایشان

وداع در یمن بود،  برای حج   جدالی در این نیست که علی در زمان با خارج شدن رسول خدا 

بین او و دوستانش  ییزهایجا در یمن چ، و آن١پیوست و با او به انجام حج پرداخت  به ایشان یول

 دهد.  حاصل شده بود که روایات بسیاری آن را توضیح می

ابن ابیطالب در یمن بوده،  از جمله: آنچه عمرو بن شاس األسلمی روایت نموده که او با علی

از اهل جفا و خشونت با علی جفا نمودند و بر علی در نفسش سخت آمد، هنگامی که به  بعضی

آمد در حالی که در مسجد   مدینه آمد از آنان که با او بودند شکایت نمود، روزی نزد رسول

 مرا   نشسته بودند، رسول خدا
ً
به او نگاه کرد تا نزدش نشست و گفت: ای عمرو بن شاس واقعا

عونَ «، گفتم: اذیت نمودی اجِ يْهِ رَ إِنَّا إِلَ ، پناه به خدا و »گردیم ما از خداییم و به او باز می» «إِنَّا هللاِِّ وَ

 . ٢را اذیت نمایم، گفت: کسی که علی را اذیت نماید مرا اذیت نموده است که رسولنیاسالم از ا

را ذکر کرده که علی  یلع یعلی را به یمن فرستاد، سپس دادور  امبریو از باقر روایت است: پ

  امبرینزد پ  شکایت از علی یمقتول از یمن برا یمقتولی را باطل نموده بود. اولیا یهاخون

                                           
-۳۸۳-۲۱/۳۷۳: (البحار)، ۲۵۲: (أمالی الطوسی)، ۲/۲۳۳: (الکافی)، ۱۳۷: (إعالم الوری)، ۸۹: (اإلرشاد -١

۳۸۴-۳۸۹-۳۹۱-۳۹۶ .( 

 ). ۲۱/۳۶۰: (البحار)، ۱۳۷: (إعالم الوری -٢



 543 باب سوم: امامت و سنت

 

ها کرده بود و گفتند: به راستی که علی بر ما ظلم نمود و خونه آنیکه عل یآمدند در مورد قضاوت

 . ١فرمود: علی ظالم نیست  دوست مرا باطل نموده، رسول خدا  یبها

نوشت که از   به علی یاخواست به حج بروند؛ نامه  و در روایتی: هنگامی که رسول خدا

کردند و همراه آنها جواهرات یم یکه او را همراه یسفر حج شود، و او از یمن با لشکر یمن راهی

خود  یرا به جا یحج شدند، هنگامی که به مکه نزدیک شدند مرد یگرفته شده از اهل نجران بود، راه

لشکر برگردد، اما  ید به او دستور داد بسویرس  که به رسول خدا ید، وقتیلشکر برگز یبه فرمانده

ده بودند و خود را بدان یرا که با خود آورده بودند پوش یور آالت و جواهراتید که زیکه برگشت د یوقت

ن یشان گرفت، بنابرایمخالفت خود را با کار آنها و همه جواهرات را از ا  ین علینابراآراسته بودند، ب

به   کردند، لذا رسول خدا رمؤمنانیاز ام یادیات زیکه وارد مکه شدند بخاطر اینکار شکا یوقت

 یعل تیبلند اعالن کندکه زبانشان را از شکا یان مردم با صدایان که در میخود دستور داد درم یمناد

 . ٢کندینم ینش سازشکاریرا او در مورد خداوند متعال سختگیر و در دیطالب بر دارند، زیبن اب

سپاهی را برانگیخت و علی را فرمانده   روایت است که گفت: رسول  حصین بن و از عمران

 یرا برا یکیمت گرفته بود یکه به غن ییزهایجنگ شد و در کن یراه  ین علیآنها قرار داد، بنابرا

رسول ولي افراد همراه او مخالفت کردند، لذا چهار نفر پیمان بستند که نزد  خود خود انتخاب کرده

از آن چهار نفر    رسول خدا یگردانیت چهار نفر و رویت کنند....، سپس شکایاز او شکا  خدا

 . ٣ر کرده استرا ذک» هر کس که من موالی او هستم علی هم موالی اوست...: «یو فرموده یشاک

 ر شروع شد.ین آشکار شدن تصوین چنیو ا

ای برانگیخت، هنگامی که آمدیم  ما را برای سریه  نقل شده که گفت: رسول  و از بریده

دیگر از او شکایت کردیم، گفت: سرم را  یا کسانیفرمود: یاران دوستتان را چگونه دیدید؟ گفت: من 

سرخ شد و فرمود: کسی   بلند کردم در حالی که مردی سر به زیر بودم، گفت: چهره رسول خدا

 . ٤که من ولی او هستم علی ولی اوست

                                           
)، ۳۴۸: (أمالی الصدوق)، ۴۰۰-۱۰۴/۳۸۹)، (۴۰/۳۱۶)، (۴۰/۳۱۶)، (۳۸/۱۰۱)، (۲۱/۳۶۲: (البحار -١

 ). ۷/۳۷۲: (يالکاف

 ). ۲/۱۱۰: (المناقب)، ۲۱/۳۸۳: (البحار)، ۱۳۸: (الوریإعالم )، ۸۹: (اإلرشاد -٢

 ). ۳۸/۱۴۹)، (۳۷/۳۲۰: (البحار -٣

 ). ۳۷/۲۲۰: (البحار -٤
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دیدیم،  یگر از ایشان: با علی در یمن به غزوه رفته بودیم از او جفا و خشونتیو در روایتی د

اش تغییر کرد و را دیدم که چهره  کردم، پس رسول ییاز او بدگو رسیدیم  ولهنگامی که نزد رس

ای رسول خدا، فرمود: پس  یتر نیستم؟ گفتم: آر گفت: ای بریده آیا من از جان مؤمنان به آنها اولی

 . ١کسی که من موالی او هستم علی هم موالی اوست

شکایت خواهم    گفت: نزد رسول خداو در روایتی دیگر: علی با مردی در یمن بدی نمود و 

کرد،  ییبدگو  یاز او سؤال کرد، او هم از عل  یشان در باره علیرفت، و ا  کرد ، نزد رسول

فرمود: تورا به خداوند سوگند که قرآن را بر من نازل فرمود و رسالت را به من   پس رسول خدا

گویی؟ گفت: بله ای رسول  ن مییبن ابیطالب چن در مورد علی یناخشنود یاختصاص داد از رو

م؟ گفت: بله ای دارد یشتریت بیاز خود مؤمنان نسبت بدانان اولودانی من  خدا، فرمود: آیا نمی

 . ٢رسول خدا، فرمود: پس کسی که من موالی او هستم علی هم موالی اوست

رسول  یراد این فرمودهیسبب ا  علیکه شکایت مردم از کنند بر اینیاین روایات داللت م

که به هدف وصی قرار دادن او بعد از متفرق شدن حجاج و رفتن هر کس به وطن نه این   خدا

 فرموده باشد. ین سخنیخود چن

ر در باره ین سال قبل از غدیچند  و غریب اینکه شیعه در نوشته خود یادآور شدند که ایشان

نداشته، بلکه  یتین که روز غدیر خصوصیکند بر این داللت میکرده، و ان جمله را تکرار یا  یعل

انجام حج همراه  یکه در حضور بسیاری از یارانش که برانیاز ا یبه قبل از آن نیز تعلق داشته، ول

 یمن همراه علیکه در  یز چون بر اثر تکرار شکایت کسانیخارج شده بودند، و ن  رسول خدا

است و چیزهایی  یبرای بیان امامت عل  امبریپ ین فرمودهیگمان کردند که ا یبودند، از او، کسان

  را خود به آن افزودند که این گمان را تأیید کند، مانند نزول آیات تهدید و وعید برای رسول خدا

 ها را ابالغ نکند... تا آخر حدیث که بر شما گذشت. اگر آن گمان آن

سأله قبل از غدیر هم اتفاق افتاده بود و شیعه روایات و همچنانکه یادآور شدیم این م

 اند. در این مورد آورده یادیز 

بین   چه در روز عقد برادری اتفاق افتاد، و یادآور شدیم هنگامی که رسول: آناز جمله 

بالل   رفت، رسول  مهاجرین و انصار پیمان برادری بست و علی را ترک نمود، علی گریان به خانه

                                           
 ). ۴۵: (العمدة)، ۳۵: (الطرائف)، ۳۷/۱۸۷: (البحار -١

 ). ۳۸/۱۳۰)، (۳۳/۲۱۸: (البحار)، ۶۱۰: (أمالی الطوسی -٢
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فرمودند: ای   امبریآمد و پیک جواب ده، علی نزد  امبریرا دنبالش فرستاد و گفت: ای علی به پ

مان برادری برقرار یبین مهاجرین و انصار پ کنی ؟ گفت: ای رسول خدا  أباالحسن چرا گریه می

ادری نکردی، کس برشناختی و بین من و هیچ نمودی و من ایستاده بودم و مرا دیدی و جایم را می

باشی؟  شوی برادر پیامبر فرمود: تو را برای خودم نگاه داشته بودم، آیا خوشحال نمی  امبریپ

شود؟ دستش را گرفت و باالی منبر  گفت: بله ای رسول خدا! چگونه برایم چنین چیزی مقدور می

گاه باشید او نسبت به من م یبرد و گفت: خدایا علی از من، و من از عل انند هارون نسبت هستم، آ

گاه باشید کسی که من موالی او هستم علی هم موالی اوست  . ١به موسی است، و آ

 . و پیمان برادری در اوایل هجرت بود

که به گمان آنها انگشتری را صدقه داد. از زیدبن حسن روایت شده  ی: آنچه روزو از آن جمله

بن ابیطالب ایستاده بود در  یی نزد علیگوید: گدا که گفت: شنیدم که عماربن یاسر می  از جدش

  حالی که علی در رکوع نماز سنت بود، انگشتر خود را در آورد و به گدا داد، این خبر به رسول خدا

 رسید و این آیه را نازل شد: 

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 ].۵۵: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ 

 یند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به جایاور و دوست شمای یغمبر او و مؤمنانیتنها خدا و پ«

 .»کنند یآورند و زکات مال به در م یم
علی موالی ه را بر ما تالوت کرد سپس فرمود: کسی که من موالی اویم یآ  سپس رسول خدا

 . ٢اوست، خدایا دوست بدار دوستدارش را و دشمنی کن با دشمنش

که فرمود: خدایا   خدا: آنچه در حدیث پرنده آمده و سخن رسولو از آن جمله

اور، سپس علی آمد، سپس فرمود: خدایا دوست یش من بیترین مردم نزد خودت را پ دوستداشتنی

 . و غیر آن. ٣دشمنی کن با کسی که با او دشمن استدارد و  بدار کسی را که او را دوست می

در آن فرمود: (کسی که من موالی اویم علی هم موالی   بود که رسول خدا یاین موارد

ن یکنند که رسول خدا چندیکه اعتراف م ین کل مقوله غدیر خم است بود، پس وقتیاوست. و ا

                                           
 ). ۳۸/۳۴۴)، (۳۷/۱۸۶: (البحار)، ۱۱: (الروضة -١

 ). ۳۵/۱۸۷: (البحار)، ۱/۴۸۲: (البرهان)، ۱/۳۵۶: (العیاشی -٢

 ). ۳۸/۳۵۴: (البحار)، ۲۰۲: (مصطفیـبشارة ال -٣
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ن همه داستان یر ایشد که در مورد حادثه غدن جمله را تکرار کرده چه چیزی باعث یسال قبل بارها ا

 ن باره را مطرح کنند.ید رسول خدا و نازل شدن قرآن در ایو حکایت، و بحث تهد

کرد، و اگر چنین نیست پس به دست  اگر در آن داللتی بر امامت باشد قبل از غدیر آن را ذکر می

 شیعه ساقط شده است.

 مانند بحث
ً
  یه بر امامت علین آیکه اگر با انیبر ا یم مبنیکرار کرداست که بارها ت یو این کامال

 دل یکنند، پس نصوص  استدالل
ً
دانستند از آغاز موضوع جمع یل امامت میرا باطل کردند که قبال

 ره، سپس حادثه: یکردن عش

 .]۱[النجم:  ﴾١ َهَوىٰ  إِذَا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

 .»کند و سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می«
فصل اّول گفته شد، و اگر  ین مقدار بس باشد که از مقدمهیو صدقه دادن انگشتر، و بگذار هم

  ١در مورد غدیر موجود است؟ یاغیر این است پس چه چیز تازه

چه و این، سخن صدوق را بخاطرم آورد که در مورد حدیث غدیر گفته: نگاهی انداختیم به آن

ش را در آن ایراد فرمود و شأن آن مسأله یمردم را به خاطر آن جمع گردانیده و سخنران  رسول خدا

شان یبود که ممکن نبود مردم آن را بدانند، پس برا یزیکار چم که اینیدیفهم  را بزرگ نشان داد،

ز کاری ا هوده کاران است و بیهودهیمعنی باشد که این صفتی ب تکرار کرد، و چیزی هم نبود که بی

 . ٢دور است  رسول خدا

جا نیکتاب تا ا یسابق که از ابتدا یهاکه همه استداللنیعه است به ایاین اعتراف صدوق ش

وجود دارد، زیرا به پندار او اگر  یدر رابطه با امامت عل یحیرساند که نص صرین را نمیان شد ایب

 . ها تکرار نمایدز نبود بر آنیدانستند جایچیزی در مورد آن م

ح یو دور از هر چه برایتان گفتیم، اکنون در مورد داللت آن قسمت از حدیث غدیر خم که صح

گوییم که فرمودند: (کسی که من موالی اویم علی هم موالی اوست)، این قسمت  است سخن می

ن بخش از یکه در مقدمه این استدالل گفتیم، امورد اتفاق نزدیک به همه مسلمین است، و همچنان

 ت صحیح است. یروا

یم آمده از جمله:  گوییم: واژه مواالت و مشتقات آن ده پس می  ها بار در قرآن کر

                                           
از مدینه حج نمود در حالی که همه   کند آن روایت از باقر باشد که گفت: رسول و شاید آنچه شیعه تأیید می -١

 ). ۳۳: (االحتجاج)، ۳۷/۲۰۱: (البحار)، ۱/۴۳۶: (انالبرهتشریفات را برای قومش غیر حج و والیته گفته بود، 

 ). ۳۷/۲۲۵: (البحار)، ۶۷: (معانی األخبار -٢
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َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 ].۵۵: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ 

 یند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به جایاور و دوست شمای یغمبر او و مؤمنانیخدا و پتنها «

 .»کنند یآورند و زکات مال به در م یم

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ   ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

ۡ
ِ  ُمُرونَ يَأ  ٱب

ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل
ۡ ٱ لَوٰ ٱ َوُ�قِيُمونَ  ُمنَكرِ ل َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ]. ۷۱: بة[التو ﴾ةَ لزَّ

خوانند و از  یمیک گر را به کار نیگرند. همدید یاوران برخیدوستان و  یمردان و زنان مؤمن، برخ«

غمبرش یپردازند، و از خدا و پ یگزارند، و زکات را م ید میدارند، و نماز را چنان که با یکار بد باز م

 گرداند. یشان را مشمول رحمت خود میا یند که خداوند به زودیشان کسانی. اکنند یم یفرمانبردار

ست. چرا که ) یبدان هم ناتوان ن یدهد و از وفا ین وعده خدا است و خداوند به گزاف وعده نمی(ا

 .  »م استیخداوند توانا و حک

 و: 

ٰ ٱ �نَّ ﴿ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ
َ
ٓ أ ُ ٱوَ  ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا ۡ ٱ َوِ�ُّ  �َّ   ].۱۹: ثیة[الجا ﴾ُمتَّقِ�َ ل

 . »زگاران استیاور پرهیار و یگرند ، و خدا هم ید یاور برخیار و ی یشه، برخیستمگران کفرپ«

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ ِينَ ٱ َ� َموۡ  �َّ َّ�  ْ نَّ  َءاَمُنوا

َ
ٰ لۡ ٱ َوأ  ]. ۱۱[محمد:  ﴾١١ لَُهمۡ  َ�ٰ َموۡ  َ�  فِرِ�نَ َ�

اور یمؤمنان و عاقبت سوء کافران) بدان خاطر است که خداوند سرپرست و یک ن (عاقبت نیا«

 .»ندارند یاوریچ گونه سرپرست و یکن کافران هیمؤمنان است، ول

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُ�ۡ  َءاَمُنوا  ].۲۵۷: ة[البقر ﴾�ُّورِ ٱ إَِ�  ِت لظُّ

 خ«
ّ
(زمخت  یها یکیشان را از تاریاند. ا مان آوردهیاست که ا یدار (امور) کسان و عهده یداوند متول

 ش یگمراه
ّ

 ».شود ینان) رهنمون مینور (حق و اطم یآورد و به سو یرون میرت) بیو ح ک

ٰ ٱوَ ﴿ مِ  ٨ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ّمِن لَُهم َما لُِمونَ ل�َّ
َ
ْ ٱ أ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ

َ
ٓ أ ۖ ِ�َا ُ ٱفَ  َء ۡ ٱ ُهوَ  �َّ  َوِ�ُّ ل

ۡ ٱ يُۡ�ِ  َوُهوَ  ٰ  َوُهوَ  َ�ٰ َموۡ ل  ]. ۹-۸[الشوری:  ﴾٩ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

اند ، در  گرفته یو بلکه جز او را به سرپرست*یاوریدارند و نه  یامت ) نه دوستیو کافران ( در ق«

 .»ز توانا استیبر همه چگرداند و او  یکه سرپرست او است و او مردگان را زنده م یصورت

ُ ٱ َو� إِنَّ ﴿ ِيٱ �َّ َل  �َّ ٰ ٱ َ�َتَو�َّ  َوُهوَ  َبۖ ِكَ�ٰ لۡ ٱ نَزَّ  ].۱۹۶[األعراف:  ﴾١٩٦ لِِح�َ ل�َّ
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ن کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است، و او است که یاست که ا یگمان سرپرست من خدائ یب«

 .»کند یم یو سرپرست یاریسته را یبندگان شا

ۡ ٱ َ�تَِّخذِ  �َّ ﴿ ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا  ]. ۲۸عمران:  [آل ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»رندیگ یشان به دوستیا ید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جایمؤمنان نبا«

ِينَ ٱ﴿ ٰ لۡ ٱ َ�تَِّخُذونَ  �َّ وۡ  فِرِ�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا  ].١٣٩[النساء:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»رندیگ یم یو دوست یمؤمنان به سرپرست یهستند که کافران را به جا ین منافقان کسانیا«

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمنُوا ٰ لۡ ٱ َ�تَِّخُذوا وۡ  فِرِ�نَ َ�

َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا  ].۱۴۴[النساء:  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»را بجای مؤمنان بدوستی مگیریداید، کافران  ای کسانی که ایمان آورده«

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ  ].۵۱: ة[المائد ﴾ۘ◌ ءَ ِ�َا

 .»ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید«

َ�ٰ ٱ َناَجَعلۡ  إِنَّا﴿ وۡ  ِط�َ لشَّ
َ
ٓ أ ِينَ  ءَ ِ�َا  ].۲۷[األعراف:  ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لِ�َّ

 .»آورند ایم که ایمان نمی ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته«

ْ ٱ إِ�َُّهمُ ﴿ َُذوا َ�ٰ ٱ �َّ وۡ  ِط�َ لشَّ
َ
ٓ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِ�َا  ].۳۰[األعراف:  ﴾�َّ

 .»اند ها به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری گرفتهآن«

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ  َءاَووا

وٓ  نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  �َِك أ

َ
ٓ أ ِينَ ٱوَ  ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا َّ�  ْ ْ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  ّمِن لَُ�م َما ُ�َهاِجُروا

ٰ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن َيتِِهمَوَ�ٰ  ْ  َح�َّ  ].۷۲[األنفال:  ﴾ُ�َهاِجُروا

اند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت کرده گمان کسانی که ایمان آورده بی«

اند برخی از آنان یاران برخی دیگرند و اما کسانی که  اند ویاری نموده اند و کسانی که پناه داده نموده

 .»کنند یتی در برابر آنان ندارید تا آنگاه که مهاجرت میاند وال اند ولکن مهاجرت ننموده ایمان آورده

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�َفُروا
َ
ٓ أ  ].۷۳[األنفال:  ﴾ٍض َ�عۡ  ءُ ِ�َا

 .»و کسانی کافرند برخی یاران برخی دیگرند«

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�تَِّخُذوٓ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ا ٰ �خۡ  َءُ�مۡ َءابَا وۡ  نَُ�مۡ َ�

َ
ٓ أ ْ سۡ ٱ إِنِ  ءَ ِ�َا  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ َتَحبُّوا

َُّهم َوَمن ِن� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  ْوَ�ٰٓ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ   ].۲۳: ة[التوب ﴾٢ لُِمونَ ل�َّ
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ای مؤمنان پدران و برادران را یاوران خود نگیرید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند کسانی که از «

 ستمگرندشما ایشان را یاور و مددکار 
ً
 .»خود کنند مسلما

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ِ  ِهمإَِ�ۡ  ُقونَ تُلۡ  ءَ ِ�َا  ٱب

ۡ ةِ ل  ﴾َمَودَّ
 ].۱: الـممتحنة[

 .»کنید ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید شما نسبت بدیشان محبت می«

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
ْ  ُتُهۡمۗ أ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
 َ�ٰ أ

 ].۶[األحزاب: ﴾ٖض بَِبعۡ 

پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد و همسران پیغمبر مادران مؤمنان «

خویشاوندان نسبت همدیگر از مؤمنان و مهاجران در کتاب یزدان از اولویت بیشتری محسوبند و 

 .»برخوردارند

ْ تََولَّوۡ  �ن﴿ ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  ا نَّ  ا
َ
َ ٱ أ ٰ َموۡ  �َّ ۡ ٱ مَ نِعۡ  ُ�مۚۡ لَٮ  ].۴۰[األنفال:  ﴾٤٠ �َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل

او بهترین سرپرست و بهترین یاور و و اگر پشت کردند بدانید که خداوند سرپرست شماست و «

 .»مددکار است

﴿ 
ۡ
ٰ َمأ ۖ ٱ ُ�مُ َوٮ ٰ َموۡ  ِ�َ  �َّاُر ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ  .]۱۵[الحدید:  ﴾َمِص�ُ ل

جایگاه شماها آتش دوزخ است، دوزخ سرپرستتان است، و چه بد سرنوشتی و چه بد جایگاهی «

 .»است

ٓ  إِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن قُلُوُ�ُ�َما ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  هُ لَٮ
ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ   .]۴[التحریم:  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

هایتان منحرف گشته است، و  پذیرد] چرا که دل اگر بسوی خدا برگردید و توبه کنید [خداوند می«

عالوه از خدا]، جبرئیل، و مؤمنان خوب و اگر بر ضد او همدست شوید خدا یاور اوست [و 

 ».و فرشتگان پشتیبان او هستند  شایسته

که معنی که در سنت شریفه و آثار وارد شده داللت دارند بر این یثیو احاد یقرآن یها این مثال 

گردد، و یمورد است حمل م یکه بالغ بر س یهای متعدد و معانی مشترک ت) بر صورتی(وال

 نیم که آنها را بیان کنیم. بی نمی یاشکال

از جمله: پروردگار، عمو، پسرعمو، پسر، پسر دختر، آزادکننده برده، برده آزاد شده، عبد، مالک، 

شده، مددکار،  دهنده، گم شده، متحد، یار، همسایه، مهمان، داماد، نزدیک، نعمت داده   تابع، نعمت
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کننده در امر، متولی در  رنده، یاور، تصرفدا شایسته در چیزی، آقای غیر مالک و آزاد شده، دوست

ش یچه بو غیره، و شکی نیست که بسیاری از این الفاظ با منطبق با موضوع ما نیستند، ولی به آن ١امر

لهی(دشمنی) و محاربه (جنگجویی) ح ة] است که ضد معاداةاز همه به مدلول نزدیکند کلمه [مواال

من کنت والیه فعلیٌّ والیه یا «نفرمودند:   امارت و خالفت، لذا ایشان یباشد، و نه به معنیگری م 

 ». لفظی نزدیک به آن

آوریم تا  اند میرا که شیعه با این کلمات واضح ساخته و پرداخته یو بزودی بسیاری از احادیث

 
َ
د ست، بلکه لفظ وارین موضوع مستوجب خالفت عامه نیدر ا یثابت شود که لفظ مواالت و َمول

که مولی بمعنی والی است نیا یاست، اما ادعا »َمْوالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «ث یشده در حد

شود، و مؤمنین اولیاء و دوست خدا  ت و دوست داشتن با دو طرف ثابت مییرا والیباشد، زیباطل م

یعنی والیت دو  هستند و او هم موالی مؤمنین است، و در حدیث دلیل صریح بر اجتماع دو والیت

ن با کلمه [بعدی] یعنی بعد از من مقید نشده است، ین والیرا ایطرفه در یک زمان وجود دارد، ز

یها داللت م و صورت  بودن آن والیت دو طرفه در همه اوقات یبلکه سیاق و روند کالم بر مساو

ممتنع   برامیدر تصرف در زمان پ  امبریکه مشخص است، و شرکت علی با پکند، همچنان

 یبرا یچ مانعیکه مراد واجب بودن محبت است، چون هنیل است بر این دلیتراست، و این قاطع

یاجتماع محبت دو طرف نیست، بلکه محبت یک طرف مستلزم محبت طرف دیگر است، فرق نم

به ا بعد از وفات باشد سالم و درود خدا بر آن دو باد، اما دو تصرف (یات باشند یکند در حال ح

است که والیت به  ین زمانین او) نا ممکن و ممنوع است، و ایامبر و تصرف جانشیعنوان تصرف پ

 معنای حاکمیت دو طرف بر یکدیگر باشد. 

جا صدقه دادن انگشتر وارد نمودیم، آن یآورد که در وقت رد ادعایاد ما میل را به ین نکته آن دالیا

مراد نبوده، چون آن زمان عهد نبوت بوده،   در زمان خطاب رسول خدا  یکه گفتیم امامت عل

ش یست، و اگر در زمان فرمایقابل تصور ن  امبریامامت جانشینی است و جز بعد از رحلت پ یول

ن نشده، و به نسبت ییآن زمان تع یشود، ول او مراد نبوده باشد، پس بعد از وفات تعیین می ینیجانش

 شود.  ) با این متحقق مییعه وسنیبوده و توافق دو فرقه (ش  ابوبکر و عمر و عثمانعلی  بعد از 

است بدون  »دشمنی«که بر عکس معادات و  یآری تخصیص علی به ذکر این مواالت و دوست

بوسیله وحی   م که علت این مسأله شکایت مردم بود، و ایشانیعلت نیست، و بیان کرد

                                           
 ). ۶۷: (معانی األخبار)، ۲۳۷-۳۷/۲۲۵: (البحار)، ۱/۳۶۲: (الغدیر -١
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فساد و تجاوز و ظلم بوجود خواهد آمد، و بعضی از مردم   یفت علدانستند که در زمان خال می

برای ملزم نمودن مردم   ی که اویخالفتش را انکار خواهند نمود، و با او مبارزه خواهند کرد، تا جا

 و یاوری او به حدیث غدیر استدالل خواهد کرد.  یبانیپشت یبرا

 موافق قول عسکری است که وقت
ً
 یفرمودهمعنی  :بن طریف از او پرسید حسن یو این تماما

چه بود که گفت: کسی که من موالی اویم علی هم موالی اوست؟   در باره امیرمؤمنان  رسول

 . ١الله با آن شناخته شوند قرار دهد که در وقت تفرقه حزب یرا عالمت یعل یگفت: خواست دوست

دانید علی ولی همه مؤمنان است؟  گوید: آیا می است که به ارتش شام می و این حسین

کنند که یعه ادعا میگونه که شدند آنیرا فهم ینیخالفت و جانش ی. آیا از آن سخن معن٢گفتند: آری

 دند؟ و هکذا...یعت کردند و پسرش را به قتل رسانیب یبا غیر عل

اند که موجب شده مردم حدیث غدیر خم  را آورده ییزهایشان چیهابینی که شیعه در کتاب تو می

گر یروایات دک نیخالفت عامه برای مؤمنان است، و ا یها حدیث به معنآن یرا نفهمند که به ادعا

 م کرد: یرا ذکر خواه

ث چیست که یث آن حدیحد یبن حسین گفتم: معن ت است که گفت: به علییاسحاق روا از ابی

 . ٣»...اویم علی هم موالی اوستکسی که من موالی «فرمود: 

   امبریت است که گفت: از اباجعفر محمدبن علی از در باره آن فرموده پیو از ابان بن تغلب روا

زها ین گونه چیگفت: از ا، »هر کسی من موالی اویم علی موالی اوست«سؤال کردم که فرمود: 

 ؟.یکنیسؤال م

علی را بلند کرد، سپس انصار   دهم که پیامبر میو از ابوتیهان روایت شده گفت: من شهادت 

ستادن علی فقط برای خالفت است. بعضی دیگر گفتند: بر پاداشتن علی فقط بخاطر این یگفتند ا

را دوست داشته باشد، باید علی را نیز دوست داشته   است که مردم بدانند هر کس رسول خدا

فرمود: من از هر مؤمنی   گوید: پیامبر کند که می ن روایت صادق معنای دوم را تأیید مییباشد. ا

دارد؟  ین چه معنیترم، و علی بعد از من این لیاقت را دارد. سپس گفتند: ا به نفس خویش شایسته

                                           
 ). ۲/۱۳۹: (إثبات الهداة)، ۵۰/۲۹۰)، (۳۷/۲۲۳: (البحار)، ۳/۳۰۳: (کشف الغمة -١

 ). ۴۴/۳۱۸: (البحار)، ۱۳۵: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۹/۳۴: (إثبات الهداة)، ۳۷/۲۲۳: (البحار)، ۶۵: (معانی األخبار)، ۱۰۷: (أمالی الصدوق -٣
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ا یا خسارتی را بعد از خود یکه قرض  یفرماید: کس است که می  پیامبر یآن فرموده یمعن

 . ١ی را به جا گذاشت برای وارثان اوستجاگذاشته باشد به عهده من است، و اگر مال

گردد،  ت معنی آن بر خالفت عامه حمل نمییرغم صراحت الفاظ روا یجا علنیتوجه کن که ا

 .پس تأمل کن!

در روز غدیر خم علی را به عنوان   و دوباره از صادق روایت شده که گفت: رسول خدا 

بگوید که: ای محمد!   وی خدا به پیامبرجانشین منصوب کرد خداوند جبرئیل را فرستاد تا از س

کنم که نورش بر نور خورشید  ای از آسمان را نازل می د ستارهیمن فردا به هنگام باال آمدن خورش

غالب است، سپس به آنها بگو که این ستاره در خانه هر کس فرود آید بعد از تو او خلیفه است، 

خود سکونت گزید و در  یرد، هر کس در خانهتمام اصحاب را از این موضوع باخبر ک  پیامبر

بن ابیطالب و  بعد آن ستاره در منزل امیرمؤمنان علی یانتظار فرود آمدن ستاره مذکور بود، مدت

 .٢فاطمه فرود آمد

کیدار بر ا مثل اینکه سازنده این روایت خنده  بر  یم مبنید که ما در صدد اثبات آن هستین نکته تأ

 ُكنُْت  َمنْ «دند، که یرا نفهم  فرموده پیامبر یر خم معنیحاضر در غذت ین که آن همه جمعیا
یعه ادعا میگونه که شخالفت عامه است همان یدانند که بمعنیها منیا ی. ول»َمْوالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ 

اطالعی بودند که تا روز  بی  فرموده پیامبر یاز معن یشان صحابه به قدریکنند، و به گمان ا

آید، که بعد از  دند تا ببینند که این ستاره در خانه چه کسی فرود مییالحجه انتظار کش نوزدهم ذی

 شود!!.یخلیفه م  پیامبر

کدام بر مفهوم و مقصود که مدنظر شیعه است چیدر این موضوع وجود دارد که ه یروایات فراوان

 کنم.  ر به چند نمونه دیگر اشاره میست. برای توضیح بیشتیسازگار ن

کنی که با  ای با علی رفتار می م که به شیوهیبین روایت شده که گفت: به عمر گفته شد: تو را می  از سالم

 چنین رفتاری نداری، چرا؟ در جواب گفت: چون او موالی من است.   یک از یاران رسول خداهیچ

آمدند، عمر فرمود:   اعرابی در حال خصومت پیش عمرو از باقر روایت شده که گفت: دو نفر 

ان یکی از آن دو نفر حکم کرد، سپس آن یای ابوالحسن بین این دو نفر قضاوت کن، سپس علی به ز

کند؟ عمر  ان او بود گفت: ای امیرمؤمنان آیا این شخص در بین ما قضاوت مییشخص که حکم به ز

                                           
 ). ۴/۲۴۰-۲۳۷: (نور الثقلین)، ۲۷/۲۴۸: (البحار)، ۱/۴۰۷: (يالکاف -١

 ). ۳۵/۲۸۹: (البحار)، ۲/۴۵۲فرات: ( -٢
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دانی این  رفت و او را کشید، بعد گفت: وای بر تو! نمیاش را گسرآسیمه به سوی او شتافت و یقه

 . ١کیست؟ این موالی من و موالی هر مؤمنی است و هر کس موال نداشته باشد مؤمن نیست

ور شدن  شود آیا دانسته که حمله ور می اکنون از خود بپرس که آیا کسی سرآسیمه به اعرابی حمله

ت دارد؟ اعرابی از قضاوت شکایت دارد، او بخاطر او به خاطر حقی است که اعرابی از آن شکای

 شود. ور می چیزی دیگر سرآسیمه به او حمله

اند، و آیا ت ذکر کردهیباشد که در باره اهل ب ییزهاین مطالب ذکر شده چید رساتر از همه ایشا

شیعه  اند؟ اند خبر نداشتهعه طرح کردهیکه ش یها از فضیلت غدیر خم، یا از این همه ادعاهایآن

خواهی که برادر من باشی و من برادر شما و همچنین  به علی گفت: آیا نمی  اند رسول خدا گفته

 از این روایت این بوده که به علی   . آیا منظور پیامبر٢دوست و جانشین و وارث من باشی؟

 بگوید: تو امیر و جانشین من هستی؟. 

مکه را فتح نمود بر روی صفا ایستاد   که رسول خدا یاند گفت: وقتاز صادق روایت کرده

وفرمود: ای فرزندان هاشم، ای فرزندان عبد المطلب، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، من 

ان شما و غیر شما یاز ماست، بخدا سوگند دوستان من در م  د محمدییدلسوز شما هستم، نگوی

 .٣ستندیزگار نیهای باتقوا و پره جز انسان

اند که گفته: خداوند در شب معراج فرمود: ای فرشتگان گواه روایت کرده  از رسول خدا و

باشید، ای ساکنان آسمانها و زمین من و ای حامالن عرش من گواه باشید که علی دوست من و 

 . ٤باشد ام می ه من و دوست تمام مؤمنان بعد از فرستاد یدوست فرستاده

اند که به علی گفته: تو دوست من هستی؛ و دوست من دوست روایت کرده  و از رسول خدا

 خداست؛ و دشمن تو دشمن من است؛ و دشمن من دشمن خداست.

 . ٥و در روایتی دیگر آمده است: و دوست تو دوست من است و دوست من دوست خداست

به معنی  که معنی مولی و مواالتفهمی جز اینیانات چه می(خواننده گرامی) از این عبارات و ب

 محبت و دوستی است.

                                           
 ). ۴۰/۱۲۴: (البحار -١

 ). ۳۷/۱۴( :حارالب)، ۲۱۱: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۲۱/۱۱۱(البحار )، ۴( صفات الشیعة: -٣

 ). ۱/۳۴۲)، تفسیر فرات: (۲۳/۲۸۲: (البحار -٤

 ). ۳۵۲-۳۳۹-۳۹/۳۷: (البحار)، ۱۵۳بن قیس: ( )، سلیم۳۱۰: (أمالی الشیخ)، ۱۵۱-۲/۵۰: (الخصال -٥
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اند که فرمود: جبرئیل نزد من فرود آمد و گفت: ای محمد بر تو روایت کرده  و از رسول خدا

د: نماز واجب شد و مریض و دیوانه و افراد نابالغ را از آن یفرمایکند و خطاب به تو مسالم می

معاف کردم، و روزه را واجب گردانیدم و مسافر را از آن معاف گردانیدم، حج را واجب کردم و 

مریض را از آن معاف داشتم، و زکات را واجب گردانیدم و کسی که توانایی مالی نداشته باشد 

گونه رخصتی برای  آسمان و زمین فرض کردم، ولی هیچ معافش کردم، محبت علی را  بر اهل

 . ١ام را نداده نداشتن محبت با علی 

اند که در مورد آل قبا فرمود: هر کس آنها را دوست داشته باشد روایت کرده  و از رسول خدا

 . ٢ها دشمنی کند با من دشمنی کرده استمن را دوست داشته، و هر کس با آن

روایت شده که گفت: جماعتی خدمت امیرمؤمنان آمدند و گفتند: سالم بر  بن حارث و از ریاح

تو ای موالی ما، اوهم گفت: چطور موالی شما باشم در حالی که شما از عرب هستید؟ گفتند: از 

گفت: هر کس من موالی او باشم پس علی موالی  ایم که در روز غدیر می شنیده  رسول خدا

 . ٣بود  از انصار از جمله ابوایوب انصاری  یار گرامی رسول خدااوست، در میان آنها جماعتی 

 .٤روایت شده که به زید گفت: تو برادر و موالی ما هستی  و از رسول خدا

م و دیگر روایات، با وضوح بر یان کردیب یقیگونه تعل که کامل و بدون هیچ یتمام این روایات 

 شیعه است. یبر خالف ادعاکند که یداللت م یا ولیمواالت  یمعن یمعن

ل و برهان یآوریم بهترین دل که به عنوان خاتمه برای مطالب گذشته در زیر می ید روایت بعدیشا

 نیاز کند.  برای مقصود ماست، و خواننده را از مطالب ذکر شده در این کتاب بی

مسلمانان بنده و گویید تمام  الرشید از امام کاظم پرسید: شما که می گوید: که هارون روایت می

 جاریه ما هستند، و هر کس حق ما را بر گردن داشته باشد و آن را به ما بازنگرداند مسلمان نیست.

 دروغ گفته ن بود که گفن: کسانی که چنین گمان کردهیاز جمله سخنان کاظم ا
ً
اند، بلکه  اند قطعا

پندارند که مقصود ما  می ما مدعی هستیم که والیت تمام مخلوقات برای ماست، اما آن نادانان

در غدیر خم   منظور ما والیت دینی است، چون پیامبر یوالیت فرمانروایی و سلطه است، ول

                                           
 ). ۵۴/۳۸۷)، (۴۰/۴۷)، (۲۷/۱۲۹: (البحار)، ۱۰۱: (مختصرـال)، ۱۵۵: (الفضائل)، ۲۷: (الروضة -١

 ). ۳۵/۲۱۰: (البحار)، ۲۸۳: (أمالی الصدوق -٢

 ). ۱۷۷-۳۷/۱۴۸: (البحار)، ۴۶: (العمدة -٣

 ). ۳۷/۳۰۷)، (۲۰/۳۷۳: (البحار -٤
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از این عبارت چیزی   فرمود: هر کس من موالیش باشم علی نیز موالی اوست، و مقصود پیامبر

 . ١جز والیت دینی نبوده است

ام که شما را دوست هر  فرمود: از خدا خواسته یخطاب به عل  اند که رسول خداو شیعه گفته

 . ٢ام را برآورده ساختمرد و زن مؤمنی قرار دهد، پس خداوند خواسته

 از  ام را برآورده ساخت)پس خداوند خواسته(فرماید:  که می  در فرموده رسول خدا
ً
تأمل کن، قطعا

 یفهمیا والیت) وجود دارد میمقصود مواالت ( یرامون معنیدر روایات پ یدیاضطراب و آشفتگی شد

منافات دارد که به گمان شیعه در مقام   سر ور سامان با شأن رسول خدا یات آشفته و بیکه آن همه روا

استفاده کرده  یت عظیم از ادبیات چنان مبهمین ارکان اسالم قرار داشت، و در میان این جمعیبیان بزرگتر

است که صاحب  یتنها کس  اشتباه و اشکال شوند در حالی که رسول خداکه مردم در فهم آن دچار 

 هستم).  ترین عرب (که من فصیح» أنا أفصح العرب«کلمات جامع است و فرموده که: 

ح یامامت و خالفت صر یر در مسألهیاند که نص غدکردهک رسد که شیعه درین به نظر میچن

ن یا با ایکنند، گو بر مقصود داللت می یاند که همه به روشن ساختهها روایت را  ست، به همین خاطر دهین

 گونه که خود گفته است.م نه آنییگویگفت که ما مین را میا  رسول یستیاند بگویند: باکار خواسته

در مورد علی گفت: او پیشوای   پندارند پیامبری: اینکه ماز جمله این روایات ساختگی 

 . ٣باشد مسلمانان و موالی و امیر مؤمنان بعد از من می

 . ٤در روایتی دیگر: علی  بعد از من امام و پیشوای هر مؤمنی است

 . ٥در روایتی دیگر: شما بعد از من امام و امیر هستی

 .٦یدر روایتی دیگر: بعد از من هر مؤمن و هر مسلمی تو هست

 .٧خلیفه بوده است  دهند علی بعد از پیامبر دیگر که نشان میو روایات  

                                           
 ). ۴۸/۱۴۷: (البحار)، ۱۰۷: (فرج المهموم -١

 ). ۴۰/۲: (البحار)، ۸۴: (االحتجاج -٢

 ). ۳۸/۱۰۷: (البحار)، ۳۴۷: (أمالی الصدوق -٣

 ). ۳۸/۱۲۱: (البحار)، ۶۶: (معانی األخبار -٤

 ). ۳۸/۱۴۶: (البحار -٥

 ). ۹۲(منتخب األثر:  -٦

-۱/۵۲۶: (إثباه الهداة)، ۵۲۵-۵۲۳-۳۱۲-۲۸۸-۲۳۴-۲۲۲-۱۰۸-۹۹-۳۱-۱۲: (للمزید انظر: أمالی الصدوق -٧

۵۲۹-۵۳۳-۵۳۴-۵۷۳-۵۸۶-۵۸۷-۵۹۳-۶۰۷-۶۴۷-۶۵۶-۶۵۹) ،(۲/۴۰-۴۸-۴۹-۷۱-۸۰-۸۱-۹۹-
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من كنت بلکه آنها گمان کردند زمانی که روایت غدیر خم را چنین تحریف کنند و بصورت ( 

 ١)من كنت إمامه فعلی إمامه ومن كنت أمريه فعلی أمريه) و یا بصورت (وليه فعلی وليه

 شان داللت کند. یکارتر بر مقصود اتر و آش درآورند و تحریف کنند؛ شاید واضح

  از ابن نباته روایت شده که گفت: روزی امیرمؤمنان در حالی که دستش در دست پسرش حسن

ن حالت در دست او یکه دست من مانند ا یدر حال  بود بر ما وارد شد و گفت: روزی رسول خدا

سرور آنان این برادر من است، او بعد از فرمود: بهترین خلق بعد از من و  بود بر ما وارد شد  بود و 

گاه باشید من می گویم بهترین مخلوقات و  وفات من پیشوای هر مسلمان و امیر هر مؤمنی است، آ

 . ٢سرور آنها بعد از من این پسرم است و او پیشوای هر مسلمان و امیر هر مؤمنی است

در میان آن جمعیت  یست، ولچقدر روشن و واضح اک ببین این واژه در میان این جمعیت اند

ای از ابهام قرار دارد، و در این مطلب دقت  انبوه غدیر، تا چه اندازه پیچیده و گنگ است، و در هاله

 در ارتباط با مسأله امامت خود روشنگری نمی  کنید که اگر حضرت علی
ً
کرد حضرت  شخصا

 رفتند.  حسن و مردم درباره آن به اشتباه می

 د که مواالت ذکر شده در حدیث غدیر به معناي خالفت عام است. نفهمی  حضرت علی

 عنهم اجمعین اهللا تعریف و تمجید حضرت علی از شیخین رضی
نکرد که والیت وی  ین فهم و برداشتیات چنیگر روایاز روایت غدیر و د  ن حضرت علییهمچن

 گوید:  واجب است و مخالفت با آن کفر و باطل است و می

 اما بعد: 

و هالکت  ید و (مردم) را بوسیله او از گمراهیبرگز یامبریرا به پ  همانا خداوند تعالی محمد

گرایی و همدلی پدید آورد، پس  گرایی و پراکندگی را زدود و جمع وی تفرقه ینجات بخشید و بوسیله

در حالی از جانب خداوند متعال قبض روح شد که همه وظایف خود را انجام داده بود، سپس مردم 

ابوبکر را به جانشینی وی منصوب کردند، سپس ابوبکر عمر را جانشین خود قرار داد، آنگاه آن دو، 

م که یا در میان امت عادالنه رفتار کردند، این در حالی است که ما یک انتقاد داشتراه و روش زیب

                                                                                                           
-۲۵۳: (أمالی الطوسی)، ۱/۳۹۵: (نور الثقلین)، ۱۱۴-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۹-۱۳۰-۱۴۳-۱۴۷-۱۷۵-۱۷۹

 ). ۱۸: (الطرائف)، ۱۲۰: (کفایة األثر)، ۳۸/۳۲۶)، (۳۳/۱۸: (البحار)، ۲۶۴: (منتخب األثر)، ۴۳۸

 ). ۳۸/۱۱۲)، (۳۷/۲۲۴: (البحار)، ۲۲۴: (عیون األخبار)، ۶۶: (انی األخبارمع -١

 ). ۳۶/۲۵۳: (البحار)، ۱۵۰: (الدین کمال -٢
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نسبت به آن امر سزاوارتر   بجای ما، متولی امور مسلمانان شدند، در حالی که ما، آل رسول خدا

 . ١ن مورد از آنان گذشت کردیمیتر بودیم، بهر حال، در ا و حق به جانب

از میان خود، دو امیر صالح را   سپس مسلمانان، بعد از پیامبر«و در جایی دیگر گفته است: 

) را زنده کردند، و از سنت، پا فراتر  به مقام خالفت منصوب کردند، که آن دو امیر، سیره (پیامبر

  .٢»نگذاشتند
اند: ابوبکر آن امور را در دست گرفت، مسلمانان را به راه راست و  و در ارتباط با آن دو گفته

متولی  گزینی را سرلوحه کار خود قرار داد، سپس عمر روی و اعتدال ب راهنمایی کرد، و میانهصوا

 . ٣امور شد، او هم از راه و روش پسنده، و سرشت پاک و مبارک برخوردار بود

 اقرار حضرت علی به عدم نوآوري خلفاي قبل از او در دین 
نه از روایت غدیر و نه از غیر آن چنین فهم نکرده که والیت افراد قبل از وی، یک   حضرت علی

و خبر دادن   رسول خدا یفرموده یادآورینوع بدعت و نوآوری در دین بوده است. ایشان ضمن 

ها بجنگم ؟! فرمود: بعد از آن حضرت، گفت: به چه دلیل با آن  یت علیآن حضرت از آزار و اذ

 . ٤وری در دینبخاطر نوآ

که به پندار به مبارزه و نبرد برخاست یا این  با ابوبکر و عمر و عثمان  پس آیا حضرت علی

گوید:  سازی متوسل شده است؟! در حالی که خود او می ترسید به تقیه و کتمان شیعه چون می

یرنمسوگند به خدا اگر همه عرب برای کشتن من دست در دست هم بگذارند ازخالفت دست ب

اند:  گونه آن قوم (شیعه) نقل کردهستم، همانیبردار نو والیت آنها دست یدارم، یا گفت: از رهبر

 . ٥ام شکر خدا جز خیر چیزی از آنها ندیده

                                           
 ). ۵۶۹-۳۳/۵۶۸: (البحار) نیز نگاه کنید به ۳۲/۴۵۶: (البحار -١

 ). ۳۳/۵۳۵: (البحار -٢

 ). ۳۳/۵۶۸: (البحار -٣

های  )، و نیز به روایت۵/۶۹: (الثقلین)، نور ۱/۳۰۰: (ثبات الهداةإ)، ۴۲-۲۸: (البحار)، ۵۱۳: (أمالی الطوسی -٤

-۲۹۷-۳۲/۲۴۳: (البحاردر دین هستند، نگاه کنید:   دیگری که بیانگر عدم نوآوری ابوبکر و عمر و عثمان

۲۹۹-۳۰۳-۳۰۸ .( 

 ). ۴۱/۵)، (۲۸/۶۷: (البحار)، ۱/۳۲۳: (مناقبـال -٥
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اند، در  کرده  ن برداشت و فهمی کرده که شیعهیآیا حضرت علی از روایت غدیر و غیرغدیر چن

ما بخاطر رقابت و بر سر پادشاهی و افزون یریکه درگ دانی گوید: خدایا تو خود می حالی که می

ها را در دین تو بازپس دهیم، و  ا نبوده است، بلکه بدین منظور بوده که نشانهیدن یهااز ثروت یطلب

ات امنیت و آرامش پیدا  دیده هایت هویدا سازیم، تا بندگان ستم دهی و اصالح را در سرزمین سازمان

گوید: شما  جا که میاجرا درآیند، ... تا آن یشد، دوباره به مرحله نمی کنند، و حدودی که اعمال

گیرد، و در ارتباط با ناموس و خون و غنائم و احکام  دانستید کسی که والیت مسلمانان را برعهده می

ن صورت چشم طمع ینظر باشد، چون در ا نماید، نباید بخیل و تنگ گیری می و شئونات آنها تصمیم

گاه و جاهل باشد، زیرا با جهالت خود، آنها را به بیراهه  ها میآنبه اموال  دوزد، و نیز نباید ناآ

پیمان  کند، و نباید هم پیشه باشد، زیرا با ستم خود، آنها را پاره پاره می کشاند، و نیز نباید ستم می

د نشان داده، ز از خویآمرا رها کند، که در آن صورت، رفتاری تبعیض یها باشد و برخدولت یبرخ

خوار  گذارد، و در راستای حکم و قضاوت کردن، رشوه می گیرد، جماعتی دیگر را فرو جماعتی را می

سازد. و نیز کسی  کند، و بدون هیچ توجهی آنها را متوقف می ها را پایمال می نباشد که همه حقوق

  .١گردد نباشد که سنت نبوی را به تعطیلی بکشاند، که باعث هالکت امت می

کند، که در دوران وی، آشفتگی و درهم  این مطالب را در شرایطی عنوان می  حضرت علی

النورین نگفته است، بلکه  برهمی شئونات مسلمان را احاطه کرده بود. و آن را درباره شیخین یا ذی

. و پروری در میان مسلمانان یاد کرده است آنها فقط به داشتن سیره و سلوک خوب و عدالت یدرباره

 ها دیده است. نیز درباره آن خیر و برکتی سخن گفته که در دوران والیت آن

  در باره ابوذر   ها از علیاندازد که امام رضا از پدرانش و آن  می یاین مقوله مرا به یاد روایت

. ٢»ابوذر صدیق این امت است«درباره ابوذر فرمود:  اند پیامبر اند که آنها از نقل کردهروایت کرده

از روش و سنت دو یارت پیروی کن! که اگر اینگونه کنی، مورد «گوید:  می  و ابوذر به عثمان

 . ٣»اعتراض هیچ کسی واقع نخواهی شد!

                                           
 پذیری او. و توصیف امام حق.  )، بخشی از سخن حضرت علی درباره تبیین چرایی حکومت۲۴۱(البالغه  نهج -١

 ). ۴۱/۵)، (۲۸/۶۷: (البحار)، ۲/۷۰: (عیون األخبار -٢

 ). ۲۲/۴۱۹: (البحار -٣
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ای؟! آیا روش و  و ابوبکر و عمر را ندیده  و در روایتی: وای بر تو ای عثمان، مگر رسول خدا

 . ١لوک تو همانند روش و سلوک آنها است؟!س

به من دستور داد تا از پنج کس   آن دو: رسول خدا یدرباره ب ابن عباس یو این گفته

مان شکنان)که همان اصحاب و یاران جمل هستند، از قاسطین ین (پیبرائت جویم: از ناکث

نهروان هستند، و از قدریه که پیشگان) که همان اصحاب شام هستند، از خوارج که همان اهل  (ظلم

گویند: هیچ تقدیری نیست، و از مرجئه که  کنند، و می برداری می در دینشان از مسیحیان تقلید و شبه

 . ٢است نیبرداری کردند و گفتند: خداوند داناتر شان از یهود شبهنیدر د

اظهار برائت کند که به  به او فرمان داد که از ابوبکر و عمر و عثمان   ا رسول خدایپس آ

ر مؤمنان را غصب کردند و بزرگتر از کار آن پنج دسته را کردند که به یعه) حق امیقوم (ش یادعا

 ها دستور داد.برائت از آن

عمل   ن برخالف رهنمود رسول خدایخینداشته که ش یدگاهین فهم و دیچن  ینه هرگز! عل

 تر بودند.  گران احمقیخالفت از دکه فالن و فالن نسبت به نیا ایاند، کرده

 ناخشنودي علی از جانشینی و عالقمندي به بیعت دادن به شخصی دیگر 
گران سزاوارتر یحضرت علی نه از روایت غدیر و نه از روایت غیرغدیر فهم نکرده که به خالفت از د

کرد در حالی که  خالفت را تکرار می ید شدن برایاز کاند یاست، و ایشان همواره اظهار ناخشنود

 د: یفرمایه با خبر بود که خداوند مین آیبه یقین از ا

ُ ٱ قََ�  إَِذا ِمنَةٍ ُمؤۡ  َوَ�  مِنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ 
َ
 .]۳۶[األحزاب:  ﴾رِهِمۡ أ

خدا و پیامبرش امری را الزم بدانند اختیاری (در برابر هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که «

 .»فرمان خدا) داشته باشد ...

ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َوَر�َُّك ﴿ خدای عزیز: هو این گفت ۗ َوَ�خۡ  ءُ �ََشا ۚ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  َ�نَ  َما َتاُر ِ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  َ�َةُ َّ� 
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ   .]٦٨[القصص:  ﴾٦٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

                                           
 ). ۲۲/۴۱۸: (البحار -١

 ). ۴۲/۱۵۲: (البحار)، ۳۸: (الکشی -٢
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گزیند، آنان (در برابر او) اختیاری  آفریند، و هر چه بخواهد برمی تو هر چه بخواهد میو پروردگار «

 .»شوند ندارند. منزه است خداوند و برتر است از همتایانی که برای او قائل می
 الله تعالی:  هو این گفت

﴿ ْ ٰ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  نُّزَِل  َ� لَوۡ  َوقَالُوا  .]۳۱[الزخرف:  ﴾٣١ َعِظي�ٍ  �َتَۡ�ِ َقرۡ لۡ ٱ ّمِنَ  رَُجلٖ  َ�َ

 .»و گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندی) از این دو شهر (مکه و طائف) نازل نشده است«
گاه و با اطالع بوده است.   آ

ح خداوند متعال بر زبان یآیا مگر ندانسته که امامت همچون نبوت است و فقط با نص صر

امامت هم مانند نبوت، نمایانگر لطفی از جانب خداست، و جایز نیست شود، و  تعیین می  پیامبر

، و بشر خالی باشد خداو منصوب شده از جانب  عهطااإل ای از امامی واجب که هیچ عصر و دوره

حق انتخاب و تعیین کردن امام را ندارد، بلکه خود امام هم حق ندارد نفر بعد از خود را تعیین کنند، 

عهد و پیمانی شناخته شده از طرف خداوند متعال برای شخصی نامبرده شده است، و اینکه امامت 

که الله تعالی بخاطر آن، از شود، و این و امام حق ندارد که روایت کند چه کسی بعد از او امام می

گفته است:  -به پندار آنها  -  هایی گرفت، و رسول خدا پیمان -به هنگام مبعوث شدن -پیامبران

 او را به والیت تو، از روی اختیار یا اجبار، ای عل
ً
ی، خدا هر پیامبری را که مبعوث کرده، حتما

 برای محمد! به 
ً
دعوت کرده است. و نیز گفته: خدا هر پیامبر و رسولی را که مبعوث نموده حتما

لی را نبوت، و برای علی به امامت، از او عهد و پیمان گرفته است. و نیز گفته: کسانی که والیت ع

کند،  اند. و کسی که والیت علی را انکار می گیرند، از اسالم خارج شده پذیرند و آن را نادیده می نمی

ای هزار سال بندگی خداوند کند، تا  گفت: اگر بنده  یپرست است، و به گمانشان عل مانند بت

ای  خواهد کرد؛ و اگر بندهزمانی که والیت ما اهل بیت را نشناسد و نپذیرد خداوند آن را از او قبول ن

پیامبر را انجام داده باشد، هیچ یک از اینها از او قبول  ٧٢هزار سال بندگی خداوند کرده باشد و کار 

شود مگر اینکه والیت ما اهل بیت را دریافته باشد، در غیر این صورت، خداوند او را به حالت  نمی

و دیگر اینها، از صدها بلکه هزاران آیات و اندازد.  کشان بر روی زمین، به آتش جهنم می دماغ

 احادیثی که تعداد قلیلی از آنها را در مقدمه باب اول ذکر کردیم. 

خلیفه مسلمانان است، و این   از همه اینها فهم نکرده که او بعد از پیامبر  آیا حضرت علی

 بایستی شناخته شود، و مردم با ترک کردن والیت معذور نخوا
ً
هند بود، و هر کس بمیرد مسئله حتما

پیشگی و  در حالی که امامش را درنیافته باشد، یا در او شک کرده باشد، به عنوان مرگی جاهلی و کفر
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نفاق مرده است، و کسی که یکی از أئمه را انکار کند، در حقیقت همه را انکار نموده است؟ حتی 

ی امامت یکی از ائمه را انکار کند، و خ مفید اجماع امامیه را بر سر این نقل کرده که: اگر کسیش

پذیری که خداوند برای او واجب دانسته را نادیده بگیرد کافر و گمراه  فرض بودن اطاعت و فرمان

 است، و برای همیشه مستحق آتش جهنم است؟!.

ها را ندانسته در حالی که خطاب به کسانی که برای بیعت کردن با او آمده یک از اینآیا هیچ 

گاه باشید که خدا از باالی آسمان و عرشش می ، میبودند داند من میلی به خالفت و والیت  گوید: آ

شما بر انتجاب من متفق شد، زیرا از رسول  یام تا زمانی که رأ را نداشته  کردن بر امت محمد

ی گفت: هر خلیفه و والیی که بعد از من شئون امت را در دست بگیرد، بر رو شنیدم که می  خدا

شه بوده باشد، یکنند، اگر عدات پ شود، و مالئکه کارنامه عمل او را باز می لبه پل صراط ایستاده می

پیشه و ظالم باشد، صراط بر او تنگ و  دهد، و اگر ستم خداوند بخاطر عدالتش او را نجات می

شود،  شکند، پس به آتش جهنم درانداخته می هایش درهم می ی که مفصلیگردد تا جا باریک می

خواهد خود را از عذاب دوزخ حفظ کند بینی و صورتش  آن می یآنگاه نخستین چیزی که بوسیله

باشد، اما چون نظر و رأی شما بر سر این جمع شد، دیگر نتوانستیم شما را ترک کنم (حرف شما  می

 . ١را نادیده بگیرم)

ح بر خالفت یجا نص صرفهمید که در آن گرامی، آیا شما از این روایت چنین می یخواننده

جا شروطی است که تنها باید در او پدیدار باشد، یا در آن آید، می می  کسی که بعد از آن حضرت

  گونه که حضرت علیآید، با عدالتش نجات خواهد یافت، همان شود؟! و آیا کسی که بعد از او می

، عمر را به جانشینی منصوب مردم، ابوبکر را به جانشینی او منصوب کردند، پس ابوبکر«گفت: 

که پل ، یا این»با را داشتند، و با عدالت در میان امت عمل کردندیکرد، آنگاه آنها سیره و روش ز

  گونه که مدعیان شیعه علیشود، همان صراط، بخاطر ظلم آنها، بر آنها تنگ و باریک می

ب خدا فقط اوست و دیگران این معتقدند؟! آیا او ندانسته که خلیفه بر حق و منصوب شده از جان

شما را بخدا سوگند «گوید:  می ب حق را غصب کرده است؟! در حالی که او به طلحه و زبیر

اید؟! در حالی که من  اید و مرا بدان دعوت کرده دهم که آیا داوطلبانه برای بیعت کردن با من آمده می

ام، اما شما مرا به  یلی به والیت نداشتهپسندم. و در جایی دیگر: بخدا، من هیچ رغبت و تمایآن نم

                                           
 ). ۲۶-۳۲/۱۷: (البحار)، ۷۳۶: (أمالی الطوسی -١
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د. پس ترسیدم که اگر درخواست شما را رد کنم، مسلمانان دچار تفرقه ید و بدان واداشتیآن فراخواند

  .١»و اختالف شوند
که برای بیعت کردن با او آمده بودند،  یآیا همه اینها را ندانسته، در حالی که به مهاجران و انصار

 . ٢هستم ید راضیاکه انتخاب کرده یت شما ندارم، من به کسانیبه وال یازیگفت: من ن می

ح از طرف خدا بر زبان یدانست که امامت همچون نبوت است و فقط با نص صریپس آیا نم

 خواهد بود، و بشر حق انتخاب و گزینش و تعیین کردن امام را ندارد؟!.  پیامبرش

همانگونه که روایت  - بابوبکر و عمر یداشته در حالی که درباره یدگاهیو آیا چنین د

  .٣گوید: آن دو حق مرا گرفتند، و من آن حق را برای آنها باقی گذاشتم، خدا آنها را ببخشاید! می -شود می

ان شدند: یالمال، برای بیعت کردن نما گوید: وقتی که مردم در کنار بیت می  و به طلحه

تر و سزاوارتر  بیعت دراز کن! آنگاه طلحه  به او گفت: تو برای این کار از من شایستهدستت را برای «

  .٤»اند نه به خاطر من هستی، و امروز مردم بخاطر تو جمع شده
آیا او حق داشت با یکی بیعت کند یا آن را برای آن یکی باقی بگذارد، یا این حق مختص به 

و دخالتی ندارد، و بدین ترتیب طلحه و قبل از وی  گونه انتخاب خداوند است و بشر حق هیچ

 اند؟!. ای خواهند بود که از طرف خداوند منصوب نشده شیخین ائمه

که   گری او از همه نصوص خدا و پیامبرش هم همچون مدعیان شیعه  آیا حضرت علی

 است؟!.  ین فقط مربوط به امامت علیاند که ابیان شد چنین برداشت و فهم کرده

به گمان شیعه  -پندارد که حضرت علی و بقیه ائمه هشدار خود را  آیا جماعت شیعه چنین می و

 . ٥گوید: بدون حجت کسی را منصوب نکنید؟! اند که می به پیروان فراموش کرده -

ندانسته که از طرف خداوند متعال بر او نص وارد شده است در حالی که   آیا حضرت علی

د تا با من بیعت کنید آنگاه گفتم: نیازی به این کار نیست، و وارد منزلم نزد من آمدی«گوید:  می

د و در اطرافم چنان یشما دستم را گشود یشدم، آنگاه شما مرا بیرون کشاندید، دستم را بستم ول

خواهد بعضی دیگر را  خواهید مرا بکشید، و بعضی از شما می ازدحام کردید که گمان کردم می

                                           
 ). ۲۶-۳۲/۱۷: (البحار)، ۷۳۶: (أمالی الطوسی -١

 )، به نقل از کافیه برای ابطال توبه اشتباه، مفید. ۳۲/۳۱: (البحار -٢

 ). ۶/۱۱۳: (البحار -٣

 ) به نقل از کافیه، برای ابطال توبه اشتباه. ۳۲/۳۲: (البحار -٤

 ). ۱۵۳-۷۳/۱۵۱: (البحار)، ۱۸۰-۱۶۹: (األخبار  معانی)، ۲۹۸-۲/۲۹۷: (يالکاف -٥
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داند که من  بیعت کردید، و من از این کار شادکام و مسرور نبودم، و الله تعالی می بکشد! آنگاه با من

 .١ام بیزار بوده  از حکومت کردن میان امت محمد

خواستند با او   که وقتی بعد از قتل حضرت عثمانآیا او همه اینها را ندانسته است حال آن 

کاری به من نداشته باشید، و دیگری را بدست آورید، زیرا ما در مقابل امور «گوید:  بیعت کنند، می

ها بر  ماند، و عقل ها بر این بیعت ثابت نمی م، و دلیهای گوناگون هست آمیز و چهره رنگارنگ و فتنه

رفته، و راه مستقیم حق نشناخته مانده، و ماند، آفاق حقیقت را ابرهای تیره فراگ این پیمان استوار نمی

کنم، و به گفتار این و آن، و  دانم با شما رفتار می چه میبدانید اگر دعوت شما را بپذیرم بر اساس آن

دهم، اگر مرا رها کنید، مانند یکی از شما هستم، که شاید  کنندگان گوش فرانمی سرزنش سرزنش

تر باشم در حالی که اگر من وزیر و مشاور باشم بهتر  طیعنسبت به رئیس حکومت از شما شنواتر و م

 . ٢»از آن است که امیر و رهبر شما گردم

چنین باور داشته که انتخاب او یا انتخاب صحابه بهتر از انتخاب خداوند   آیا حضرت علی

 خواند:  است، در حالی که این آیه را می

ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َوَر�َُّك ﴿ ۗ َو�َخۡ  ءُ �ََشا  .]۶۸[القصص:  ﴾َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  َ�نَ  َما َتاُر

گزیند، آنان (در برابر این فرمان)  آفریند، و هر چه بخواهد، برمی و پروردگار تو هر چه بخواهد می«

 .»حق هیچ اختیاری ندارند
فرموده است: خداوند متعال از خاکی، آدم را هر   و این در حالی است که به پندار آنها پیامبر

 یخداوند من و اهل بیتم را بر همه» کند و انتخاب می«طوری که خواست، آفرید. پس فرمود: 

بن ابیطالب را بعنوان وصی  و علی  ها برگزید. پس ما انتخاب شدیم، آنگاه مرا بعنوان رسول انسان

ام، که انتخاب  یعنی این حق را برای بندگان قرار نداده »ةما كان هلم اخلري«قرار داد. سپس فرمود: 

 . ٣کنم کنند، اما من هر کس را که بخواهم انتخاب می

پیامبر به «گوید:  آیا چنین باور و عقیده داشته است؟! و آیا این جز همانند کسی نیست که می

 . »این و آن گفته است: دستت را برای نبوت باز کن!

                                           
 ). ۳۲/۶۳: (البحار -١

)، قسمتی از کالم حضرت علی، وقتی که مردم خواستند بعد از قتل حضرت عثمان با او ۱۷۸: (البالغة نهج -٢

 ). ۴۱/۱۱۶)، (۳۵-۲۳-۳۲/۸: (البحاربیعت کنند. 

 ). ۲۴: (الطرائف)، ۳۶/۱۶۷: (البحار -٣
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  بعد از پیامبر یمشیت و فرمان الله تعالی را که وی را به عنوان خلیفه  آیا حضرت علی

گونه که شیعیان به این روایت گمان قرار داده است، نپذیرفته، و به آن گردن ننهاده است؟! همان

ها کنار  درهای آسمان برای علی گشوده شد و پرده«در شب معراج گفته است:   برند که پیامبر می

ی که به من نگاه کرد، و من به او نگاه کردم. سپس فرمود: اولین مطلبی (که الله تعالی) یجا رفتند. تا

با من در میان گذاشت این بود که گفت: ای محمد!! به پایین خودت نگاه کن! آنگاه دیدم که 

نگاه کردم در حالی که  ها دریده شده، و درهای آسمان گشوده شده است. و به علی حجاب

طرف من بلند کرده بود. با من سخن گفت، و من با او سخن گفتم. و پروردگارم با من سرش را ب

ام، پس  داده سخن گفت: ای محمد! من علی را بعد از تو بعنوان وصی و معاون و جانشین تو قرار 

گاه  این مطلب را به او اطالع بده، در حالی که او سخن تو را می شنود. من هم او را از این موضوع آ

ردم، در حالی که در مقابل پروردگارم بودم، او هم به من گفت: من هم قبول کردم و اطاعت ک

نمودم. آنگاه به مالئکه دستور داد که بر او سالم کنند، پس همه به او سالم کردند، و علی جواب 

  .١»سالم آنها را داد ... تا آخر روایت
به مقام خالفت   ای بخدا، عالقه: «گوید این را دانسته در حالی که می  آیا حضرت علی

ام، اما شما مرا بسوی آن دعوت کردید و مرا وادار به آن  ام، و در والیت طمع و آزی نداشته نداشته

ام) چون دوست نداشتم در میان شما اختالف و چنددستگی پیش  کردید، (و من آن را پذیرفته

  .٢»آید
از باالی هفت آسمان از میان مردم برگزیده و انتخاب آیا وی مخالفت کردن با الله تعالی که او را 

 دانسته، و اطاعت کردن از بشر را واجب؟!. کرده است، جایز می

د اما من آن را جمع کردم، و آن را دراز یآیا این را دانسته وقتی که گفت: و شما دستم را گشود

که به حوض آب نزدیک  ای خود جمع کردم، سپس همچون شتران تشنه یکردید، اما من آن را بسو

  ها پایین ها پاره شد، و جامه اند، بر من هجوم آوردید، تا جایی که کفش اند، و بر آن هجوم آورده شده

                                           
)، ۱۷۷: (الفضائل)، ۳۹: (الروضة)، ۶۴: (الطوسی أمالی)، ۳۹/۱۵۹)، (۳۸/۱۵۸)، (۳۱۸-۱۶: (البحار -١

 ). ۱۴۱: (الخصال

 ). ۳۲/۳۰/۵۰: (البحار)، ۳۹۷: (البالغة نهج)، ۷۴۰: (أمالی الطوسی -٢
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افتادند و افراد ضعیف زیر دست و پاها افتادند، تا آخر مطلبی که آن حضرت در توصیف بیعتش به 

 . ١خالفت بیان کرده است

که آنها مرا خواستند، و من مردم را نخواستم، تا این«گوید:  که میآیا این را دانسته است در حالی 

  .٢»با آنها بیعت نکردم تا وقتی که مرا مجبور به آن کردند
من هستید، (من هم  ینیو گفته است: وقتی که دیدم شما دست بردار نیستید و خواهان جانش

پاسخ مثبت دادم) و گفتم: اگر من به آنها پاسخ مثبت ندهم دیگر کسی نخواهد بود که در میان آنان 

 . ٣جای مرا پر کند، و عدالت مرا در میان آنها ایجاد کند

اگر  -عهیش یبه ادعا-گفت که یسخن م یبه کار یکه او همواره از ناخشنودا... حال آنیا و آیآ

خطاب به  یآفرید. حتی در رابطه با آن عل بود، خداوند هیچ چیزی را نمی آن مسئله نمی به خاطر

گفت:  زد گفت: قیمت این کفش چقدر است؟که کفش خود را وصله می یدر حال ب ابن عباس

 . ٤تر از امارت بر شماست!قیمت و ارزشی ندارد. گفت: بخدا، این کفش پاره برای من باارزش

 حضرت علی به اصل شوري  اعتراف و اقرار
هرگز چنین معتقد نبوده که مشروعیت خالفتش برآیند و نتیجه آن نصوصی است   حضرت علی

ی آنها را دانستید، و اگر چیزی از آنها  کنند و شما حال و وضع همه ی او تصور می که شیعیان درباره

ی عرب برعلیه او دست به  کرد حتی اگر همه بود، حضرت علی بخاطر آن مبارزه و نبرد می حق می

دادند... بلکه ایشان چنین باور داشتند که مشروعیت خالفتش برگرفته از اصل شوری  دست هم می

کید   است که قرآن آن را نهادینه کرده، و پیامبر با راهنمایی و هدایت و سنت خویش آن را مورد تأ

 قرار داده است. 

فرمود: اگر کسی به سراغ شما آمد و   امبرگوید: پی چطور اینگونه نیست در حالی که می

وجود بیاورد، و زمام امور امت را به زور به دست بگیرد و بدون   و دو دستگی را به  خواست تفرقه می

 . ٥مشورت متولی امر شود، او را بکشید! چرا که الله تعالی اجازه این کار را داده است

                                           
 األرشاد)، ۲/۳۷۵( المناقب) = = ۳۳/۵۶۹)، (۹۸-۷۸-۳۲/۳۴( البحار)، ۳۲/۵۱)، البحار (۴۳۰( البالغه نهج -١

 ). ۱۶۱( األحتجاج)، ۱۳۰(

 ). ۱/۲۳۸( کشف الغمة)، ۱۳۵-۱۲۶-۳۲/۱۲۰( البحار)، ۲/۳۷( قبالمنا -٢

 ). ۳۲/۳۸۷( البحار)، ۱۳۹: (األرشاد -٣

 ). ۱۳۲: (اإلرشاد)، ۱۱۳-۳۲/۷۶: (البحار -٤

 ). ۲/۶۷: (عیون األخبار -٥
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نصار هستند و آنها بر والیان و استانداران و امیران گوید: مردم تابع مهاجرین و ا و به معاویه می

باشند؛ پس اینک آنها مرا پسندیده و با من بیعت  های اسالمی گواه و ناظر می دینشان در سرزمین

توانم قبول کنم که شخصی چون معاویه بر این امت حکم براند و  دانم و نمی اند و من جایز نمی کرده

 دچار تفرقه اندازد. سوار بر آنها شود و آنها را 

گوید: پس برای مهاجرین  وقتی که این سخن به گوش معاویه رسید، گفت: آنگونه نیست که می

جوابی دارد که بدهد؟! آنگاه حضرت علی   اند، چه و انصاری که در اینجا هستند و با او بیعت نکرده

ی خاکی  اصحاب، و بر کرهی  ها اختصاص دارد نه به همه گفت: وای بر شما! این امر فقط به بدری

ای وجود ندارد جز اینکه با من بیعت کرده و با من است و یا برخاسته و رضایت  (زمین) هیچ بدری

 . ١است. مواظب باشید که معاویه شما را در ارتباط با نفس و دینتان فریب ندهد؟!  داده

در مدینه با من بیعت   هتو که در شام هستی الزم است ک«و در جایی دیگر به معاویه گفته است: 

کنید؛ زیرا آن جماعتی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند بر اساس آنچه که با آنها بیعت 

اند. بنابراین برای کسی که در اینجا حاضر است حق انتخاب ندارد و  کردند با من هم بیعت کرده

ر اختصاص دارد، اگر آنها بر سر تواند آن را نپذیرد، شوری فقط به مهاجرین و انصا غائب هم نمی

شخصی جمع شدند و او را امام نام نهادند، این کار مورد رضایت الله تعالی است، پس اگر کسی با 

پذیری دعوت  طعنه زدن یا بدعت گذاشتن از دستور آنها شانه خالی کند، او را به بازگشت و فرمان

راه غیرایمانداران را مورد پیروی قرار داده  کنند، اگر بازهم سرباز زد، او را خواهند کشت؛ چون می

است، و الله تعالی آن (امام که توسط شوری انتخاب شده است) را والیت داده، اما او از پذیرفتن آن 

  .٢»سرباز زده است. و او را وارد جهنم خواهد ساخت و البته که بد سرانجامی است!
چنین عقیده دارد که اجماع و اتفاق نظر مهاجرین و انصار بر سر شخصی،  حضرت علی 

پذیرد، همانگونه که گفته است:  همان رضایت الله تعالی است. بلکه بیعتش را بدون رضایت آنها نمی

 . ٣بیعت با من صورت نخواهد گرفت مگر با رضایت مسلمانان و در مالءعام و در حضور مردم

  .٤»گرداند کند و راه را از آنان گم نمی تعالی آنها را بر سر گمراهی جمع نمی الله«گوید:  و او می

                                           
 ). ۳۲/۴۵۰: (البحار -١

 ). ۱/۵۵۱: (الثقلین نور)، ۴۴۶: (البالغة نهج)، ۳۲/۳۶۸: (البحار -٢

 ). ۳۲/۲۳: (البحار -٣

 ). ۹۴-۴: (نهج السعادة)، ۴/۳۵۶: (شرح النهج بحرانی)، ۳۳/۷۸)، (-۳۲/۳۸۰: (البحار -٤
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در مدینه با من بیعت   و در جایی دیگر به معاویه گفته است: تو که در شام هستی الزم است که

در مدینه بیعت کردن با عثمان بر تو واجب شد، در حالی که تو در شام استاندار   کنید، همانگونه که

بودی، و همانگونه که بیعت کردن برادرت یزید با عمر در مدینه واجب شد در حالی که او  عمر

 استاندار ابوبکر در شام بود. 

اند، (در جواب باید  چون اهل شام وارد آن نشده ،بیعت من صحیح نیست«گویی:  اما اینکه می

در این ارتباط، نظری بگویم) که آن یک بیعت است که حاضر و غایب باید آن را انجام دهند، 

و به  بیرون رودشود، و کسی که از آن  شود، و انتخاب و گزینش دوباره از سرگرفته نمی مستثنی نمی

کند،  رفتار میکارانه و دورویانه اگو است و کسی که در این میان ری آن بیعت پایبند نباشد، یاوه

  .١»چاپلوس و متملق است
) هستی که  ای (مراد آزاد شدگان مکه از پسران آزاد شده ه توگفت: بدان ک و همواره به معاویه می

 . ٢گردد نمی  خالفت برای آنها حالل نیست و شوری بر آنها عرضه

ای که میان معاویه و او منعقد شد، به او گفت: این چیزی  نامه نیز در صلح  و پسرش حسن

بن ابیطالب بر سر آن با معاویه بن ابوسفیان مصالحه کرده است، با او  بن علی است که حسن

مصالحه کرده بر سر اینکه والیت و فرمانروایی مسلمانان را به او بدهد به این شرط که در میان آنها 

ی خلفای راشدین عمل کند. معاویه بن ابوسفیان  و سیره  له تعالی و سنت رسول خدابه کتاب ال

حق ندارد که بعد از خود، با کسی عهد و پیمان ببندد (جانشین برای خود تعیین کند) بلکه مسئله 

 . ٣جانشینی بعد از او را شورای مسلمانان تعیین خواهد کرد

یا پسرش همچون کسانی که مدعی   ت علینظر شما بعد از همه اینها، حضر  آیا به

گری برای آنها هستند، چنین باور دارند که الله تعالی بر آنها نص گذاشته است یا اینکه آنها، به  شیعه

شناختند بدون  آن، امامت خود را برای مؤمنان به رسمیت می همبدأ شوری اعتراف کرده و بوسیل

اند، بپردازند؛ در  جماعت (شیعه) در مورد آنها اندیشیدههایی که آن  اینکه به مقوله یا نصی از نص

بردند و در جایی قرار داشتند که به شدت به ذکر  آنها در کمال مخالفت با یارانش بسر می  حالی که

                                           
 ). ۸۲-۳۳/۸۱: (البحار -١

 ). ۳۳/۷۸)، (۳۲/۵۷۰: (البحار)، ۲/۳۴۹: (المناقب -٢

 ). ۴۴/۶۵: (البحار)، ۲/۱۴۵: (کشف الغمة -٣



 امامت در پرتو نصوص      568

 

ای که برای علی  معاویه پاسخ بگویند، معاویه  نصی از آن نصوص احتیاج داشتند، تا بوسیله آن به

 اند؟!. ا او جمع نشده و بیعت نکردهدلیل آورده که اهل شام ب

 به حضرت معاویه گفته  آیا حضرت علی
ً
که: انتخاب و بیعت اهل شام فاقد ارزش و   مثال

  اند؟! یا اینکه آن حضرت بر امامت من نص نهاده  قیمت است مادام که الله تعالی و پیامبرش

بر سر او، استناد کرده است، تا جایی که اهل مدینه   گرایی و توافق برای بیعت خود، به اجتماع و هم

بیند، مگر با قیاس و سنجش آن بر بیعت صدیق و فاروق و  مشروعیتی برای خالفت خود نمی

، و اینکه بیعت آنها، رضایت الله تعالی را در پی داشته است و آنها خلفای راشدینی ش النورین ذی

آیند، به اقتدا کردن به خود فرابخوانند،  از آنها می باشند که کسانی را که بعد اند که سزاوار آن می بوده

نه اینکه آنها حق دیگران را غصب و ضبط کرده باشند. و عکس و خالف این را معتقد نبوده است در 

داند که  شناسد و به حساب اعتقاد شیعه، به یقین می حالی که (خالفت) آنها را به رسمیت می

شود،  تعیین می  بلکه با نصی از طرف الله تعالی و رسولش باشد، امامت با انتخاب یا شوری نمی

شود، کافر است و کسی که هم با او دوست شود و بنای رفاقت نهد، او  و کسی از غیر این راه وارد 

هم مثل اوست. و کسی که والیت او را ترک گوید، از اسالم خارج است، همانگونه که این مقوله را 

ها روایت را وضع کرده، و  اند. همانگونه بر شما گذشت. و در این باره ده نسبت داده  به رسول خدا

شود، و باب: کفر  اند، مانند باب اینکه: اعمال جز با والیت پذیرفته نمی برای آنها ابوابی را قرار داده

 ها و غیر آنها.  مخالفان و ناصبی

ود گذشته، در حالی که پذیرند که حضرت علی از حق خ آیا شیعیان چنین باور دارند و می

ی خروج از دایره اسالم و نابودسازی اعمال و طاعات و  پوشی از آن حق، به مثابه داند، چشم می

برند؟ گذشته از این، حضرت علی والیت افراد قبل از  عبادات است، همانگونه که آنها گمان می

و شرعیت امامت خود را از  شناسند، بلکه رسمیت پذیرند و امامت آنها را به رسمیت می خود را می

کنند و معتقد است که این کار مایه رضایت الله تعالی است، و باور دارد که  امامت آنها استمداد می

جانبه) در میان مسلمانان به یادگار گذاشتند. و ایشان معتقد بود که  ای نیک و عدالتی (همه آنها سیره

اشد نه اینکه امام بشود و یا به بیعت کردن با دیگری تر آن است که وزیر و معاون آنها ب بهتر و افضل

کید کند که برای کسی که انتخابش می کنند احترام قائل است و همانگونه  فرابخواند، و برای آنها تأ

 آنها بیشتر از او اطاعت خواهد کرد؟  هکه گفته است: از هم



 569 باب سوم: امامت و سنت

 

ه الله تعالی برگزیده است؛ که خیر در آن است ک  وی، به حساب اعتقاد شیعه چنین باور نداشته

  خداوند  بلکه خالف این را نظر داده است و عقیده داشته که اگر وزیر باشد، بهتر از آن است که

 عنوان امیر برگزیند.   او را به

خواهند که اینگونه  خواهند که اینچنین بگوییم و بدینسان آنان از ما می آری، شیعیان از ما می

 شته باشیم.اعتقاد دا  او هدربار

بلکه معتقد است که انتخاب کردن آن توسط بشر، بهتر از انتصاب و برگماری امامی منصوب از  

اند. از همین  کند که او را انتخاب کرده طاعت کسی می  طرف الله تعالی است، لذا مردم را تشویق به

ار خالف داند که این ک شود و او به حساب آن جماعت (شیعه) می قدم می رو خود در این زمینه پیش

ها سال قبل از آفرینش همه اشیاء، بر امامت علی نص  الله تعالی است، و الله تعالی میلیون هاراد

 نهاده است و علی، خاستگاه آفرینش همه چیز است. 

از همان زمان پیدایش   دهند که حضرت علی کنند و به ما نشان می شیعیان چنین وانمود می

با   که-کنند،  ی آن نصوصی را که آن جماعت برای او تصور می ی این مقوالت و همه عشیره همه

شود و با  ها و بلکه صدها نص و عبارت دیگر شروع می و ده »وإنام يريد اهللا« »إنام وليكم اهللا«

 یر خود را ببنید، و دستور خدایبه پشت دیوار زده تا منصوب کردن غ -یابد  ی غدیر پایان می حادثه

 و پیامبرش  را وانهد، و بدین وسیله با خشمگین کردن خدای  در پی رضایت و خشنودی ،

 مردم برآید. 

فرماید: هر کس رضایت مردم را با  را فراموش کرده که می  گویی او این فرموده رسول خدا

  .١نماید کننده او تبدیل می ، به ذم ح او پرداختهخشم الله تعالی کسب کند، الله تعالی کسی را که به مد

که نافرمانی خداوند   فرمان کسی عمل نموده  : دین ندارد آن کس که به و این فرموده پیامبر

 . ٢کرده است

معتقد بود هر کسی غیر از او متولی امور مسلمانان بشود، نافرمانی خداوند  س حضرت علی

                                           
) و در بیان آن گفته است: همانند کسانی که پیروی ۳۹/۳۹۳-۷۳: (البحار)، ۱/۵: (الخصال)، ۲/۳۷۲: (يالکاف -١

 کردن از ائمه حق را برای راضی کردن پیشوای ستم ترک کردند. 

) و در بیان آن گفته است: ایمان و عبادت ۳۹۳-۷۳/۳۹۲: (البحار)، ۱/۷۶: (أمالی الطوسی)، ۲/۳۷۳: (يالکاف -٢

کنند  ا را با اطاعت از کسی که نافرمانی خدا مییعنی خد -برای کسی نیست که سرتسلیم فرود آورده است 

 یعنی: غیر معصوم، چرا که طاعت و فرمانپذیری از غیر معصوم جایز نیست.  -عبادت کرده است 
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خواند و معتقد  نکرده است، چگونه (چنین است) در حالی که خود او به اطاعت کردن از او فرامی

 باشد.  است که این کار مایه خشنودی الله تعالی می

موشی سپرده: کسی که با خشمگین را هم به بوته فرا  ی رسول خدا تو گویی او این فرموده

 .١کردن الله تعالی سلطان ستمگری را راضی گرداند، از دین الله تعالی خارج شده است

کند که  دین ندارد کسی که از مخلوقی اطاعت می«بلکه قول خودش را هم فراموش کرده است:  

 . و غیر اینها. ٢»دهد او به معصیت خالق دستور می

ناحق مدعی امامت   اند که به ت دیگری که در عقاب و کیفر کسی وارد شدهها روای چه رسد به ده

 باشد یا از امامی ظالم اطاعت کند.

ی آنها از صادق: سه کس هستند که الله تعالی در روز قیامت به آنها نگاه  مانند این گفته

ه دروغ ادعا کند کشد: کسی که ب سازد و عذاب شدیدی آنها را انتظار می کند، آنها را پاک نمی نمی

از جانب خدا امام شده است؛ کسی که امامی را انکار کند که از جانب خدا آمده است، و کسی   که

 ای از اسالم و مسلمانی هست.  بهره -یعنی ابوبکر و عمر -که گمان برده برای آن دو 

 ی این آیه:  و صادق درباره

ِينَ ٱ تََرى َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َ�َ  َكَذبُوا سۡ  وُُجوُهُهم �َّ ةٌ مُّ  .]۶۰[الزمر:  ﴾َودَّ

 ».اه شده استیشان سیها د که چهرهیامت آنان را که بر خداوند دروغ بستند، خواهی دیو روز ق«

باشند ولی امام نیستند، اگرچه  : (آن جهنمیان) کسانی هستند که مدعی هستند امام می گفته

 علوی و فاطمی هم باشد. 

 دق: کسی که ادعای امامت بکند در حالی که از اهل آن نباشد، او کافر است. و این قول صا

شود مگر آنکه الله تعالی عمرش را  : این امر را غیر از صاحب و الیق آن مدعی نمی که و این -

 قطع خواهد کرد. 

ها کسی سوی خود فرابخواند و در میان آن  : کسی که بیرون از نظام اسالمی مردم را به که و این -

 برتر از او باشد، چنین شخصی گمراه و مبتدع است. 

                                           
توان آن را بر کسی حمل کرد که خلفای  ) و در بیان آن گفته است: می۷۳/۳۹۳: (البحار)، ۲/۳۷۳: (يالکاف -١

 کند. ه راضی میپیشه را با انکار کردن ائم ستم

 ). ۷۳/۳۹۳: (البحار)، ۱۴۳)، صحیفه رضا: (۲/۴۳: (عیون األخبار -٢
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بشود، او کافر است، و روایات دیگری که  -یعنی امامت  -و قول باقر: کسی که مدعی مقام ما 

 .١بسیار زیاد هستند

که پیشتر عنوان شدند، همه آنچه را که در اول  و بدین ترتیب، سخنان امیرالمؤمنین علی 

پایه و  و صحابه و ائمه آوردیم، بی روایات منسوب به الله تعالی و پیامبرشکتاب از احادیث و 

 ساقط کرده است. 

کید کرده است:   و آن حضرت اقرار و اعتراف خود را نسبت به منهج و روش قرآن کریم تأ

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿
َ
 .]۱۵۹عمران:  [آل ﴾رِ مۡ ۡ�

 .»و درکارها با آنان مشورت کن«

مۡ ﴿
َ
 .]۳۸[الشوری:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 .»و کارهایشان در میانشان بر اساس مشورت و شوری است«
 به مهاجرین و «کند:  بینیم این مقوله را بسیار تکرار می لذا جای تعجب نیست که می

ً
شورا صرفا

یه انصار اختصاص دارد، اگر آنها بر سر شخصی جمع شوند و او را امام نام نهادند، این کار ما

 ». رضایت الله تعالی است

گوید: الله تعالی آنها را  ی مهاجرین و انصار به معاویه می و باز هم جای تعجب نیست که درباره

کند) و آنها را به بیراهه  دهد (و در لفظی: آنها را بر سر گمراهی جمع نمی بر گمراهی قرار نمی

وی را تخطئه کردند و گمراه دانسته بودند،  . و به خوارج که٢سازد) کشاند. (و آنها را کور نمی نمی

ام،  ام و گمراه شده برید که من اشتباه کرده اگر شما بر سر حرف خود هستید و گمان می«گفت:  می

  .٣»دانید؟! را گمراه می  خاطر این گمراهی من، عموم امت محمد  پس چرا به
امت من بر سر «فرمود:  که می شنیده است  چگونه اینگونه نباشد در حالی که وی از پیامبر

  .٤»شود گمراهی جمع نمی

 این باب  هخالص
                                           

: عیاشی)، ۱/۳۷۳: (الکافی)، ۷۲/۱۳۸)، (۱۱۵-۲۵/۱۱۰)، (۸/۳۶۳)، (۷/۲۱۲: (البحارها در  به این روایت -١

 ) نگاه کنید. ۲۰۶: (ثواب األعمال)، ۷۳-۷۲-۷۱-۷۰: (غیبة النعمانی)، ۱/۲۵۹: مناقبـال)، ۱/۱۷۸(

 استخراج آن بیان شد.  -٢
ً
 قبال

 ). ۳۳/۳۷۳: (البحار -٣

 ). ۴۴/۳۶)، (۱۶/۳۵۰/۳۳۹)، (۵/۲۰/۶۸)، (۲/۲۲۵( البحار)، ۲/۲۲۵( ارشاد القلوب)، ۴۵۰( األحتجاج -٤
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یکی   خواننده گرامی، در این باب مشاهده کردی که چگونه دروغ بستن بر الله تعالی و پیامبرش

های هواپرستان برای تغییر دادن عقاید و احادیثی است که الله تعالی هیچ  از بزرگترین دستاویزه

گاه کردیم که از کثرت  نها نفرستاده و ما شما را از دهدلیلی بر صحت آ ها نصوص و عبارت ائمه آ

  ها با کتاب کنند به اینکه آن عبارت دعوت میها،  دهند، آنها در آن روایت می سرایان بر آنها خبر دروغ

 همقایسه گردد، و این مسئله در ضعف و ناتوانی سندهای بزرگترین عقید  خدا و سنت پیامبرش

یعه، آشکارا تبیین شد، تا جائی که دیگر، چیزی از آن، از آنها پذیرفته نیست، پس دیدیم که چگونه ش

ها با عقل سلیم و نقل صحیح در تعارض است و چگونه خود ائمه آن  متون آن روایت

 اند. ها را با اقوال و کردار خودشان تکذیب کرده ها و دروغ اندیشی خیال



 

 

 

 

 

 

 

 باب چهارم 
 امامت و صحابه 

 امامت و صحابه
هایی که درباره صحابه و  آن دیدگاه  ی اینها، راجع به ی گرامی! چه بسا که شما بعد از همه خواننده

ها و مجالسشان تکرار  ها در کتاب هایی که شیعه شود، یعنی آن روایت روایت می  اهل بیت

بیعت و   و مجبور کردن او به  ، غصب خالفت از علیل نمایند، مانند مظلومیت زهرا  می

 امثال اینها، سؤال داشته باشید. 

ایم تا از روشنی این امر و حقیقت آن  گویم: ما همین جا رحل اقامت افکنده از همین روی می

گاه شویم.   حال و وضع آ

ایم، فقط  های فراوان سابق انجام داده ما هر بحث و تحقیق و زحمتی که درباره متن و سند روایت

ای که از  ده است. مسئلهبه منظور شناخت حقیقت آن مسئله گوهری (یعنی مسئله امامت و نص) بو

از مهمترین ارکان اسالم است، در حالی که  -همانگونه که پیشتر اشاره کردیم  -ها  نظر بعضی

 وجود نداشته است، بلکه بعد از سپری شدن   گویند: این مسأله در زمان پیامبر ها می بعضی
ً
اصال

 مدت زمان مدیدی از آن، پدیدار شد. 

 : گویم یه و هدف شوم میو قبل از آنکه وارد اصل قض

اگر شما از یک نفر شیعی بپرسی: آیا راضی هستی که ما شما شیعیان را متهم کنیم به اینکه 

فرود آورده، یا شما شبی دارید که از آن به   گویید: جبرئیل اشتباه کرده که وحی را بر محمد می

 به شما می شب لطفیه یاد می
ً
 ، امکان ندارد که راضی شویم!.گوید: خیر کنید و غیر اینها؟! فورا

 زنند؟!. ها را می اگر به او بگویی: مردم همه این حرف

ما حقیقت را به شما خواهیم گفت،   خواهند گفت: باید ثابت کنید!، شما از ما سؤال کنید که
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خواهی خودت نگاه کنی و مطمئن شوی، پس بیا و سری  های ما همیشه باز هستند، اگر می حسینیه

 بزن!.به آنها 

دهند؟! بلکه چرا  گویم: چرا شیعه این را بر دیگران تطبیق نمی ای می  هر شیعه  به همین خاطر به

 دهند؟!. تطبیق نمی ی رسول خدا آن را بر صحابه

کنند، آیا  ها را بعنوان دلیل و مدرکی برای رد این ادعای ما مطرح می آیند و حسینیه وقتی که آنها می

کم  ن دلیل و مستندی برای رد تبلیغات زهرآگین آنها برعلیه صحابه، باشد؟!.تواند بعنوا قرآن نمی

 هایی جریان دارد. باشند که در زیر آنها رود ایی میه نیستند آن آیاتی که نویدبخش رفتن آنها به بهشت

  همانند این گفته الله تعالی:

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لَِك َ�

 ].۱۰۰: بة[التو ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ

انصار و کسانی که به شیوه نیکویی از آنها پیروی کردند، الله و پیشگامان نخستین از مهاجرین و «

هایی آماده ساخته که در زیر آنها  تعالی از آنها راضی شد و آنها از او راضی شدند. و برای آنان باغ

 .»مانند. این است رستگاری بزرگ جویبارهایی روان هستند، برای همیشه در آن باقی می
به مهاجرین و انصار حق نیست؟ آیا تردیدپذیر است؟! (نعوذبالله)  ی الله تعالی آیا، مگر وعده

هایی وعده داده است  کند، و او آنها را به بهشت خود عمل نمی  در حالی که الله تعالی خالف وعده

مانند. یا اینکه این قبیل از  که در زیر آنها جویبارهایی روان هستند و برای همیشه در آن باقی می

ب کافی هستند تا کالم الله تعالی را مردود شمارند و آن را به پشت دیوار اندازند؟! ما های کاذ روایت

بپرسیم که آیا تو کالم خداوند  -چه رسد به یک متعلم  -سواد  حق داریم که از شخصی عامی و بی

 دهی یا کالم علما و آقایانت را؟!. را ترجیح می

خوهی در  در قلب شما کدام یک از این دو، بزرگتر و از اهمیت بیشتری برخوردار است؟! و می

کنی که در روز  گری کنند؟! و خیال می روز قیامت، کدام یک از این دو برای تو شفاعت و میانجی

 تواند بعنوان عذر تو تلقی شود؟!  قیامت، کدام یک از این دو می

دهید و قرآن را  قرار می  عنوان دستگیره  اقوال علمای خود را به  که یا اینکنید  آیا از قرآن پیروی می

 پردازید؟!. تأویل و تفسیرکردن آن هر طور که دلت بخواهد، می  و یا به  کنار گذاشته

هایی را داده است که در زیر آنها جویبارهایی قرار  گوید: به آنها وعده بهشت الله تعالی می

 گویی: آنها مرتد شدند و دینشان را تغییر دادند!!. ف تو میدارند. اما از آن طر
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ها و  آیا در نظر تو احتمال اشتباه بودن کالم خدا وجود دارد، اما احتمال اشتباه بودن آن روایت

 اقوال علما صفر است؟!.

پسندی که کسی به  را دوست داری و به الله تعالی ایمان داری! آیا می  ای کسی که رسول خدا

شوی که کسی به آنها ناسزا بگوید؟! و آیا  آسیب برساند؟! آیا راضی می  الله تعالی یا به رسولش

دانی که  شک خواهی گفت: نه، اما آیا نمی ای که به آن دو ناسزا بگوید؟! بی هرگز از کسی شنیده

 باشد؟!. به منزله فحش دادن به الله تعالی و نیز پیامبرش می  نان پیامبرفحش دادن به ز

در طول حیاتش با زنانش باقی ماند و هیچکدام از   گویم: پیامبر اگر بگویی: چگونه؟ به تو می

را   شود که پیامبر آنها را طالق نداد، تا اینکه از جهان ُرخ بربست. آیا کسی به این راضی می

به اینکه با زنی کافر یا مرتد یا منافق یا حتی بدکاره باقی مانده است؟! متأسفانه این توصیف کند 

 دارند. چیزی است که بعضی از شیعیان بدان معتقد هستند و چنین قضایایی را برپا می

سازد که زنی  نیست؟! این مقوله، او را متهم می  آیا این بزرگترین فحش و ناسزاگویی به پیامبر

کند که راضی  خاب کرده است، بلکه آیا این مقوله، انگشت اتهام را به سوی خدا دراز نمیفاسد انت

چنین زنی داشته باشد؟! این در حالی است که الله تعالی هر آنچه را که در آینده   شده پیامبرش

 داند؟!. اتفاق خواهد افتاد، می

شود  راضی می  د؛ چگونه رسول خداشو ها در ارتباط با صحابه هم گفته می همانا این بد و بیراه

که در طول حیاتش با رؤسای منافقین همصحبت و رفیق شود؟! بلکه (چگونه است) که ابوبکر را سر 

دهد؟! آیا  دهد و در حالی که خود در قید حیات است وی را پیشنماز مردم قرار می کاروان حج قرار می

 نیست؟!.  طعنه زدن به رسول خدا هبه منزل بطعنه زدن به حضرت ابوبکر و عمر 

اند؟  ه چطور اینگونه نیست در حالی که طبق ادعای شیعه، مسلمانان بواسطه امثال آنان گمراه شد

گوییم:  حاصل شده است؟ می  بالله) اگر گفته شود: ارتداد یا نفاق آنها بعد از فوت پیامبر (نعوذ

ی در دست ندارید که ثابت کند آنها در نص و عبارت  پس شما از کتاب خدا و سنت پیامبرش

اید به اینکه منافقان را  را متهم کرده  اند. و گرنه شما پیامبر مرتد یا منافق شده  دوران پیامبر

آنها  هتحت حمایت و سرپرستی خود قرار داده و آنها را به خود نزدیک کرده است و امت را بوسیل

دانیم، دیگر  ت هم باید بگوییم: همانگونه که همه میفریب داده است،... و در خصوص بعد از وفا

 وحی قطع شده است. و انشاءالله در این باره توضیح بیشتری خواهیم داد. 

های دیگری را مورد بررسی و مداقه  ها و بلکه روایت گویم: وقتی که آن روایت بر این اساس می

  باشند و یا راجع به حاوی نفی نص می  هها مخالف هستند، و روایات دیگری ک دهیم که با آن قرار می
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 -از ائمه   کشانیم که چالش می  تعریف و تمجید از صحابه وارد شده است، و همچنین روایاتی را به

شود که بعد از وفات  آیند، روشن می نقل شده که با ظاهر قرآن جور درمی -رحمهم الله تعالی 

ته، بلکه این مسئله به شورای وقت موکول شده نه تنها نصی بر امامت علی وجود نداش  پیامبر

گویند: خالفت از علی غصب  های آنان که می گویی دهد که یاوه است. و این به خوبی نشان می

زهرا مظلوم واقع   که گانه تن داده است، و نیز این شده و او به اکراه و اجبار به بیعت کردن با خلفای سه

 باشند.  اساس می پایه و بی یشده است و نحو اینها...، باطل و ب

ها، کدام یک  شود که در میان این روایت سودمند و کلی برای شما روشن می هدر سایه این قاعد

دروغ محرز و کدامیک صحیح است؛ اما موردی به آن اضافه و یا از آن کم شده است، یا از وجه و 

اه خود حمل شده است، با این حال، شکل خود تغییر یافته و در آن اغراق شده است، یا بر غیر جایگ

یابد، و در این میان الله  صحابه هم بشری هستند غیرمعصوم، از آنها هم اشتباه و فراموشی بروز می

دهد، و آنها دارای آنچنان فضیلت  تعالی تنها کسی است که آنها را مورد محاسبه قرار می

 رسد!. ی به پای آنها نمیاند که در این راستا کس ) بوده ای (با پیامبر همصحبتی

ی تاریخی  گویم: آن دوره ها داد سخن دهم، اما می همانا در صدد این نیستم که درباره آن روایت

بینی  باشند، و اگر با چشم انصاف و واقع می  و آن نسل، تنها و تنها دستاورد تربیت مکتب محمد

سلی آرمانی هستند. چگونه اینگونه بینیم که ن در آن نسل اندیشه کنیم، می -نه چشم وابستگی  -

 باشند!. می  ی آموزگار اول و بهترین مربی، پیامبر پرورده نباشد در حالی که دست

 الهی را بخوان:  هخواهی، پس این گفت و اگر دلیلی واضح و روشن بر این مسأله می

ِيٱ ُهوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  مِن َ�نُوا  ].۲: الجمعة[ ﴾٢ مُّ

سوادان رسولی را از خودشان فرستاد، که آیات خدا را بر سر آنان  او کسی است که در میان آن بی«

دهد و اگرچه در  دهد، و قرآن و حکمت و فرزانگی را به آنها یاد می تزکیه میخواند، و آنها را  می

 .»گذشته آنها در گمراهی آشکاری بودند
قرآن را بر سر آنان خوانده و آن را به ایشان یاد داده   دقت کن! این چه کسانی هستند که پیامبر

ه کرده است، در حالی که آنها قبل از است و نیز سنت را به آنها آموخته است؟ آنها را پرورده و تزکی

 اند؟!. تمامی اینها در گمراهی آشکاری بوده

کنی، به منزلت آن صحابیانی پی  خوانی و در معنای آن اندیشه و تدبر می وقتی که این آیه را می

 کنند (نعوذبالله!).  خواهی برد که بعضی از شیعیان آنها را کفر و نفرین می
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فرد   بیند که از آن نسل ممتاز و منحصر به کند، می عالی اندیشه میکسی که در کتاب الله ت

گین به عمل آمده است، خواه از مهاجران یا از انصار، و خواه کسانی که   تعریف و تمجیدی عطرآ

 باشند:  شک هر یک دارای درجات و مراتبی می قبل از فتح مکه مسلمان شدند یا بعد از آن، بی

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿  .]۹۵[النساء:  ﴾ٰ◌ َ� سۡ �ُۡ ٱ �َّ

) وعده یبا (و عاقبت واالئی(از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیک خداوند به هر «

 .»است داده
  به هنگام ثنا و تعریف الله تعالی از صحابه و نیز به هنگام مذمت او نسبت به منافقین تدبر کن، زیرا

گروه ضد هم هستند، و به همین خاطر است که خداوند متعال شما مالحظه خواهی کرد که آنها دو 

صحابه را ذکر کرده و آنها را مدح نموده، پس منافقین را ذکر و ذم نموده است، و حتی در یک آیه هم 

 به آنها وعد نگفته است: این منافقان، کسانی هستند که خداوند
ً
خوبی داده است، بلکه  هقبال

  اوت و متضاد با هم سخن گفته است، همانگونه که وی فرموده است:خدای سبحان از دو گروه متف

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لَِك َ�

 ].۱۰۰: بة[التو ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ

و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به شیوه نیکو از آنها پیروی کردند، الله «

زیر آنها هایی آماده ساخته که در  تعالی از آنها راضی شد و آنها از او راضی شدند. و برای آنها باغ

 .»مانند. این است رستگاری بزرگ جویبارهایی روان هستند، برای همیشه در آنها باقی می
 بعد از آن آمده است، گفته است:  سپس در آیه

ً
 ای که مستقیما

نۡ ﴿  ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَ�ٰ  َراِب عۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِديَنةِ ل  َ�  �َِّفاقِ ٱ َ�َ  َمَرُدوا

 ].۱۰۱: بة[التو ﴾لَُمُهمۡ َ�عۡ  نُ َ�ۡ  لَُمُهۡمۖ َ�عۡ 

نشین که اطراف شما هستند، جمعی منافق هستند، و از میان اهل مدینه،  و از میان اعراب بادیه«

 .»شناسیم شناسی ولی ما آنها را می گروهی سخت به نفاق پایبندند، تو آنها را نمی
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار داد سخن داده، و نگاه کن! خداوند متعال در ارتباط با 

آنها را به جاودانگی در بهشت وعده داده و سپس درباره منافقان سخن گفته است. بنابراین، اگر 

خلفای راشدین، اولین مهاجرین و انصار نباشند، در این صورت، چه کسانی (اولین) خواهند 

 بود؟!.
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 جای بسی تأسف است که دین ا
ً
های نفسی گردد و از  نسان دستخوش تمایالت و خواستهجدا

دین چیزی را قبول کند که مطابق با خواسته و آرزویش باشد، اما آنچه را که مخالف هوا و 

رد آن بپردازد. برای مثال، شیعیان در تأویل این   ای که ممکن است، به اش باشد، با هر وسیله خواسته

 الهی:  هگفت

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ُجودِ ٱ �  .]۲۹[الفتح:  ﴾لسُّ

که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان ی خداست، و کسانی  محمد فرستاده«

بینی، در حالی که همواره فضل خدا و  خود مهربانند، پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می

 .»آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است هطلبند، نشان رضای او را می
 ی پیامبر روشن در تمجید از صحابه کنند. چه این آیه نصی صریح و صورت دلبخواه عمل می  به

 باشند، اما باز با این وجود، بعضی از شیعیان  و توصیف کردن آنان به برترین توصیفات می

 اند: سخن خداوند در آخر آیه: ی توان خود، آیه را رد کنند. لذا گفته اند که با همه کوشیده

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهممِنۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ
َ
ۢ  ًراَوأ  . ]۲۹[الفتح:  ﴾�َعِظيَم

را  یسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگیشا یاورند و کارهایمان بیشان که ایاز ا یخداوند به کسان«

 .»دهد یوعده م
 : ، آنان که تنها از مومنین بحث رانده  آیه  که بر تبعیض داللت دارد! با وجود این

﴿ ٓ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ َّ� 

ٰ َورِۡض  ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ُجودِ ٱ �  .]۲۹[الفتح:  ﴾لسُّ

بگویند: شود تا امثال این افراد  آیا یک منافق یا یک کافر به چنین اوصافی توصیف می

 اند، وعده داده است نه بقیه؟!. خداوند متعال تنها کسانی را که ایمان آورده

کید است، مثال  هی (منهم = از ایشان) در آی واژه  گفتنی است که مزبور، برای بیان جنس و یا تأ

 ی: برای بیان جنس همچون آیه

ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ مِنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
 .]۳۰[الحج:  ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 .»دیکن یبتها دور یعنیدها ، یاز (پرستش) پلو «
های دیگر را واگذاریم؛ بلکه  های پلید دوری کنیم و بقیه بت منظور از آیه این نیست که از بت

کید این آیه  ها که منظور این است: از جنس این بت  است:   پلید هستند، بپرهیزید. و مثال برای تأ
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ُِل ﴿ ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ   .]۸۲[اإلسراء:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ءٞ ِشَفا

 .»کنیم و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می«
کید است، پس آیه واژه ی فوق الذکر ما هم  ی (من) در اینجا، برای تبعیض نیست، بلکه برای تأ

 همینگونه است. 

 در تورات و انجیل آنها را بدون (منهم) توصیف کرده است:  عالوه بر این، خداوند 

ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ ﴿
َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� � َرٮ  ﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ

 ].۲۹[الفتح: 

 است؟!.با این حساب، آیا الله تعالی در تورات، به اندازه کافی روشنگری نکرده 

کید است،  به همین خاطر، مشخص می شود که واژه (منهم) در قرآن، برای بیان جنس یا برای تأ

 های آسمانی مخالف و معارض یکدیگر باشند.  زیرا امکان ندارد که کتاب

کشد؟! (پناه بر  کردید که هوا و هوس چگونه شخص را به زیر چتر حکومت خود می  حال آیا مشاهده

عنوان شده و در   ی اصحاب پیامبر که درباره  ی حضرت علی وله!! اکنون گفتهخدا) از این مق

ام که کسی از  را آنگونه دیده  اصحاب محمد«کنیم. او گفته است:  البالغه آمده است را اضافه می نهج

مو  آلود و آشفته کنان به صبح رسانده، خاک کنان و قیام ها شبهاتی ندارد، آنها شب را سجده شماها، بدان

خاطر یاد کردن معادشان، به چیزی   گذاشتند و به کردند، به تناوب پیشانیشان را بر زمین می صبح می

بردند تو گویی جلوی چشمانشان دسته گوسفندی  میزدند، از بس که سجده  همچون اخگر چنگ می

هایشان جاری  آمد، سیل اشک از چشم قرار دارد (و آنها شبانان آنهایند) وقتی که یاد خدا به میان می

کرد، و همچون درختی که در روزی که هوا طوفانی و  شد، تا جائی که پهلوهایشان را هم خیس می می

 . ١»ز ترس عقاب و به امید پاداش خم و کشیده شده بودندشود، آنان هم ا وخیم است و خم می

یا سخن   خدا، کدامیک از این دو، با قرآن سازگاری و تناسب دارد؛ سخن علی  شما را به

 هایشان باشند؟! (پناه بر خدا).  کنند که مطابقه خواسته کسانی که چیزی را پیروی می

(و بنابه قولی نسبت  ت به حضرت عمر همچنین، در تعریف و تمجید زیر که حضرت علی نسب

 ٢به خدا سوگند که فالنی بسیار سختکوش«) ارائه داده است، دقت کن. ایشان گفته است:  به ابوبکر

                                           
 )، شرح محمد عبده. ۱۹۰: (ص البالغة نهج -١

: از سرهنگ ابوجعفر  روایت شده است، ابن ابی حدید گفته و نیز (لله بالد فالن) [ برای خداست سرزمین فالنی] -٢

زید علوی درباره کلمه فالنی سؤال کردم. به من گفت: او عمربن خطاب است. گفتم: آیا امیرالمؤمنین  یحیی بن ابی
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کجی را راست کرد، بیماری را معالجه کرد، سنت را برپا داشت و بدعت را   حقیقت که  بوده است، به

ک و درونش کم عیب بود. به خیر آن (خالفت) پشت سرش انداخت، و در حالی رفت که لباسش پا

انجام داد و آنچنان   دست یافت و خود را از شر و بدی آن دور داشت، طاعت خود را برای خداوند

های منشعب و پرفروعی باقی  آنها را در راه  که باید، نسبت به او تقوا پیشه کرد؛ در حالی رحلت کرد که

 .١»کند یافته، یقین پیدا نمی یابد، و هدایت ها راه نمی گذاشت که گمراهی بدان

طبق معمول که برای شما ذکر کردم، باز هواپرستی این سخن شیرین حضرت علی را هم در 

گرداند) زیرا این سخن، اساس و پایه مذهب شیعه  نوردد، (و آن را دستخوش تغییر و تحریف می می

بدان که شیعه، در اینجا، سؤالی : «٢گفته استکند، همانگونه که شیخ میثم بحرانی  را از بنیان برمی

ی یکی از آن دو نفر ارائه کرده است، با  اند: این تعریفاتی که امام علی درباره اند و گفته مطرح کرده

دهد، مغایرت تمام دارد، پس یا  کند، و منصب خالفت را به آنها نمی ما که آنها را تخطئه می  اجماع

شیعه ». جمعی ما اشتباه است سخنان وی نیست و یا اینکه اجماع و توافق دسته هاین سخن از جمل

 گفته برای رد این عبارت واضح و روشن به هر دری زده
ً
اند: حضرت علی به این خاطر این  اند، مثال

شدت به شیخین اعتقاد   حرف را زده است تا توجه آن مردمان را به سوی خود جلب کند، زیرا آنها به

خاطر دنیا، حاضر شده دروغ   سازند که به خبر از اینکه آنان با این سخن، او را متهم می اند. بی داشته

چنین کرده باشد. گذشته از این، آیا ایشان به آن همه  هم بگوید. حاشا و کال که حضرت علی

کیدات و مبالغات احتیاج دارد، اگر حقیقت تعریف را نخواسته باشد؟!   تأ

گویم: خیر، سخن سرور ما، حضرت علی صحیح است، و اجماع شیعه  میاما من به شیعه 

مراجعه کنید و به سخن روشن واضح حضرت  شک اشتباه است؛ پس به کالم خداوند بی

 یافتگی وجود دارد.  مراجعه کنید که در آن آگاهی و ره علی

که حقیقت آن نسل را  بسا که در این باب، بتوانیم با فشردگی شدید، جستی به جوانب کوتاه بزنیم

 نمایند.  سازند، و نیز واقعیت رابطه میان سایر صحابه با اهل بیت را بخوبی تبیین می برایمان روشن می

                                                                                                           
را کند که عمر سنت  گوید: وقتی که امیرالمؤمنین اعتراف می کند؟! گفت: آری. و نیز می اینچنین از او تعریف می

برپا داشته، و با پاکی و کم عیبی رفته است، و فرمانپذیری و طاعتش را نسبت به او انجام داده است و چنانکه باید 

 ]. ۲/۴ :البالغة نهجدهنده نهایت تعریف است! [شرح  نسبت به خدا تقوی پیشه کرده است، این نشان

 )، شرح محمد عبده. ۴۳۰: (ص البالغة نهج -١

 :البالغة شرح نهجهایش:  ) از شیوخ امامیه، اهل بحرین است، از جمله کتابالدین کمالبحرانی ( بن علی  میثم -٢

 ). ۱۳/۵۵: (مؤلفینـمعجم ال)، در بحرین درگذشت. ۶۷۹در سال (
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  فضائل امت محمد
خاتمه داد،   ای در این نیست که خداوند متعال بعثت پیامبران و رسوالنش را با بعثت محمد مناقشه

ی  های آسمانی است، باید که از همه ی رسالت دهنده همه خاتمه  و شکی در این نیست کسی که

برتر باشد. از همین جا الزم است که جامعه و قومی هم که او به سوی آنها  ‡پیامبران و رسوالن 

فرموده است:   ها برتر و بزرگتر باشند. این در حالی است که پیامبر ی امت فرستاده شده است، از همه

هایی که  . روایت١»تر بودید ی آنها برتر و گرامی با هفتاد امت برآورد شدید، که شما در نظر خدا، از همه«

 در این باره از شیعه نقل شده است، فراوان هستند و ما تعدادی از آنها را ذکر خواهیم کرد:

عنوان نوری قبل از خلق   را به  وقتی که الله تعالی محمد«نقل است که   از حضرت علی 

ها، زمین، لوح، قلم، بهشت، جهنم، مالئکه و آدم و حوا آفرید،  کردن آب، عرش، کرسی، آسمان

ی من هستی، تو محبوب من هستی، تو بهترین خلق من هستی و امت تو بهترین  گفت: تو برگزیده

  .٢»اند امت است که برای مردم خارج کرده شده
فرستاد تا به او بگوید: امتت را به   خداوندگار جبرئیل را به سوی پیامبرو نیز از او نقل است: 

 جمال، شکوه، جالل، رفعت، کرامت، پیروزی، نفوذ و تمکین در زمین خوشخبری بده!

صف هستند، این  ١٢٠اهل بهشت : «٣اند که او فرمود نقل کرده  و آن جماعت از رسول خدا

 ».باشند صف آن می ٨٠امت 

هزار  ٤٠است، و   هزار صف از امت محمد ٨٠هزار صف هستند،  ١٢٠«و در روایتی:  

 ». صف از باقی امتهاست

 شوند.  هزار نفر بدون حساب، به بهشت وارد می ٤فرموده است: از میان امت من، هفتاد  و پیامبر

 .٥باشد و در بعضی روایات: و با هر نفر از آنها، هفتاد هزار نفر همراه می

 .٦ی پیامبران بیشتر پیرو دارم فرموده: در روز قیامت، من از همه  پیامبر و

                                           
 ). ۱/۸۱۰( مجمع البیان -١

 ). ۱۵/۲۹: (البحار -٢

 ). ۱/۳۶۳: (إثبات الهداة)، ۳۴۹-۳۴۷-۱۶/۳۴۲: (البحار)، ۲۰: (إعالم الوری)، ۲۲۶-۲/۲۱۷: (ارشاد القلوبإ-٣

)، ۳/۴۶۹: (نور الثقلین)، ۱۳۱-۷/۱۳۰: (البحار)، ۲/۵۹۶: (الکافی)، ۱۹۲: (االحتجاج)، ۱۵۰: (الخصال -٤

 ). ۵/۱۲۵: (يالصاف)، ۵/۲۱۹(

 ). ۵/۲۲۰)، (۳/۴۶۹: (نور الثقلین)، ۱۹/۳۳۱: (مجمع البیان -٥

 ). ۸/۲۲: (البحار)، ۱۷۹: (أمالی الصدوق -٦



 امامت در پرتو نصوص      582

 

تقسیم کرده، یک   امت محمد را به سه دسته  : خداوند نگهبان بهشت است گفته  رضوان که

ثلث بدون حساب وارد بهشت خواهند شد، یک ثلث به آسانی مورد محاسبه قرار خوهند گرفت و 

 . ١گردد شود و آن شفاعت مورد پذیرش واقع می فاعت کرده میاما ثلث سوم برای آنها ش

این اظهار و اعالن الهی درباره فضیلت و منزلت این امت، کار را بجایی رسانده که پیامبران و 

بن  کنند که آنها امت ایشان باشند و یا خود از آن امت باشند. از علی آرزو می ‡رسوالن 

نشان   سیمای محمد و امتش را به حضرت ابراهیم  دطالب نقل است که فرمود: خداون ابی

ام، پس  تر ندیده تر و باشکوه داد؛ ابراهیم گفت: پروردگار! در میان امت پیامبران، از این امت نورانی

 . ٢است  ها کیستند؟ ندا آمد که این محمد این

بر   رسد: فضل امت محمد به او خبر می  از جانب خداوند  و اینک حضرت موسی

ی خالیقم است. آنگاه  بر همه -و در بعضی منابع: مانند فضل من  -ها همانند فضل او  همه ملت

وحی فرستاد که ای   دیدم. آنگاه خداوندگار به موسی موسی گفت: خدایا! ای کاش آنها را می

 -ها  اینک وقت ظهور آنها نیست. اما آنها را در بهشت موسی! تو آنها را نخواهی دید!، هم

خواهی دید که در ناز و نعمت آنها به این سوی و   در حضور محمد -های عدن و فردوس  بهشت

 . ٣های آن قرار دارند روند، و در بحبوحه خیرات و خوشی آن سوی می

 و وقتی که خواست از آنها باشد، خداوند این درخواست را از او نپذیرفت. 

  کرد و گفت: خدایا! مرا از امت محمد از پروردگارش سؤال  از رضا نقل است که موسی

 قرار بده!.

 . ٤آنگاه خداوند متعال به او وحی فرستاد: ای موسی! تو به آن نخواهی رسید

بینم که بهترین امتی است که برای مردم خارج کرده  و در روایتی: خدایا! من در الواح امتی را می

دارند، پس آن امت را امت من قرار بده!  از میکنند و از بدی و پلیدی ب شده است، به معروف امر می

                                           
 ). ۱۸۳: (الخرائج)، ۱۷/۲۹۸: (البحار -١

 ). ۱۶/۳۴۷: (البحار)، ۲/۲۱۷: (إرشاد القلوب -٢

)، ۲۶/۲۷۵)، (۱۳/۳۴۱: (البحار)، ۳۱)، تفسیر عسکری: (۱/۲۲۰: (عیون األخبار)، ۴۱۶: (علل الشرائع -٣

 . )۴/۱۳۰: (نور الثقلین)، ۳/۲۲۸: (البرهان)، ۱/۴۱۸: (تأویل اآلیات)، ۹۹/۱۸۵)، (۹۲/۲۲۴(

)، ۱۶/۳۵۴)، (۱۳/۳۴۴: (البحار)، ۱۰: (ابوالجعد)، کتاب ۲۹)، صحیفه رضا: (۲۰۰: (عیون األخبار -٤

 ). ۵/۱۷۸: (مجمع البیان)، ۷/۸۸: (تفسیر الکاشف)، ۲۶/۲۶۸)، (۱۷/۳۲(
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ی  بینم که در آخر همه هستند. گفت: پروردگارا! من در الواح امتی را می  گفت: آنان، امت محمد

گیرند؛ پس آنها را از امت من  ی آنها پیشی می اند، اما برای رفتن به بهشت از همه ها آفریده شده امت

گفت: خدایا! من در الواح   هستند. موسی  ان، امت احمدقرار بده. خداوندگار فرمود: آن

اگر قصد یک خوبی و نیکی کنند، اما آن را انجام ندهند، یک نیکی   کنم که امتی را مشاهده می

گردد، و اگر آهنگ  گردد، و اما اگر آن را انجام دهند، ده برابر آن برایشان منظور می برایشان منظور می

شود، و اگر آن را انجام دهند، تنها یک  انجام ندهند، گناهی برایشان نوشته نمییک بدی کنند و آن را 

  فرمود: آنان، امت احمد  گردد، پس آنها را امت من قرار بده! خداوند گناه برایشان منظور می

یابم که پیشگامان بوده و برای آنها  گفت: خدایا! من در الواح امتی را می  هستند. موسی

 شود؛ پس آنها را امت من قرار بده. خداوند فرمود: آنان، امت احمد هستند. موسی شفاعت می

  .١قرار بده  گفت: پروردگارا! مرا از امت احمد
 کند: پس خداوند می سرچشمه (طوبی) در بهشت از خدا سؤال  راجع به  عیسیک و این

ها حرام است که از  گوید: ای عیسی! تا وقتی که امت آن پیامبر از آن ننوشند، بر سایر امت به او می

 آن بنوشند.

 .٢ها قدغن شده است و در روایتی: تا وقتی که امت آن پیامبر وارد آن بهشت نشود، بر سایر امت

گویند: اینان  کنند، می عبور می  مت محمداز کنار فرادستان و فقرای ا † و وقتی پیامبران 

گویند: ما  گویند: اینان از جنس پیامبران هستند. پس آنان می از جنس مالئکه هستند، و مالئکه می

باشیم. پیامبران  می  نه مالئکه هستیم و نه پیامبر؛ بلکه جماعتی از فقیر و فقرای امت محمد

گویند: اعمال ما خیلی  اید؟ آنها می امت و بزرگواری رسیدهگویند: با چه چیزی به این مرتبه از کر می

ایم، اما نمازهای پنجگانه را  ایم و شب را به قیام نپرداخته بزرگ نبوده است، هر روز را روزه نبوده

هایمان سرازیر  هایمان بر گونه ایم، باران اشک را شنیده ایم. و وقتی که نام و یاد محمد انجام داده

 . ٣شده است

                                           
 ). ۵۷/۳۱۷: (البحار)، ۱/۱۹۱: (إثبات الهداة -١

های دیگری در باب  )، و به روایت۱۹۷-۱/۱۷۱: (إثبات الهداة)، ۱۴/۲۸۶: (البحار)، ۱۶۴: (أمالی الصدوق -٢

)، ۱۶/۳۲۶)، (۸/۵البحار: ( های سابق قبل از دخول است محمد تحریم بهشت برای دخول امت

: البرهان)، ۲/۶۲۹: (تأویل اآلیات)، ۴۵/۴۰۳)، (۳۹/۲۱۴-۲۱۸)، (۳۶/۶۴)، (۲۷/۱۲۹)، (۲۶/۳۱۸(

 ). ۹۷: (مختصرـال)، ۱/۳۲۱( کشف الغمة:)، ۴/۲۶۲(

 ). ۷۲/۴۸: (البحار)، ۱۲۹: (جامع األخبار -٣
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پوشیده نمانده است. چه  -همانگونه که ذکر کردیم  -نزلت و مقام این امت حتی از شیاطین هم م

 . ١تو راهی به سوی آنها نداریم  ما و نه  گویند: این امت، مرحوم و معصوم هستند و نه آنها به ابلیس می

گیرند. و نیز  میآنها امتی هستند که مورد لطف و مرحمت قرار   زیرا خداوندگار بیان داشته که

 . ٢گیرد فرموده: امت من امتی است که مورد مرحمت قرار می  پیامبر

خواهند که  بینیم مالئک در روز قیامت، از خداوند متعال می بنابراین، جای تعجب نیست که می

این امت را سالم نگاه دارد و حساب و کتاب را بر آنها آسان نماید. آن جماعت (شیعیان) روایت 

خبر مرگ خود را دریافت کرد، آن را بیان داشت. پس زهرا از او پرسید:   اند که وقتی پیامبر کرده

کجا تو را مالقات کنم؟ گفت: در کنار پل صراط. جبرئیل در طرف راست من، میکائیل در طرف 

را از   دهند که: پروردگارا! امت محمد چپ من و مالئکه در پشت سرم و در جلویم ندا درمی

 . ٣فظ کن و حساب و کتاب را بر آنها آسان نماآتش ح

ی کلیم و مرتبه  ی خلیل و مرتبه بیان کرده که خداوند متعال مرتبه» روضة الواعظني«نویسنده 

 حبیب را به این امت ارزانی داشته است. 

پنج حاجت را از خدا خواست، و خداوند بخاطر   ی خلیل این است که ابراهیم اما مرتبه

 است.   به این امت داده -بدون درخواست  -درخواستش آنها را به او داد، اما این پنج خصلت را 

 درخواست کرد و گفت:   مغفرت را به گونه اشاره  : ابراهیم خلیلنخست

ِيٓ ٱوَ ﴿ طۡ  �َّ
َ
ن َمعُ أ

َ
 . ]۸۲[الشعراء:  ﴾٨٢ ّ�ِينِ ٱ مَ يَوۡ  ِ�  َٔ َخِطٓ�  ِ�  فِرَ َ�غۡ  أ

 .»و چیزی که طمع آن را دارم این است که در روز قیامت خطایم بخشوده شود«
 فرمود:   ، خداوند در حالی که این مغفرت، بدون درخواست قبلی، به این امت داده شده

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ   .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
اید، از  (ای محمد!) بگو ای بندگان من! ای کسانی که (با انجام گناه) بر نفس خویش اسراف کرده«

بخشاید، براستی که بس بخشنده و  را می ی گناهان رحمت خدا ناامید نشوید، الله تعالی همه

 .»مهربان است

                                           
 ). ۲۸/۲۶۱: (البحار)، ۲/۲۱: (إثبات الهداة -١

 ). ۹۶: (الدین کمال)، ۱۶۴: (أمالی الصدوق)، ۵۲/۱۸۱)، (۱۶/۱۴۵)، (۱۴/۲۸۶: (البحار)، ۳/۵۲۳: (نورالثقلین -٢

 ). ۵۰۹: (البحار)، ۵۰۸-۵۰۷: (أمالی الصدوق -٣
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 : ابراهیم خلیل از خداوند درخواست کرد: دوم

 .]۸۷[الشعراء:  ﴾٨٧ َعُثونَ ُ�بۡ  مَ يَوۡ  زِِ� ُ�ۡ  َوَ� ﴿

 .»شوند، مرا خوار و ذلیل مکن و در روزی که زنده می«
 در حالی که خداوند متعال به این امت فرمود: 

ُ ٱ زِيُ�ۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ  .]۸[التحریم:  ﴾ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا

 .»سازد روزی که خداوند پیامبر و ایمانداران با او را، خوار و ذلیل نمی«
 تقاضای وراثت کرد و گفت:   : خلیلسوم

 .]۸۵[الشعراء:  ﴾٨٥ �َّعِيمِ ٱ َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمن ِ� َعلۡ جۡ ٱوَ ﴿

 .»بهشت پر از ناز و نعمت قرار بده و مرا از وارثان«
 به این امت فرمود:   در حالی که خداوند

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱ ١٠ رِثُونَ َ� ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ يَرِثُونَ  �َّ [المؤمنون:  ﴾١١ ِ�ُ

۱۰-۱۱[. 

 .»مانند آن باقی می برند و برای همیشه در اینان میراث برند، کسانی که فردوس را به ارث می«
 : ابراهیم خلیل از خداوند متعال تقاضای قبولی اعمال کرد و گفت: چهارم

ٓ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿  ].۱۲۷: ة[البقر ﴾ِمنَّا

 .»خدایا از ما قبول کن«
 به این امت فرمود:   و خداوند

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ �َّوۡ ٱ َبُل َ�قۡ  �َّ  .]۲۵[الشوری:  ﴾ۦِعَبادِه

 .»پذیرد او کسی است که توبه را از بندگانش میو «
 درخواست ذریه و فرزند کرد و گفت:   : ابراهیم خلیلپنجم

ٰ ٱ مِنَ  ِ�  َهۡب  َرّبِ ﴿  .]۱۰۰[الصافات:  ﴾١٠٠ لِِح�َ ل�َّ

 .»پروردگارا! به من (فرزندی) از صالحان ببخش!«
 به این امت فرمود:   در حالی که خداوند

ِيٱ َوُهوَ ﴿  ٱ �َِف َخَ�ٰٓ  َجَعلَُ�مۡ  �َّ
َ
 .]۱۶۵[األنعام:  ﴾ِض �ۡ�

 .»و او کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان خود) در زمین ساخت...«
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بدون درخواست و خواهشات هفت مقام و امتیاز را به حضرت ابراهیم خلیل داد، البته که  سپس

 داشته است.  ی آنها را بدون سؤال و درخواست به این امت نیز ارزانی همه

 : به ابراهیم خلیل فرمود: اول

سۡ  اَحنِيفٗ  َ�نَ  ِ�نَوَ�ٰ  اا�ِيّٗ نَۡ�َ  َوَ�  اَ�ُهودِيّٗ  هِيمُ َ�ٰ إِبۡ  َ�نَ  َما﴿  .]۶۷عمران:  [آل ﴾الِمٗ مُّ

 .»ابراهیم یهودی و مسیحی نبوده، بلکه مسلمانی پاک و حنیف بود«
 و به این امت فرمود: 

ٰ  ُهوَ ﴿ ٮ ۡ ٱ ُ�مُ َسمَّ  .]۷۸[الحج:  ﴾لِِم�َ ُمسۡ ل

 .»او شما را مسلمان نام نهاد«
 : به خلیل فرمود: دوم

ٰ  ادٗ بَرۡ  ُكوِ�  َنارُ َ�ٰ  َناقُلۡ ﴿ ٰٓ  ًماوََسَ�  ].۶۹[األنبیاء:  ﴾٦٩ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َ

 .»گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالمت شو!«
 و به این امت گفت: 

ٰ  َوُ�نُتمۡ ﴿ نَقَذُ�م �َّارِ ٱ ّمِنَ  َر�ٖ ُحفۡ  َشَفا َ�َ
َ
  ].۱۰۳عمران:  [آل ﴾َهاّمِنۡ  فَأ

 .»ای از آتش بودید، پس خدا شما را از آن نجات داد و شما بر لب حفره«
 خلیل گفت:   : بهسوم

﴿ ۡ ٰ  هُ َ�ٰ فَبَ�َّ  ].۱۰۱[الصافات:  ﴾١٠١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�

 .»و او را به پسربچه بردباری مژده دادیم«
 و به این امت فرمود: 

﴿ ِ ۡ ٱ َو�َّ�ِ نَّ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم بِأ  .]۴۷[األحزاب:  ﴾٤٧ �َكبِ�ٗ  ٗ� فَۡض  �َّ

و مؤمنان را خوشخبری بده به اینکه از طرف الله تعالی، فضل بزرگی برای آنها در نظر گرفته شده «

 .»است
 : به خلیل گفت: چهارم

ٰٓ  مٌ َسَ�ٰ ﴿  ].۱۰۹[الصافات:  ﴾١٠٩ هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َ

 .»سالم بر ابراهیم«
 و به این امت فرمود: 
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ِيَن ٱۡصَطَ�ٰٓ قُِل ﴿ ٰ ِعبَادِهِ ٱ�َّ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ   .]۵۹[النمل:  ﴾ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

 .»بگو تمام حمد و ستایش مخصوص الله تعالی است و سالم بر بندگانش؛ کسانی که آنها را برگزیده«
 : به خلیل گفت: پنجم

ٓ ِعَ�ٰ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  ].۴۵[ص:  ﴾ُقوَب َو�َعۡ  قَ َ�ٰ �سۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َدنَا

 .»و بندگان ما، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن!«
 و به امت حبیبش فرمود: 

 ].۶۳[الفرقان:  ﴾لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿

 .»و بندگان رحمان«
 : به خلیل فرمود: ششم

�ۡ  �َشاكِرٗ  ﴿
َ
ٰ جۡ ٱ ُعِمهِ� ّ�ِ  ].۱۲۱[النحل:  ﴾ هُ تَبَٮ

 .»هایش بود، (به همین خاطر) خداوند او را برگزید شکرگزار نعمت«
 و به این امت فرمود: 

ٰ جۡ ٱ ُهوَ ﴿  ].۷۸[الحج:  ﴾ُ�مۡ تَبَٮ

 .»و شما را برگزید«
اعطا کرد، و   ده مقام را به موسی کلیم  ی کلیم، خداوند و اما در خصوص مقام و مرتبه

 هم ده مرتبه را ارزانی داشت.   به امت محمد

 : به کلیم گفت: اول

�َيۡ  ﴿
َ
َعهُ  َوَمن ُموَ�ٰ  َناَوأ ۡ�َ  ۥٓ مَّ

َ
 ].۶۵[الشعراء:  ﴾٦٥ عِ�َ أ

 .»و ما موسی و همه همراهانش را نجات دادیم«
 فرمود:   و به امت محمد

ا لَِك َكَ�ٰ ﴿ ۡ ٱ نُنجِ  َناَعلَيۡ  َحقًّ  ].۱۰۳[یونس:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»بدینسان بر ما الزم است که مؤمنان را نجات دهیم«
 : نصرت و یاری را به کلیم اعطا کرد و گفت: دوم

ٓ  إِنَِّ� ﴿ سۡ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
 ].۴۶[طه:  ﴾َوأ

 .»بینم شنوم و می من با شما دو نفر (موسی و هارون) هستم، می«
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 فرمود:  و به امت محمد

َ ٱ إِنَّ  ﴿ ِينَ ٱ َمعَ  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ۡ  ُهم �َّ  ].۱۲۸[النحل:  ﴾١٢٨ ِسُنونَ �ُّ

 .»الله تعالی با کسانی است که تقوا پیشه کردند، و کسانی که نیکوکارند«
 فرمود:   : نزدیکی و قربت، خداوندسوم

﴿ ۡ�  ].۵۲[مریم:  ﴾اَ�ِيّٗ  هُ َ�ٰ َوقَرَّ

 .»ساختیمو نجواکنان او را به خود نزدیک «
 و به این امت فرمود: 

قۡ  نُ َوَ�ۡ ﴿
َ
 ].۸۵: قعة[الوا ﴾مِنُ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

 .»باشیم تر می و ما از آن به شما نزدیک«
 : منت، الله تعالی فرمود: چهارم

ٰ  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿  ].۱۱۴[الصافات:  ﴾١١٤ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َ�َ

 .»نهادیمدر حقیقت ما بر موسی و هارون منت «
 و به این امت فرمود: 

ُ ٱ بَلِ ﴿  ].۱۷[الحجرات:  ﴾َ�ُمنُّ  �َّ

 .»گذارد بلکه الله تعالی منت می«
 : امنیت و رفعت، فرمود: پنجم

نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ  ﴿
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ  ].۶۸[طه:  ﴾٦٨ ۡ�َ

 .»گفتیم: نترس، چرا که تو واالتر هستی«
 و به این امت فرمود: 

ْ  َوَ�  ﴿ ْ َ�ۡ  َوَ�  تَِهُنوا نُتمُ  َزنُوا
َ
 ٱ َوأ

َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن نَ لَوۡ عۡ ۡ�  ].۱۳۹عمران:  [آل ﴾١٣٩ ِمنِ�َ مُّ

 .»سست نشوید! و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید«
 : معرفت و شکافتن سینه، موسی کلیم گفت:ششم

  ].۲۵[طه:  ﴾٢٥ رِيَصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿

 .»ام را بگشای! خدایا سینه«
 آنگاه خداوند با این گفته، آن را به او اعطا کرد:

و�ِيَت  قَدۡ  قَاَل ﴿
ُ
 ].۳۶[طه:  ﴾٣٦ ُموَ�ٰ َ�ٰ  لََك ُسؤۡ  أ
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 .»خدا فرمود: ای موسی! آنچه را که تو خواستی، به تو داده شد«
 فرمود:  و به امت محمد

َ�َمن﴿
َ
حَ  أ ُ ٱ َ�َ  ].۲۲[الزمر:  ﴾مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  �َّ

 .»اش را برای (پذیرش) اسالم گشاده است... آیا کسی که خداوند سینه«
 کاری، موسی گفت:  : آسانهفتم

﴿ ۡ مۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 ].۲۶[طه:  ﴾٢٦ رِيأ

 .»و کارم را برای من، آسان کن«
 و به این امت فرمود: 

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿  ].۱۸۵: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

 .»خواهد خواهد، و سختی و مشقت را برای شما نمی خداوند آسانی را برای شما می«
 فرمود:   : اجابت، خداوندهشتم

ِجيَبت قَدۡ  قَاَل ﴿
ُ
 ].۸۹[یونس:  ﴾َوتُُ�َمادَّعۡ  أ

 .»خدا فرمود: دعای شما پذیرفته شد«
 و به این امت فرمود: 

ِينَ ٱ َتِجيُب َو�َسۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  .]۶[الشوری:  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ّمِن َو�َزِ�ُدُهم ِت لَِ�ٰ ل�َّ

کند و از فضل خود بیشتر به آنها  و دعای ایمانداران که اعمال صالح انجام دادند، را استجابت می«

 .»دهد می
 : مغفرت؛ موسی گفت:نهم

 ].۱۶[القصص:  ﴾لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ َ�ُ  َ�َغَفرَ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱفَ ﴿

 .»مرا ببخش! آنگاه خداوند او را بخشید، براستی که او بسیار بخشنده و بسیار مهربان است«
 فرمود:  و به امت محمد

 .]۱۰[ابراهیم:  ﴾ُذنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م فِرَ ِ�َغۡ  ُعوُ�مۡ يَدۡ ﴿

 .»خواند تا گناهانتان را ببخشاید شما را فرامی«
 دهم: موفقیت و پیروزی؛ خداوند متعال فرمود: 

و�ِيَت  قَدۡ  قَاَل  ﴿
ُ
ٰ  لََك ُسؤۡ  أ  .]۳۶[طه:  ﴾٣٦ ُموَ�ٰ َ�

 .»گفت: ای موسی! آنچه را که خواسته بودی به تو داده شد«
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 و به امت اسالم فرمود: 

﴿ ٰ ۡ�ُ  َما ُ�ِّ  ّمِن ُ�مَوَءاتَٮ
َ
 .]۳۴[ابراهیم:  ﴾ُموهُ َس�

 .»خواسته بودید، به شما دادو از هر آنچه که «
 فرماید:  می  خداوند متعال که هها هم در ضمن آن است، مانند این گفت درخواست نشده  که

﴿ ٓ ٓ  ءٗ َسَوا ا  .]۱۰[فصلت:  ﴾�ِلِ�َ ّلِلسَّ

در آن  یادین کم و زیخواهان را برآورده کند (و کمتر یروز یازمندان و روزیاز نیبدان گونه که ن«

 .»نباشد)
، که امتش را هم از  مقام و مرتبه بخشیده  نه  به حبیبش محمد  حبیب، خداوند همرتبو اما 

 مرتبه برخوردار کرده است.   آن نه

 : توبه؛ به حبیب فرمود: نخست

ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿  ].۱۱۷: بة[التو ﴾�َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ

 .»خداوند توبه پیامبر را پذیرفت«
 و به امتش فرمود: 

ُ ٱوَ ﴿ ن يُرِ�دُ  �َّ
َ
 .]۲۷[النساء:  ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

 .»شما را بپذیرد هخواهد (شما را ببخشاید و) توب خداوند می«

 ].١١٨: بة[التو ﴾اِْ�َتُوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ ﴿و فرمود: 

 .»سپس توبه را از آنها پذیرفت تا توبه کنند«
 فرمود:   : مغفرت؛ خداونددوم

َغۡ ﴿ ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ  .]۲[الفتح:  ﴾بَِك َذ� مِن َ�َقدَّ

 .»تو را بیامرزد هتا الله تعالی گناه گذشت«
 و به امتش فرمود: 

َ ٱ إِنَّ ﴿ نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  �َّ  .]۵۳[الزمر:  ﴾�ُّ

 .»آمرزد گناهان را می هالله تعالی هم«
 : نعمت؛ به او گفت: سوم

 .]۲[الفتح:  ﴾ۥَمَتهُ نِعۡ  َوُ�تِمَّ ﴿

 .»و نعمتش را بر تو تمام کند«
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 و به امتش فرمود: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
  ].۳: ة[المائد﴾ َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 .»امروز دینتان را برای شما کامل کردم، و نعتم را بر شما تمام کردم«
 : یاری؛ الله تعالی فرمود: چهارم

ُ ٱ َوَ�نُ�َكَ ﴿  .]۳[الفتح:  ﴾٣ َعزِ�ًزا انَۡ�ً  �َّ
 .»ناپذیری را نصیب تو گرداند و تا الله تعالی شکست«

 و به امتش فرمود: 

ا َوَ�نَ ﴿ ۡ ٱ نَۡ�ُ  َناَعلَيۡ  َحقًّ  .]۴۷[الروم:  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»و یاری دادن به مؤمنان، بر ما الزم بود«
 : درودها؛ به او فرمود: پنجم

َ ٱ إِنَّ ﴿  .]۵۶[األحزاب:  ﴾�َِّ�ِّ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

 .»فرستند اش، بر پیامبر درود می خدا و مالئکه«
 و به امتش فرمود: 

ِيٱ ُهوَ ﴿  .]۴۳[األحزاب:  ﴾�َِكُتهُ َوَمَ�ٰٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  يَُصّ�ِ  �َّ

 .»فرستد میاو کسی است که با فرشتگانش بر شما درود و رحمت «
 : برگزیدن؛ الله تعالی به حبیبش فرمود: ششم

ُ ٱ﴿ ۡ ٱ مِنَ  َطِ� يَۡص  �َّ  .]۷۵[الحج: ﴾ �َّاِس ٱ َوِمنَ  رُُسٗ�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

 .»گزیند الله تعالی از میان مالئکه و از جنس مردم رسوالنی را برمی«
 گزیند) و به امتش گفت:  را برمی  (یعنی محمد 

وۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َناَر�ۡ أ  .]۳۲[فاطر:  ﴾ِعَبادِنَا ِمنۡ  َناَطَفيۡ ۡص ٱ �َّ

 .»سپس قرآن را به کسانی از بندگانمان دادیم که آنها را برگزیدیم«
 : هدایت؛ به حبیب گفت: هفتم

ٰ  ِديََك َوَ�هۡ ﴿ سۡ  اطٗ ِصَ�  .]۲[الفتح:  ﴾اتَقِيمٗ مُّ

 .»دهد و تو را به راهی درست هدایت می«

َ ٱ �نَّ ﴿ و به امتش گفت:  ِينَ ٱ لََهادِ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  .]٥٤[الحج:  ﴾َتقِي�ٖ مُّ

 .»کند و الله تعالی کسانی را که ایمان آوردند، به راه راست هدایت می«
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 .السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته: سالم، در شب معراج به حبیبش گفت: هشتم

 .»بر تو باد  پیامبر خدا! درود و رحمت و برکت خداوند (ای«
 امتش هم گفت:  و به

ٓ  �َذا﴿ ِينَ ٱ َءكَ َجا ٰ  َ�ُقۡل  تَِناَ�ٰ � ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ ٰ  َر�ُُّ�مۡ  َكَتَب  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  مٌ َسَ�  ِسهِ َ�فۡ  َ�َ
 .]۵۴[األنعام:  ﴾ةَ لرَّۡ�َ ٱ

شان بگو: شما را یاحترامشان) بد یش تو آمدند (برایپات (قرآن) ما به یآ همراه هرگاه مؤمنان به«

 .»شتن رحمت واجب نموده استیلطف) بر خو یمژده باد که خداوند شما (از رو
 : خشنودی، به حبیب فرمود: نهم

 .]۵[الضحی:  ﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  َر�َُّك  ِطيَك ُ�عۡ  َف َولََسوۡ ﴿

 .»شوی و بزودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود«
 و به امتش فرمود: 

دۡ  ِخلَنَُّهمَ�ُدۡ ﴿  .]۵۹[الحج:  ﴾ۥنَهُ َضوۡ يَرۡ  َخٗ� مُّ

 .»پسندید و شما را به جایگاهی وارد خواهد ساخت که آن را می«
ها  فرمود: امت من در سایه سه خصلت بر سایر امت  از صادق، از پدرش نقل است که پیامبر

است. و این بدین قرار است که وقتی   پیامبران داده شده ن سه خصلت فقط بهآ زیرا .ی دارندبرتر

حرج   گفت: برای ارتقای دینت زحمت بکش که فرمود به او می خداوند متعال پیامبری را مبعوث می

 گوید:  و دشواری بر تو نیست. و خداوند متعال این خصلت را به امت من هم داد، زیرا می

 .]۷۸[الحج:  ﴾ٖ◌ َحَرج ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما﴿

 .»و در دین هیچ حرج و تنگنایی را برای شما قرار نداده است«
آور روبرو شدی، مرا  ای غم گفت: اگر با مسئله فرمود به او می و وقتی که پیامبری را مبعوث می

 گوید:  کنم. الله تعالی این خصلت را هم به امت من داده است؛ پس می بخوان، دعایت را استجابت می

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 .»مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم«
داد، و الله تعالی  فرمود، او را بر قومش شهید و گواه قرار می و وقتی که پیامبری را مبعوث می

 گوید:  ها قرار داده است، زیرا می عنوان گواهان بر انسان  امت مرا هم به
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ْ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا لرَُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ ﴿ ٓ  َوتَُ�ونُوا  .١]۷۸[الحج:  ﴾�َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 .»تا پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردمان گواه باشید«
ها، فقط آن را به  های رحمت الهی نسبت به این امت این است که در میان امت یکی از جلوه

 شریعتی آسانگیر اختصاص داده است. ایشان فرموده است: 

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ ن �َّ
َ
 .]۲۸[النساء:  ﴾َعنُ�مۡ  ُ�َّفَِف  أ

 .»خواهد بر شما تخفیف دهد میخداوند «
 و فرموده است: 

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿  ].۶: ة[المائد ﴾َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

 .»خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند خداوند نمی«
 و فرمود: 

 .]۷۸[الحج:  ﴾ٖ◌ َحَرج ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما﴿

 .»برای شما قرار نداده است و در دین تنگنا و دشواریی«
 و فرمود: 

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿  ].۱۸۵: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

 .»خواهد خواهد و سختی و مشقت را برای شما نمی خداوند آسانی را برای شما می«
 و فرمود: 

 ٱوَ  ُهمۡ إِۡ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  َوَ�َضعُ ﴿
َ
 ].۱۵۸[األعراف:  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َل َ�ٰ غۡ ۡ�

 .»دارد و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) برمی«
های گذشته ادرار یا مدفوع یا چیزی  های خداوند بر این امت این است که وقتی امت یکی از نعمت

ی آن لباس را پاره کرده و از بدنشان بدرآورند،  افتاد، موظف بودند که همه ها بر لباسشان می از نجاست

های محسوب  ه آلودگیکنند اما این مسأله برای امت اسالمی تخفیف داده شده، به اینکه آب بعنوان پاک

 کند. الله تعالی فرموده است:  های مسلمانان اصابت می ها و لباس است که به بدن

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ  .]۴۸[الفرقان:  ﴾�َطُهورٗ  ءٗ َما

 .»کننده نازل کردیم ، آبی پاک و پاک و از آسمان«

                                           
 ). ۹۳/۲۹۰)، (۲۳/۳۴۰)، (۲۲/۴۴۳: (حارالب)، ۵۶: (قرب األسناد -١
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گرفتند، بطوری که نه با  ن کناره میهای سابق، در حالت حیض، از زنا : امت که و از جمله این

نشستند، و خون حیض بر هر لباس یا فرش یا ظرفی... که  خوردند و نه با آنها می آنها غذا می

شمردند، اما  را جایز نمی دانستند، بطوری که دیگر استفاده کردن از آن افتاد، آن را نجس می می

 الل شده است. برای امت ما ح -جز نزدیکی و مجامعت  -ی اینها  همه

فرض  ٥٠است، که همان ثواب   فریضه ٥بوده و نماز ما   فریضه ٥٠: نماز آنها  که و از جمله این

4را دارد، و از سوی دیگر، زکات مالشان، ربع (
1

العشر است، و  ) مال بود، در حالی که زکات ما ربع

 المال است.  ثواب آن برابر ربع

شد، دیگر حق نداشتند  اشان تمام می آنها وقتی که با خوردن طعام شب، روزه : که اینو از جمله 

، طعام بخورند، آب بنوشند و جماع کنند؛ در حالی که الله تعالی در  تا روز بعدی و همان لحظه

 های روزه، سحری کردن و جماع کردن را برای ما حالل کرده و گفته است:  شب

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ٰ  ُ�وا َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتََب�َّ
َ
 ٱ ِط يۡ ۡ�َ ٱ ِمنَ  َيُض �ۡ ۡ�

َ
 ﴾رِ َفجۡ لۡ ٱ ِمنَ  َودِ سۡ ۡ�

 ].۱۸۷: ة[البقر

 .»سیاه (شب) برای شما آشکار گردد! هصبح از رشت هسپید هو بخورید و بیاشامید، تا رشت«

ِحلَّ ﴿و فرموده: 
ُ
َيامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ فَُث ٱ لّصِ ٓ  إَِ�ٰ  لرَّ در شب روزه، « ].١٨٧: ة[البقر ﴾�ُِ�مۡ �َِسا

 .»برای شما جماع کردن با زنانتان حالل شده است
المقدس  شان را بر دوششان گذاشته و آن را به بیت های پیشین، قربانی : امتو از جمله

برد، و  آمد و آن را در کام خود فرومی شد، آتشی می اش قبول واقع می بردند، هر کس که قربانی می

  گشت، در حالی که خداوند متعال قربانی شد، دست خالی و ناکام برمی کسی که از او قبول نمی

را در شکم فقراء و مسکینان قرار داده است، بطوری که هر کس قربانیش را قبول واقع   امت محمد

ب شود، پاداشی چند برابر خواهد یافت، و هر کس از او قبول نشود، بوسیله ات و ی آن قربانی، عقو

 کیفرهای دنیایی (بالهای دنیایی) از او زدوده خواهد شد. 

قتل و زخم را بر آنها فرض کرده و اجازه   هیدر تورات قصاص و د  خداوند : که و از جمله این

بگیرند. و در ضمن، برای وجوب قصاص هیچ تفاوتی   هینداده که آنها طرف را عفو کنند و بجای آن د

 میان قتل اشتباه یا قتل عمدی وجود نداشت، الله تعالی فرموده: 

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَ�َتبۡ ﴿ نَّ  �ِيَها
َ
ِ  َس �َّفۡ ٱ أ  ].۴۵: ة[المائد ﴾ِس �َّفۡ ٱب

 .»(و در تورات) بر آنها فرض کردیم که نفس در مقابل نفس باید قصاص ببیند«
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در اینکه قصاص را اجرا کنیم   در این ارتباط، برای ما تخفیف قایل شده و ما را مختار گذاشته اما

را بگیریم و طرف را مورد عفو قرار دهیم. گذشته از این، در شریعت ما، میان قتل عمدی و قتل   هییا د

 اشتباه و خطا تفاوت گذاشته شده است. چه خداوند متعال فرموده است:

هَ َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ ا� َّ�  ْ  ].۱۷۸: ة[البقر ﴾َ� َقتۡ لۡ ٱ ِ�  قَِصاُص لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا

 .»اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما فرض شده است ای کسانی که ایمان آورده«
 فرماید:  تا آنجا که می

ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  ُعِ�َ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ ِ  ّ�َِباُع  ٱب

ۡ ٓ  ُروِف َمعۡ ل َدا
َ
ٰ  ٖن� َ�ٰ �ِإِحۡ  هِ إَِ�ۡ  ءٌ َوأ  فِيٞف َ�ۡ  لَِك َ�

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن  ].۱۷۸: ة[البقر ﴾ةٞ َورَۡ�َ  رَّ

پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود، باید از راه پسندیده پیروی کند؛ و «

 .»پروردگار شما! هاز ناحی قاتل نیز به نیکی دیه را (به ولی مقتول) بپردازد، این تخفیف و رحمتی است
در مسأله توبه برای مسلمانان   که خداوند ها این است: و باز هم از جمله این نعمت

 اسرائیل فرمود:  تخفیف قایل شده است. چه به بنی

نُفَسُ�م ُتمۡ َظلَمۡ  إِنَُّ�مۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  ۦِمهِ لَِقوۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ِ  أ َاذُِ�مُ ٱب ْ َ�تُوُ�وٓ  َل عِجۡ لۡ ٱ ّ�ِ  ا

ْ ُتلُوٓ �ۡ ٱفَ  بَارِ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  نُفَسُ�مۡ  ا
َ
  ].۵۴ ة[البقر ﴾أ

(و به یادآور!) وقتی را که موسی به قومش گفت: ای قوم من! شما چون آن گوساله را برگرفتید (و به «

عنوان خدای خود قبول کردید) بر نفس خویش ظلم کردید، پس به سوی پروردگار و آفریدگارتان 

 .»و خویشتن را بکشید! توبه کنید
توبه آنها بدین صورت بود که یکدیگر را بکشند، پدر پسر را، پسر پدر را، برادر برادر و مادر 

فرزندش را و کسی که از کشتن فرار کند، یا از خود دفاع نماید، یا با دستش جلوی شمشیر را بگیرد، 

از آنکه در یکجا هفتاد هزار نفر را اش پذیرفته نیست. سپس بعد  یا بر خویشاوندی ترحم کند، توبه

 کشتند، به آنها دستور داد که از کشتن دست بردارند، و این توبه آنها بود. 

و توبه ما را اینگونه قرار داده: طلب آمرزش با زبان، پشیمانی با قلب، عدم بازگشت با اندام. 

 فرموده است:   خداوند

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا   ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  وۡ أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َفُروا  َوَمن ِ�ُ

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  ].۱۳۵عمران:  [آل ﴾١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َ�َعلُوا

شتن ستم کردند، ی) بر خویا رهیگناه صغا (با انجام ی) شدند، یا رهیکه چون دچار گناه (کب یو کسان «

دارند و  یش چشم مید و عقاب و ثواب و جاللت و عظمت او را پیافتند (و وعده و وع یاد خدا میبه 
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ست که گناهان را یو بجز خدا ک -شوند  یگردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار م یمان میپش

گاه -امرزد ؟ یب اند  که انجام داده یزید خدا از آن) چیو وع یکار و نه یبر (زشت یو با علم و آ

 .»ازند)ی یکنند (و به تکرار گناه دست نم ینم یپافشار
  و فرموده:

فََ� ﴿
َ
ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوُ�ونَ  أ  ].۷۴: ة[المائد ﴾�َّ

 .»گردند چرا به سوی خدا بازنمی«
 و فرموده: 

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ ْ َءاَمُنوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ  ].۱۶[الحدید:  ﴾�َّ

هایشان برای ذکر و یاد خداوند  اند، وقت آن فرانرسیده که قلب آیا برای کسانی که ایمان آورده«

 .»خاشع و فروتن شود؟!
های گذشته، قاعده چنین بود که هر کس با نگاهی بد و تردیدآمیز به زنی نگاه  و از میان امت

ی ما برای این  اش مورد قبول واقع شود. در حالی که کفاره آوردند، تا توبه کرد، چشمانش را درمی می

نگشتن محکم برای باز  کار، عبارت است از فروهشتن چشم، توبه کردن با قلب و تصمیم و اراده

 دوباره بدان. 

بعنوان شرط  -کرد، آن عضو تماس پیدا کرده را  و اگر کسی از آنها بدنش با زنی حرام تماس پیدا می

 باشد.  کردند، در حالی که توبه ما در این باره، پشیمانی و عدم تکرار آن می از بدنش جدا می -توبه 

شد، در حالی از منزلش بیرون  و هر کس از آنها که در پنهانی و خلوت خطایی مرتکب می

گاه باشید که فالن بن فالن، دیشب فالن و  آمد که خطایش بر روی در خانه می اش نوشته شده بود: آ

شد، و همگان  آمد و آبرویش ریخته می فالن خطا را مرتکب شده است و از آسمان بر علیه او ندا می

گاه می شدند در حالی که اگر یک نفر از ما، مرتکب اشتباه و گناهی بشود، و آن را از دید  از راز او آ

گاه است و به مالئکه می ام آن خطا و گناه را از ما  گوید: بنده مردم پنهان دارد، الله تعالی بر آن آ

گاهی د پوشانده و از مردم پنهان می ارد. آنگاه به مالئکه دارد، در حالی که پروردگارش بر آن آ

جنس خودش مخفی نگاه داشت، چون زیاد به آنها اعتماد  ام گناهش را از فرزندان هم گوید: بنده می

گیرد، شاهد باشید، که من او را بخشیدم چون  ندارند و به من پناه آورده، تا شاید رحمتم او را دربرمی

و او برای حساب و کتاب ایستاده  رسد، به رحمت من اطمینان دارد، و وقتی که قیامت فرامی

ام، این من بودم که آن گناه را در دنیا بر تو پوشاندم، و باز هم این من  گوید: بنده شود، الله می می

 گذارم کسی از تو حالی شود).  پوشانم (و نمی هستم که امروز آن را بر تو می
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و برتری داده است که  آن این امت را فضیلت هو از جمله چیزهایی که الله تعالی بوسیل

کنند.  ای گرامی را بر آن گمارده، همواره برای آن طلب مغفرت و طلب رحمت و برکت می مالئکه

 الله تعالی فرموده: 

ِينَ ٱ﴿  فُِرونَ َتغۡ َو�َسۡ  ۦبِهِ  ِمُنونَ َوُ�ؤۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ۥَ�ُ َحوۡ  َوَمنۡ  َش َعرۡ لۡ ٱ ِملُونَ َ�ۡ  �َّ
ِينَ  ْ  لِ�َّ   .]۷[غافر:  ﴾َءاَمُنوا

کنند) تسبیح و حمد پروردگارشان  فرشتگانی که حامالن عرشند و آنها که گرادگرد آن (طواف می«

 ».کنند گویند، و به او ایمان دارند، و برای مؤمنان استغفار می را می

مؤمنون شهداء يف األرض، وما رأوه حسناً فهو عند اهللا األ« فرموده است:  پیامبر
مؤمنان شاهدان (خداوند) در زمین هستند، و آنچه را « .»حسن، وما رأوه قبيحاً فهو عند اهللا قبيح

که نیک و زیبا ببیند، آن چیز در نزد خدا زیبا و نیک است، و آنچه را که قبیح و زشت ببیند آن چیز در نزد 

 . »خدا قبیح و زشت است

إخوا�، فقيل: يا رسول اهللا، أولسنا إخوانك يا يلت� قد لقيت « فرموده است:  و پیامبر
آمنا بك وهاجرنا معك واتبعناك ونرصناك؟ قال: ب�، ول�ن إخوا� اذلين يأتون من 
بعد�م، يؤمنون يب كإيمان�م، و�بو� كحب�م، و�نرصو� كنرص�م، و�صدقو� 

شد: ای رسول  دیدم. گفته ای کاش که برادرانم را می« .»كتصديق�م، يايلت� قد لقيت إخوا�

ایم و تو  ایم و از تو پیروی کرده ایم و با تو هجرت کرده خدا! مگر ما برادران شما نیستیم، که به تو ایمان آورده

آیند، همانند ایمان شما، به  ایم؟! فرمود: آری، اما برادران من کسانی هستند که بعد از شما می را یاری داده

دارند، و همانند یاری و نصرت شما، مرا  شما، مرا دوست می هعالقآورند، و همانند عشق و  من ایمان می

 . ١»دیدم کنند، ای کاش که برادرانم را می کنند، و همانند تصدیق و باور شما، مرا تصدیق و باور می یاری می

وارد شده، بیان کنیم، چه در   توانیم همه آنچه را که در بیان فضائل امت پیامبر در اینجا نمی

 ه در این باره ذکر کردیم، کفایت وجود دارد. آنچه ک

در میان آنها   پس حال که موارد فوق را دانستی، پس یقین بدان که نسل اول این امت که پیامبر

هم این برتری را بیان کرده است،   مبعوث شد، برترین و بزرگترین نسل این امت است، و پیامبر

الله تعالی مرا در بهترنی دوره و قرن « .٢»قرن من أميتإن اهللا أخرج� يف خ� «چه فرموده است: 

                                           
 ). ۲/۲۱۷: (إرشاد القلوب)، و نیز نگاه کن به : ۲۲/۴۴۴)، (۱۶/۳۴۱( البحار)، ۲۵۵: (روضة الواعطین -١

 ). ۱۶/۹۲: (البحار)، ۱۹: (معانی األخبار)، ۲/۴۷: (الخصال)، ۴۵: (علل الشرائع -٢
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 .١»امتم مبعوث فرمود
ها چهار تا هستند، من در بهترین قرن  قرن«کند که، پیامبر فرمود:  و کاظم از پدرانش روایت می

  .٢»قرار دارم -از آن چهار قرن  -
گوید: سالم بر  ما میحضرت ابراهیم است که در شب اسراء به پیامبر  ‡ و این پدر پیامبران

 . ٣صالح، در زمانی صالح و مناسب هپیامبر صالح، پسر صالح و فرستاد

های دیگری که فضیلت و برتری مردمان آن زمان خوب و صالح و قرن برتر را نشان  و روایت

 باشند.  دهند که آنها همان نسل صحابه می می

از خداوند درخواست کرد که فضیلت و بزرگی   اند که آدم نقل کرده /شیعیان از عسکری 

فرمود: اگر مردی از اصحاب   را به او بشناساند. آنگاه خدای  صحابه و یاران پیامبرش محمد

تر و برتر  ی آنها سنگین یاران پیامبران دیگر وزن و مقایسه شود، از همه هبا هم  برگزیده محمد

و اصحاب خیرش را   ی آنها مردی از آل محمد همهخواهد شد. ای آدم! اگر مردی از کافران یا 

کرد که توبه کنند و ایمان آورند، سپس  در پاداش این کار، کاری می  داشتند، خداوند دوست می

و اصحاب او باران   وارد بهشت شوند. الله تعالی بر هر یک از عاشقان محمد و آل محمد

د عدد همه مخلوقات خدا از اول روزگار تا آخر فرستد که اگر تقسیم بر عددی همانن رحمتی را می

خیری، یعنی ایمان  کرد، و آن را به سوی عاقبت به بودند، آنها را کفایت می آن شود؛ و آنها کافر می

شدند. و اگر مردی، آل  ی آن مستحق بهشت می داد، تا جائی که بوسیله به الله تعالی سوق می

دهد، خداوند او را آنچنان  ا مورد بغض و کینه قرار و اصحاب خیرش یا یکی از آنها ر  محمد

دهد که اگر بر عددی همانند عدد مخلوقات خداوند، تقسیم شود، خداوند همه آنها را  عذابی می

 . ٤سازد هالک می

از پروردگارش سؤال کرد: آیا در میان اصحاب و   اند که موسی و شیعیان از رضا روایت کرده

تر از اصحاب من وجود دارد؟! آنگاه خداوند متعال فرمود: ای موسی!  یاران پیامبران، در نزد تو، گرامی

                                           
 ). ۱۶/۹۲: (البحار)، ۱۹: (بارمعانی األخ)، ۲/۴۷: (الخصال)، ۴۵: (علل الشرائع -١

 ). ۲۲/۳۰۹: (البحار)، ۱۶: (نوادر الراوندی -٢

تفسیر )، ۱/۲۲۶: (تأویل اآلیات)، ۱/۲۵۰)، (۱/۲۵۰ك: (مستدرـال)، ۱۸/۳۱۸: (البحار)، ۱۰۱: (سعد السعود -٣

 ). ۴۰۱-۴۰۰-۱/۳۹۷: (القمی

 ). ۲۶/۳۳۱: (البحار)، ۱۵۷تفسیر عسکری: ( -٤
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ی یاران پیامبران همانند فضیلت و برتری  بر همه  ی محمد ای که فضیلت و برتری صحابه آیا ندانسته

 . ١باشد؟! بر همه رسوالن می  ران است و همانند فضیلت محمدبر همه آل پیامب  آل محمد

آن را در چندین آیه  گرایی از مستلزمات آن است، خداوند ای که اعتدال گرایی فضیلت و نیک

کید قرار داده است:   مورد تأ

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ   ].۱۴۳: ة[البقر ﴾�َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 .»رو قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و بدینسان شما را امتی میانه«
ی گرامی  پوشیده نیست که اولین کسانی که با این آیه مورد خطاب قرار گرفتند، همان صحابه

 هاولین کسانی بودند که مورد خطاب این گفت  کم و کاست، همانگونه که ی اصحاب بی بودند، همه

 قرار گرفتند:  الهی

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل
 ِ ِ ٱب  .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾�َّ

کند و به الله  شما بهترین امتی بودید که برای مردم خارج شدید، به معروف امر و از منکر نهی می«

 .»آورید میتعالی ایمان 
  گوید: معنایش یعنی شما بهترین امت هستید. بدین دلیل که ی فوق می طبرسی در تفسیر آیه

. و ما بعضی ٢باشد  های گذشته بشارت برای آنها جلو افتاده گفت: (کنتم: بودید) تا در ضمن کتاب

 از اینها را ذکر کردیم. 

گوید: این آیه، حال مؤمنین در ابتدای ظهور اسالم از پیشگامان  می طباطبائی در المیزان خود

  . و در ارتباط با آنها پیامبر٣دهد نخستین اعم از مهاجرین و انصار را مورد تعریف و تمجید قرار می

 فرموده است: 

مرا دیده است و خوشا بحال  هخوشا بحال کسی که مرا دیده است، خوشا بحال کسی که بینند«

ی مرا دیده است (یعنی خوشا بحال کسی که صحابه، و تابعین را دیده  ی بیننده کسی که بیننده

 . ١. و در روایتی: تا هفت نفر ادامه داد، سپس سکوت کرد»است)

                                           
)، ۲۶/۲۷۵)، (۱۳/۳۴۱: (البحار)، ۳۱)، تفسیر عسکری: ((۱/۲۲۰: (عیون األخبار)، ۴۱۶: (علل الشرائع -١

 ). ۴/۱۳۰: (نور الثقلین)، ۳/۲۲۸: (البرهان)، ۱/۴۱۸: (تأویل اآلیات)، ۹۹/۱۸۵)، (۹۲/۲۲۴(

 ). ۱/۸۱۰: (مجمع البیان -٢

 ). ۳/۳۷۶: (تفسیر المیزان -٣
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 هاي صحابه در پرتو قرآن و سنت و سخنان ائمه و شیعه  فضائل و ارزش
کند.  ا نصوص است که بر ایمان و فضیلت آن اصحاب گرامی داللت میه قرآن کریم، سرشار از ده

 مانند آیات زیر: 

ْ يُرِ�ُدوٓ  �ن﴿ ن ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  �َّ يََّدكَ  �َّ

َ
ِ بَِنۡ�ِ  � ِ  ۦه ۡ ٱَو�  ٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

لََّف 
َ
نَفقۡ  لَوۡ  قُلُو�ِهِمۚۡ  َ�ۡ�َ  َو�

َ
 ٱ ِ�  َما َت أ

َ
ٓ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ا لَّفۡ  مَّ

َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  َت � َّ� 

لََّف 
َ
َهاَ�ٰٓ  ٦٣ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ۥإِنَّهُ  َنُهمۚۡ بَيۡ  � ُّ�

َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ  ِمنَ  �َّ

ۡ ٱ  .]۶۴-۶۲[األنفال:  ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است، او همان کسی است که تو را با یاری خود «

! اگر تمام آنچه را که روی زمین است، جاد نمودیان آنان الفت ایدر م، تقویت کرد و توّسط مؤمنانو 

لفت ایجاد کرد. او توانستی! ولی خداوند در میان آنها ا کردی که میان  آنها الفت دهی، نمی صرف می

 .»کنند، برای تو کافی هستند توانا و حلیم است، ای پیامبر! خدا و مؤمنانی که از تو پیروی می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا  َهُدوا
ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ 

ُ
ْ  مِنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بِبَعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ   .]۷۵-۷۴[األنفال:  ﴾٧٥ َعلِيُم

وآنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری «

  نمودند، آنان مؤمنان حقیقی هستند؛ برای آنها آمرزش و روزی شایسته
ً
ای است، و کسانی که بعدا

د، و خویشاوندان نسبت به ایمان آوردند و هجرت کردند، و با شما جهاد نمودند، از شما هستن

 .»یکدیگر، در احکامی که خدا مقرر داشته، (از دیگران) سزاوارترند. خداوند به همه چیز دانا است

ٰ ٱوَ  ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لَِك َ�

 ].۱۰۰: بة[التو ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ

و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به شیوه نیکویی از آنها پیروی کردند، الله «

هایی آماده ساخته که در زیر آنها  از او راضی شدند. و برای آنها باغ تعالی از آنها راضی شد و آنها

 .»مانند. این است رستگاری بزرگ جویبارهایی روان هستند، برای همیشه در آنها باقی می

                                                                                                           
 ). ۷۰/۱۲)، (۳۱۳-۲۲/۳۰۵: (البحار)، ۴۵۴: (أمالی الطوسی)، ۳۲۷: (أمالی الصدوق -١
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دهد که پیشگامان نخستین نسبت به دیگران از فضیلت و برتری  طبرسی گفته است: این آیه نشان می

 رسانی به دین انواع مشقت و رنج را به جان خریدند. د؛ زیرا در راه یاریباشن بیشتری برخوردار می

پرستی)  : از خویشاوندان و نزدیکان خود جدا شدند، با دین مرسوم آن زمان (بتز جملها 

مخالفت ورزیدند، اسالم را یاری دادند، در حالی که کم تعداد بوده و دشمن فراوان بود، به سوی 

 . ١ه و به سوی آن فراخواندندمیدان ایمان پیشی جست

گوید: مراد از پیشگامان همان کسانی است که پیش از آنکه ساختمان (و بنیان)  طباطبائی می

های آن را بنیاد نهادند و دیوارهای آن را  های آن به اهتزاز درآید، پایه دین سر به فلک بکشد و پرچم

و صبر بر فتنه و شکنجه، و کوچ کردن   یامبربلند کردند. گروهی از آنها با ایمان و ملحق شدن به پ

شان و جا گذاشتن اموالشان با هجرت کردن به حبشه و مدینه، و گروهی با ایمان و یاری  از سرزمین

وقوع پیوستن   و پناه دادن به او و به مهاجران مؤمن، و دفاع کردن از دین قبل از به  دادن پیامبر

 رویدادها، کاخ اسالم را بنا کردند. 

 همه
ً
 اند.  داد سخن داده  های قرآن در ارتباط با جهاد آنها در راه خداوند ی سوره تقریبا

  برای مثال آیات زیر را بخوانید: 

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ُُهمۡ  ٢٠ �ُِزونَ َفا ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡ�َ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ ٰ  نٖ َ� َُّهمۡ  ٖت وََج�َّ  �ِيَها ل

قِيمٌ  نَعِيمٞ  ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٢١ مُّ بًَد�ۚ  �ِيَها
َ
َ ٱ إِنَّ  � جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
 ].۲۲-۲۰: بة[التو ﴾٢٢ َعِظيمٞ  رٌ أ

هایشان جهاد نمودند در نزد  ها و جان کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مال«

باالتری برخوردار هستند و آنانند رستگاران پروردگارشان آنها را به رحمتی  هالله تعالی از مقام و درج

های جاودانه  دهد که در آن، نعمت های از بهشت بشارت می از ناحیه خود، و رضایت (خویش) و باغ

 .»ها خواهند بود. زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است دارند، همواره و تا ابد در این باغ

ِينَ ٱوَ  وُل لرَّسُ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿ َّ�  ْ ْ َ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ْوَ�ٰٓ  َوأ

ُ
 لَُهمُ  �َِك َوأ

ْوَ�ٰٓ  ُتۖ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ َعدَّ  ٨٨ لُِحونَ ُمفۡ ل

َ
ُ ٱ أ ٰ  لَُهمۡ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٰ  �ِيَها  ].۸۹-۸۸: بة[التو ﴾٨٩ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

ها و  خوبی ههای خود جهاد نمودند و هم ها و جان اما پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند، با مال«

هایی  یابند. الله تعالی برای آنها باغ شوند و نجات می ها برای آنهاست و آنانند که رستگار می نیکی

                                           
 ). ۶۹/۵۹)، (۲۲/۳۰۲: (البحار)، ۵/۹۸: (مجمع البیان -١
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مانند، این  را آماده ساخته که در زیر آنها جویبارهایی جریان دارد، برای همیشه در آنها باقی می

 .»است رستگاری بزرگ

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  اَس �َّ ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ ْ  انٗ إِيَ�ٰ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا  َوقَالُوا
ُ ٱ بَُناَحسۡ  ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ َو�ِيُل ل ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  �َّ

ْ ٱوَ  َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ ٰ  إِ�ََّما ١٧٤ َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض  ُذو �َّ يۡ ٱ لُِ�مُ َ� وۡ  ُ�َوُِّف  نُ َ�ٰ لشَّ
َ
ٓ أ  ۥَءهُ ِ�َا

ؤۡ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َ�َافُوُهمۡ  فََ�   ].۱۷۴-۱۷۲عمران:  [آل ﴾١٧٥ ِمنِ�َ مُّ

را پس از آن همه جراحاتی که به آنها رسید، اجابت کردند، برای کسانی  آنها که دعوت خدا و پیامبر«

و تقوا پیش گرفتند، پاداش بزرگی است، اینها کسانی بودند که (بعضی از)  از آنها، که نیکی کردند

اند: از آنها بترسید! اما این  مردم به آنها گفتند: مردم (لشکر دشمن) برای حمله به شما اجتماع کرده

سخن بر ایمانشان افزود، و گفتند: خدا ما را کافی است، و او بهترین حامی ما است، به همین جهت 

(از این میدان) با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند. در حالی که هیچ ناراحتی به آنها نرسید، و از  آنها

 .»رضای خدا پیروی کردند؛ و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است

يُ�مُ  إِذۡ ﴿ َمنَةٗ  �َُّعاَس ٱ ُ�َغّشِ
َ
ُِل  هُ ّمِنۡ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  َو�َُ�ّ َما ٓ  ءِ لسَّ َُطّهَِرُ�م ءٗ َما  ۦبِهِ  ّ�ِ

يۡ ٱ زَ رِجۡ  َعنُ�مۡ  هَِب َوُ�ذۡ  ٰ  �َِط َولَِ�ۡ  نِ َ�ٰ لشَّ  ٱ بِهِ  َوُ�ثَّبَِت  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
َ
 ﴾١ َدامَ قۡ ۡ�

 ].۱۱[األنفال: 

آرامش از سوی خدا بود، شما را فراگرفت؛ آبی  هو (یادآورید) هنگامی را که خواب سبکی که مای«

هایتان  از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند، و پلیدی شیطان را از شما دور سازد، و دل

 .»ها را با آن استوار دارد را محکم، و گام
واست که خ-ثابت شده که به عمربن خطاب   ی بدر نازل شد، و از پیامبر این آیه در غزوه

دانی شاید خداوند متعال نگاهی به اهل بدر  گفت: تو چه می -را بزند  بلتعه بن ابی گردن حاطب

من   خواهید انجام دهید، که فرمود: هر چه می  افکنده و آنها را مورد بخشایش قرار داده، آنگاه که

 . ١ام شما را مورد بخشایش قرار داده

 و خداوند متعال فرموده: 

مۡ  ﴿
َ
ن ُتمۡ َحِسبۡ  أ

َ
ْ تَدۡ  أ ا نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُوا   َولَمَّ

ۡ
َثُل  تُِ�ميَأ ِينَ ٱ مَّ ْ َخلَوۡ  �َّ تۡ  لُِ�م� َ�بۡ  ِمن ا سَّ  ُهمُ مَّ

 ۡ�َ ٱ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءُ َسا ا َّ ۡ  ءُ ل�َّ ْ َوُزل ٰ  زِلُوا ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱ َ�ُقوَل  َح�َّ َّ�  ْ ِۗ ٱ نَۡ�ُ  َمَ�ٰ  ۥَمَعهُ  َءاَمُنوا َّ�  ٓ�َ

َ
� 

                                           
: نور الثقلین)، ۱۲۵-۱۲۱-۲۱/۹۴: (البحار)، ۶۶: (إعالم الوری)، ۳۴: (اإلرشاد)، ۹/۲۷۰: (مجمع البیان -١

 ). ۲/۴۲۱)، تفسیر فرات: (۵/۳۰۱(
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ِ ٱ نَۡ�َ  إِنَّ   ].۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤ قَرِ�ٞب  �َّ

آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما  شوید، بی آیا گمان کردید داخل بهشت می«

ها به آنها رسید، و آنچنان نارحت شدند که پیامبر و افرادی  ها و ناراحتی برسد؟! همانان که گرفتاری

گاه باشید که به او ایمان آورده بودند گفتند: پس یاری خدا کی  خواهد آمد؟ (به آنها گفته شد) آ

 .»خدا نزدیک است یاری
طبرسی گوید: گفته شده این آیه درباره آن دسته از اصحابی که به مدینه هجرت کردند، نازل 

 . ١گرفتاری و ناراحتی آنها را درنوردید  شده است، که سرزمین و اموال خود را ترک کردند و در نتیجه

 ر ارتباط با آنها گفته است:بن ابیطالب د و علی

 زلـن اهللا منـان مـفجاء بفرق
 

 لــذوی العقــاته لـــة آيــمبني 
 

 واـرام و أيقنــوام كـفآمن إق
 

 وأمسوا بحمدهللا جمتمعی الشمل 
 

 ت قلوهبمـوأنكر أقوامٌ فزاغ
 

 لـم الرمحن خبالً علی خبـفزاده 
 ج

 وأمكن منهم يوم بدر رسوله
 

 فعلهم أحسن الفعلوقوماً غضابا  
 

 بأيدهيم بيض خفاف قواطع
 

 .٢لـا باجلالء وباالعقـقدحادثوهو 
 

حق از باطل) را به ارمغان آورد، که  هفرقان (جداکنند  (محمد) از طرف خداوند«ترجمه: 

 روشن و آشکار است. 
ً
 آیاتش برای خردمندان کامال

پیدا کردند، و از شکر خدا همدل و  در نتیجه، اقوامی گرامی و برجسته ایمان آوردند و یقین

هایشان به انحراف و پوچی گرائید و  متحد شدند. اقوامی هم آن را انکار کردند و در نتیجه قلب

و قومی خشمگین   عقلی آنها افزود. و در جنگ بدر، رسولش خداوند رحمان هم بر دیوانگی و بی

 انجام دهند. را بر آنها توانا ساخت تا شاید کارشان را خوب و زیبا 

آن به مذاکره و  ههایی اندک اما تیز و برنده بود و با روشنی و شفافی دربار در دستانشان شمشیر

 . »مباحثه پرداخته بودند

پیشگی و تقواکاری متصف ساخته است، و در  را به صداقت  خداوند متعال اصحاب پیامبرش

 است. از جمله: جاهای متعددی آنها را به کامیابی و فالحیت وعده داده 

                                           
 ). ۲۰/۱۸۸: (البحار)، ۱/۵۴۶: (مجمع البیان -١

 ). ۳/۱۴۴)، (۱/۸۵: (مناقبـال)، ۴۱/۹۴)، (۱۹/۳۱۶: (البحار)، ) :۱۰۷ دیوان امیرالمؤمنین -٢
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ].۱۱۹: بة[التو ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 .»اید، از خدا بترسید و با راستگویان باشید ای کسانی که ایمان آورده«
  .١و اصحابش نازل شده است  ی محمد اند که آیه مزبور درباره بعضی از مفسران ذکر کرده

گذشته از این، جایگاه و مقام کسانی که به ما دستور داده شده تا آنها را مورد الگوبرداری قرار 

دهیم، پوشیده و مخفی نیست و این امر تا روز قیامت ادامه دارد. و این قابل قبول نیست و بعنوان 

قبل از آنکه مرتد  -و مسلمانی آنها  شود که این مسأله فقط در حالت بسامانی دلیل حساب نمی

بوده باشد، همانگونه که شیعیان مدعی هستند. چه این ارزیابی و مقیاس انسانی است، نه  -بشوند 

گاهی دارد، همان کسی که چیزی نهان نه در آسمان  مقیاس و سنجش کسی که و نه در   به غیب آ

 ها وجود دارند.  دلماند چه رسد به رازهایی که در  زمین از او پنهان نمی

 فرماید:  الله تعالی در ارتباط با آنها می

دٞ  ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ  ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�

ٰ �َّوۡ ٱ � َرٮ خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ َ�َ 

اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
غۡ  ُهمِمنۡ  جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ  .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ �َعِظيَم

های دیگری که با خود دارد حاوی این پیام نیز است که هر کس از ارزش و  این آیه، در عین پیام

  مورد خشم خداوند را به آنها بخشیده است، بکاهد، ی گرامی که الله تعالی آن منزلت صحابه

اند که ابن عباس گفت: جماعتی از  نقل کرده  شیعه بواقع خواهد شد. شیعه از ابن عباس

 پرسیدند، این آیه:   پیامبر

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهممِنۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ
َ
ۢ  ًراَوأ  .]۲۹[الفتح:  ﴾�َعِظيَم

در روز قیامت پرچمی از نور سفید «فرمود:   کسانی نازل شده است؟! پیامبردرباره چه 

دهد: سید و ساالر مؤمنان و کسانی که با او هستند،  ای ندا درمی کننده شود و ندا برافراشته می

آن پرچم   خیزد و خداوند بن ابیطالب برمی برخیزند، چون محمد مبعوث شده است. آنگاه علی

در زیر آن پرچم همه پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار   دهد که به دست او میسفید نورانی را 

                                           
 ) نگاه کنید. ۳/۱۲۲: (مجمع البیانبرای مثال به  -١
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بر روی یک منبری از نور رب   شوند تا اینکه علی قرار دارند و هیچ احد دیگری با آنها قاطی نمی

شوند و پاداش و نور خود را از او دریافت  نشیند، و همگی، تک به تک بر او عرضه می العزه می

جایگاه و منازل خود در   حقیقت که  شود: به آید، به آنها گفته می کنند. وقتی که آخرین نفر آنها می می

گوید: برای شما مغفرت و پاداش بزرگی در  یبهشت را شناختید، پروردگار شما در خطاب به شما م

در زیر پرچمش با او   آن جماعت که  همراه  بن ابیطالب به آنگاه علی -یعنی بهشت  -ام  نظر گرفته

  .١»شوند خیزند تا اینکه وارد بهشت می هستند، برمی
 گوید:  می گردیم، خداوند ها و فضائل صحابه در قرآن برمی به ذکر ارزش

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ ِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َجَرة نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ
َ
  َكثَِ�ةٗ  َوَمَغانِمَ  ١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

ۡ
ۗ يَأ ُ ٱ َوَ�نَ  ُخُذوَ�َها  َعزِ�ًزا �َّ

ُ ٱ وََعَدُ�مُ  ١٩ اَحِكيمٗ    َكثَِ�ةٗ  َمَغانِمَ  �َّ
ۡ
َل  ُخُذوَ�َهاتَأ ِ َ�ٰ  لَُ�مۡ  َ�َعجَّ يۡ  َوَ�فَّ  ۦِذه

َ
 ِديَ �

ٰ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َوِ�َُكونَ  َعنُ�مۡ  �َّاِس ٱ سۡ  اطٗ ِصَ� [الفتح:  ﴾٢٠ اَتقِيمٗ مُّ

۱۸-۲۰[.  
با تو بیعت کردند، خدا آنچه در  خداوند از آن مؤمنان راضی شد، آن هنگام که در زیر آن درخت«

هایشان نازل کرد، و پیروزی و نزدیکی به  دانست، از این رو آرامش را بر دل هایشان نهفته بود، می دل

ناپذیر  آورند، و خداوند شکست عنوان پاداش نصیب آنها فرمود. و غنایم بسیاری که آن را بدست می

آورید، ولی این  وعده داده بود، که آنها را بدست می و حکیم است. خداوند غنایم فراوانی را به شما

یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت، و دست تعدی و تجاور مردم (دشمنان) را از آن بازداشت تا 

 .»ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند! نشانه
  آیه و خشنودی خداوندباشد، و بخاطر این  گوید: منظور همان بیعت حدیبیه می طبرسی می

شود، چون خداوند خواسته که آنها را بزرگداشت و تکریم و  الرضوان نامگذاری می بيعةاز آنان به 

  گاه که از آن مؤمنان راضی شده است، آن  قدم نماید. و این اعالنی است از طرف خداوند ثابت

بیعت نمودند؛   با پیامبر است، ٢که در حدیبیه و در زیر آن درخت معروف که همان درخت صمغ

، ١٤٠٠هزار و دویست،   الرضوان بنابه اقوالی مختلف به بيعةتعداد صحابه در روز   گفتنی است که

                                           
: البرهان)، ۳۴۵: (کنز جامع الفوائد)، ۳۹/۲۱۳)، (۲۳/۳۸۸)، (۸/۴: (البحار)، ۳۷۸: (أمالی الطوسی -١

 ). ۲۴۵-۵/۷۹: (نور الثقلین)، ۳/۲۷: (قبالمنا)، ۴/۲۰۲(

 ). ۵/۱۷۶: (مجمع البیان -٢
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 . ١رسیده است نفر می ١٨٠٠و  ١٥٠٠

زیر آن درخت   به ما خبر داده که از یاران قرار گرفته  نقل است: خدای ب و از ابن عباس

گاهی داشته هراضی شده است، زیرا از نهفت تواند به ما بگوید که  است، آیا کسی می  های قلبشان آ

 . ٢بعد از آن، از آنها عصبانی شده است؟!  خداوند

توانیم همه آیاتی را که بیانگر فضیلت صحابه گرامی هستند، برشماریم، زیرا  به هر حال نمی

م، خارج شویم. لذا، این مسئله را ای ه گویی که در هر موضوع به آن پایبند شد ترسیم از آن فشرده می

خورد  نیازی و منعفتی بچشم می اکنون ذکر کردیم، بی دهیم، چه در آنچه که هم با بیان زیر خاتمه می

 برای کسی که دارای قلبی است، یا گوش فراداده و خود گواه است. 

 فرماید:  الله تعالی می

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  تَُغونَ يَبۡ  لِهِمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َو�َنُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�بَوَُّءو �َّ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِهِمۡ َ�بۡ  مِن ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
 ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ

 ٰٓ نُفِسهِمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بِهِمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َفأ  ٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

ِينَ ٱوَ  َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�َّنَا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  مِنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نِنَاَ� ِ  َسبَُقونَا �َّ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�ِنَا ِ�  َعۡل َ�ۡ  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمنُوا  .]۲۰-۸[الحشر:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�َّنَا

در حالی که این اموال برای فقیران مهاجری است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند «

کنند، و آنها راستگونند. و برای  طلبند، و خدا و رسولش را یاری می فضل الهی و رضای او را می

کسانی که در این سرا (سرزمین مدینه) و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند، و کسانی را 

چه به مهاجران داده شده نیازی به آن دارند، و در دل خود بی که به سوی آنها هجرت کنند، دوست می

دارند، هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند، کسانی که  کنند، و آنها را بر خود مقدم می احساس نمی

اند، راستگویانند. (همچنین) کسانی که بعد از آنها (بعد  از بخل و حرص نفس خویش بازداشته شده

برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، گویند: پروردگارا ما و  از مهاجران و انصار) آمدند و می

 .»ای نسبت به مؤمنان قرار مده. پروردگارا! تو مهربان و رحیمی! هایمان حسد و کینه بیامرز، و در دل

                                           
)، ۳۲۳: (روضة الکافی)، ۱۲۱-۳۵/۵۵)، (۲۴/۹۳)، (۳۶۵-۲۰/۳۴۶: (البحار)، ۵/۱۶۷: (مجمع البیان -١

 ). ۲/۲۲: (المناقب)، ۴/۱۹۶: (البرهان)، ۲/۵۹۵: (اآلیات تأویل

 ). ۲/۴۲۱)، تفسیر فرات: (۴/۵۱)، (۳۸/۲۴۳: (رالبحا)، ۷۵: (روضة الواعظین)، ۱۳: (اإلرشاد -٢
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تشریف فرما شدند  / العابدین اند که جماعتی از اهل عراق پیش امام زین شیعیان روایت کرده

خن گفتند. وقتی که سخنانشان را به پایان رساندند، س ش و درباره ابوبکر و عمر و عثمان

 :  ی آن مهاجران نخستین هستید که آیا شما از جمله  گویید که العابدین به آنها گفت: به من نمی زین

ٓ لِلۡ  ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

 گفتند: نه ما از آنها نیستیم. گفت: پس شما (از این دسته هستید): 

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۹[الحشر:  ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

سرای ایمان پیش از مهاجران و مسکن گزیدند و و کسانی که در این سرا (سرزمین مدینه) و در «

های خودشان نیازی به آنچه که به  دارند، و در دل کسانی را که به سوی آنها هجرت کنند دوست می

دارند، هر چند خودشان بسیار  کنند. و آنها را بر خود مقدم می مهاجران داده شده، احساس نمی

 .»نیازمند باشند
هم نیستیم. گفت: شما خود اذعان کردید که یکی از این دو گروه گفتند: خیر، از این دسته 

 آنها فرموده است: هدهم که شما از آن کسانی نیستید که خداوند دربار نیستید، و من هم گواهی می

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ  .]۱۰[الحشر:  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در  و کسانی که بعد از آنها (مهاجران و انصار) آمدند و می«

 .»ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز!
 . ١پس از پیش من بروید، خدا شما را نابود کند

نمود، در یکی از   دعای مغفرت می کرد و برای آنها او همواره خود را از دسته سوم حساب می

را دریاب! بویژه آن کسانی که همدمی و همنشینی با   گوید: خدایا! اصحاب محمد دعاهایش می

ای نیک و  به شیوه  رسانی به پیامبر را کامل و زیبا ساختند، و کسانی که در راستای یاری  پیامبر

بیرون آمدند و او را در پناه خود قرار دادند، و شایسته مورد آزمایش قرار گرفتند و سرافراز از آن 

                                           
 ). ۲/۲۹۱: (کشف الغمة -١
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شتابان به استقبال ورودش به مدینه رفتند، و برای دعوتش، گوی سبقت را از همدیگر ربودند، و به 

های خود را به گوش آنها رساند، و  حجت بودن رساالت و پیام  ندای او لبیک گفتند، چه پیامبر

سران و فرزندان را ترک گفتند، و برای نهادینه کردن و پابرجا برای اعتال و آشکارسازی پیام او، هم

ساختن نبوتش پدران و پسران خود را کشتند، و به طرفداری از او برخاستند، کسانی که محبت و 

ضرر که همان عشق و محبت  هایشان حک شده بود تا به سود تجارتی بی در دل  عشق به پیامبر

ندانشان، آنها را ترک گفتند فقط به این دلیل که دل به جمال اوست، دست یابند، و کسانی که خا

ها از میان آنها رخ بربست، زیرا در زیر چتر  گرایی پیوند با آن حضرت بسته بودند، و خویشاوند

 آرمیدند، پس خدایا! آنچه را که برای تو و در راه تو ترک کردند، فراموش مکن!   نزدیکی با پیامبر

باغستان مهر و خشنودی خودت را به آنها بده! چون آنها بخاطر تو از خلق دوری ای از  و میوه

، چراغ دعوت دینت بودند، و خدایا! به پاس اینکه بخاطر  پای پیامبرت گزیدند و همدوش و پابه

تو سرزمین قوم و خویش خود را ترک گفتند، و زندگی فراخ بال را یکجا وداع نموده و به زندگی 

تن دادند، از آنها قدردانی کن! بسیاری از آنان بخاطر سرافرازی دینت، مورد ظلم و  سخت و دشوار

سیرت آنها هم بهترین پاداشت را عطا کن! همان  ستم واقع شدند. خدایا! به تابعین و رهروان نیک

 گفتند:  کسانی که می

ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ   .]۱۰[الحشر:  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

گاه شوند، و در راه پیمودن آثار و نشانه و خواستند ره آنان را بپویند، و بسان آنها حق های آنان  بین و آ

های آنها هدایت را  مداری آنها، کوچکترین تردیدی به خود راه ندادند. به رهنمون و اقتدا کردن به دین

 . ١از مخالفت نزدند، و دستاورد آنها را مورد اتهام قرار ندادند دنبال کردند و با آنها سازگار شدند و دم

جای تعجب نیست که امام سجاد در بیان فضائل صحابه برای اهل عراق، شیوه و سبک جدش 

 گیرد.  امیرالمؤمنین را در پیش می

ی که بن ابیطالب، نماز صبح را در عراق بجای آورد، وقت از باقر نقل است که: امیرالمؤمنین علی 

از نماز فارغ شد، آنها را نصیحت کرد، پس هم خود گریست و هم آنها را از ترس خدا به گریه 

اقوامی را شناختم که آنها آشفته مو و   انداخت، سپس گفت: در دوران دوست و یار صمیم محمد

بز  کردند، پیشانی آنها مانند سفیدی زانوی آلود و شکم خالی شب را روز، و روز را شب می خاک

هایشان را یک در میان قرار  کردند، پاها و پیشانی کنان سپری می کنان و قیام بود، شب را سجده

                                           
 کنندگان پیامبران.  صحیفه سجادیه، بخشی از دعای وی در نماز برای پیروان و تصدیق -١
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هایشان را از آتش آزاد کند،  ن خواستند که گرد کردند و از او می دادند، با پروردگار خود مناجات می می

  .١ترسیدند همگی از آن می به خدا عالوه بر این، آنها را دیدم که از آن در مشقت و نارحتی بودند و

العابدین نقل است که گفت: امیرالمؤمنین نماز صبح را بجای آورد، سپس از جای خود  و از زین

تکان نخورد تا اینکه خورشید به اندازه یک سر نیزه بیرون آمد، و رویش را به سمت مردم کرد و 

کردند، گاهی  پروردگارشان سپری می کنان برای کنان و قیام گفت: اقوامی را دریافتم که شب را سجده

هایشان است، وقتی که در  افتادند و گاهی بر زانو، گویی گرگر آتش (جهنم) در گوش بر پیشانی می

 . ٢شدند شود، کشیده می شد، همانگونه که درخت کشیده می نزد آنها، الله تعالی ذکر می

ارد که به تنزیل ایمان آوردند، بندگانی د  گفت: اما بعد: خداوند به معاویه   حضرت علی

تفسیر و تأویل را شناختند، در دین آگاهی و فقه پیدا کردند، و خداوند متعال فضیلت آنها را در قرآن بیان 

بودید، شما یا از روی رغبت یا از روی ترس   ی دشمنان رسول خدا کرد، اما شما در آن زمان از جمله

ی خویش را بردند و  دهندگان (صحابه) مسابقه ه، مسابقهو رهبت وارد این دین شدید، در حالی ک

های واالی  مهاجرین و انصار در پرتو فضل خود رستگار شدند، پس برای کسی که مسابقه دینی و ارزش

آن شأن و امری را از آنها بستاند (مخالفت کند) که آنها الیق آن بوده و   آنها را ندارد، شایسته نیست که

 . ٣کشی کند پیشگی و حق با احراز آن پست، ستم  ند. در نتیجهبدان سزاوارتر هست

هزار نفر از  ٨هزار نفر بودند؛  ١٢  آنها گفته است: اصحاب رسول خدا هو امام صادق دربار

هزار نفر از بردگان و آزادشدگان بودند، و در میان آنها یک نفر قدری یا  ٢هزار نفر از مکه و  ٢مدینه، 

گفتند:  گریستند و می شد. شب و روز می اندیشی دیده نمی مرجئی یا حروری یا معتزلی و یا ُدگم

 . ٤ر بخوریمارواحمان را قبض کن قبل از آنکه نان خمی

مهاجرین و انصار است:  هاگر این روایت را یا این آیه مورد مقایسه قرار دهیم که دربار

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ

 ْ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

 ].١٠٠: بة[التو ﴾١٠٠

                                           
شوند مانند شما دچار  )، و در بیان آن گفته است: یعنی بر حق جمع می۲۲/۳۰۶: (البحار)، ۶۲: (أمالی الطوسی -١

  گردند. نمیتفرقه 

 ). ۳۶۰-۶۷)، (۴۲/۲۴۷)، (۴۱/۲۴: (البحار)، ۲/۲۳۶: (يالکاف -٢

 ). ۳۲/۴۲۹: (البحار -٣

 ). ۲۰۰: (حدائق اإلنس)، ۲۲/۳۰۵: (البحار)، ۶۴۰: (الخصال -٤



 امامت در پرتو نصوص      610

 

دهد، این نشان  در آنها وعده می  و جاودانگی  یابیم که وقتی خداوند متعال آنها را به بهشت می در

هایی  البته این هیچ مغایرتی با آن ندارد که معصیتمیرند،  دهد که آنها بر سر ایمان و هدایت می می

ی الله تعالی حق است، و هیچ تخلف و بدقولی در  از آنها سربزند. چه آنها معصوم نیستند و وعده

 گوید؟!. تر سخن می تر و درست آن وجود ندارد. چه کسی از الله تعالی راست

توانند مراد از حدیث حوض باشند،  شود که این مهاجرین و انصار نمی بر این اساس، روشن می

خدا حق است، و  هها و ماندگاری آنها وعده داده، و وعد زیرا از یک سو الله تعالی آنها را در بهشت

از سوی دیگر، در همان آیه، خبر داده که از آنها خشنود و راضی گشته است. و اما اینکه حدیث 

نیکی   اسالم آوردند اما به  ی از یمامه بودند کهحوض چه مرادی دارد؟ چند قول آمده: از جمله: کسان

الوداع شرکت کردند، اما  در حجه  عمل نیاوردند، آنان همراه با پیامبر  از اسالمشان محافظت به

 سپس از یکی از آن مدعیان دروغین نبوت همانند طلیحه و سجاح یا غیر آن دو، پیروی کردند. 

شمار بوده است نه آن طوری که بعضی از  د این افراد، انگشتباید به این نکته اذعان کنیم که تعدا

 شوند.  ای از اصحابش بر او عرضه می خبر داده که عده  کشند؛ زیرا پیامبر هواپرستان به تصویر می

 شوند.  و در روایتی: مردانی بر او عرضه می

یابند،  این گروه نجات می شود. سپس بیان کرده که کسانی که از و در روایتی: مردمانی بر او عرضه می

شوند، همه اصحاب من  نفرمود: کسانی که بر من عرضه می  باشند، و پیامبر شماری می انگشت هعد

 بد در این تفاوت، خوب اندیشه کن!.یا شماری از آنها نجات می هستند و فقط تعداد انگشت

ای در  سنگریزه  این است: یکی از اصحاب رسول خدا / ی اقوال امام صادق و از جمله

دانست برای خدا، در راه خدا و بخاطر کسب رضایت خدا،  گذاشت، پس وقتی که می دهانش می

آورد. و بسیاری از صحابه گرامی، همچون  گوید: آن سنگریزه را از دهانش بیرون می سخن می

 . ١کردند دند و همچون شخصی بیمار صحبت می ز شخص غرق شده، نفس می

نقل   از پیامبر  که شئوناتشان بسامان شد، همانگونه که حضرت علیبه همین خاطر است 

اصالح « .»إن صالح أول هذه األمة بالزهد وايلق� وهالك آخرها بالشح واألمل« کرده که:

 . »نخستین این امت با زهد و باورمندی بوده، و به هالک رسیدن آخر آن، با بخیلی و آرزوهای دور و دراز است

های بعد از آن را از این  نسل  های این نسل آرمانی این است که پیامبر عظمتیکی از 

بازداشته که با بدی از آنان یاد کنند یا از ارزش آنها بکاهند. گویی الله تعالی آینده را به او نشان داده 

                                           
 ). ۷۱/۲۸۴: (البحار)، ۲۰: (مصباح الشریعة -١
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شد، که سرانجام این مسأله به کجا خواهد کشید. از همین روی فرمود: وقتی که از اصحاب من یاد 

 . ١جلوی دهانتان را بگیرید

کند که حضرت علی فرموده است: در ارتباط با اصحاب  و صادق از نیاکانش روایت می

کنم، به آنها بد و بیراه نگویید؛ آنها کسانی هستند که بعد از وی، به  پیامبرتان به شما سفارش می

درباره آنها   این، پیامبر اند. گذشته از گذاری را پناه نداده نوآوری دست نیازیدند و بدعت

 . ٢سفارشاتی کرده است

را بر کسانی حمل کنند که بعد از او، هیچ بدعت و   خواهند که این سخن علی شیعیان نمی

اند. چه حضرت علی که خود راوی حدیث است این مسئله را فقط در اهل شام دید.  نوآوریی نکرده

آنها گفت: پروردگار ما یکی  هام کنند. آنجا که دربارهمان کسانی که به نظرشان آمد بر علیه علی قی

آوردن به الله تعالی و تصدیق  است، پیامبر ما یکی است و دعوت ما در اسالم یکی است، جز ایمان

خواهند. مسئله  خواهیم، و آنها هم بیشتر از چیزی این از ما نمی چیز دیگری از آنها نمی  پیامبرش

ایم. و ما از خون او  ه که ما در رابطه با خون عثمان دچار اختالف شدیکی است، فقط با این تفاوت 

 . پس در این مقوله اندیشه کن! آیا تو داناتر هستی یا حضرت علی؟!.٣بری هستیم

کردند که به کتاب خدا و سنت نبوی و هدایت  های بعدی سفارش می همچنان به نسل  پیامبر

کید می  صحابه باقی  اصحاب ههور و غلبه یافتن این دین، تنها بوسیلکرد که ظ چنگ بزنند و تأ

 باشد.  مانده می

فرمود: هر آنچه را که در کتاب خدا یافتید، باید بدان عمل   از صادق روایت است که پیامبر

کنید، همانا شما برای وانهادن آن عذری ندارید، و آنچه که در کتاب خدا نبوده و شما آن را در سنت 

ید، هیچ عذری برای ترک آن ندارید، و اگر در سنت من نبود، بلکه اصحابم آن را من مالحظه کرد

گفته بودند، پس شما هم آن را دنبال کنید، (و بدان عمل کنید) چه اصحاب من در میان شما 

شود، و به هر کدام از سخنان  همچون ستارگان هستند، که به هر کدام اقتدا شود، هدایت حاصل می

وجود اختالف در میان اصحاب من برای شما مایه   اید و بدانید که ید، هدایت یافتهاصحابم گردن نه

 . ٤رحمت است

                                           
 ). ۵۸/۲۷۶: (البحار)، ۴/۴۰۷: (نورالثقلین -١

 ). ۲/۶۲۱: (حیاة القلوب)، ۲۲/۳۰۶: (البحار)، ۳۳۲: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۱۴۱: (البالغة نهج)، ۳۳/۳۰۶: (البحار -٣

 ). ۲۲/۳۰۷: (البحار)، ۵۰: (معانی األخبار -٤
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فرمود: من مایه آرامش خاطر قلبی اصحابم هستم، پس   کاظم از پدرانش نقل کرده که پیامبر

گردد، و اصحابم مایه  شود، به آنها نزدیک می می  اگر من از دنیا رفتم، آنچه که به اصحابم وعده داده

شود، به  باشند، پس اگر اصحابم از دنیا رفتند، آنچه که به امتم وعده داده می آرامش خاطر امتم می

شود مادام که در میان شما کسانی  ادیان غالب می هاین دین همواره بر هم گردد، و آنها نزدیک می

 . ١اند باشد که مرا دیده

و اطاعت کردن از او و عشق و   ی تعامل با رسول خدا در زمینه  ی گرامی صحابه

گوید: برای  است که می  ای عالی از اخالق قرار داشتند. اینک انس فداکاریشان برای او، در مرتبه

دیدند، در برابرش بلند  تر نبود، و آنها وقتی که او را می داشتنی دوست  صحابه شخصی از پیامبر

 . ٢دانستند که او از این کار بیزار است  رفتند) چون می شدند (و به استقبالش نمی نمی

سؤال کنم،   داای از رسول خ ی مسئله خواستم درباره گوید: من می می  براءبن عازب

 . ٣بخاطر هیبت و وقار آن حضرت، تا دو سال آن را به تأخیر انداختم

با باقی   ی چرمین بود، و بالل حبشی را دیدم که همراه در یک خیمه  گوید: پیامبر می  جابر

بیرون آمد، پس مردم به سوی او شتافتند، هر کس که چیزی از آن آب   مانده آب وضوی پیامبر

آورد، از دستان  کشید، و هر کس که چیزی بدست نمی اش می آورد، آن را به رخساره بدست می

کرد. و با باقی مانده آب وضوی امیر  اش را با آن مسح می داشت و چهره رفیقش چیزی برمی

 . ٤شد المومنین هم بدینسان رفتار می

اند، گویی بر  ه زدهآمدم، دیدم که اصحاب گرداگردش حلق  گوید: نزد پیامبر و ابن شریک می

 سر آنها پرنده وجود دارد. 

فرستادند، و   بن مسعود را (به نمایندگی) از طرف خود پیش پیامبر و هنگامی که قریش، عروه

پیامبر دید و مالحظه کرد که در هنگامی که وضو   او تعظیم و بزرگداشت اصحاب را نسبت به

کردند، و نزدیک بود  ) وضویش استفاده میهی ماندبه سوی او شتافته (و از آب باق ، اصحابگیرد یم

 آن را با ختاندا و بلغم می ختری که بر سر آن باهم درگیر شوند، و هر وقت که آب دهانی می
ً
، فورا

                                           
 ). ۲۲/۳۰۹: (البحار)، ۲۳: (نوادر الراوندی -١

 ). ۱۶/۲۲۹: (البحار)، ۱۶: (مکارم األخالق -٢

 منابع سابق.  -٣

 ). ۱۷/۳۳: (البحار -٤
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افتد مگر اینکه  کشند، و مویی از او نمی داشتند و آن را به سر و روی خود می میهایشان بر کف دست

 آن را برمی
ً
 آن را انجام می وقتی که به آنها دستوری میدارند، و  فورا

ً
دهند، و هنگامی که  دهد، فورا

  گشاید، صدایشان را پایین می زبان به سخن می
ً
آورند، و به خاطر بزرگداشت و تکریم وی مستقیما

دوزند، و هنگامی که عروه به سوی قریش بازگشت، گفت: ای جماعت  هایش نمی چشم به چشم

ام که هیچ  حال ندیده  ام، بخدا من تا به کسری، قیصر و نجاشی را دیدهقریش! من فرمانروایی 

 در میان اصحابش است.   پادشاهی در میان قومش آنچنان باشد که محمد

تراشید، اصحاب به دورش  را دیدم که آرایشگری سرش را می  گوید: رسول خدا می  انس

 . ١بود آنکه در دست یک نفر می خواستند که یک تار مو هم بیفتند جز گشتند و نمی می

داشتی که هم اکنون در  را بکشند، به او گفتند: آیا دوست  وقتی مشرکان خواستند زیدبن دثنه

بود؟! گفت: بخدا دوست ندارم که خاری در پای  به جای تو می  ات بودی و محمد میان خانواده

ام  ن گفت: بخدا هرگز هیچ قومی را ندیدهام نشسته باشم. آنگاه ابوسفیا محمد! فرو رود و من در خانه

 . ٢، بیشتر رئیس خودشان را دوست بدارند! که از اصحاب محمد

اینچنین با وی تعامل داشتند، او هم نسبت به ایشان بسیار با   و همانگونه که صحابه گرامی

 ای داشت.  آمیز و مهربانانه محبت بود و رفتار بسیار محبت

فرمود: به من خبر نرسد که شما اصحابم را مورد   گوید: پیامبر می  ابن مسعود از جمله 

 . ٣دغدغه به سوی شما خارج شوم ای آسوده و بی اذیت و آزار قرار داده باشید، من دوست دارم با سینه

ی وی  دید، درباره برای مدت سه روز یکی از یارانش را نمی  گوید: وقتی که پیامبر می  انس

بود، به  کرد، و اگر مقیم و حاضر می بود، برایش دعا می پرداخت، اگر غایب می به پرس و جو می

 . ٤شتافت...  بود، به عیادتش می رفت، و اگر مریض می دیدارش می

فرمود: (خدایا!) زندگی نیست مگر زندگی آخرت، خدایا! به انصار و  همواره می ر پیامب

 .٥مهاجران رحم کن!

                                           
 ). ۱/۲۰۳: (مناقبـال)، ۹/۱۱۷: (مجمع البیان)، ۱/۶۷: (شرح الشفاء)، ۳۴۳-۲۰/۳۳۲)، (۱۷/۳۲: (البحار -١

 ). ۲۰/۱۵۲: (البحاردر رابطه با وقایع سال چهارم هجری،  مصطفیـمنتقی فی مولود الـال -٢

 ). ۱۶/۲۳۶: (البحار)، ۲۱: (مکارم األخالق -٣

 ). ۱۶/۲۳۳: (البحار)، ۱۷: (مکارم األخالق -٤

 ). ۲/۱۵۳: (القمی)، ۴/۲۴۴: (نور الثقلین)، ۲۲/۳۵۴)، (۱۹/۱۲۴: (البحار)، ۱/۱۸۵: (مناقبـال -٥
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های واالی اصحاب را فقط در  خصوصیات و ارزش  همانگونه که شیعه مدعی هستند، پیامبر 

دوران حیاتش بیان نکرد، تا این بهانه را بدست آنها دهد که آنها فقط در دوران شایستگی و 

اند، بلکه حتی در حال موت هم به بیان فضائل آنها  صالحشان مشمول این فضائل قرار گرفته

وسیله استغفاری است که برای   پایه کند. و این به خواسته این ادعای آنان را بی ویی میپرداخته، گ

فرمود: حضور من در میان  گوید: پیامبر زند، انجام داده است. باقر می گناهانی که از آنها سرمی

 شما برای شما بهتر است، اگرچه جدا شدن من از شما، باز هم برای شما خوب و مناسب است. اما

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ماندن من بدین لحاظ خوب است که الله تعالی فرموده:  َ�ُهمۡ  �َّ نَت  ِ�َُعّذِ
َ
 �ِيهِمۚۡ  َوأ

ُ ٱ َ�نَ  َوَما َ�ُهمۡ  �َّ (ولی ای پیامبر) تا تو در میان آنها « .]٣٣[األنفال:  ﴾٣٣فُِرونَ َتغۡ �َسۡ  وَُهمۡ  ُمَعّذِ

 .»دهد کنند خدا عذابشان نمی (نیز) تا استغفار می هستی، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد، و
شنبه اعمال  و اما جدا شدن من به این دلیل برایتان خوب و مفید است که در هر دوشنبه و پنج

گویم، و آنجه را بد  گردد، آنچه را که خوب باشد، بخاطر آن شکر خدا را می شما بر من عرضه می

ثبات و پایداری   . و از سوی دیگر، پیامبر١نمایم یطلب مغفرت م -است، برای شما بخاطر آن 

دانسته است. باقر از   مؤمنان بر صراط را بستگی به شدت عالقه و محبت آنان نسبت به صحابه

ترین شما بر صراط، کسی است که از همه بیشتر  فرمود: ثابت  کند که پیامبر اجدادش روایت می

 اهل بیت و اصحاب مرا دوست بدارد.

کردند البته نه  اهی اصحاب اعم از مهاجرین و انصار و نیز اهل بیت با هم اختالف پیدا میو گ 

آنها را دوست دارد، چرا که این از مسلمات است، بلکه بر سر اینکه کدام یک   بر سر اینکه پیامبر

بن  ! کعباست؟  تر بوده داشتنی دوست  از آنها در این باره شاگرد اول است و از همه برای پیامبر

از محبوبیت   هاشم بر سر اینکه کدام یک نزد رسول خدا گوید: مهاجرین و انصار و بنی عجره می

 گفت: من...).  کردند (چه هر یک می اند، با هم اختالف پیدا می بیشتری برخوردار بوده

ند: الله فرمود: اما شما ای جماعت انصار! (بدانید) که من برادر شما هستم، گفت  آنگاه پیامبر

خواستیم (و دیگر حرفی نداریم) و اما شما ای جماعت  را می ما این  اکبر! قسم به پروردگار کعبه که

خواستم  مهاجرین! من از شماها هستم، گفتند: الله اکبر! سوگند به پررودگار کعبه ما نیز همین را می

گردید. آنگاه  بسوی من برمیهاشم! شما از من هستید و  (و دیگر حرفی نداریم) و اما شما ای بنی

                                           
: نور الثقلین)، ۴۲۱: (أمالی الطوسی)، ۳۳۹-۲۳/۳۳۸)، (۱۷/۱۴۹: (البحار)، ۲/۵۹)، عیاشی: (۱۳۱بصائر: ( -١

 ). ۱۱۳: (معانی األخبار)، ۱/۲۷۶: (القمی)، ۲/۳۰۰: (الصافی)، ۲/۷۹: (البرهان)، ۲/۱۵۱-۱۵۳-۲۶۴(
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 . ١بودیم  همگی ما برخاستیم در حالی که همه راضی و خشنود از پیامبر

اند که گفت: شمشیرها از غالف بیرون  و در ارتباط با ذکر انصار، شیعیان از صادق نقل کرده

تعالی آیات های نماز برپا نشد و لشکرکشی انجام نشد و اذان آشکارا اعالم نشد و الله  نیامد و صف

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  . ٢بودند  ی اوس و خزرج ایمان آورده را نازل نکرد، مگر اینکه افراد و قبیله  ﴾َءاَمُنوا

های آنان خالی از لطف نیست،  کنیم، بیان کردن چیزی از ارزش پس مادام که از آنها یاد می

های آنان را مورد آمرزش قرار بده! ای  فرموده است: خدایا! انصار و فرزندان انصار و نوه پیامبر

شوید که دیگران با (گوشت) بریان شده و شترها بازگردند و شما  جماعت انصار! آیا راضی می

باشد؟! گفتند: آری راضی هستیم. آنگاه   بازگردید در حالی که در سهم شما فقط رسول خدا

فرمود: انصار خویشان نزدیک و رازداران من هستند، اگر مردم یک وادی را بپیمایند و   پیامبر

 . ٣انصار را خواهم پیمود. خدایا! انصار را مورد آمرزش قرار بده های را بپیمایند، گردن انصار گردنه

فه کرده: اضا »آنها را خواهیم پیمود هگردن«  ی پیامبر بعد از این فرموده -الله  رحمه -طبرسی 

 . ٤شدم بود، من مردی از انصار می و اگر هجرت نمی

آمدند، بر او سالم کردند، او هم جواب سالم   گوید: هیئتی از انصار نزد رسول خدا صادق می

گفت: چه حاجتی دارید؟!   آنها را داد، آنگاه گفتند: ای رسول خدا!، ما با تو کاری داریم، پیامبر

گفتند: خیلی مهم و بزرگ است. فرمود: بگویید، آن چیست؟! گفتند: اینکه برای ما بهشت را بر 

سرش را به زیر افکند، پس با چوبی (یا غیر آن) بر   پروردگارت تضمین کنی. صادق گوید: پیامبر

گفت: این کار را برای شما  زمین فشار داد و اثری در آن بجای گذاشت، سپس سرش را بلند کرد و

دهم به شرط آنکه از هیچ کس، چیزی نخواهید. صادق گوید: وقتی که یکی از آنها در  انجام می

خواست که به انسانی بگوید: آن را به من بده!  افتاد، خوش نمی بود، و چوبش از دستش می سفر می

آمد و آن را  از مرکبش پایین میتا از مطالبه کردن و درخواست کردن تبری باشد، به همین خاطر 

نشینان به آب، از او نزدیکتر می بود،  نشست، و یکی از سفره طعام می هداشت، و اگر بر سر سفر برمی

 . ٥نوشید خاست و آب می گفت: آن را به من بده، تا اینکه خود برمی با این حال نمی

                                           
 ). ۲۲/۳۱۲: (البحار -١

 ). ۲۲/۳۱۲: (البحار -٢

 ). ۱۷۳-۲۱/۱۵۹: (البحار)، ۱۲۶: (الوری إعالم)، ۱۷۵: (اإلرشاد -٣

 ). ۷/۲۹۰: (تفسیر کاشف)، ۲۲/۱۳۷)، (۲۱/۱۶۲: (البحار)، ۵/۱۹: (مجمع البیان -٤

 ). ۵/۶۷أمالی طوسی: ()، ۱۴۲-۲۲/۱۲۹: (البحار)، ۳/۱۲۷: (يالکاف -٥
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، گفت: خدا به تو رحم کند و بخشیده بود  به یک زن انصاری که خود را به پیامبر  پیامبر

 . ١به شما جماعت انصار رحم کند! مردان شما مرا یاری دادند و زنانتان به من عالقمند شدند

بن عباس در هنگام  بن ابیطالب و عباس بن عبدالمطلب و فضل گوید: علی می ب ابن عباس

ای رسول خدا! اینک مردان و  وارد شدند. آنگاه گفتند:  آن بیماریی که منجر به فوتش شد، بر پیامبر

فرمود: چه چیز آنها را به گریه واداشته؟ گفتند:   کنند. پیامبر زنان انصار در مسجد بخاطر تو گریه می

من بدهید، سپس روانداز و   هایتان را به فرمود: دست  ترسند که شما فوت کنی. آنگاه پیامبر می

شست، پس از حمد و ثنای خداوند گفت: در ارتباط با این دستار خود را کنار زد تا اینکه بر روی منبر ن

طایفه از انصار به شما سفارش می کنم، سختکوشی و اقدامات آنها را در نزد خدا و در نزد رسولش و 

جات را با شما دو قسمت  در نزد مؤمنان دانستید. آیا در این سرزمین به (شما) جای ندادند؟ و میوه

 نیاز داشتند، پاکبازی و ایثار نکردند؟! اگر یکی از شما حاکم شد  نکردند؟ و در حالی که خود
ً
شدیدا

توانست به کسی ضرر یا نفعی برساند، از نیکوکاران انصار باید قبول کند، و از گناهکار  که در آن می

 . ٢آنها درگذرد، و آن مجلس، آخرین جلسه او بود تا اینکه به دیدار الله تعالی شتافت

گاه باشید که انصار سپر من هستند، از گناهکار آنها درگذرید و نیکوکار آنها   و پیامبر فرمود: آ

 . ٣را یاری رسانید

در آستانه مرگ قرار گرفت، انصار را فراخواند و گفت: ای جماعت   کاظم گوید: وقتی پیامبر

دهم؛  یام و به دعوت فراخوانم جواب م انصار! لحظه جدایی نزدیک شده است، من دعوت شده

جواری را به خوبی اجرا کردید، و یار کردید و یاری و  پیمانی و هم پیمان شدید و هم شما هم

همکاری زیبا و موردپسندی از خود نشان دادید! و در رابطه با اموال (ما) را همکاری و کمک 

متعال بخاطر نمودید، به مسلمانان جا و مکان دادید و جانتان را فدای الله تعالی کردید، و خداوند 

 . ٤هدد  ترین پاداش را به شما می آنچه که انجام دادید، کامل

در رابطه با مدح آنها گفته است: به خدا سوگند که آنها اسالم را پروراندند، همچون   حضرت علی

 . ٥دهد،! های برنده و گویا پرورش می های بخشنده و زبان مادری که فرزندش را با توانگری، با دست

                                           
 ). ۴/۱۹۴: (الصافی)، ۲۹۳-۴/۲۹۲: (نور الثقلین)، ۴/۷۹: (الکافی)، ۲۱۱-۲۲/۱۹۶: (البحار)، ۲/۱۶۹: (تفسیر القمی -١

 ). ۲۸/۱۷۷)، (۲۲/۴۷۵: (البحار)، ۲۸: (أمالی المفید -٢

 ). ۱/۱۱: (البرهان)، ۲۳/۱۴۶)، (۲۲/۳۱۲: (البحار)، ۲۶۱: (أمالی الطوسی -٣

 ). ۲۲/۴۷۶: (البحار -٤

 ). ۲۲/۳۱۲( :البحار)، ۱۸۴( :البالغة نهج -٥
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عنوان پیشوایان   سخت و گران نیست که در جهان آنها را به  از همه اینها، برای خداوندو بعد 

 و وارثان و جانشینان قرار دهد. همانگونه که در کتاب محکمش فرموده است: 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  ّمِنۢ  َوَ�ُبَّدِ
مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ 

َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
 ُهمُ  �َِك فَأ

  ].۵۵[النور:  ﴾٥٥ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ
  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، وعده می«

ً
دهد که قطعا

آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همانگونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشید، 

دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و  و دین و آیینی را که برای آنها پسندیده، پابرجا و ریشه

پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت، و  کند، آنچنان که تنها مرا می آرامش مبدل می

 .»کسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند
یابی دین و امنیت بزرگ در  بنابراین خداوند متعال در آیه مزبور، مؤمنان را به استخالف و قدرت

 به  برابر دشمنان وعده می
ً
 حتما

ً
دهد، و الزم است که آنچه خداوند وعده داده است حتما

 این موارد در دوران خلفای راشدین وقوع 
ً
به  بپیوندند، زیرا خالف وعده وی امکان ندارد، و عمال

وقوع پیوست؛ همان کسانی که در وقت نزول این آیات حاضر بودند، همانگونه که بعضی از مفسران 

 اند.  این را ذکر کرده

 است   گانه تحقق پیدا کرده که در دوران خلفاي سه  هاي پیامبر ه نوید
   این  که است، و آنبر اساس ذکر این آیات و وقوع استخالفی که الله تعالی آن را به مؤمنان وعده داده 

بینند، در اینجا بعضی  متأسفانه شیعیان آن را نمی  ی راشده متحقق شده است که امر برای سه خلیفه

آنها را به اصحابش وعده داده، و در   کنیم که پیامبر هایی را خاطر نشان می از نویدها و بشارت

 تحقق یافته  دوران ابوبکر و عمر و عثمان
ً
 اند:  عمال

ای که کندن آن برایشان دشوار شده بود،  جمله: در روز حفر خندق، وقتی که مردم از صخرهاز 

ای به آن وارد کرد، که در اثر آن،  آمد و تبر را برداشت و ضربه  زبان به اعتراض گشودند، پیامبر

یروزی تکبیر فتح و پ  برقی از آن بیرون زد که گویی چراغی در دل شبی تاریک است، آنگاه پیامبر

ی دیگری زد، آنگاه برق دیگری از آن بیرون آمد،  سرداد و مسلمانان هم تکبیر گفتند. سپس ضربه

ی  درباره  سوم را به آن وارد کرد، باز هم برق و نوری دیگر از آن بیرون زد، آنگاه پیامبر  سپس ضربه
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رئیل به من خبر داد که امت های حیره و مدائن کسری برایم نمایان شد، و جب برق اول گفت: از آن، کاخ

دوم را زدم، و چنانکه دیدید  همن بر آنان پیروز خواهد شد (و آنها را فراچنگ خواهد آورد) سپس ضرب

های سرخ رنگ سرزمین روم برایم نمایان شدند، و جبرئیل به من  برق زد و درخشید، که از آن هم، کاخ

دهید)  خبر  . پس شاد شوید (و به یکدیگر خوشخبر داد که امت من آنها را هم فراچنگ خواهند آورد

ی راستگویی است، بعد  دهنده پس مسلمانان شاد شدند و گفتند: ستایش مخصوص خدایی که وعده

خود شما را امیدوار  ی پیروزی داد. آنگاه منافقان گفتند: خوشحال نشوید که بی از محاصره، به ما وعده

های حیره و مدائن  دهد که او از یثرب کاخ شما یاد می دهد و به ی سرخرمن می سازد، چه وعده می

بیند و آنها جزو قلمرو و فتوحات شما خواهند گشت در حالی که شما هم اکنون دارید از  کسری را می

ۡ ٱ َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿شد: توانید خود را بنمایانید؟! آنگاه قرآن نازل  زنید و نمی ترس خندق می  فُِقونَ ُمَ�ٰ ل
ِينَ ٱوَ  َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ا مَّ ُ ٱ وََعَدنَا مَّ و چون « .١]١٢[األحزاب:  ﴾١٢ �ُغُرورٗ  إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

 .»!اند ب به ما وعده ندادهیگفتند: خداوند و رسولش جز از روی فر مار دالن مییمنافقان و ب

یاری کن کسی که او «راستی، این نویدها چه وقت تحقق یافتند؟ و آیا در اینجا برای این سخن 

منسوب شده است، جایگاهی   که به پیامبر »را یاری کرده، و خوار کن کسی او را خوار کرده

 خواهی یافت؟!.

فرموده است: شما مصر را فتح خواهید کرد، پس وقتی که آن را فتح   و از جمله: پیامبر

اند.  ای رابطه خویشاوندی و ذمه بودهنیکی و خوبی رفتار کنید، آنها با ما دار  ها به نمودید، با قبطی

 . ٢قبطی از آنهاست هیعنی: مادر ابراهیم (پسر پیامبر) یعنی ماری

شوید و آنها به  ها را از دست ندهید، چه شما بر آنها پیروز می و در روایتی: شما را بخدا قبطی

 . ٣مثابه ابزار و نیروی کمکی شما در راه خداوند خواهند بود

پروری و ایمان (محکم) صحابه داللت دارند، این فرموده  هایی که بر عدالتو از جمله نوید

  سرور و ساالر است، الله تعالی به -بن علی است  منظورش حسن -است: این پسر من   پیامبر

                                           
: البحار)، ۱۰۰: (إعالم الوری)، ۱۸۸: (أمالی الصدوق)، ۱/۷۷: (الخصال)، ۴/۵۳۴)، (۲/۴۲۸: (مجمع البیان -١

-۲۸۴-۱/۲۳۹: (إثبات الهداة)، ۴/۲۴۵: (نور الثقلین)، و ن. ک. به ۲۱-۱۹۰-۲۱۹-۲۴۱)، (۱۷/۱۶۹-۱۷۱(

 ). ۲/۱۵۴: (تفسیر القمی)، ۲۵۸: (أمالی الصدوق)، ۳۴۵

 ). ۱۸/۱۳۱: (البحار)، ۱/۱۰۹: (مناقبـال -٢

 ). ۱۸/۱۴۴: (البحار)، ۲۵۸: (أمالی الطوسی -٣
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 وسیله او میان دو گروه از مسلمانان آشتی و صلح ایجاد خواهد کرد، و همانگونه شد که پیامبر

 . ١فرمود

های امت من در این حره (نام  است: بعد از اصحابم بهترین  : این فرموده پیامبرهو از جمل

نفر از حامالن قرآن  ٧٠٠گوید: در روزه حره   بن مالک ای است) کشته خواهند شد. انس منطقه

 . ٢که در آنها سه اصحابی وجود داشت، کشته شدند

گوید:  شود که می این سخن آشکار میپایگی و بطالن  و بدین ترتیب، (در اینجا) پوچی و بی

گانه حق علی را غصب کرده و  اند و خلفای سه عمل کرده  صحابه بر خالف فرمان الله و رسولش

به ناحق در زمین رفتار کردند، از سوی دیگر، شما دیدید که رفتار متقابل میان اصحاب و حضرت 

خواهی هر  دوستی و احترام و دیگر نوع رساند. این فقط رشته محبت و علی، خالف این مقوله را می

 یک نسبت به آن یکی و اعتراف به فضل دیگری بوده که آنها را در کنار هم جمع کرده است. 

   بن ابیطالب هاي حضرت علی اعتراف صحابه به ارزش
و بیان عبارشت و  س ی روابط صحابه با حضرت علی شاید ما بتوانیم از کانال سخن گفتن درباره

بیشتر به مراد خود نزدیک شویم در  -زداید  که اختالف خیالی آنها را می -در این زمینه  نصوصی

دوستی خالص و گرم بوده که به  اینکه هر آنچه که میان آنها بوده، یک رشته محبت و تعامل نوع

را  ها شکل دهند و آن خواهند آن مجتمع بزرگ و آرمانی را بدان های فراوانی که می گوی ی یاوه همه

چینی و ترور (شخصیتی) و دیگر ستیزی معرفی  توزی و دسیسه به عنوان اجتماعی سرشار از کینه

  ی حضرت علی گیری تک به تک اصحاب درباره توانیم جهت دهد. و چون ما نمی نمایند، پایان می

 های خود شیعیان، دیدگاه کلی آن صحابه را خاطرنشان سازیم، در هر حال، با توجه به روایت

 داریم:  بزرگوار نسبت به حضرت علی و تعظیم و بزرگداشت آنها نسبت به او را بیان می

دیدند که حضرت علی به  وقتی می  گوید: اصحاب محمد می  عبدالله انصاری  جابربن

 .٣(بهترین مخلوق) آمد يةگفتند: خیرالبر آید، می سوی آنها می

کردند.  به هدایت و رهنمودهای وی، عمل میآنها در راستای خشنودسازی وی و اقتدا کردن 

سهم خود   از ایرانیان اسیرانی را به مدینه آوردند، حضرت علی س هنگامی که در دوران فاروق

                                           
 ). ۳۱۷-۳۰۵-۲۹۹-۴۳/۲۹۸)، (۱۸/۱۴۲: (البحار)، ۱/۱۴۰: (مناقبـال)، ۴۵: (إعالم الوری -١

 ). ۱/۳۶۵: (الهداة إثبات)، ۱۸/۱۲۵: (البحار)، ۲۱۰: (أعالم الوری -٢

 ). ۴/۴۹۱: (البرهان)، ۵/۳۵۵: (الصافی)، ۵/۶۴۴: (نور الثقلین)، ۳۸/۵: (البحار)، ۲۱۳: (أمالی الطوسی -٣



 امامت در پرتو نصوص      620

 

هاشم را آزاد کرد، آنگاه مهاجرین و انصار گفتند: ای برادر رسول خدا! حق و  از آن اسیران و سهم بنی

خدایا! شاهد باش که آنها سهم خودشان را به من سهم خودمان را به تو بخشیدیم، پس گفت: 

ی آنها را آزاد کردم. و حضرت عمر در این باره هیچ  بخشیدند و من هم آن را قبول کردم و همه

گفت: ابوطالب در این باره، گوی سبقت را از من ربود و عزم و تصمیم مرا   مخالفتی با او نکرد، بلکه

 . ١ها نقض کرد درباره آن عجم

 . ٢روایتی: سهم خودم و سهم آنچه را که به تو بخشیده نشده، به الله تعالی و به تو بخشیدمو در 

 شیعیان از ابورافع آنها در مسائل بسیار ریز و ظریف ارزش و جایگاه او را حفظ می
ً
  کردند؛ مثال

کسی دست خواست که برخیزد، جز علی  بود و می  نشسته   که  اند که او گفت: پیامبر روایت کرده

از این مسأله به خوبی آگاهی داشتند. به همین خاطر، (به   گرفت. و اصحاب پیامبر او را نمی

 . ٣گرفت را نمی  احترام حضرت علی) هیچ کس به غیر از او، دست پیامبر

   النورین اقرار اهل بیت به فضائل صدیق و فاروق و ذي
  رویم بدون اینکه به بقیه اصحاب می  شیخیناکنون به سراغ دیدگاه متقابل میان حضرت علی و 

 ای بکنیم، به دالیلی که همگان با آنها آشنایی دارند.   اشاره

 ب از جمله: اینکه دشمنی و عداوت شیعه بیشتر متوجه حضرت ابوبکر و حضرت عمر
 تر هستند!. انی که از اینها پاییناست، سپس بر این قیاس کن اعتقاد آنها در رابطه با کس

ترین و ریزترین مسائل را هم از قلم نیانداخته است، و این به  گوییم: این مسأله، حتی دقیق می

و آنها را به هم پیوند   دهد که میان آنها روابطی محکم، گرم و صمیمی برقرار بوده خوبی نشان می

ی های از پیش تعیین شده ته داده است و این موضوع از کسی که منصف باشد و از خواست می

 باشد، پوشیده و نهان نیست.

، دیگری را ٤از دستش درنرفته که یکی از پسرانش را ابوبکر  : حضرت علی که این از جمله 

                                           
 ). ۴۵/۳۳۰: (البحار)، ۴/۴۸: (المناقب -١

 ). ۱۰۴/۱۹۹)، (۱۰۰/۵۶)، (۴۶/۱۵: (البحار)، ۸۱: (دالئل اإلمامة -٢

 ). ۳۸/۲۹۷: (البحار -٣

: إعالم الوری)، ۱۳۱: (أمالی الصدوق)، ۹۱: (مقاتل الطالبین)، ۱۱۲-۴/۱۰۷: (الـمناقب)، ۱۶۷: (اإلرشاد -٤

معجم )، ۸۲: (االختصاص)، ۴۴/۳۱۳)، (۶۳-۴۵/۳۶)، (۹۲-۹۰-۴۲/۷۴: (البحار)، ۲۰۳-۲۵۰(

 ). ۳/۲۶۳: (النعمانیة أنوار)، ۲۱/۶۶: (الخوئی
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 و سومی را عثمان نام نهد.  ١عمر

در دوران خلفای راشدین متولد  -همانگونه که پوشیده نیست  -این سه فرزند   گفتنی است که

ها چه  ی آن خلیفه نماهایش درباره دانست که شیعه به خوبی می س شدند. گویی حضرت علی

خواهند گفت. از همین روی خواست که مشت محکمی به دهان آنها بزند و از آنها رازگشایی نماید. 

و دیگری را و بلکه آن  ٢بدینسان روش پسرش حسن هم اینگونه بود. چه یکی از پسرانش را ابوبکر

 . ٣دوتای آخر را عمر نام نهاد

پردازیم و از  طور مکرر برای فرزندانش می  موشکافی انتخاب نام عمر به  همانا بعد از اندی به

 علل آن بحث خواهم نمود.

و  ٥را ابوبکر ٤هم در این رابطه با آنها به مخالفت برنخاست، وی یکی از پسرانش حسین

 .٦ددیگری را عمر نام نها

ی دوم  است، چه یکی از فرزندانش را با نام خلیفه نیز چنین بوده / العابدین شأن پسرش زین

                                           
-۱/۲۸۶)، الکافی: (۳۵۶: (معانی األخبار)، ۸۹: (مقاتل الطالبین)، ۴/۱۱۲: (مناقبـال)، ۱۶۷: (اإلرشاد -١

)، ۲۴/۲۱۳)، (۱۹/۷۵)، (۱۶/۲۹۱)، (۱۵/۲۳)، (۱/۱۷۲: (البحار)، ۲۰۳: (إعالم الوری)، ۳۰۹-۴۱۱-۴۴۲

)۲۵/۲۱۴-۲۵۳) ،(۲۶/۲۶۲) ،(۲۷/۲۹۷-۳۰۵) ،(۳۶/۳۸۸) ،(۳۷/۱۰۲) ،(۳۸/۳۳۲) ،(۴۲/۷۴-۷۵-

إثبات )، ۶۱/۱۵۸)، (۶۰/۲۰۰)، (۴۸/۱۶)، (۴۶/۱۸۱)، (۴۵/۳۸-۶۲)، (۴۳/۱۵۹)، (۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳

-۴۷۵-۵۴/۴۲۶-۳۶۷: (أمالی الطوسی)، ۵۰/۲۸۶( :البصائر)، ۱۸۳: (علل الشرائع)، ۳/۱۵۶: (الهداة

)، ۱۷۱)، امامت و تبصره: (۷۶-۱/۶۵: (نور الثقلین)، ۳۲۸: (الدین کمال)، ۱۲۸: (االختصاص)، ۵۰۷-۵۵۶

 ). ۱۳/۴۵: (الخوئی معجم)، ۱۰۲: (غیبة النعمانی)، ۱۸۷: (غیبة الطوسی

)، ۲۵۰-۲۴۳-۲۰۳: (إعالم الوری)، ۸۹: (بینمقاتل الطال)، ۴/۱۱۲)، (۲/۱۰۹: (مناقبـال)، ۱۶۷: (اإلرشاد -٢

)، و ۳/۲۶۳( انوار النعمانیه)، ۶۷-۶۳-۴۵/۳۷)، (۳۹۱-۴۴/۳۱۳)، (۴۳/۲۹۱)، (۹۱-۸۹-۴۲/۷۴: (البحار

 ). ۱۱/۱۱۶: (معجم الخوئی)، ۱۳۱: (الصدوق أمالین. ک. به 

)، ۱۶۹-۱۶۸-۴۴/۱۶۳: (البحار)، ۲۴۳-۲۱۲: (إعالم الوری)، ۴/۱۱۲: (المناقب)، ۹۲: (مقاتل الطالبین -٣

 ). ۳/۲۶۳: (أنوار النعمانیة)، ۲۴۰: (اإلرشاد)، ۲۱/۶۶: (معجم الخوئی)، ۴۵/۳۶-۶۳-۶۷(

دالئل )، ۲۱۲: (إعالم الوری)، ۱۳/۲۵: (معجم الخوئی)، ۴۵/۶۳)، (۴۴/۱۶۸: (البحار)، ۴/۱۱۲: (المناقب -٤

 ). ۱۷۴۴)، (۶۳: (اإلمامة

 ). ۲۶۳: (التنبیه و اإلغراق -٥

 ). ۱۳/۲۵: (معجم الخوئی)، ۴۵/۶۳: (البحار)، ۴/۱۱۳: (مناقبـال -٦
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 . ٣، که او دوست داشته به ابوبکر صدا زده شود٢و دیگری را با نام عثمان ١عمر را نام نهاده است

 این کاظم است که یکی از فرزندانش را ابوبکر
ً
و  ٤اینچنین است حال بقیه اهل بیت، مثال

 . ٦شد ابوبکر خوانده می نهد و پسرش رضا به نام می ٥دیگری را عمر

کید کند که عشق و مهرورزی آل بیت به آنها، به  آوری این نام و چه بسا جمع ها این نکته را تأ

 هایشان هم کشیده شده و امتداد یافته است:  فرزندان و نوه

 . ٧بن جعفر بن ابیطالب ابوبکر بن عبدالله

 . ٨بن ابیطالب عمربن حسین بن زیدبن علی

 . ٩بن عمر بن علی حسین بن علی بن عمربن علی

 . ١٠بن ابیطالب بن محمدبن عمربن علی عمر

 . ١١بن حسن عمربن حسین بن علی

 . ١٢بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب عمربن حسین بن علی

 . ١٣بن ابیطالب بن حسین بن علی بن عمربن علی عمربن حسن

                                           
-۲۵۷: (إعالم الوری)، ۳۶۱-۱/۳۵۸: (الکافی)، ۲۶۹: (کفایة األثر)، ۲۷۷/۲۷۸: (اإلرشاد)، ۴/۱۷۶: (مناقبـال -١

)، ۴۴/۱۵۱)، (۴۳/۲۴۳)، (۴۰/۶۸)، (۳۶/۳۸۸)، (۲۵۰-۱۰/۲۴۹: (البحار)، ۱۳/۴۷: (معجم الخوئی)، ۲۵۸

)۴۶/۱۲۲-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۶۶-۱۶۷-۲۳۰ .( 

)، ۶۰۰-۱/۲۸۱: (إثبات الهداة)، ۲/۸۷: (نور الثقلین)، ۳۱: (کفایة األثر)، ۲: (أمالی الطوسی)، ۲۸۳ ۴۷/۲۷۹( 

 ). ۵۲۵-۴۹۰-۴۶۴: (مقاتل الطالبین)، ۲۴۸: (منتخب األثر)، ۱۲۵: (غیبة النعمانی)، ۳/۳۴(

 ). ۱۰/۲۵۰: (البحار -٢

 ). ۵-۴۶/۴: (البحار)، ۲/۲۶۰: (الغمةکشف )، ۴/۱۷۵: (مناقبـال -٣

 ). ۲۱/۲۱۷: (کشف الغمة -٤

 ). ۴۸/۲۸۲: (البحار)، ۳/۴۱: (کشف الغمة -٥

 ). ۴۵۳: (مقاتل الطالبین -٦

 ). ۵۵۶-۵۳۷-۵۰۶-۱۲۲: (مقاتل الطالبین -٧

 ). ۵۵۶-۵۳۷-۵۰۶-۱۲۲: (مقاتل الطالبین -٨

 ). ۵۵۶-۵۳۷-۵۰۶-۱۲۲: (مقاتل الطالبین -٩

 ). ۵۵۶-۵۳۷-۵۰۶-۱۲۲: (الطالبینمقاتل  -١٠

 ). ۴۸/۱۶۳( البحار)، ۴۴۳: (مقاتل الطالبین -١١

 ). ۴/۳۳۵: (المناقب)، ۴۹/۳۳: (البحار)، ۲/۲۰۸: (عیون األخبار -١٢

 ). ۴۹/۲۲۱: (البحار)، ۲۱/۲۰۹: (عیون األخبار -١٣
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شکی در این نیست که نام حامل پیام و داللتی روانی با خود دارد که روشن و واضح است، حال 

تواند یکی  آیا می  ی حضرت علی و اهل بیتش است، از خودش سؤال کند که کسی که مدعی شیعه

! روایت زیر بر اهمیت این عامل  از پسرانش را به نام کسی کند که حق حضرت علی را غصب کرده

 کند:  اری داللت مینامگذ

بن حکم را بر مدینه گمارد و به او دستور داد که برای  اند که معاویه مروان شیعیان روایت کرده

بن حسین گوید: نزد او  جوانان قریش حقوقی تعیین کند. او هم برای آنها حقوقی تعیین کرد. علی

گفتم: علی. گفت:  بن حسین گفت: نام برادرت چیست؟ آمدم، گفت: اسمت چیست؟ گفتم: علی

  علی و علی؟ پدرت خواسته نام علی را برای همه فرزندانش برگزیند؟ پس وقتی حقوق مرا داد، به

سوی پدرم بازگشتم و جریان را برایش تعریف کردم. آنگاه گفت: اگر صد فرزند داشته باشم، دوست 

 . ١دارم که نام آنها را فقط و فقط علی بگذارم

او گفت: در شگفتم از اینکه پدرت (نام پسرانش) را علی و علی گذاشته است؟ و در روایتی: یزید به 

 . ٢گفت: پدرم، پدرش را دوست داشته، از همین روی، چندین بار نام فرزندانش را به نام او کرده است

پس در این دقت کنید که او چون پدرش را دوست داشته، بارها نام فرزندانش را به نام او کرده 

اند،  ی کسانی که قبل از او نام (پسرانشان) را ابوبکر و عمر کرده همین ترتیب، همه است، و به

هستند، و به همین خاطر است که با   و حضرت عمر  عاشقان و دوستداران حضرت ابوبکر

 عنهم اجمعین.  الله نام آنها نامگذاری کرده است رضی

  یو اذعان آنها به فضایل حضرت عل لفضایل صدیق و عایشه
  شکی نیست که حضرت علی و نیز اهل بیتش از ارزش و جایگاه و همدمی آنها با رسول خدا

گاه بودند و می ی آزمون سختی قرار  رسانی به اسالم در بوته دانستند که آنها در زمینه یاری به خوبی آ

 گرفتند که بر دوست و دشمن پوشیده نیست!.

را برایم بیاورد یا از جای او   گوید: هر کس محمد میاین ابوجهل است که   عنوان نمونه  به

قحافه را برایم بیاورد و یا او را لو دهد، صد  گیرد، و همچنین هر کس ابن ابی خبر دهد، صد شتر می

 . ٣گیرد شتر می

                                           
 ). ۴۴/۲۱۱: (البحار)، ۶/۱۹: (يالکاف -١

 ). ۳۲۹-۴۵/۱۷۵: (البحار)، ۴/۱۷۴: (مناقبـال -٢

 . مصطفی: فی خروجه و خروج أبابکر إلی الغارـالمنتقی فی مولود ال)، ۱۹/۴۰: (البحار -٣
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و یا حضرت ابوبکر (یار غارش) را لو دهد، به یک اندازه در   پیامبر  این آقا، پاداش کسی که

 ست. نظر گرفته ا

را به دو تن از پیامبران   حضرت ابوبکر  از همین روی، جای شگفتی نیست که پیامبر

 . ١کند! تشبیه می  و عیسی  م اولوالعزم یعنی ابراهی

های رده  گیری عظیم و حیاتی در روز جنگ آخر چگونه در رابطه با مالک و صاحب آن موضع

کنم، از چیزهایی که  بسته، باز نمی  رسول خداچنین نگوید، در حالی که او گفت: گرهی را که 

کنم، و اگر مرا از ِعقال  کنم و با شما جهاد و پیکار می از شما گرفته، چیزی را کم نمی  پیامبر

 . ٢کنم گرفت، بخاطر آن با شما مبارزه می آن را از شما می  (زمام) شتری منع کنید که پیامبر

به حضرت ابوبکر، و برای اینکه ثابت کند که دوستی و   ی فراوان پیامبر خاطر عالقه  و به

ی فامیلی ایجاد کرد و دخترش  محبت و مهرورزی میان آنها بسی عظیم است، با او رابطه

در این باره   او دارای شش یا هفت سال بوده که  را به ازدواج خود درآورد، در حالی که لعایشه

 . ٣اختالف نظر وجود دارد

گناهیش ثابت شد. کسی که در  ی افک از باالی هفت آسمان بی ای که در حادثه آن بانوی صدیقه

 حاضر بود.   حالت غیاب هم در قلب پیامبر

گوید: وارد بازار شدم، با یک درهم گوشتی خریدم و با یک درهم دیگر ذرتی و  حضرت علی می

پدرم برو و او را دعوت کن،  آن دو را برای فاطمه آوردم. تا اینکه از پخت و پز فارغ شد، گفت: پیش

برم از شر  گوید: به الله تعالی پناه می رفتم، دیدم که او دراز کشیده و می  من هم پیش رسول خدا

ایم. آنگاه  کرده  ای (که انسان را) به زمین بخواباند! پس گفتم: ای رسول خدا! ما طعام آماده گرسنگی

فرمود:  دیم. وقتی که وارد شدیم، پیامبرحرکت کر لبه من تکیه داده و ما به سوی فاطمه

 . ٤طعاممان را بیاور (ای فاطمه!) سپس فرمود: مشتی هم از آن طعام را برای عایشه بردار!

                                           
 ). ۱۹/۲۷۲: (البحار)، ۲۷۴: (أمالی الطوسی -١

 ). ۱۰/۲۳۶: (البحار)، و ن. ک. به ۲۸/۱۱: (البحار)، ۲۶۸: (أمالی الطوسی -٢

منتقی فی مولود ـال)، ۲۳۵-۲۰۲-۲۲/۱۹۱)، (۱۹/۲۳: (البحار)، ۸۶: (إعالم الوری)، ۱/۱۷۳: (المناقب -٣

 : اتفاقات سال دهم. مصطفیـال

 ). ۱۸/۳۰)، (۱۷/۲۳۲: (البحار)، ۱۳۷: (قرب األسناد -٤
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دارد، به همین خاطر آنها  دانستند که ایشان تا چه اندازه عایشه را دوست می می  همسران پیامبر

  .١بنت زمعه چنین کرد  ی تخییر سوده که بعد از نزول آیههمانگونه  بخشیدند، های خود را به عایشه می شب

مورد اختیار قرار گرفت،  ل به علت جایگاه و منزلت عایشه  فرماید: پیامبر حضرت صادق می

 . ٢را انتخاب کنند  را انتخاب کردند، و برای آنها حق نبود که غیر پیامبر  آنگاه زنانش الله و رسولش

، دختران خود را عایشه نام ٥و هادی ٤، رضا٣پیشوایان همچون کاظمبعضی از ائمه و 

 پس در این هم اندیشه کنید!.

ی اتفاقات پدید آمده و سخنان گفته شده، همواره ارزش و  برغم همه ل حضرت عایشه

کرد و آنها را کتمان  ها و فضائل وی را بیان می کرد و ارزش را حفظ می  جایگاه حضرت علی

 دهد:  اند، به آنها پاسخ می ها که خود شیعیان روایت کرده ساخت. همانا این روایت نمی

تر باشد! و زنی را  از علی محبوب  ام که برای پیامبر گفته است: مردی را ندیده ل عایشه

 . ٦تر باشد! محبوب  ی پیامبرام که از زن وی، برا ندیده

بودم که حضرت علی ابن   گفته است: من پیش پیامبر ل و باز هم حضرت عایشه

 . ٧فرمود: این سید و ساالر عرب است  ابیطالب آمد و آنگاه پیامبر

 . ٨فرمود: ذکر علی، عبادت است  نقل است که پیامبر ل و از عایشه

 . ٩مجالستان را با ذکر و یاد علی بیارائید!و باز از وی نقل است که فرمود: 

تر  محبوب  ی مردم پیش پیامبر حضرت عایشه در پاسخ به این سؤال که چه کسی از همه

. گفتم: منظورم از میان مردان بود. گفت: شوهرش (علی) بخدا که او ل است؟ گفت: فاطمه

 فداکاری نمود.  و در حق پیامبر ١٠کرد داری می گرفت و شب زنده همواره روزه می

                                           
 ). ۲۰۵-۲۲/۱۸۲: (البحار)، ۸/۳۶۶: (مجمع البیان)، ۸۸: (إعالم الوری -١

 ). ۲۲/۲۱۳: (البحار)، ۴/۱۲۳: (يالکاف -٢

 ). ۳۰۱: (إعالم الوری)، ۳۲۰-۳۰۳-۴۸/۲۸۷: (البحار)، ۳۲۳: (اإلرشاد -٣

 ). ۴۹/۲۲۲: (البحار)، ۳/۱۱۳: (کشف الغمة -٤

 ). ۵۰/۲۳۱: (البحار)، ۳۱۴: (اإلرشاد)، ۳۴۹: (إعالم الوری -٥

 ). ۳۷/۴۰: (البحار)، ۲۵۴: (أمالی الطوسی -٦

 ). ۳۸/۹۳/۱۵۰: (البحار)، ۴۲: (أمالی الصدوق)، ۱۰۳: (معانی األخبار -٧

 ). ۲۰۰-۳۸/۱۹۹: (البحار)، ۱۹۱: (العمدة -٨

 ). ۳۸/۲۰۱: (البحار)، ۱۹۲: (العمدة -٩

 ). ۴۳/۵۳)، (۴۰/۱۵۲)، (۳۸/۳۱۳)، (۳۲/۲۷۲: (البحار)، ۱/۲۴۴: (کشف الغمة)، ۳۸: (الطرائف -١٠
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ترین مردان  از علی یاد شد، گفت: وی یکی از گرامی ل و در حالی که نزد حضرت عایشه 

 . ١بود  ما پیش رسول خدا

دادم:  گفت، در حالی که من به او گوش فرامی لی من به عایشه بن عمیر گفت: عمه و جمیع

ی  همه  حرکت تو به سوی علی چه شد؟ گفت: کاری به ما نداشته باش، علی از نزد رسول خدا

 . ٢تر بود! ی زنان گرامی از همه  تر بود، و فاطمه نزد پیامبر مردان گرامی

خدا اگر من بیست   گند بهگفت: سو داد و می و در ارتباط با این جمله و حرکت داد سخن سرمی

مانند عبدالرحمن بن حارث بن   داشتم که همگی مردانی به را در اختیار می نفر از یاران پیامبر

 . ٣تر از قیام و شورش برعلیه علی بود دادم، برای من آسان بودند و آنها را به کشتن می هشام می

د: او بهترین انسان است و ی علی مورد سؤال قرار گرفت؛ فرمو درباره ل و حضرت عایشه

 . ٤کند جز کافر کسی در او شک نمی

 . ٥کند و در روایتی: او از بهترین انسانهاست و فقط کافر در او شک می

بن ابیطالب باش!  به برادرش محمدبن ابوبکر گفت: همراه و همدم علی ل و حضرت عایشه

 کشد.  بهترین امتم آنها (خوارج) را میفرمود: بعد از من،  شنیدم که می  چرا که من از پیامبر خدا

و در روایتی: آنها بدترین خلق و مخلوقات هستند و بهترین خلق و مخلوقات و بزرگترین آنها به 

 کشند.  لحاظ مقام و منزلت در نزد خدا و در روز قیامت، آنها را می

کشند، و  آنها را می های امت من و در روایت دیگری: خدایا! آنها بدان امت من هستند، که بهترین

 . ٦ای) که میان زن و خویشاوندان شوهرش وجود دارد ای نیست مگر آن (فاصله میان من و او هیچ فاصله

 ل توسط حضرت عایشه های شیعه که به فضیلت حضرت علی حقیقت این است که روایت
کنند، بسیار فراوان هستند و ما این مقدار را فقط به این خاطر ذکر کردیم که به راز و سر  اذعان می

های موهوم و موضوعی را در باب جدال و عداوت میان  آیند و روایت این جماعت پی ببریم که می

                                           
 ). ۴۰/۵۱: (البحار)، ۱/۳۷۶: (کشف الغمة -١

 ). ۳۸-۴۳/۲۳)، (۴۰/۱۲۰)، (۳۵/۲۲۲: (البحار)، ۳۰: (طرائف)، ۳۴۱: (أمالی الطوسی -٢

 ). ۴۴/۳۴: (البحار -٣

)، مذهب أهل بیت: ۷-۳۸/۵)، (۲۶/۳۰۶)، البحار: (۴۳: (الفیاح دفائن النواصب)، ۱۸: (أمالی الصدوق -٤

 ). ۴/۶۷: (المناقب)، ۲/۵۲)، إثبات الهداة: (۱۸(

 ). ۳۹-۳۳/۳۸) و نیز نگاه شود به: (۳۸/۲۸: (البحار -٥

 ). ۱/۱۵۸: (کشف الغمة)، ۳۴۰-۳۳۳-۳۳/۳۳۲: (البحارنگاه کنید به:  ها به این روایت -٦
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یند در حالی که نما کنند و آنها را ذکر نمی پوشی می های سابق چشم کنند، و از روایت آن دو ذکر می

  .باشد! های خود آنها می تهمگی از روای

کنیم که آن  هایی را ذکر می گردیم و در اینجا روایت بازمی  به هر حال، به ذکر و یاد صدیق

اند. در ضمن این نکته را هم  نقل کرده  جماعت (شیعه) در باب اقرار به فضائل علی توسط ابوبکر

 در رابطه با دخترش مطالعه کردیم. یادآور شویم که وضعیت وی هم ه
ً
 مان وضعیتی است که قبال

کرد. به  نگاه می  را دیدم که زیاد به سیمای حضرت علی  گوید: ابوبکر می ل عایشه

شنیدم   کنی؟! گفت: دخترکم! از پیامبر نگاه می  بینم که زیاد به سیمای علی او گفتم: پدر! می

 . ١سیمای علی عبادت است  فرمود: نگاه کردن به که می

از کنار ابوبکر و یارانش گذشت، پس به آنها سالم  س شعبی گفته است: یک بار حضرت علی

 کرد و رفت. ابوبکر گفت: هر کس خوش دارد که به کسی که قبل از همه مسلمان شده و با پیامبر

 . ٢گاه کند، پس به علی ابن ابیطالب نگاه کنداز طریق خویشاوندی نزدیک شده است، ن

نقل است که گفت:  قحافه و از ابوبکر بن ابی ، از عمربن خطاب بن عفان  و از عثمان

که   فرمود: الله تعالی از نور و درخشش سیمای علی فرشتگانی را آفریده شنیدم که می  از پیامبر

 . ٣نویسند داران علی و دوستداران فرزندش میکنند و ثواب آن را برای دوست تسبیح و تقدس می

 الزم است که سند این روایت از دست شما در نرود!.  که این  ی قابل توجه نکته

قحافه شنیدم که  گوید: از ابوبکربن ابی و مثل چنین روایتی این است که عمربن خطاب می

ش سیمای علی هفتاد هزار هزار فرمود: الله تعالی از نور درخش شنیدم که می  گفت: از پیامبر می

آورند و ثواب این را برای  کنند و تقدیس او بجای می مالئکه آفرید که آن مالئکه تسبیحات می

 . ٤نویسند دوستداران علی و دوستداران فرزندش می

زنان بیرون شد. آنگاه  نماز عصر را بجای آورد، پس همراه با علی قدم و در روایتی: ابوبکر 

اش قرار داد و گفت: پدرم به  کرد. ابوبکر او را روی شانه د که در میان کودکان بازی میرا دی حسن

 . ٥خندید! شبیه هستی نه به علی. پس علی می فدایت! به پیامبر

                                           
 ). ۲/۵: (مناقبـال)، ۳۸/۱۹۸: (البحار)، ۳۸/۲۰۱)، (۲۶/۲۲۹: (البحار)، ۱۹۲: (العمدة -١

 ). ۳۸/۲۷۲: (البحار)، ۲۱۴-۲۰۷: (مختارةـالفصول ال -٢

 ). ۴۰/۱۲۵: (البحار)، ۲۰۸: (جامع األخبار -٣

 ). ۲۷/۱۱۸: (البحار)، ۴۸: (النواصبالفیاح دفائن  -٤
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 بن وّد را کشت، ابوبکر برخاست و سرش را بوسید.  عمرو  وقتی که حضرت علی

 . ١وی را بوسیدند ب و در روایتی: ابوبکر و عمر

پوشیده نیست.  ل و نیز نقش وی و دو یارش (عمر و عثمان) در ماجرای ازدواج او با زهرا

نزد من آمدند و گفتند: چرا  ب اند که او گفت: ابوبکر و عمر هایی منقول از علی آمده زیرا روایت

 . ٢زنی؟! با او حرف نمی ل فاطمه هروی و دربار نمی  پیش پیامبر

نشسته بودند، و سعد   ه ابوبکر و عمر یک روز در مسجد پیامبراند ک و آن جماعت نقل کرده

به مباحثه   فاطمه دختر رسول خدا ههمراه آنان بود. آنها دربار  نیز به  بن معاذ انصاری

:  در پاسخ گفته  اند و پیامبر خواستگاری کرده  پرداختند. ابوبکر گفت: اشراف آن را از پیامبر

دهد؛ و  پروردگارش است، اگر بخواهد او را شوهر دهد، شوهر میفرمان و مسئله وی بدست 

خواستگاری نکرده و صحبتی از او نکرده است. و به نظر من فقط   بن ابیطالب او را از پیامبر علی

 ل فاطمه  فرودستی و فقر موجب این کار شده است. و من به دلم افتاده که الله تعالی و پیامبرش
اند. سپس ابوبکر به جانب عمربن خطاب و سعدبن معاذ روی کرد و  را فقط برای او نگاه داشته

باره با او صحبت کنیم و اگر دیدیم که فقر و فرودستی  آیید پیش علی برویم و در این گفت: آیا می

فیق دهد جلوی این کار او را گرفته است، به او کمک کنیم؟! سعدبن معاذ به او گفت: خدا تو را تو

ای ابوبکر! همچنان اصالحگر هستی! برخیزید و با برکت و خیزش رحمت الله تعالی حرکت کنید. 

گوید: آنها از مسجد بیرون شدند و به جستجوی علی پرداختند، وقتی او را   سلمان فارسی

 
ً
تو در یافتند، ابوبکر گفت: ای ابوالحسن! خصلت و خوی خیر و خوبی باقی نمانده مگر اینکه قبال

خوب  هاز مقام و منزلت و سابق  دانی که در نظر رسول خدا ای و تو خود می آن دستی داشته

اند، اما او به آنها پاسخ  را از او خواستگاری کرده ل برخوردار هستی؛ اینک اشراف قریش فاطمه

کند  این منع می دهد، چه چیز تو را از منفی داده و گفته: اگر بخواهد او را شوهر دهد، او را شوهر می

صحبت کنی و او را از ایشان خواستگاری نمائی. چه من چنین امید دارم   ی او با پیامبر که درباره

های  اند. (سلمان گوید) اشک در چشم او را فقط برای تو نگاه داشته  که الله تعالی و پیامبرش

ای که از آن  مرا برای مسئله علی جمع شد و گردش کرد و گفت: ای ابوبکر! مرا به تحرک واداشتی و

غافل بودم، بیدار ساختی. بخدا که فاطمه جای رغبت و عالقمندی است و سزاوار نیست که فردی 

                                           
 ). ۴۱/۹۱)، (۳۹/۴)، (۲۵۸-۲۰/۲۰۶: (البحار)، ۸/۳۴۳: (مجمع البیان)، ۵۵: (اإلرشاد -١

 ). ۴۳/۹۳: (البحار)، ۳۸: (أمالی الطوسی -٢



 629 باب چهارم: امامت و صحابه

 

کنم،  مثل او دست روی دست بگذارد، اما من بخاطر کمبود مالی و فرودستی اقدام به این کار نمی

  ا در نزد الله تعالی و رسولشآنگاه ابوبکر گفت: چنین نگو ای ابوالحسن! زیرا دنیا و مافیه

 . ١همچون گرد و غباری پراکنده است

  گوید: شتابان از پیش رسول خدا کند، می این مسأله اشاره می  حضرت علی در حالی که به

فهمیدم. پس ابوبکر و عمر  خارج شدم، و من از بس که خوشحال و شادکام بودم، (هیچ چیز) نمی

دخترش فاطمه را به همسری من درآورد و   بسوی من آمدند و گفتند: چه کار کردی؟ گفتم: پیامبر

است   به من خبر داد که الله تعالی از آسمان او را به ازدواج من درآورده است. و این رسول خدا

که به دنبال من بیرون شده، تا این مسأله را در مألعام، مطرح کند، آنگاه آن دو از این بابت خیلی 

 . ٢خوشحال شدند و به مسجد بازگشتند

 . ٣خواستگاری کرده بودند  که آن دو، بارها فاطمه را از پدرش رغم این علی

ضرت علی بارها بر روی منبر ها و فضائل صدیق فراوان است، و همین کافی است که ح ارزش

کوفه گفته است: هر کس را که پیشم بیاورند که مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح و تفضیل داده باشد، حد 

 . ٤زننده را بر او اجرا خواهم کرد یک تهمت

 این صادق است که با افتخار می هایش هم چنین بوده پسران و نوه
ً
گوید: ابوبکر دوبار  اند، مثال

 . ٥یا آوردمرا به دن

فروه دختر قاسم دختر ابوبکر است و مادربزرگش،  این بدین خاطر است که مادرش همان ام

باشد. و این امام جواد است که به هنگام سخن گفتن در باره  اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر می

کنم، اما  میرا انکار ن گوید: من فضائل عمر اند، می هایی که در باب فضائل آمده بعضی از روایت

 . ٦ر استگویم که ابوبکر از عمر برت این را می

اند، همان کسی که  وارد شده  ها که در باب فضیلت ابوبکر با ذکر این روایت به این روایت

 دهیم: او را صدیق نام نهاد، خاتمه می  پیامبر

                                           
 ). ۴۳/۱۲۵: (البحار -١

 ).۴۳/۱۲۹البحار: ( -٢

 ). ۱۲۴-۱۰۸-۴۳/۱۰۷)، (۱۹/۱۱۲: (البحار)، ۴۷: (یإعالم الور)، ۳/۳۴۵: (مناقبـال -٣
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 ).۱۹۵عمدة الطالب: ( -٥

 ). ۸۱-۵۰/۸۰: (البحار)، ۲۳۰-۲۲۹: (االحتجاج -٦
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گفت: اشکالی  و نگار و زینت شمشیر از باقر سؤال کرد؟  بن عبدالله در رابطه با نقش عروه 

گویی: صدیق؟! گوید: از جای  ندارد، زیرا ابوبکر صدیق شمشیر خود را آراسته است. گفت: می

خود پرید و رو به قبله کرد و گفت: آری، صدیق، آری صدیق، آری صدیق. هر کس که به او نگوید 

 . ١داند!صدیق، الله تعالی نه در دنیا و نه در آخرت هیچ قول و سخنی را برای او راست نگر

 هاي شیعه  تدر روای  فضایل حضرت عمر
هایشان  باید بگوییم: آنچه که آن جماعت در کتاب  اما در ارتباط با فاروق عمربن خطاب

گاهی حاصل کنید. ی او آورده درباره  اند، را بخوانید تا نسبت به فضیلت و منزلت و مقام وی آ

ابوبکر را به ابراهیم و عیسی (علیهما السالم) تشبیه کرده، در حقیقت   همانگونه که پیامبر

همواره ارزش و جایگاه او را   . پیامبر٢عمر را به نوح و موسی (علیهما السالم) تشبیه نموده است

 گذاشت. دانست و به رأی و نظر وی احترام می می

چار گرسنگی شدند، از همین روی، روایت شده که وقتی مسلمانان در مقابل روم قرار گرفتند، د 

  آمده و برای کشتن شترها از او طلب اجازه کردند. آنگاه پیامبر  انصار پیش رسول خدا

فرمود: چه نظری داری، انصار پیش من آمده و   شخصی را دنبال عمربن خطاب فرستاد، پیامبر

های گرسنه  ما با شکم خواهند؟ گفت: ای پیامبر خدا؟ چگونه برای کشتن شتر از من رخصت می

فرمود: چه نظری داری؟ گفت: به ابوطلحه دستور بده که در   فردا با دشمن روبرو شویم؟! پیامبر

میان مردم ندا دردهد که تصمیم شما این است: هر کس هر طعامی که دارد، باید آن را بیاورد. پس 

کردند) یکی یک مد و نیم  ها های چرمین گسترانده شدند، (و مردم شروع به آوردن طعام سفره

صاع بود  ٢٨صاع یا  ٢٧آورد (و دیگری...) مقدار طعامی که همگی آورده بودند، روی هم رفته  می

جمع  رفت. مسلمانان که در آن روز چهار هزار نفر بودند، در کنار پیامبر صاع فراتر نمی ٣٠و از 

روبرد، آنگاه همگی خوردند و مقدار دعا کرد و سپس دستش را در آن طعام ف  شدند، آنگاه پیامبر

 . ٣زیادی از آن طعام باقی ماند

از میان چهار هزار نفر اصحاب، تنها با حضرت   بنابراین، از خودت سؤال کن که چرا پیامبر

 پردازد؟  عمربن خطاب به رایزنی و مشورت می

                                           
 ). ۲/۳۶۰: (کشف الغمة -١
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نهاد. تمیم  میدر میان   کرد، آن را با حضرت عمر ای دریافت می وقتی که هدیه  پیامبر

آن را به   شد، پیامبر هدیه داده شد که به آن (ورد) گفته می  گوید: اسبی به پیامبر دارمی می

 . ١حضرت عمر اعطا کرد

داد، و هنگامی که حضرت  خبری می چه بسیار که وی را به بهشت و آخرت خوش  پیامبر

تر و برتر هستی، اما اینک  فرمود: تو در نظر الله تعالی از قیصر و کسری گرامی فاروق به پیامبر

برند و تو بر روی حصیری هستی که در پهلویت اثر گذاشته  آنها در آن همه ناز و نعمت بسر می

 . ٢شوی که دنیا مال آنها باشد و آخرت برای ما فرمود: آیا راضی نمی  است، پیامبر

و برگزیده او   فرمود: ای رسول خدا! تو پیامبرخدا  ضرت عمر به پیامبرو در روایت دیگر: ح

های ابریشم و دیباج  های طالیی و فرش و بهترین خلق او هستی، اما کسری و قیصر بر روی تخت

خواهی کرده و هر آن   ها عجله فرمود: آنها جماعتی هستند، که در ارتباط با خوشی  هستند، پیامبر

 .٣های ما برای آخرت اندوخته شده است ها از آنها قطع گردد، اما خوشی ن خوشیممکن است که آ

  به فضائل فاروق ‡ اقرار اهل بیت
 های ذیل را بخوان!  است. اینک روایت  علی نیز بدینسان به عمر عشق و عالقه داشته

آن گفته شده: کتابی است که  هکه کتاب طراز اول شیعیان است تا جائی که دربار-البالغه  در نهج

  روی آن به  شده  های نوشته گویی الله تعالی با گوهر آیات قرآن، آن را مرصع ساخته است. و شرح

آمده است: وقتی که عمر در ارتباط با حمله به روم با علی رایزنی کرد، وی  -کتاب رسیده است ٨٠

 به سوی این دشمن حرکت کنی و با آنها ب
ً
رخورد نمایی، از مسیر عادی خود کنار گفت: اگر شخصا

روی، نباید سپر و پناهگاه دورترین بالد مسلمانان بشوی (و بخاطر حمایت از آنها، خودت هم  می

به آنجا بروی) چون بعد از تو مرجعی وجود ندارد که به او مراجعه شود، به همین خاطر، یک رادمرد 

کاران را هم  کوشان و نصیحت (تنی چند) از سخترزمنده را به سوی آنها بفرست و همراه با آنان 

آماده کن و بفرست. پس اگر الله تعالی نصرت را به آنها داد که این چیزی است که تو دوست داری 

 . ٤ای و هستی گاه مردم و پناهگاه مسلمانان بوده و اگر دیگری باشد (یعنی شکست بخورند) تو تکیه

                                           
 : فصل چهارم در جامع اوصافش. منتقیـال)، ۱۶/۱۲۷: (البحار -١

 ). ۳۸۵-۱۶/۲۵۷: (البحار)، ۱۵۰: (مکارم األخالق -٢

 ). ۵/۱۶: (ثقلیننور ال)، ۶۶/۳۲۰: (البحار)، ۵/۸۷: (مجمع البیان -٣

 ). ۲۴۷: (البالغة نهج -٤
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و شرکت و حضور خود وی در آن با علی به رایزنی  و وقتی که در ارتباط با جنگ با ایران

پرداخت، حضرت علی به او گفت: موفقیت یا شکست این مسئله با کثرت یا قلت نیست، این دین 

کند و سپاهش است که آن را آماده ساخته و کمک نموده، تا اینکه به  الله است که آن را غالب می

ایم  سر برآورده، و ما از طرف الله تعالی وعده داده شدهآنچه رسیده که اینک رسیده و از این موقعیت 

نماید، و  سازد و سپاهش را یاری می ی خود را عملی می (و منتظر آن هستیم) و الله تعالی وعده

های مهره را در کنار هم جمع  ای از مهره است که دانه جایگاه قیم امر (رهبر) به مثابه جایگاه رشته

رود. پس دیگر  ها از هم پاشیده شده و هر یک به سویی می شود، آن مهره کند، اگر آن رشته قطع می

 شوند.  ی آنها در کنار هم جمع نمی همه

باشند، اما با اسالم زیاد هستند و با اتحاد و همبستگی  عرب، امروزه، درست است که کم می

برگردان و آنها را به میدان باشند، در نتیجه تو قطب باش و چرخ آسیاب عرب را  عزیز و با اقتدار می

 در آن شرکت مکن! زیرا اگر تو از این سرزمین جدا شوی، از همه
ً
ی نواحی  پیکار بفرست و شخصا

کنند، تا جائی که آن عیب و نقایصی که پس از خودت باقی  این سرزمین عرب، بر علیه تو قیام می

ها اگر فردا به تو نگاه  ار دارد. عجمشود که جلویت قر تر از آنچه می گذاری، برای تو با اهمیت می

شوید. در نتیجه این کار  گویند: این اصل و ُبن عرب است، اگر او را قطع کنید، راحت می کنند، می

و بیشتر چشم طمع  دهد تر در اختیار آنان قرار می (یعنی رفتن شخصی تو به غزوه) میدان را راحت

خواهد که  از پروردگارش می  بینیم پیامبر ه می. بنابراین جای تعجب نیست ک١کند آنها باز می

 . ٢اسالم را با عمربن خطاب عزتمند گرداند

   در ارتباط با فضائل حضرت علی هاي عمر  روایت
وزیر و مشاور وی بود و بجز احترام و مودت و مهرورزی چیز دیگری در میان آنها   حضرت علی

 هنگامی که حضرت علی در کنار ح
ً
بود، در رابطه با حل بعضی  ضرت عمربن خطاب مینبود، مثال

دهی که بنده میان آنها قضاوت کنم؟  گفت: آیا اجازه می خواست و می از مشکالت از او اجازه می

شنیدم که   الله! چگونه اجازه ندهم در حالی که از رسول خدا داد! سبحان آنگاه عمر جواب می

 . ٣بن ابیطالب است. البته این طبق روایت آن جماعت است گفت: داناترین شما علی می

                                           
 ). ۴۰/۱۹۳: (البحار)، ۱۶۰-۱۵: (المیزان)، ۲۵۷: (البالغة نهج -١

 ). ۳/۲۴۶: (الصافی)، ۲/۴۷۲: (البرهان)، ۲/۳۵۵: (عیاشی)، ۷۵/۱۲: (البحار)، ۳/۲۶۷: (نور الثقلین -٢

 ). ۴۰/۳۰۵: (البحار)، ۱/۴۹۴: (مناقبـال)، ۲/۹۳: (التهذیب)، ۷/۴۲۴: (الکافی -٣
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ً
دنبال  -در حالی که خلیفه بود  -و وقتی که حضرت علی حضور نداشت، حضرت عمر شخصا

فرستادی تا ما  گفت: چرا شخصی را نمی رسید، می در راه علی به او می  رفت؛ و هنگامی که او می

 . ١آیند! اش به سراغش می در خانه  گفت: این حاکم و دادگر است که تو بیاییم؟ عمر میپیش 

کلثوم را به ازدواج فاروق  دخترش ام و آیا در آنجا بزرگتر از این وجود دارد که حضرت علی

 . ٢درآرود؟  عمر

 ی او گفت: بخدا درباره  دارفانی را وداع گفت، حضرت علی  و وقتی که حضرت عمر

سوگند که خیلی سختکوش بود، انحراف و کژی را راست کرد، بیماری و درد را مداوا کرد، سنت را 

عیبی از دنیا رفت، به خیر آن رسید، از شر آن  برپای داشت، فتنه را پشت سر گذاشت و با پاکی و کم

 پرهیزگاری کرد، کوچ کرد و آنها ر
ً
های  ا در راهسبقت جست، طاعت الله تعالی را انجام داد، واقعا

ها  یافته هم بدان یابد، و هدایت ها راه نمی منشعب و پرفروع باقی گذاشت، که شخص گمراه بدان

 . ٣کند تعیین پیدا نمی

ی او و رفیقش ابوبکر صدیق گفته است: به جان خودم سوگند که مکان و  و حضرت علی درباره

اسالم دچار زخم شدیدی شدند. خدا به جایگاه آنها در اسالم عظیم و بزرگ است! آنها در راستای 

 . ٤اند، پاداش بهتری نصیبشان فرماید! آنها رحم کند، و از آنچه که انجام داده

  که بر حضرت عمر فاروق  بینیم حضرت علی گونه شگفتی نیست که می بنابراین، جای هیچ

ت داشتم که با کارنامه گوید: دوس او فوت کرده و پوشیده شده است، می  بیند که شود و می وارد می

 این پوشیده شده، به دیدار الله تعالی بروم. 

 . ٥این پوشیده شده با الله تعالی مالقات کنم هو در روایتی: امید دارم که با کارنام

اند که در آنها حضرت عمر به  هایی کرده جماعت شیعه تصنیفات خود را سرشار از روایت

 هنگامی که به عمر گفته شد: تو را می پردازد، تعریف و تمجید حضرت علی می
ً
بینیم که طوری  مثال

                                           
 ). ۲۹۹-۴۰/۲۹۸: (البحار)، ۲۴۹-۷/۲۱۶: (الکافی)، ۴۰/۲۳۱: (البحار)، ۱/۴۹۲: (المناقب -١

)، ۱۱۶-۶/۱۱۵)، (۵/۳۴۶)، الکافی: (۲۰۴ی: (إعالم الور)، ۱۶۷-۱۶۶)، کنز کراجکی: (۱۹: (الطرائف -٢

)، ۲۴۹-۲۵/۲۴۷)، (۱۰/۳۷۳: (رالبحا)، ۱۵۷-۱۵۰: (العمدة)، ۳/۱۰۳: (مسقیمـصراط ال)، ۲۱۵الشافی: (

 ). ۸۲۵: (خرائج)، ۴۲/۹۱-۹۳-۹۷-۱۰۸(

 ). ۴۳۰( البالغة: نهج -٣

 ). ۸۸)، جنگ صفین: (۱۵/۶۷: (البالغة شرح نهج -٤

 ). ۱۱۷-۲۸/۱۰۵)، (۱۰/۲۹۶)، البحار: (۴۱۲: (معانی األخبار)، ۳۳۶: (إرشاد القلوب)، ۵۸: (الفصول المختارة -٥
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چنین رفتاری نداری؟ گفت: او موالی   با هیچ یک از اصحاب پیامبر  کنید که با علی رفتاری می

 . ١من است

کید قرار می دهند که معنای موال و والیت به  این جماعت، با ذکر این روایت این معنا را مورد تأ

عمومی بر مسلمانان نیست و این معنایی تحمیلی از جانب آنان است، و گرنه وجه خالفت  هیچ

 بیند آن را غصب کرده است!!. خود را می  گفت که هرگز آن را نمی  حضرت عمر

کید قرار می نقل  شیعیان از عمر  دهد آن روایت که و نیز این مفهوم و معنا را مورد تأیید و تأ

جماعت مسلمانان! ساکت شوید خدا به شما رحم کند! و بدانید که در  فرمود:  پیامبر  اند که کرده

ِضباع (کفتار)، در این دره، چاهی است، و در آن چاه، ماری قرار دارد،  های است به نام در جهنم دره

جهنم از این به الله تعالی شکایت کرد، و آن وادی از آن چاه شکایت کرد، و آن چاه از آن مار 

م هفتاد بار در هر روز. گفته شد: ای رسول خدا!، این عذاب دو چندان که از شکایت کرد، آنه

آید و به  کنند برای چه کسی است؟ گفت: برای کسی که در روز قیامت می یکدیگر شکایت می

 . ٢والیت علی ابن ابیطالب ملتزم نیست

کند،  حل نمییا وصی ایشان کس دیگری آن را   و در روایتی: این مشکلی است که جز پیامبر

 . ٣پس برخیزید تا پیش ابوالحسن برویم

بود، از دست علی به عمر پناه برد و از او کمک   شده  سرش شکسته  اعمش گفته است: مردی که

کرد و سخن  خواست. علی گفت: از کنار این گذشتم در حالی که داشت با زنی مبارزه می می

باشد و علی یکی از  هایی می ی دارای جاسوسناخوشی از او شنیدم، آنگاه عمر گفت: الله تعال

 های خدا در زمین است.  جاسوس

قدغن شده) خدا  هگفت: دیدم که به حریم (محدود س علی  که  و در روایتی از اصمعی آمده

های خدا بر  کند، پس عمر گفت: برو که جاسوسی از جاسوسان الهی و حجابی از حجاب نگاه می

 . ٤دهد ت خداوند است که هر کجا که بخواهد آن را قرار میتو افتاده است، این دست راس

علی بد و بیراه گفت، پس عمر به او گفت:  هگوید: در حضور عمر کسی دربار بن زبیر می و عروه

فرزند ابیطالب بن   بن عبدالله بن عبدالمطلب است و علی شناسی؟ او محمد صاحب این قبر را می

                                           
 ). ۴۰/۱۲۴: (البحار -١

 ). ۳۹/۲۵۰( البحار/)، ۹: (الروضة -٢

 ). ۴۰/۲۶۹: (البحار)، ۶: (روضة)، ۱۱۰فضائل: ( -٣

 ). ۳۹/۸۸: (البحار -٤
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از علی یاد کن، زیرا اگر تو او را مبغوض سازی، این کس را  عبدالمطلب است، پس همیشه به نیکی

 .١ای در قبرش مورد اذیت و آزار قرار داده

بهترین مردم  گوید: پدرم عمربن خطاب از من پرسید: پسرم! بعد از رسول خدا ابن عمر می

ام کرده و چه کسی است؟ به او گفتم: کسی که الله تعالی بر او حالل کرده آنچه را که بر مردم حر

بن  راست گفتی. برای علی  آنچه را که بر مردم حالل کرده برای او حرام کرده است. گفت: بخدا که

برای آنها حرام است که از طریق جنب و  باشد میو برای مردم حالل   هابیطالب زکات حرام شد

 .٢است  مسجد، وارد مسجد شوند، اما برای او حالل شده

الله چیست؟ گفت: در این باغ  پرسید: ای امیرالمؤمنین! تفسیر سبحانو مردی از عمربن خطاب 

کند، آن مرد وارد شد، او  دهد و اگر ساکت باشید، آغاز می کسی است که اگر از او بپرسید، خبر می

 . ٣بن ابیطالب کسی نبود جز علی

ی سرپیچی کدام از فرامین عل گفت: از هیچ داد و می حضرت عمر همواره به یارانش دستور می

 .٤نکنید!

سؤال کرد که او  ای از عمر مسأله  اند، که اسقفی از نجران راجع به و آن جماعت روایت کرده 

بن ابیطالب را  جوابی برای آن نیافت، و در حالی که وی اینگونه بود، ناگهان در کنار در مسجد علی

ایستاده بودند، و گفت: ای  مشاهده کرد، آنگاه عمر به سویش رفت و آن جماعت بر روی پاهایشان

موالی من! تو کجایی تا جواب این اسقف را که سر و صدایش باال رفته، بدهی؟ ای موالی من! با 

ها هستی و  خواهد مسلمان شود، تو ماه تمام و چراغ تاریکی عجله به او جواب بده که او می

 . ٥باشی! ها می انسان  پیامبر هبرادرزاد

ها و زمین  فرمود: اگر آسمان شنیدم که می  گفت: از رسول خدا  یاند که و و روایت کرده

 .٦شود تر می ی دیگر ترازو، ایمان علی سنگین ی ترازو گذاشته شوند و ایمان علی در کفه در یک کفه

                                           
 ). ۳۹/۳۰۳: (البحار)، ۱۱۱: (العمدة)، ۲۳۴: (أمالی الصدوق)، ۴۴۳: (أمالی الطوسی -١

 ). ۴۰/۱۲۱: (البحار)، ۳۲۸)، توحید، صدوق: (۴۰/۱۲۰: (البحار)، ۲۹۷: (أمالی الطوسی -٢

 ).۴۰/۱۲۱)، البحار: (۳۲۸د للصدوق: (یالتوح -٣

 ). ۴۰/۳۰۵: (البحار)، ۲/۹۲: (التهذیب)، ۷/۳۲۴: (الکافی -٤

 ). ۱۰/۵۸: (البحار)، ۱۴۵: (روضة)، ۲۰۲فضائل: ( -٥

 ). ۲۳۶-۴۰/۱۱۹)، (۲۴۹-۳۸/۲۰۸: (البحار)، ۲۳۴: (أمالی الطوسی -٦
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شنیدم که   گفت: از رسول خدا گوید: از عمربن خطاب شنیدم که می می  بن علی و حسن

گفت: در علی خصائلی است که اگر یکی از آنها در من باشد، آن را از دنیا و مافیها (آنچه در آن  می

گفت: خدایا! به او رحم کن و بر او ترحم کن.  شنیدم که می  است) بیشتر دوست دارم!) از پیامبر

او کمک بخواه،  هکن، و بوسیلی او پیروزی کسب کن! و او را یاری و کمک  وسیله  او را یاری ده و به

 . ١تو و سرباز رسول تو است هچه او بند

فرمود: حب علی یعنی رهایی یافتن از آتش  نقل است که فرمود: پیامبر و از حضرت عمر

 .٢جهنم

هاشم  کند که عمربن خطاب گفت: عیادت کردن از بنی بن حسین از پدرش نقل می و علی 

 .٣باشد میسنت است و دید و بازدید کردن از آنها نافله (مستحب) 

 ید!.البته باید در سند این روایات دقت کن

 برم از مشکلی که ابوالحسن برای فرمود: خدایا! من به تو پناه می و چه بسیار که حضرت عمر می

گفت: خدایا! مرا برای معضلی باقی نگذار که ابوالحسن برای حل  حل آن حضور نداشته باشد و می

بود، عمر  اگر علی نمی« ، »خدا بعد از تو مرا باقی نگذارد«گفت:  آن حضور نداشته باشد؛ و می

ای «و » زندگی نکنم در میان امتی که تو ای ابوالحسن در میان آنها نباشی«، »شد هالک می

ابوالحسن! ما از شما علم گرفتیم و مرجع آن شما هستید، (حضرت عمر وقتی این سخن را گفت) 

 . ٤»کسی در مسجد فتوا ندهد در حالی که علی حضور دارد«و ». اش را بوسید پیشانی

های آنها را پر از  آغاز کرد و جیب ب ها تأسیس شدند، از حسن و حسین و وقتی که دیوان

داری در حالی که من (افتخار) همدمی و  ر گفت: آن دو را بر من مقدم میمال کرد، پس ابن عم

مادر! پدر آن دو از پدر تو بهتر است و  ام؟! حضرت عمر فرمود: ساکت شو ای بی هجرت را داشته

 . ٥مادر آن دو از مادر تو بهتر است

                                           
 ). ۴۰/۷۱: (البحار)، ۵۸۶-۳۷۲: (أمالی الطوسی -١

 ). ۳۹/۳۸: (البحار -٢

 ). ۱۰/۱۲۱: (البحار)، ۳۴۵: (أمالی الطوسی -٣

-۲۲۸-۲۲۷-۱۹۶-۱۸۰-۱۴۸-۴۰/۱۰۴)، (۲۳/۱۶۳: (البحار)، ۴/۱۷۴: (البرهان)، ۲/۵۸۲: (تأویل اآلیات -٤

۲۲۹-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۷۴-۲۷۷-۲۸۶-۳۰۶) ،(۴۱/۱۴۱) ،(۷۹/۵۲-۵۳-۸۹) ،(۹۹/۲۱۹ ،(

)، ۱/۳۹: (أنوار النعمانیة)، ۱۱۱: (االختصاص)، ۷/۲۶۵: (الکافی)، ۲/۳۱: (مناقبـال)، ۱۰۴/۶۶-۳۸۶(

 ). ۲/۳۰۴)، (۱/۱۵۵: (الثقلین نور)، ۴۹۰: (أمالی الطوسی

 ). ۳۸/۹: (البحار -٥
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شود که عمر به  گوید و قائل می ها، مطلبی برعکس این می و آیا شخص عاقل، بعد از این روایت

 زنند؟!. های دروغین شیعه به او می اهل بیت ظلم کرده و چنین و چنان کرده و سایر اتهاماتی که روایت

اند، موارد زیر این  حقیقت این است که آنها دوستدار یکدیگر بوده و با هم انس و الفت داشته

 دهد.  مورد را هم برای شما توضیح می

 اهللا علیهم  فضائل صحابه رضوان اهل بیت رحمهم اهللا تعالی و
صحابه را   هم همانند حضرت امیرالمؤمنین علی -الله تعالی رحمهم-دیگر ائمه اهل بیت 

 های سابق ذکر شد.  اند. همانگونه که در روایت دوست داشته و ارزش و صداقت آنها را شناخته

 این حسین
ً
دهد که  آورد و به آنها دستور می است که در روز کربال، برای دشمنانش دلیل می  مثال

بپرسند که حسین دارای چه فضائلی است؟! آنجا که گفت: و اگر شما مرا   بروند و از اصحاب پیامبر

نند، ک کنید، در میان شما هستند افرادی که اگر از آنها بپرسید، واقعیت را برای شما تعریف می تکذیب می

بن سعد ساعدی، زیدبن ارقم و انس بن مالک  انصاری، ابوسعید خدری، سهل  بن عبدالله بروید از جابر

حسن و حسین مبنی بر اینکه آن دو سید و ساالر  هدربار  پیامبر هبپرسید تا آنها این سخن (یعنی فرمود

 . ١برادرم عنوان کرده استی من و  درباره  پیامبر  جوانان بهشت هستند) را به شما خبر دهند که

سازند؟ در  از اصحاب فضائل اهل بیت را کتمان می  که آن دسته  آیا وی، چنین تصوری داشته

 گوید، بروند و از آنها پرس و جو کنند؟! . حالی که به دشمنانش می

اند یا دروغ، از  راست گفته  باره که آیا اصحاب رسول خدا بر محمد اینک ابن حازم در این

اند. گفتم: پس چرا با هم اختالف  گوید: بلکه راست گفته کند؟ او هم در جواب می دق سؤال میصا

کرد  آمد و سؤالی از وی می می  ای پیش رسول خدا ای که صحابه اند؟ گفت: آیا ندانسته پیدا کرده

ا نسخ داد و جواب قبلی ر جوابی دیگر می  داد، سپس برای آن مسأله و ایشان هم جوابی به او می

 . ٢کردند کرد، بنابراین، احادیث یکدیگر را نسخ می می

الوداع و در هنگام  حجة هدر خطب و به جان خودم سوگند که سخن اهل بیت از سخن پیامبر

حاضر باید (این سخنان) را به «ای که به مرگش منتهی شد، عدول نکرد و آن سخن این بود:  بیماری

                                           
 ). ۴۵/۷: (البحار -١

 ). ۲/۲۲۸: (البحار)، ۱/۶۵: (يالکاف -٢
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 . ١در آن بیماری که به مرگش منجر شد، نیز چنین گفت . و پیامبر»غایب برساند

 دهد.  آنها را به تبلیغ دین دستور می  چنین نظر نداشته که آنها دروغگو هستند، چرا که  پیامبر

بد و بیراه   ی اهل بیت به اصحاب حضرت محمد و هنگامی که در کوفه، مدعیان شیعه

! چرا شخصی را به کوفه  گفتند، مرحوم ابوحنفیه از صادق پرسید: ای پسر رسول خدا می

ها هزار  داری، من در آنجا بیشتر از ده باز نمی  فرستی و آنها را از فحش گفتن به اصحاب پیامبر نمی

  .٢کنند از من قبول نمی گفتند. پس وی فرمود: بد و بیراه می  نفر را ترک کردم که به اصحاب پیامبر

و به خدا سوگند که مرحوم صادق راست گفته، و تا به امروز، آن اهل کوفه، همان اهل کوفه 

 اند.  هستند و هیچ فرقی نکرده

بد و بیراه گفته شود در حالی که از   صحاب پیامبرشود که به ا آخر چگونه صادق راضی می

دانید  جدش دانسته که وی، یارانش را از فحش دادن و ناسزا گفتن به ابوجهل منع کرده است، و می

آید،  عنوان یک مهاجر سراغ شما می  که ابوجهل چه کسی است؟! فرمود: عکرمه با حالتی از ایمان و به

  .٣رسد کند و البته که نمی دن به مرده، زنده را اذیت میپس به پدرش فحش و ناسزا ندهید، زیرا فحش دا

داند  رو این عذاب را از تو دفع نموده که می گفت: ای ابوجهل! الله تعالی از این  و به پدر عکرمه

 . ٤ای پاک، یعنی عکرمه پسرت، بیرون خواهد آمد از نسل تو، ذریه

ن است که آیا ابوجهل که در رأس کفر بعد از فتح مکه مسلمان شد، حال سؤال ما ای  و عکرمه

 است؟!.  مهاجرین و انصار و اصحاب هالنورین و بقی قرار داشت همچون صدیق، فاروق، ذی

داند که جدش  شود در حالی که می دهد و راضی می چگونه صادق به لعن و نفرین آنها تن می

آن را لعن کرد، در این هنگام  فرمود: هرگاه آخر این امت، اول  امیرالمؤمنین گفته است: پیامبر

 . ٥رنگ، فرومایگی و رسوایی، و تحریف و از شکل انداختن باید منتظر سه چیز بود: بادهای سرخ

ها و فضائل آنها را نقل کرده و  ش اند، بلکه ارز داشته را دوست می  بنابراین ائمه همه اصحاب

اند، اما کسانی که خود را به این ائمه  اند و از آنها دفاع کرده آنها را مورد تعریف و تمجید قرار داده

                                           
)، ۳۸۱-۲۱/۱۳۸: (البحار)، ۱۷۷: (الشافی )،۳۴-۳۳-۱۹)، طرف: (۲/۸۴: (الخصال)، ۱/۴۰۳: (يالکاف -١

)۲۲/۴۷۸-۱۸۶) ،(۲۲/۱۶۵) ،(۲۷/۶۹) ،(۵۲/۲۶۲) ،(۷۷/۱۱۹ .( 

 ). ۱۰/۲۲۰: (البحار -٢

 )، المنتقی، حوادث مربوط به سال هشتم هجری. ۲۱/۱۴۴: (البحار -٣

 ). ۷۷/۳۵۲( البحار)، ۱۸: (االحتجاج)، ۲۱۲تفسیر امام العسکری: ( -٤

 ). ۵۲۸: (أمالی الطوسی)، ۴۷۷: (الدین کمال)، ۷۷/۱۵۷)، (۵۲/۱۹۳)، (۳۰۵-۶/۳۰۴: (البحار)، ۲/۹۱: (الخصال -٥
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هایی وضع کرده و آنها را به  گویند و در این زمینه روایت آیند و بد و بیراه می کنند، می منسوب می

اند، و به خواسته ائمه مبنی بر ترک ناسزاگویی به اصحاب تن نداده، به خواسته و  ئمه نسبت دادها

 رساند.  کند و به مجازات می خبر از اینکه الله تعالی آنها را محاسبه می اند. بی تمایل خود پاسخ داده

هایی که  روایتی  کشد و اگر ما بخواهیم همه به طول می هحقیقت این است که سخن در این بار

های آنها وارد شده است، ذکر نماییم، نه تنها موجب  در باب فضیلت اصحاب که در خود کتاب

ها که  شویم؛ بنابراین، همین مقدار از روایت ایم که از موضوع کتاب هم خارج می اطاله کالم شده

  اش را بشکافد. در این مختصر آوردیم، کافی است برای کسی که الله تعالی سینه

بیانات سابق معلوم شد که الله تعالی چرا آن نسل را مورد تعریف و تمجید قرار داده،   به  با توجه

آنها داناتر است. بنابراین، آیا برای کسی   دهد، به او خود اگر آنها را مورد ستایش و تعریف قرار می  که

آنها را نقل  هوغین دربارهای در که مدعی عشق به آل بیت دارد، صحیح است که بیاید و آن روایت

های  نماید، و روایت هایی که با قرآن مخالف هستند و عقل و منطق آنها را رد می روایت -کند 

 صحیح که از ائمه نقل شده است و با کتاب الله تعالی همخوانی دارد را وانهد؟!.

 ي صحابه  عقیده شیعه درباره
ها که همگی از ائمه  ی این روایت گاه شیعه دربارهکه دید ی طرح است این سؤالی که در اینجا شایسته

صحابه مخالف  هآنها دربار هاند و در تألیفات آنها ثابت هستند و شما دیدید که با عقید روایت شده

 هستند، چه باید باشد؟!.

کنیم تا  ای از این عقیده را بیان می طور اختصار چکیده  قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم، به

 واضح و روشن شود، اینک روایتمسأ
ً
 ی سخن را به آمیز گیرند: نهیم تا خود رشته ها را وامی له کامال

هاشم، ابوذر و  مرتد شدند و جز علی، بنی  دارد که صحابه بعد از پیامبر اولین روایت بیان می

 . ١سلمان در میان تعداد قلیلی از مسلمانان باقی نماندند

 اند.  اند، جدا کرده اند که بسیاری از کسانی را که در روایت سابق بوده های دیگری آمده سپس روایت

اند که او گفت: والیت برای آن مؤمنانی که بعد از پیامبرشان تغییر نکرده و  از صادق روایت کرده

قدم ماندند، واجب است از قبیل: سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقدادبن اسود کندی، عماربن  ثابت

بن حنیف، ابوایوب  بن عبدالله انصاری، حذیفه بن یمان، ابن هیثم بن تیهان، سهلیاسر، جابر

                                           
 ). ۲۸/۲۹۷: (البحار)، ۲۴۹بن قیس: ( سلیم -١
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الشهادتین، ابوسعید خدری و  انصاری، عبدالله بن صامت، عباده بن صامت، خذیمه بن ثابت ذی

 .١اند کسانی که ره آنها را پیمود و مثل آنها عمل کرده

از اصحاب مرتد نشده باشند، از   دسته این  برای سایر شیعه سخت آمده که بعد از پیامبر 

فقط چهار نفر مرتد نشدند. و آن چهار نفر را   اند که بعد از فوت پیامبر همین روی، چنین گفته

 . ٢اند: مقدادبن اسود، ابوذر غفاری، سلمان فارسی و عماربن یاسر اینگونه مشخص کرده

اند که مردم اهل رده بودند. و در  کردهسپس عماربن یاسر هم حذف شده است، از باقر روایت 

ی مردم مرتد شدند. راوی پرسید: و آن سه نفر چه  جز سه نفر همه  روایتی: بعد ازفوت پیامبر

 . ٣کسانی هستند؟ گفت: مقداد، ابوذر و سلمان فارسی

 آوردم، گوید: اصحاب رده را بر ابوعبدالله عرضه کردم، هر وقت که نام انسانی را می مفضل می

پس  .گفت: ادامه بده .گفتم: ابن مسعود .ادامه بده و گفت: برو .گفت: ادامه بده، تا گفتم: حذیفه می

از آن افرادی اطالع حاصل کنی که هیچ شکی به آنها راه نیافته، پس (نام) خواهی  می وگفت: اگر ت

 . ٤این سه نفر را خوب حفظ کن! ابوذر، سلمان و مقداد

به ابوجعفر گفتم: فدایم شوم، چقدر کم هستیم؟ اگر بر روی گوشت گوید:  بن اعین می حمران

 پایان برسانیم!!.  توانیم آن را به گوسفندی جمع شویم، نمی

و با  -تر از این را برایت بگویم؟! مهاجرین و انصار همگی رفتند مگر  آنگاه فرمود: آیا عجیب

عمار چگونه بود؟ گفت: ای  پس من گفتم: فدایت بشوم، حال -دستش به سه نفر اشاره کرد 

ابوالیقظان! خدا رحمت کند عمار را، بیعت کرد و با شهادت کشته شد. با خودم گفتم: چه چیزی 

پنداری که او مثل آن سه نفر  برتر از شهادت است؟! آنگاه به من نگاه کرد و گفت: شاید تو چنین می

 . ٥است، خیر، هرگز چنین نیست

                                           
)، ۶۸/۲۶۳)، (۵۲-۵۷)، (۲۲/۳۲۵)، (۳۵۸-۱۰/۲۲۷: (البحار)، ۲/۱۵۳: (الخصال)، ۲۶۹: (عیون األخبار -١

 ). ۴/۲۵۸: (الثقلین نور

 ).۲۲/۲۸/۲۸۲)، البحار: (۹۲س: (یبن ق میسل -٢

)، ۴۲/۱۸۱)، (۲۵۹-۲۵۵-۲۳۹-۲۸/۲۳۶)، (۴۴۰-۳۵۲-۳۵۱-۲۲/۳۳۳: (البحار)، ۱/۲۲۳عیاشی: ( -٣

)، ۷۰-۱۰-۶: (االختصاص)، ۸/۲۴۵: (الکافی)، ۲/۱۱۶)، تاریخ یعقوبی: (-۱۱-۹-۸-۵-۴( الکشی)، ۶۷/۱۶۴(

 ). ۱/۳۹۶: (نور الثقلین)، ۱/۱۲۳: ()، تأویل اآلیات۱/۳۸۹: (الصافی)، ۱/۳۱۹: (البرهان)، ۳/۳۵۰: (الرجال قاموس

 ). ۳۴۲-۳۳۲-۲۲/۱۱۴: (البحار)، ۲۴۲: (روضة الواعظین)، ۴۶۸: (السرائر -٤

 ). ۳۱: (رجال الکشی)، ۳۳/۱۱)، (۲۲/۳۴۵: (البحار)، ۲/۲۴۴: (الکافی -٥
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کرد:  این جمله را بسیار تکرار می  اشد که حضرت عمارگویم: شاید علت حذف این ب می

و حزب و   کنم، و در لفظی: از محمد و یارانش دیدار می  با دوستانم از محمد  فردا، همراه

 اند، خط خورده است.  روی، اسمش از لیست کسانی که مرتد نشده . از همین ١گروهش

 اند.  همگی حذف شده  سپس جز مقداد

اند که او گفت: اگر بخواهی آن کسی را که دچار شک و تردید نشده و هیچ  ایت کردهاز باقر رو 

 چیزی به او راه نیافته، بشناسی، پس او مقداد است. 

مگر اینکه شکی به دلش افتاد که مقداد قلبش   و در روایتی: جز مقدادبن اسود کس باقی نمانده

 . ٢های آهن بود مانند قطعه

ای سلمان فارسی و ابوذر غفاری این باشد که آنها والیت شیخین را شاید علت حذف آنها بر

همین کافی است که والی و فرماندار   داشتند، برای سلمان اند و آنها را دوست می قبول داشته

و یارانش   گفت: فردا با دوستانم محمد می  مانند عمار  . و همواره به٣فاروق بر مدائن بود

 دیدار خواهم کرد. 

گفت: از  می اما بدر کردن دومی (ابوذر) شاید به این علت باشد که به حضرت عثمانو 

 کسی از تو اعتراض نخواهد گرفت.   سنت دو رفیقت پیروی کن! که

و ابوبکر و عمر را ندیدی، آیا روش تو مانند روش آنهاست؟ (پس   و در روایتی: آیا رسول خدا

 اند).  این دو قیمت آن را پرداخت کرده

گردانند که: سلمان تا ارتفاع روز با (عمر)  روایتی از صادق باز می  اما شیعیان سبب این اسقاط را به

ای  بود و به او وابسته بوده، پس خدا او را چنین مجازات کرد که مشتی به گردنش زده شد و غده

) بود، خدا او را رنگ در اثر آن روی گردنش پدید آمد. و ابوذر تا وقت ظهر همراه او (ابوبکر سرخ

اینگونه عذاب داد که عثمان را بر او مسلط ساخت، تا جائی که او را بر پاالن شتری سوار کرد و گوشت 

فوت   دور کرد. اما کسی که از همان زمان که پیامبر  لگن آن را خورد، و او را از همجواری پیامبر

 . ٤نیا را وداع گفت، مقداد بن اسود بوده استیک چشم به هم زدن تغییر نکرد تا اینکه د هکرد، به انداز

                                           
)، ۱/۲۶۱: (کشف الغمة)، ۳۱: (رجال الکشی)، ۲۱-۲۰-۱۴-۳۳/۱۱)، (۲۲/۳۶۰: (البحار)، ۱۵۸: (الخصال -١

 ). ۱۰: (االختصاص)، ۱۲۰: (األثر کفایة

 ). ۲۶۰-۲۸/۲۳۹)، (۴۴۰-۲۲/۳۴۲: (البحار)، ۱۱-۱۰-۹: (االختصاص)، ۱۱-۸-۷: (الکشی -٢

 ). ۲۸/۲۶۰: (البحار)، ۹: (االختصاص -٣

 ). ۱۱۳)، فضائل: (۴۱: (االحتجاج)، ۳۷۴-۲۲/۳۶۰: (البحار -٤
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باشد که من آن را از قلم انداخته باشم و بر آن اطالع حاصل   و شاید روایتی دیگر وجود داشته

 نکرده باشم. 

 تناقض دارند  هایی از شیعه که با مسأله ارتداد اصحاب روایت
هایی ذکر  ندارد، این است که آنها روایتهای شیعه که پایانی  گویی تناقض  که از جمله شگفت این

در کافی وجود دارد: باقر   آیند، مانند روایتی که های ارتداد صحابه جور درنمی اند که با روایت کرده

گوید: وقتی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، حضرت علی بدین علت آنها را به بیعت کردن با خود 

ها روی آورند،  پرستش بت  رسید که مبادا از اسالم بازگردند و بهفرانخواند که آنها را در نظر گرفت و ت

فرستاده خداست. لذا وی   و شهادت ندهند که هیچ معبودی نیست جز الله تعالی و اینکه محمد

 . ١این را بیشتر دوست داشت که مردم بر همان حالت باقی بمانند تا اینکه از اسالم بازگردند

رفت که  سأله خالفت: سوگند به خدا، اگر ترس و بیم آن نمیی م و سخن حضرت علی درباره

کفر بازگردند و دین از بین برود، ما موقف دیگری   مسلمانان دچار تفرقه و پراکندگی شوند و به

اند که  گرفتیم؛ والیانی زمام امور را بدست گرفته اکنون را در پیش می متفاوت با موقف و موضع هم

 . ٢اند هیچ کوشش دریغ نکردهدر راستای خیر مردم، از 

و از صادق نقل است که از او سؤال شده بود: چرا حضرت علی مردم را به سوی خود فرانخواند 

: از ترس اینکه مبادا مرتد شوند و شهادت ندهند ٣و بصورت فیزیکی با دشمنش روبرو نشد؟ گفت

 . ٤ی الله تعالی است فرستاده  که محمد

که: آنچه که بیان کردیم با ادعای شیعه و اعتقاد آنها  دیم، و آن اینگر به سؤال سابق خود برمی

ها روایت از این  ها و ده ی صحابه منافات دارد، پس آیا این جماعت، در مقابل این روایت درباه

 کنند؟!. ع یک تماشاگر را اتخاذ میدست، موض

هایی که شسته و  ن روایتاندیش شیعه از وجود چنی شکی در این نیست که بسیاری از افراد ساده

شوند. من با بعضی از آنها  رفته بیانگر ایمان صحابه و فضیلت آنها هستند، متعجب و مدهوش می

بینند که با  دانند و می هایشان را عجیب و غریب می هایی در بطون کتاب که وجود چنین روایت

                                           
 ). ۲۸/۲۵۵: (البحار)، ۸/۲۹۵: (الکافی -١

 ). ۵۸/۲۵۵: (البحار)، ۸/۲۹۵: (الکافی -٢

 ). ۱۵۵: (مفیدـأمالی ال)، ۱۳۱: (اإلرشاد)، ۱۱۱-۳۲/۶۱: (البحار -٣

 ). ۲/۱۸۸: (عیون األخبار)، ۴۹/۱۹۲: (البحار)، و نیز ۲۳۴: (أمالی الطوسی -٤
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ام. علمای آنها  هایی داشته  آید، نشست کنند، جور درنمی می  سیمای زشتی که علمای آنها ترسیم

خواهند به دلخواه خود، مذهب را ترسیم کنند، حتی کار بجایی رسیده که این آقایان با گذشت  می

 ها بپردازند!. ا ذکر کنند یا بدانآن فضائل ر هترسند از اینکه هم های پی در پی، می زمان

به مگسی شبیه شده که  -اگر نگویم اکثر آنها  -بلکه برعکس شده، بسیاری از علمای شیعه 

 کنند.  گردند و جاهای خوب و پاک و بهبود یافته را ترک می دنبال جاهای زخمی و چرکین می

گردند که  ای می های موضوعی و واهی دان تاریخ همچنان دنبال روایت بسیاری از آنها در زباله

باشند، تا آن را برای غافالن و  ی درایت فهم علم حدیث برخوردار نمی ترین درجه آنها از پایین راویان

اختالف محمود و مورد  هها که دربار از آن روایت  که کیشش ظاهر نمایند، یا این شدگان هم یا اغفال

ها  که فرسنگگویند، مواردی را گلچین کنند و آن را با صورتی هویدا سازند  پسند صحابه سخن می

 .از حقیقت فاصله دارد!

 چیزی از آنچه که ما ذکر 
ً
اما نشده که آنها بیایند و به خود جرأت دهند و بر روی منبرها علنا

کردیم، ذکر کنند، و این جرأت را هم ندارند که بیایند مصیبت روز عاشورا را ذکر کنند و از کسانی 

عمربن علی، عثمان بن علی، ابوبکر بن حسن و  کشته شدند مانند ابوبکر بن علی،  که با حسین

زیر  مها آنه دانند که ذکر این نام عمربن حسن یاد کنند، و هرگز هم چنین نخواهند کرد، زیرا می

 هایی را به همراه خواهد داشت و خاطر آقایان را کدر خواهد ساخت!!. واکنشمنبر، چه 

 رد فضائل صحابه توسط شیعه و تصرف و تأویل درآنها 
به هر حال، درصدد تحلیل این مسائل نیستیم، بلکه خواستیم دیدگاه شیعیان را در رابطه با این 

 ها بیان کنیم.  ارزش

ها و  اند، بلکه واکنش ها، دست و پا بسته ننشسته گویم: شیعیان در مقابل همه این روایت می

 اند.  تأویالتی از خود ارائه کرده

ی آنها  برای اصحاب موجود است، بیان داشتیم که شیعیان دربارهفضائلی که در قرآن   راجع به

آیات را به معانی و مفاهیمی ارجاع دادند که به اهداف آنها   که اند و یا این مدعی تحریف و تغییر شده

 کنند و در اینجا انگیزه و دلیلی برای تکرار آن وجود ندارد. خدمت می

ییم که: شیعیان برای تغییر معنای ظاهری آنها، دچار اضطراب ها هم باید بگو در ارتباط با این روایت

 مثل آیات، با آنها برخورد کنند.   اند تا به اند، تا آنجا که دروازه را بر خود گشوده و آشفتگی شدیدی شده

ظرافت و شگفتی و   کنیم تا از آنها اطالع یابید و به اینک بعضی از این تأویالت را ذکر می

 کنیم. ای نمی د در آنها اشارههایی موجو ارزش
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 ي غار و دیدگاه شیعه نسبت به آن و پاسخ بدان در آیه  فضائل صدیق 
 فرماید: می  خداوند  که ی غار است، و آن این آیه ه: سخن آنها درباراز جمله این فضائل

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  َّ�  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
 لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو�

ِينَ ٱ َ�َِمةَ  وََجَعَل  َهاتََروۡ  َّ�  ْ فۡ ٱ َ�َفُروا � لسُّ ِ ٱ َوَ�َِمةُ  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا  َعزِ�زٌ  �َّ
 ]. ۴۰: بة[التو ﴾٤٠َحِكيمٌ 

) خدا او را  یم یارید (خدا او را ینکن یاریغمبر را یاگر پ «
ً
کرد ، بدان  یاریکند، همان گونه که قبال

ه) ب
ّ
ن نفر بود ( و یشتر نبودند و) او دومیکه (دو نفر ب یرون کردند، در حالیگاه که کافران او را (از مک

 یکه آن دو در غار (ثور جا یق دلسوزش ابوبکر بود). هنگامینفر به همراه داشت که رفیک تنها 

غمبر یان به جان پیشیقر یدند و در آن سه روز ماندگار) شدند (ابوبکر نگران شد که از سویگز

است (و ما را  قش گفت: غم مخور که خدا با مایغمبر خطاب به رفین هنگام پیرسد،) در ا یگزند

ن یرساند. در ا یرهاند و به عّزت و شوکت م یان میشیکند و از دست قر یمک د و کمینما یحفظ م

ن پرتو الطاف ، آرام گرفت) و یوقت بود که) خداوند آرامش خود را بهره او ساخت (و ابوبکر از ا

داد  یارین) یبدر و ُحنَ  ن بعدها در جنگی(از فرشتگان در همان زمان و همچن یانیغمبر را با سپاهیپ

ن آنان را از هم ید (و شوکت و آئید، و سرانجام سخن کافران را فروکشیدید یکه شما آنان را نم

ره شده است و ید بر ظلمت کفر چیوسته باال بوده است (و نور توحیپ یخت) و سخن الهیگس

تواند  یرا م ی(و هرکاران برده است) و خدا باعّزت است یرا از م ینیزم ی، مکتبهایمکتب آسمان

 .»دهد) یحکمت انجام م یم است (و کارها را بجا و از رویبکند و) حک
و   مسلمانان چه شیعه و چه سنی اتفاق نظر دارند که این آیه در رابطه با ماجرای هجرت پیامبر

وده سیر آنها به سوی مدینه بنازل شده، و نزول آن در غار ثور در م  یاورش حضرت ابوبکر صدیق

 است.

  در نظر گرفته های فراوانی برای حضرت ابوبکر در این آیه، فضائل و ارزش  گفتنی است که

 است.   شده

ی آن عتاب و سرزنش  ی مسلمانان عتاب گرفته، اما صدیق از دایره الله تعالی از همه -از جمله: 

 خارج است. 

نص نهاده است، و چنین چیزی برای دیگر   و از جمله: الله تعالی بر همصحبتی او با پیامبر

 اند: انکار همصحبتی او کفر است.  اصحاب ثابت نشده است، تا جایی که (علما) گفته
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] او را دلداری داده، و علت ٤٠، بة[التو» غمگین مباش«با این فرموده:   و از جمله: پیامبر

] و این درست ٤٠: بة[التو» اهللا معناإن «زدایی را این بیان کرده که الله تعالی با اوست:  این غم

 همانند سخن الله تعالی به موسی و هارون علیهما السالم است:

ٓۖ  َ�  قَاَل ﴿ ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا سۡ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
 . ]۴۶[طه:  ﴾٤٦ َوأ

 .»بینم شنوم و می فرمود: مترسید که من با شما هستم، می«
است، بلکه معیت و همراهی خداوند برای پیامبری و چنین چیزی برای غیر وی، ثابت نشده 

مانند   ثابت نشده که همراه با یکی از اصحابش باشد. و این اشاره به آن دارد که در میان آنها، کسی به

 است.   نبوده  صدیق

 و از جمله: نزول آرامش بر صدیق برغم اختالفی که در این مسأله هست. 

کنیم، بلکه مقصود ما این است که شما از تأویالت  یی نمیگو به هر حال در این زمینه زیاده

گاه شوید. و اینک سخنان آنها در رابطه   شیعیان نسبت به فضائل و تحریف آن از ظاهری که دارد، آ

 گردد:  با آیه غار تقدیم شما می

 حذف شده است.  : سخن آنها مبنی بر تحریف است، و اینکه کلمه (َرُسوِله) از این آیهنخست

همراه من بود،   حسن بن جهم نیز به  گوید: در خدمت ابوالحسن دوم بودم که ابن حجال می

 کنند: ی الله تعالی بر ما احتجاج می حسن به او گفت: آنها با این گفته

  ].۴۰: بة[التو ﴾َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ ﴿

فأنزل اهللا به خدا که الله تعالی فرموده: ( ای دارند؟! سوگند گفت: مگر آنها در این آیه چه بهره

) و با هیچ خیری از او (ابوبکر) یاد نکرده است. گوید: گفتم: فدایت بشوم و اینگونه سكينته عليه

 خوانید. گفت: بدین ترتیب است که من آن را خواندم.  آن را می

 و در روایتی: زراره گفت: ابوجعفر گوید:

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱ فَأ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ  . ]۲۶[الفتح:  ﴾ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

 .»خداوند آرامشش را بر پیامبر نازل کرد«
 بر پیامبرش فرود آمده؟! مگر نمی

ً
 . ١بینی که سکینه و آرامش صرفا

                                           
نور )، ۱۲۹-۲/۱۲۸)، البرهان: (۸/۳۷۸)، الکافی: (۲/۳۴۴: (الصافی)، ۱۹/۸۰: (البحار)، ۲/۹۴عیاشی: ( -١

 ). ۲/۲۲۰: (الثقلین
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یعنی: ابوبکر  -و بحرانی ذکر کرده: صحابه در این آیه تصرف کرده، تا ننگ را از شیخ فاجران 

فأنزل اهللا سكينته های ما چنین وارد شده که این آیه چنین نازل شده: ( روایت دفع کنند، زیرا در -صدیق

 اند.  (رسوله) را حذف کرده و به جای آن ضمیر گذاشته ه) پس واژعلی رسوله وأيده بجنودٍ مل تروها

های گوناگونی  تاکتیک  سپس برای اینکه ارزش یاده شده در آیه را به ضد ارزش تبدیل سازند، به

 گفته دست یازیده
ً
 اند:  اند، مثال

اند، پس هیچ فضیلتی نیست، زیرا مؤمن و کافر هم در یک جا و با  هر دو در یک جا و با هم بوده

از این حیث که   اند؛ مانند کشتی نوح هایی هم آورده شوند. آنها برای این، مثال هم جمع می

 ، شیطان و حیوانات را در خود جمع کرده بود.  پیامبر

سازد، و دلیل برای این، گفته  : ذکر صحبت و همراهی مؤمن و کافر را جمع میو از آن جمله

 فرماید: الله تعالی است که می

َ�َفرۡ  ۥٓ ُ�َاوُِرهُ  َوُهوَ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  قَاَل ﴿
َ
ِ  َت أ ِيٱب  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  مِن َخلََقَك  �َّ

 ٰ ٮ  . ]۳۷[الکهف:  ﴾٣٧ رَُجٗ�  َك َسوَّ

کرد، گفت: آیا به خدایی که تو را از خاک، و  دوست (با ایمان) وی در حالی که با او گفتگو می«

 .»سپس از نطفه آفرید، و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد، کافر شدی
شود و دلیل برای این، کالم عرب  نام صحبت و همراهی برای عاقل و چهارپا هم گفته میو نیز: 

 اند: اند و گفته است که آنها االغ را رفیق و همراه نام نهاده

دهد،  االغ با االغ، سواری می« . »إن احلامر مع احلامر مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب«

 . »ای!! رفیق و همراه بدی گیر آوردهپس اگر با او تنها شدی، براستی که 

] حاوی پیامدی تلخ ٤٠: بة[التو »غمگین مباش« ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿: گفته الله تعالی: و از آن جمله

نهی است،  ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿باشد و بیانگر اشتباه و نقص ایشان است، زیرا عبارت  برای او (ابوبکر) می

! بنابراین خالی از این نیست که غم اظهار شده از و صورت نهی، سخن گوینده است که: انجام نده

ها  از طاعت  بود، هرگز پیامبر ابوبکر یا طاعت است یا معصیت. پس اگر طاعت می هناحی

او را   خواند، و اگر معصیت باشد که پیامبر دهد و به آن فرامی دارد، بلکه به آنها دستور می بازنمی

از آن نهی کرده است، لذا این آیه به عصیان و نافرمانی او شهادت داده است، به این دلیل که او را 

َ ٱ إِنَّ ﴿این سخن:   نهی کرده است، اما راجع به خبر داده که الله تعالی با او  پیامبر ﴾َمَعَنا �َّ

 الله تعالی: هاین فرمود ی جمع از خود تعبیر کرده است، مانند با واژه  (پیامبر) است، که
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ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  . ]۹[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

 .»کنیم ما خود قرآن را نازل کردیم، و خود از آن محافظت می«
ی تو است  باز در این باره گفته شده: ابوبکر گفت: ای رسول خدا! غم من بخاطر علی برادرزاده

یعنی با  »غمگین مباش که الله تعالی با ماست«فرمود:   تو خوابیده است، پس پیامبر که در جای

 بن ابیطالب است.  ام علی من و با برادرزاده

بوده، پس بیرون کردن وی   ی نزول آرامش باید بگوییم که: نزول آن، فقط بر پیامبر اما درباره

 ی ایمان است.  ی آرامش بیانگر بیرون کردن وی از دایره از دایره

شد؛ لذا   هجرت نمود، در راه با ابوبکر مواجه  تصمیم به  اند که: وقتی پیامبر و اضافه کرده

ترسید که جای او را به کافران قریش بگوید، از همین روی، مجبور شد که او را با خود بردارد، زیرا 

 جدا شود.   ز پیامبر، خواسته بود که از مکه فرار کند و ا ابوبکر قبل از هجرت پیامبر

همین کافی بود   با فغانش در غار؛ برای پیامبر  و از آن جمله: آزرده ساختن خاطر پیامبر

یابد، اما داد و  که تعلق خاطر مبارک و مقدسش به این بود که با سالمت از دست کفار نجات می

آزرده  بود، اینهمه دل ه او نمیهمرا  فغان و غم رفیقش وی را از تفکر خود بازداشت، و اگر ابوبکر به

ترسید  شد، از آن می وحی نمی  شد، و اگر به پیامبر تاب نمی شد و خاطر مبارکش ناآرام و بی نمی

قراری ابوبکر را وادار کند که از غار خارج بشود، و جای وی را به آن اشرار که  که ترس و بی

نه تنها دلمشغولی را داشت، بلکه خاطرش از  با او  کردند، بگوید. بنابراین، پیامبر تعقیبشان می

 بابت او هم آسوده نبود.... 

ادعای این مکاشفات مهم را بکنند و آنها   که که علمای شیعه برای این ها این ی شگفتی و از جمله

ای از آنها این اکاذیب را به ائمه و  اند، و عده را به خود نسبت بدهند، با هم به مسابقه برخاسته

 . ١اند و... به همین شیوه... ت دادهدیگر آنها را به خودشان نسب ای عده

اند: زنادقه فضیلت  گفته -ذکر شد  رغم تمام آنچه علی-که آنها  انگیزتر از موارد فوق، این شگفت

 روایت کرده
ً
اند که: ابن کواء به علی گفت: تو کجا بودی آنجا که الله  آن غار را دانسته، زیرا مثال

 . ٢﴾َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ﴿کر را ذکر کرد و فرمود: تعالی ابوب

                                           
) ۱۰/۲۹۷: (البحار)، ۲۷۹: (االحتجاج)، ۲۰: (مختارةـالفصول البه جزئیات این مسئله نگاه کنید در:  -١

حاشیه عیون )، ۴۶۶: (تفسیر إمام العسکری)، ۵۹۳)، اقبال: (۷۲/۱۴۳)، (۲۷/۳۲۱-۳۲۷)، (۱۹/۹۵(

 ). ۱/۸۴: (أنوار النعمانیة)، ۲/۱۸۶: (خباراأل

 ). ۳۶/۴۳)، (۳۳/۴۳۰: (البحار)، ۲/۱۲۶: (البرهان -٢
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در راه با ابوبکر برخورد کرده و از ترس اینکه مبادا جای او را به کفار بگوید   اما این سخن که پیامبر

 کند:  را لو بدهد، پس او را با خود برداشت، روایتی از خود آنها، آن را رد می  پیامبر  و در نتیجه

در شب هجرت از میان قریش خارج شد، به راه افتاد تا اینکه به سوی   عد از آنکه پیامبرب

 . ١ابوبکر آمد، پس با او حرکت کرد و به آن غار رفتند

ای : « اند که در رابطه با خریدن شترها را هم نقل کرده  بلکه حتی سخن ابوبکر به پیامبر

  .٢»شویم ام، که تا یثرب سوار بر آنها می پیامبر خدا! من برای خود و شما دو شتر را آماده کرده
توانیم  آید، فراوان هستند و نمی ها و مواردی که می واقعیت این است که پاسخ به این حماقت

 هدف ما در اینجا این نیست، و کسی کهی آنها را ذکر کنیم، بلک همه
ً
خواهد،  اینها را می  ه اصال

 . ٣ی آنها بپردازد مطالبه  تواند در جایگاه خود به می

پایگی آنچه  اما اشکالی ندارد که ما در اینجا بعضی از آنها را بیاوریم تا برای خواننده فساد و بی

 که گذشت، روشن شود. 

 گفته است:  و هارون  الله تعالی: خطاب به موسی

ٓۖ  َ�  قَاَل ﴿ ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا سۡ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
 . ]٤٦[طه:  ﴾٤٦ َوأ

 فرموده:  و خطاب به پیامبر

ةَ لۡ ٱ إِنَّ  لُُهمۘۡ قَوۡ  ُزنَك َ�ۡ  َوَ� ﴿ ِ  عِزَّ َّ�ِ  ۚ ِميعُ ٱ ُهوَ  َ�ِيًعا  .]۶۵[یونس:  ﴾٦٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

ها مخصوص الله تعالی است، او شنوا و دانا  نسازد، چرا که همه عزتو سخن آنها تو را غمگین «

 .»است
 فرماید:  دهد، می را مورد خطاب قرار می  و در حالی که پیامبر

 .]۸۸[الحجر:  ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ  ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿

 .»خود را برای مؤمنان فرودآور! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگین مباش! و بال (عطوفت)«

ِ  إِ�َّ  كَ َصۡ�ُ  َوَما ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ و الله تعالی فرموده است: ِۚ ٱب  ِ�  تَُك  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  �َّ
ا قٖ َضيۡ  الله تعالی است، و بخاطر  هصبر کن، و صبر تو فقط بوسیل« . ]١٢٧[النحل:  ﴾١٢٧ ُكُرونَ َ�مۡ  ّمِمَّ

 .»کنند، دلتنگ مباش! آنها غمگین مباش، و بخاطر آنچه که مکر می

                                           
 ). ۱/۸۵: (کشف الغمة)، ۴۰/۵۰: (البحار)، و نیز نگاه شود: ۱۹/۶۱: (البحار)، ۴۷۹: (أمالی الطوسی -١

 ). ۱۹/۶۲: (البحار)، ۴۸۰: (أمالی الطوسی -٢

 نگاه کنید به:  -٣
ً
 ) و مابعد آن. ۴/۲۳۹: (منهاج السنة)، ۱۰/۱۰۰: (المعانیروح مثال
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 و این را تکرار کرده و گفته است:

 .]۷۰[النمل:  ﴾٧٠ا َ�ۡمُكُروَن ّمِمَّ  َزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُ�ن ِ� َضۡيقٖ َوَ� َ�ۡ ﴿

 .»تنگ مشو!های آنان دل و بخاطر آنها غمگین مباش، و از مکراندیشی«
 فرموده است:  خداوند 

﴿ ٓ ا ن َولَمَّ
َ
ٓ  أ ۖ َذرۡ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ءَ ِ�ٓ  الُوطٗ  رُُسلَُنا َءۡت َجا �ٗ  ْ  ﴾َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  َ�َۡف  َ�  َوقَالُوا

  .]۳۳[العنکبوت: 

هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد؛ گفتند: نترس و «

 .»ات را نجات خواهیم داد مباش، ما تو و خانواده غمگین
 الله تعالی فرموده: 

 ٱ ِسَ�َ�َها َسُنعِيُدَها َ�َۡفۖ  َوَ�  َهاُخذۡ  قَاَل ﴿
ُ
 .]۲۱[طه:  ﴾٢١ وَ�ٰ ۡ�

 .»گردانیم گفت: آن را بگیر و نترس، ما آن را بصورت اولش بازمی«
 و الله تعالی فرموده: 

نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ ﴿
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ   .]۶۸[طه:  ﴾٦٨ ۡ�َ

 .»گفتیم: نترس! تو برتر و باالتر هستی«
 الله تعالی فرموده:

لۡ ﴿
َ
ا رََءاَها َ�هۡ َو� َها َجآنّٞ ِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ َّ�

َ
ٰ  َ�ُّ َك� � َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰ َ� َ�َۡف ُمۡدبِرٗ  َو�َّ

يَّ ٱلُۡمۡرَسلُوَن   . ]۱۰[النمل:  ﴾١٠إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ

دود، به عقب  و عصایت را بیفکن! هنگامی که به آن نگاه کرد، دید همچون ماری به هر سو می«

 .»ترسند برگشت، و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد، ای موسی نترس! که رسوالن در نزد من نمی
 و الله تعالی فرموده:

نۡ ﴿
َ
لۡ  َوأ

َ
ا َعَصاَكۚ  قِ � َها َ�ُّ َ�هۡ  رََءاَها فَلَمَّ َّ�

َ
ٓ  َك� ٰ  نّٞ َجا ٰ  ُ�َعّقِۡبۚ  َولَمۡ  �بِرٗ ُمدۡ  َو�َّ قۡ  ُموَ�ٰٓ َ�

َ
 بِۡل أ

 . ]۳۱[القصص:  ﴾٣١ مِنِ�َ �ٱ ِمنَ  إِنََّك  َ�َۡفۖ  َوَ� 

کند، ترسید و به  و (فرمود) عصایت را بیفکن! هنگامی که دید او همچون ماری با سرعت حرکت می«

 .»، تو درامان هستی!را نگاه نکرد، (ندا آمد) ای موسی برگرد و نترسحتی پشت سر خود عقب برگشت، و 
تو  -ی الله تعالی (نترسید  همانا آیات در این باب فراوان هستند، از این جماعت بپرس که گفته

کاهد؟ و  است و از ارزش آنها می † را غمگین نسازد، غمگین مشو، نترس) ننگی بر انبیا



 امامت در پرتو نصوص      650

 

 -تو را غمگین نسازد  -آنان است؟ زیرا سخن الله تعالی (نترسید  ی خطا و اشتباه دهنده نشان

و مترس) نهی است، و صورت نهی، سخن گوینده است: انجام نده، بنابراین، خالی  -غمگین مشو 

نیست که این غم و اندوه و ترس از طرف پیامبران از روی طاعت یا از روی معصیت انجام شده باشد 

دهد و به سوی  کند، بلکه به آنها دستور می الله تعالی از طاعات نهی نمیپس اگر طاعت باشد که  -

خواند و اگر معصیت باشد، در حقیقت الله تعالی آنها را از آن نهی کرده است، و این آیات  آنها فرامی

  اند به این دلیل که الله تعالی آنها را نهی کرده است؟!. به عصیان و نافرمانی آنها شهادت داده

اند که داستان  انجامد؟! این جماعت، نخواسته  کجا می  دقت کنید در اینکه منطق این قوم بهپس 

گوید:  اند: روایت می یابد، بلکه پایان هجرت را طبق این روایت به تصویر کشیده  اینجا خاتمه  به

ت علی به قبا تشریف آوردند، و در آنجا رحل اقامت افکند و منتظر آمدن حضر  وقتی که پیامبر

اند و  شد. ابوبکر گفت: به مدینه حرکت کنیم، زیرا مردم به تشریف فرمایی شما خوشحال شده

منتظر هستند که شما به سوی آنها بروید. پس بهتر است که حرکت کنیم و منتظر علی نباشید، چون 

سخنی  بالفاصله  برم که تا یک ماه دیگر بتواند خود را به شما برساند. پس پیامبر گمان نمی

کنم تا وقتی پسر عمویم، برادر دینیم و  فرمود: (که خالصه آن چنین است): من حرکت نمی

ترین اهل بیتم پیش من نیاید. او خودش را سپر من کرده تا مرا از دست مشرکان نجات دهد.  محبوب

این  گوید: در آن هنگام ابوبکر عصبانی شد و در درون خود کینه و حسادت علی را پنهان داشت. و

نسبت به علی ابراز داشت و اولین نافرمانی است که   اولین خصومتی است که وی برای پیامبر

 حرکت کرد تا اینکه  نسبت به پیامبر
ً
را در قبا   وارد مدینه شد و پیامبر  انجام داد. لذا شخصا

 . ١باقی گذاشت تا منتظر علی باشد

اند؛ بعضی از آنها  را به ضد ارزش تبدیل نمودهو در راستای ذکر لقب صدیق، شیعیان این فضیلت 

 انکار کرد
ً
این لقب را به ابوبکر داده باشد و بعضی دیگر آن را تأیید کرده، اما به   اند که پیامبر ه کال

  گوید: به ابوعبدالله گفتم: فدایت بشوم! آیا پیامبر ی این روایت که در آن خالدبن نجیع می شیوه

  نهاده است؟ گفت: آری. گفتم: چگونه؟ گفت: وقتی که با او در غار بود، پیامبرابوبکر را صدیق نام 

شود. ابوبکر گفت: ای  بینم که قایق جعفربن ابیطالب در دریا آشفته شده و گم می به او فرمود: می

توانی آن را به من نشان بدهی؟! گفت: به من  بینی؟ گفت: آری. گفت: می رسول خدا! آیا آن را می

دستی بر چشمانش کشید، سپس فرمود: نگاه   ک شو! گوید: به او نزدیک شد، آنگاه پیامبرنزدی

                                           
 ). ۱۹/۱۱۶: (البحار)، ۲۸۱: (روضة -١
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های اهل  رفت، پس به کاخ ور می ور و آن کن! آنگاه ابوبکر نگاه کرد و قایق را دید که در دریا این

: تو فرمود  مدینه نگاه کرد، آنگاه با خود گفت: اکنون باور کردم که تو ساحر هستی. پس پیامبر

 . ١صدیق هستی

  کنند تا آنها بگویند: پیامبر را برای مبغضان حضرت علی باز می  و بدین ترتیب گویی آنها دروازه

داد که در رختخوابش بخوابد که تا مشرکان به  فقط به این منظور در شب هجرت به او دستور می

کرد،  است، او را بکشند و از او آسوده شوند، و اگر خیری در او مالحظه می  گمان اینکه او پیامبر

 کرد.  او را با خود همراه می

و اگر گفته شود: نکته اساسی در این است که حضرت علی حاضر شد تا جان خود را فدای 

 -ضرت امیر ای وجود ندارد، زیرا ح فدائی جان  گونه شود: در این امر هیچ نماید، گفته می  پیامبر

خواهد شد، پس مسئله مرگ او در اینجا   ی رسول خدا خلیفه -همانگونه که شیعه اعتقاد دارند 

 بعید است. بنابراین، فضیلتی که به او منسوب است، منتفی می
ً
شود. و اگر احتمال مرگ وجود  کامال

 اند.  باشد، در حقیقت سخن به امامت او را باطل کرده  داشته

 در رابطه با این فرموده پیامبر های او تأویل می یر فضائل و ارزشو بدینسان سا
ً
به   شود، مثال

گفته » تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، جز اینکه بعد از من پیامبری وجود ندارد«او: 

دانست که همصحبتی وی خیری دربردارد یا نظر و مشورت کردن با او  می  شود: اگر پیامبر می

کرد؛ زیرا در این غزوه به کسی  ه منعفتی است، در آن غزوه (غزوه تبوک) وی را با خود همراه میمای

اش بود. و هرگز اجتماعی مثل آن، جمع  اجازه نداد که از او تخلف بورزد، و آن غزوه، آخرین غزوه

روند، یا منافقان توانستند به جهاد ب نشده بود، و فقط زنان و کودکان یا افرادی که معذور بودند و نمی

شد که کسی را بر آنها بگمارد همانگونه که در هر  از آن باز ماندند. و در مدینه، مردانی یافت نمی

تر از استخالفات عادی بود! زیرا در مدینه  کرد، بلکه این استخالف ضعیف دفعه این کار را می

هایش کسی  ی غزوه ونه که در همهمردانی تنومندی باقی نمانده بود که کسی را بر آنها بگمارد همانگ

کسانی را همراه خود کرد که برای وی خیلی سودمند بودند و وی را   ماند. و پیامبر باقی می

به مشاورت کردن با آنها و استفاده کردن از رأی و نظر و دست و   کردند. و پیامبر همکاری می

                                           
)، ۷۱-۱۹/۵۳)، (۱۰۹-۱۸: (البحار)، ۴۲۲: (البصائر)، ۱۲۸-۲/۱۲۵: (البرهان)، ۱/۲۸۹: (تفسیر القمی -١

)، ۱۹: (االختصاص)، ۲۱۸: (روضة)، ۳۱۷-۳۱۵-۱/۲۴۱( إثبات الهداة:)، ۲/۲۲۰: (نور الثقلین)، ۵۳/۷۵(

 ). ۲/۳۴۴: (يالصاف
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ی اینها  ت زیادی وجود نداشت، به همهشمشیر آنها احتیاج داشت. و بازمانده و اگر در مدینه سیاس

 داشت.  احتیاج نمی

را درک کرد، یعنی ماندنش سودی دربرندارد، لذا این باره به   مسأله س رو حضرت علی از همین

به تواتر رسیده که گفت: ای رسول خدا!، آیا مرا   اعتراض کرد و این سخن وی به پیامبر  پیامبر

پیوست، پس   ها: او به پیامبر گذاری؟! و در بعضی از روایت یدر میان زنان و کودکان باقی م

رفت تا اینکه  فرمود: ای علی! مگر تو را بر مدینه باقی نگذاشتم؟ علی همچنان زیر بار نمی  پیامبر

اینگونه او را راضی کرد: تو برای من، به منزله هارون برای موسی هستی با این تفاوت که   پیامبر

شود که مراد از منزله، باقی ماندن و  من وجود ندارد. و نیز این هم چنین تأویل می پیامبری بعد از

اند و بس. همانگونه که هارون بر کسانی که  ماندگار شدن در نزد زنان و کودکانی است که باقی مانده

 گماشته شد.  -آن هنگام که موسی خارج شد تا به دیدار خدایش برود  -باقی ماندند 

اتخاذ کرده،   ی عصمت منافات دارد، زیرا الزم است آنچه را که پیامبر ا عقیدهو این هم ب

صواب و حق باشد و این به دلیل عصمت او است، یا بر خالف این باشد به جهت داللت اعتراض 

 امیرالمؤمنین بدان.

 و سخن در رابطه با این مسأله فراوان است. 

ای در شکل و سیمای او بوده است و  رد که مالئکهتوان به این تأویل ک و نیز شجاعت وی را می

اند که مالئکه در شکل و سیمای وی نبرد و قتال  نقل کرده  خود شخص وی نبوده است، شیعه

ای که در این راستا از او ظاهر شده، از این فرشته یا از آن  . و بسا که شجاعت و قهرمانی١کردند می

 فرشته بوده باشد. 

آیند، خود یک فضیلت است، در  اینکه مالئکه به شکل سیمای او درمی  به و اگر پاسخ داده شود

 هشود: مالئکه بلکه بزرگترین مالئکه یعنی جبرئیل گاهی در قالب و سیمای دحی جواب گفته می

 . و بدینسان....٢آمدند فرود می  کلبی بر پیامبر

                                           
 . مختارةـالفصول ال)، ۴۱/۱۰۰: (البحار -١

)، ۳۷۳۰۷)، (۴۰۱-۴۰۰-۲۲/۳۳۳)، (۱۸/۲۶۸: (البحار)، ۳/۳۵۳)، (۲/۲۵۳)، (۱/۱۹۹: (مناقبـال -٢

أمالی )، ۲۸۳: (أمالی الصدوق)، ۲/۵۹۷: (الکافی)، ۵۹/۱۹۲-۲۰۹-۲۱۰)، (۵۲/۳۰۶)، (۴۵/۹۱(

: نور الثقلین)، ۱/۱۸۵: (تأویل اآلیات)، ۱۸۰-۱۵۹-۹۰-۴۳-۲/۴۲: (الهداة، إثبات )۶۱۵-۴۰: (الطوسی

 ). ۲/۹۸: (البرهان)، ۲/۷۴)، عیاشی: (۲/۱۷۳(
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ای «  .»أىلع اهللا كعبك يا يلع«برای او:   ترین مسائل هم، مانند دعای پیامبر حتی در ساده

. ممکن است که ناصبی آن را چنین تأویل کند که این دعا ١»علی! خداوند تو را شریف و پیروز گرداند

 برای او نبوده، بلکه بر ضد او بوده، چه این دعا کنایه از سختی و سرسختی است. 

 میتوانند دستخوش تأویل گردند. و ما تما و بدینسان همه فضائل وی می
ً
دانیم که همه اینها  ما

خواهد بپذیرد اگر  پسندند، و آیا کسی می اساس هستند، ولی آیا شیعیان این روش را می پایه و بی بی

 ردانیم و آنها را تأویل نماییم؟!.ها را برگ ما، ظاهر نصوص و عبارت

قتل رسانید که   ای را به کنیم که یهودی را فراموش می  به اسامه بن زید  و آیا سخن پیامبر

  که رسول خداست؟! این  بود هیچ خدایی به جز الله تعالی وجود ندارد و محمد  شهادت سر داده

هیچ خدایی به جز الله تعالی وجود ندارد و   پیامبر به او گفت: مردی را کشتی که شهادت سر داده

فرمود:   گفت: ای رسول خدا! از ترس مرگ آن را سر داد. پیامبرمن فرستاده خدا هستم؟! اسامه 

آنچه در   به  آنچه را که با زبانش گفت، قبول کردی و نه  چرا پوشش را از روی قلبش ندریدی، چون نه

درونش بود، اطالع یافتید؟! بعد از آن اسامه سوگند خورد که احدی را نکشد که شهادت داده هیچ 

 . ٢رسول خداست  لی وجود ندارد و محمدخدایی جز الله تعا

  ام. پیامبر گفت: من اسالم آورده  پیامبر  خطاب به  در روز جنگ بدر عباس  که و این

گویید واقعی باشد، الله تعالی  فرمود: الله تعالی به اسالم آوردنت داناتر است! اگر آنچه را که می

 . ٣دانیم ها ظاهر امر تو را قابل قبول میبخاطر آن به تو پاداش خواهد داد، ولیکن ما تن

وحی کرد که او ریاکار   اسرائیل عابدی بود، الله تعالی به داود صادق روایت کرده که در بنی

اش حضور نیافت، لذا چهل نفر از  است، صادق گوید: سپس آن مرد فوت کرد. آنگاه داود بر جنازه

ایم و تو نسبت به او از ما داناتر  خیر چیزی از او ندیده اسرائیلی برخاستند و گفتند: خدایا! ما جز بنی

هستی، پس او را ببخش! گوید: وقتی که غسل داده شد، چهل نفر دیگر آمدند و گفتند: خدایا! ما به 

ایم و تو نسبت به او از ما داناتر هستی، پس او را ببخش! وقتی که در قبر  جز خیر چیزی از او ندیده

ایم و  دیگر برخاستند و گفتند: خدایا! ما فقط از او خیر و نیکی مشاهده کردهگذاشته شد، چهل نفر 

وحی کرد:   تو نسبت به او از ما داناتر هستی، پس او را ببخش! صادق گوید: الله تعالی به داود

                                           
 ). ۵۳: (فقه الرضا)، ۱/۳۸۹: (مناقبـال)، ۷۶/۵۶)، (۳۱۶-۳۸/۲۹۸: (البحار -١

: نور الثقلین)، ۲۲/۹۳)، (۲۱/۱۱/۶۵: (البحار)، ۱/۴۸۵: (الصافی)، ۱/۴۰۶: (البرهان)، ۱/۱۵۶: (تفسیر القمی -٢

)۱/۵۳۵ .( 

 ). ۲/۶۷: (البرهان) ۱۹/۲۵۸: (البحار)، ۲/۱۳۴: (نور الثقلین)، ۱/۲۶۷: (تفسیر القمی -٣
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چرا بر روی او نماز نخواندی؟ داود گفت: به خاطر چیزی که به من خبر دادی؟ راوی گوید: آنگاه 

لی به وی وحی فرستاد که قومی شهادت داده و من شهادتشان را پذیرفتم، و آن گناه را که تو الله تعا

 . ١دانند، از او بخشیدم دانی و آنها نمی می

گردیم، و به آنچه که  در هجرت بازمی  به سخنمان درباره فضیلت همصحبتی صدیق با پیامبر

ها هم زیاد است،  های شیعیان در این باره زیاد است، و نیز پاسخ کنیم، زیرا طعنه ایم، اکتفا می آورده

 دهیم:  اند، پایان می اما قضیه را با این روایت که آن قوم وارد کرده

د، الله تعالی به پیامبرش خوابی  جای پیامبر  اند در شبی که حضرت علی به آنها ذکر کرده

دهم ابوبکر را به همراهی خود انتخاب کنی. اگر او با تو  وحی کرد که: به تو فرمان می  محمد

قدم ماند، در  الفت گرفت و از تو پشتیبانی و حمایت کرد و بر سر عهد و پیمان خودش با تو ثابت

ی یاران فداکار تو خواهد شد. آنگاه  های آن از جمله بهشت یکی از رفیقان تو خواهد بود و در غرفه

به ابوبکر فرمود: ای ابوبکر! آیا راضی هستی که با من باشی، پس طلب کن همانگونه که   پیامبر

  کنم، واداشت، پس به این تو بودی که مرا به آنچه که ادعا می  دانی که کنم؟! و خوب می من طلب می

 جای من، انواع عذاب را تحمل کن؟!.

ترین شکنجه و  ی عمر را زندگی کنم آن هم در سخت فت: ای رسول خدا! اگر من همهابوبکر گ

ها نه اینکه بمیرم و راحت شوم و نه اینکه نجات یابم، اما در این میان محبت تو را داشته  عذاب

ی دنیا را در ازای مخالفت تو  باشم، برای من خوشایندتر از آن است که در دنیا متنعم گردم و همه

  ه باشم. و آیا مگر من و مالم و فرزندم، بجز خدا و قربانی تو، چیز دیگری هستیم؟! آنگاه پیامبرداشت

 الله تعالی از قلبت اطالع یافته و در آن چیزی را یافته که با آنچه که بر زبان جاری 
ً
فرمود: حتما

روح از بدن قرار  هشود، سازگار است، تو را برای من بمنزله گوش و چشم و سر از بدن و بمنزل می

 . ٢داده، همانند علی که او هم برای من چنین است

بن  و در راستای ذکر تشبیه به آن منزلت و جایگاه، شیعیان از رضا از پدرش از پدرانش، از حسین

ی گوش است، عمر برای من  فرمود: ابوبکر برای من، بمنزله  گفت: پیامبر  اند که علی نقل کرده

 . ٣و عثمان برای من بمنزله دل استی چشم است  بمنزله

                                           
 ). ۶۱-۸۲/۶۰: (البحار -١

 ). ۳/۵۹۶: (إثبات الهداة)، ۷۵: (مدینة العاجز)، ۱۹/۸۰: (البحار)، ۴۶۵ی: (تفسیر العسکر -٢

 ). ۳۸۷: (معانی األخبار)، ۳/۱۶۴: (نور الثقلین)، ۲/۴۲۰: (البرهان)، ۱/۲۸۰: (عیون األخبار -٣
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اند. پس  شکی نیست که شما منتظر هستید تا ببینید که آنها چگونه این حدیث را تأویل کرده

بن  اند که معنای حدیث فوق چنین است که آنها درباره والیت علی گوش دهید: شیعیان روایت کرده

 رموده است:ابیطالب مورد سؤال قرار خواهند گرفت، زیرا الله تعالی ف

مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

 .١]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ� 

گاهی نداری، پیروی مکن! چرا که گوش و چشم و دل همگی مسؤلند«  .»و از آنچه به آن آ
 این سه نفر را ذکر می آیه شامل همه حتی اگر بگویید: این

ً
کنید؟  ی مکلفان است، چرا خاصتا

 هشان از آنچه که (پیامبر) دربار گویند: آنها بخاطر اختالط و اطالع فراوان بینی که آنها می می

تر  امیرالمؤمنین ابراز کرده، بمنزله گوش و چشم و دل هستند؛ از همین روی، حجت بر آنها کامل

مکلفان است و همه مورد سؤال قرار  هخاطر در این آیه، در حالی که شامل هماست، به همین 

 . ٢اند گیرند، آنها خاص شده می

ی مفسران بر  ی برائت پیش مشرکان که همه ی فرستادن ابوبکر همراه با سوره و نیز سخن آنها درباره

اند، پس گرفتن آن از او و دادن  کردهی اخباریون اعم از شیعه و سنی آن را نقل  آن اتفاق نظر دارند و همه

در   آن به حضرت علی، از پاسخ آن قوم بدان در امان نمانده است. بر شیعیان گران آمده که پیامبر

  اند که باقر گفته: نه بخدا، پیامبر را برای این کار فرستاده باشد، لذا روایت کرده  آغاز ابوبکر

 . ٣گیرد؟! فرستد و سپس آن را از او می وی را با آن می  یا پیامبرابوبکر را با سوره برائت نفرستاده، آ

 گردیم:  ی تأویل و برگرداندن فضائل بازمی به ذکر اقوال شیعیان در زمینه

 ل گناهی حضرت عایشه ی برائت و بی آیاتی که از باالی هفت آسمان درباره از آن جمله:
اکی او را ثابت کردند؛ شیعیان داستان را کامال گناهی و پ نازل شدند و در آن ماجرای مشهور، بی

اند: این آیات در  اند و گفته ی آیات را در راستای مذمت نه تبرئه وی قرار داده و همه  واژگون کرده

 . ٤اند به او زد، نازل شده ل قبطی و آن تهمتی که عایشه هرابطه با ماری

                                           
 ). ۲/۲۷۲: (إثبات الهداة)، ۲/۱۶۵: (نور الثقین)، ۲/۴۲۰: (البرهان)، ۱۷۴: (عیون األخبار -١

 ). ۳۶/۷۷: (البحار -٢

 ). ۳۵/۲۹۵: (البحار)، ۲/۱۰۱)، البرهان: (۲/۱۸۰: (نور الثقلین)، ۲/۸۰: (عیاشی -٣

)، ۱۶۸-۱۵۵-۲۲/۱۵۴)، (۲/۳۱۶: (البحار)، ۲/۷۵: (تفسیر القمیبه سخنان آنها در این زمینه، نگاه کنید به:  -٤

 ). ۲/۶۰۳: (تأویل اآلیات)، کتاب حدیث افک، جعفر مرتضی، ۲/۱۲۵: (الخصال)، (حاشیه)، ۷۹/۱۰۳(
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یحیی گفته است: به ابوعبدالله گفتم:  ، خالدبن لقب فاروق هو از آن جمله: سخن آنها دربار

بینی که او میان حق و باطل جدایی افکنده و  چرا عمر، فاروق نام نهاده شده؟ گفت: آری، مگر نمی

 . ١اند مردم باطل را گرفته

برم برای ذم او باشد. ولی  من گمان می  دانم که این روایت در مدح عمر است یا ذم او؟ که نمی

 اند؟  ردم باطل را گرفتهگناه عمر چیست که م

 هوقتی که از دنیا رفت؛ ای کاش با کارنام  در ارتباط با فاروق  سخن علی از آن جمله:

 رفتم.  این، به دیدار الله تعالی می

 و در روایتی: امیدوارم که با صحیفه (و کارنامه) این پوشیده شده به دیدار الله تعالی بروم. 

ن است که عمر با ابوبکر، مغیره، سالم خدمتکار ابوحذیفه و تأویل آنها برای این سخن چنی

ای را میان خود بنویسند که در آن با هم  ابوعبیده هم دست شدند و توافق حاصل کردند که صحیفه

فوت کرد، احدی از اهل بیتش را وارث قرار ندهند و جایگاهش   قرار داد ببندند که اگر رسول خدا

و اساس آنها بود، بنابراین   یفه را نزد عمر گذاشتند، چون ایشان پایهرا به آنها ندهند. و آن صح

آن به دیدار الله تعالی برود،   ای که امیرالمؤمنین دوست داشته و به آن امید بسته که به همراه  صحیفه

 . ٢او دلیل بیاورد  همین صحیفه است تا به مضمون آن با عمر مشاجره کند و بر علیه

اند که:  این صحیفه و ذکر سالم خدمتکار ابوحذیفه، شیعیان از صادق نقل کردهو در راستای ذکر 

وقتی آن صحیفه را نوشتند و آن را در دست سالم   علت برگزیدن لقب امین برای سالم این است که

 . ٣عنوان امین قرار گرفت  گذاشتند، او به

یا! اسالم را با عمربن خطاب تقویت فرماید: خدا را که می  و تأویل آنها برای این فرموده پیامبر

اند که گفت: از ابوعبدالله پرسیدم:  کنیم. آن جماعت از محمدبن مروان نقل کرده نما!، فراموش نمی

ابوجهل یا عمربن خطاب تقویت نما! پس  هفرموده: خدایا اسالم را بوسیل  فدایت شوم! پیامبر

تر بود. سپس به  ای من از گردن زدن هم سختگفت: ای محمد! بخدا که این را گفته است. و این بر

دانی که خدا چه نازل کرد؟ گفتم: فدایت بشوم، تو داناتر  من روی کرد و گفت: ای محمد! آیا می

در خانه ارقم بود، پس گفت: خدایا! اسالم را بوسیله ابوجهل یا بوسیله  هستی. گفت: پیامبر

 یه را نازل کرد:عمربن خطاب تقویت نما! آنگاه الله تعالی این آ

                                           
 ). ۲/۱۱۹: (إرشاد القلوب)، ۴۱۲: (األخبارمعانی )، ۱۱۷-۲۸/۱۰۵)، (۱۰/۲۹۶: (البحار)، ۵۸: (الفصول المختارة -١

 ).۲/۱۱۹: (إرشاد القلوب)، ۴۱۲( معانی األخبار:)، ۱۱۷-۲۸/۱۰۵)، (۱۰/۲۹۶: (البحار)، ۵۸: (مختارةـالفصول ال -٢

 ). ۵۳/۷۵: (البحار -٣
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ۡ ٱ ُمتَِّخذَ  ُكنُت  َوَما﴿  . ]۵۱[الکهف:  ﴾اَعُضدٗ  ُمِضّلِ�َ ل

 .»دهم کنندگان را دستیار خودم قرار نمی و من هیچگاه گمراه«
که روایت آن مشهور است  -که گفت: ای ساریه! کوه را...   و از جمله: سخن عمربن خطاب 

عنوان شکایت پیش علی برد، چون خبر   اند: قضیه فقط این بوده که عمر غم خود را به آنها گفته -

نظامیان مسلمانان قطع شده بود، وی هم در رابطه با آنان به او گزارش و خبر داد، و اینکه لشکر دشمن، 

اطه کرده است، و اگر مسلمانان از آن کوه باالتر نروند، همگی کشته خواهند شد، سپاه مسلمانان را اح

لذا از او خواست که آنها را به او نشان بدهد، آنگاه علی همراه با عمر از منبر باال رفت، و علی بر 

 چشمان عمر دست کشید و او آنها را دید و گفت: ای ساریه! کوه را، کوه را... (یعنی به جانب کوه

بود، خبر آمد، و عمر به او   علی گفته  با آنچه  بروید) آنگاه آنها صدای عمر را شنیدند، سپس در رابطه

 . ١وعده داد که اگر او این کار را بکند، وی از تمام خالفت استعفا خواهد داد، و البته که این کار را نکرد

و از جمله: نماز خواندن وی پشت سر حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان  

 . ٢های مسجد قرار داده است ی ستون اند: آنها را به مثابه باشد، آنها در این باره گفته می

در آن داربست و مشورت کردن آن   همراه با پیامبر ب و از جمله: نشستن ابوبکر و عمر

 آن دو از همهدو با وی است، اگر واق
ً
بصورت   بودند، پیامبر ها در نظر او برتر نمی ی انسان عا

دانسته که آنها بدرد جنگ   اند: پیامبر . آنها در این رابطه گفتهنشست اختصاصی با آنها نمی

گذارند همانگونه که در جنگ احد و  خورند و یا اینکه پا به فرار می یا شکست می  خورند، که نمی

برند و تقاضای  چنین کردند، و یا در اثر ترس و خوف و جزع به اهل شرک پناه می خیبر و حنین

 . ٣نمایند امنیت می

انگیز است و جا دارد که در اینجا  ای که شگفت برغم دروغ بودن ادعای فرار آنها از غزوات، نکته

ز بدر بوده و بدر تنها در رو  که ماجرای نشستن آنها در آن داربست همراه با پیامبر ذکر شود این

کنند؟! و عجیب و غریب این  دانم) که آنها چگونه این را تفسیر می باشد! (من نمی اولین غزوه می

کنند، و این امری است  است که علمای طراز اول شیعه از قبیل مفید و حلی این مقوله را تکرار می

 دانند.  که حتی کودکان هم آن را می

                                           
 ). ۲/۴۹۶: (إثبات الهداة -١

 ). ۱/۲۷۴: (مناقبـال)، ۱۰/۳۷۳: (البحار)، ۴۱: (مختارةـالفصول ال -٢

 ). ۱۰/۴۱۷: (البحار)، ۱۵: (مختارةـالفصول ال -٣
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ست که به تواتر رسیده و او آن را بر روی منبر کوفه ایراد کرده ا  و از جمله: این سخن علی 

است: هر کسی را که پیش من بیاورند (و بگویند) مرا بر ابوبکر و عمر برتری و تفضل داده است، 

 . ١زننده را بر او پیاده خواهم کرد حد یک تهمت

ه که فضیلتی در این باره جناب مفید گفته است: بدین علت حد بر چنین شخصی واجب شد

برای آن دو در نظر گرفته که سزاوار آن نیستند. زیرا برتری دادن و مفاضله تنها در صورتی اجرا 

شود که دو شخص در فضیلت به هم نزدیک باشند، و این دو آقا (ابوبکر و عمر)، چون نص را  می

ا وجود ندارد، پس اند، لذا هیچ فضیلت دینی برای آنه ایمان خارج شده هاند، از حیط انکار کرده

 . ٢توان آن دو را با امیرالمؤمنین مقایسه کرد و فضیلتی مانند وی برای آنها در نظر گرفت؟! چگونه می

 گویی را ندارد. در رابطه با سخن مفید باید بگوییم: از بس که نامفید است، سزاوار پاسخ

بن غفله روایت شده و  دکه این حدیث توسط سوی  بن شاذان بیان کرده فضل  : آنچه و از جمله

 های زیادی دارد.  اهل آثار و روایت بر این اجماع دارند که وی غلط

اند که سوید دارای غلط بسیاری است. و  گفت که چه کسانی گفته و ای کاش این آقا به ما می

بینیم جناب خوئی بعد از آنکه سخنان  برای کذب و رد این ادعا، همین کافی است که می

وی را در ثقه بودن ابن غفله و اینکه وی یکی از دوستان امیرالمؤمنین بوده است، نقل  های همپایه

شود، و چگونه این امکان دارد در  گوید: این روایت مرسل است و بدان اعتماد کرده نمی کند، می می

حالی که خود فضل به روایت سوید بن غفله اعتماد کرده، همانگونه که دانستی، در هر حال این 

  .٣وایت از سفیان ثوری نقل شده و او از محمدبن منکور نقل کرده و از سویدبن غفله نقل نشده استر

 است.   خوئی با این سخنش: خود فضل به روایت سوید بن غفله اعتماد کرده

کند، در آن روایت ابن شاذن  به روایتی که طوسی در تهذیبش از ابن شاذان آورده است، اشاره می

کند که او گفت: من در نزد سوید ابن غفله نشسته بودم، پس حدیثی را ذکر کرد،  میاز حنان نقل 

تر از خبری است که سلمه ابن کهیل روایت  گفت: و این خبر صحیح  سپس طوسی گفت: فضل

٤کرده، زیرا سلمه علی را ندیده، اما سوید علی را درک کرده است
.  

                                           
 ). ۱۲۷: (مختارةـالفصول ال)، ۳۳۶-۸/۱۵۳: (معجم الخوئی)، ۲۵۷: ترجمه شماره: (الکشی -١

 ). ۱۰/۳۷۷)، البحار: (۱۲۷: (مختارةـالفصول ال -٢

 ). ۸/۳۲۶: (معجم الخوئی -٣

 ). ۹/۳۳۶: (التهذیب -٤



 659 باب چهارم: امامت و صحابه

 

که گفته: بهترین این امت بعد از است   چنین سخنی، این سخن حضرت علی  و شبیه

گویند:  ای می کنند، و عده ای این روایت را از اصل رد می ، ابوبکر و عمر هستند. عده پیامبرش

باقر در مورد این سخن مورد سؤال واقع شد. پس گفت: انسان گاهی از روی عالقه و احترام 

 . ١دهد که مثل او نیست! شخصی را بر خود ترجیح می

 له: تأویلی است که درباره اسباب نزول آیه ذیل آمده است:و از جم 

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ أ

َ
 . ]۳[التحریم:  ﴾اَحِديثٗ  ۦِجهِ َ�ٰ أ

مژده داده بود که: ابوبکر بعد از وی خلیفه   دختر عمر ل به همسرش حفصه  پیامبر

این خبر  ل اند: وقتی که حفصه و افزوده ،٢خواهد شد و بعد از ابوبکر، عمر خلیفه خواهد شد

  داد و آن دو، این خبر را به پدرانشان دادند، آنها بر سر این جمع شدند که با پیامبر ل را به عایشه

 . ٣بسازند و او را بفریبند

اند که والیت ابوبکر در کتاب دانیال ذکر شده  و در راستای این بشارت، شیعیان گمان برده

منظور طلب والیتی که دانیال   اند، از همین روی مسلمان شدند و به دانسته است، و آن دو این را می

 کردند.  آن را در فصل نهم کتابش ذکر کرده و هم اینک در دسترس یهودیان قرار دارد، از او پیروی

آیند یعنی ابوبکر و  به دو کسانی که بعد از من می«باشد:  می  ی پیامبر : این فرموده و از جمله

 . ٤»عمر، اقتدا کنید

حلی در این رابطه گفته است: اقتدا کردن به این فقها مستلزم این نیست که آنها ائمه  هعالم

ستند به هر یک از آنها که اقتدا کنید، راه ها ه اصحاب من همانند ستاره«این با حدیث:   باشند، که

 . ٥در تعارض است »یابید می

و دیگری گفته است در حالی که نتوانسته به دلیل صحت این حدیث آن را رد کند: این خبر با 

رسد، زیرا از جمله خبر آحاد است، وی در ادامه  خبر غدیر قابل مقایسه نیست و به پای آن نمی

                                           
 ).۴۹/۱۹۲()، البحار: ۱۲۸االختصاص: ( -١

: میزانــال)، ۵/۴۷۲: (مجمع البیان)، ۵/۱۹۴)، الصافی: (۴/۳۵۲: (البرهان)، ۲/۳۶۰: (تفسیر القمی -٢

 ). ۲/۶۹۷: (تأویل اآلیات الظاهره)، ۲/۷۱۱جوامع الجامع: ()، ۵/۳۶۷: (الثقلین نور)، ۱۹/۳۳۸(

 ). ۵/۳۶۸: (ثقلیننور ال)، ۵/۱۹۴: (الصافی)، ۴/۳۵۲: (البرهان)، ۲/۳۶۱: (تفسیر القمی -٣

 ). ۲۰۰: (فصل الخطاب من إثبات تحریف کتاب رب األرباب -٤

)، ۱۴۲: (الدین إعالم)، ۴۹/۱۸۹)، (۳۰/۵۸۹)، (۱۵۵-۲۳: (البحار)، ۱۴۶-۱۴۴-۳/۱۲۷: (مستقیمـالصراط ال -٥

 ). ۲۲۴-۲۱۹: (أفصاح)، ۱۷/۱۷۳)، (۱۳/۱۸۷البالغة: ( )، شرح نهج۲/۱۸۵: (الرضا عیون أخبار
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فشرده است و مقصود از آن این نیست که بعد » بعد از من«فرماید:  که می  گوید: سخن پیامبر می

 شوند). از وفات من، یا بعد از حالی از احوال من (آن دو خلیفه می

وضع   هایی که برای امامت علی ی روایت گویم: آیا این قوم، این تأویل را برای همه می

 دانند؟!. اند، جایز می کرده

ابوبکر و عمر هم   پیمود که راهی را می  روایت فوق گفته است: پیامبردیگری در تعلیل آن 

به کسانی که درباره راهی که او پیموده بود از او سؤال کرده   تر بودند، آنگاه پیامبر کمی از او عقب

 بودند، گفت: به کسانی که بعد از من هستند، اقتدا کنید!.

ای هم آن را  (ابوبکر و عمر) روایت شده، و عده و دیگری گفته است: این حدیث با صیغه مرفوع

اند و اگر این روایت صحیح باشد، معنای سخن وی  منصوب (ابابکر و عمر) روایت کرده هبا صیغ

آیند: کتاب  شود: ای ابوبکر و عمر! اقتدا کنید به دو چیزی که بعد از من می با حالت نصبه چنین می

الت رفعه این است: ای مردم و ابوبکر و عمر به دو چیزی خدا و اهل بیتم. و معنای سخن وی با ح

. و در راستای ذکر حدیث (اصحابم بمانند ١آیند، اقتدا کنید: کتاب خدا و عترتم که بعد از من می

احادیث  هشناسان اهل سنت، این حدیث از جمل ستاره هستند) باید بگوییم که: به نظر حدیث

  شیعیان از ائمه مطالبی دال بر صحت آن نقل می بینیم که موضوع است، و برغم این، می
ً
کنند. مثال

ها هستند به هر کدام که اقتدا  اصحاب من ماند ستاره«  ی پیامبر وقتی که رضا در مورد این فرموده

مورد سؤال واقع » اصحابم را برای من واگذارید«  پیامبر هو این فرمود» شوید یاب می کنید، راه

اند. گفته  ست، و منظورش کسانی است که بعد از او تغییر و تبدیل نیافتهشد، گفت: این صحیح ا

اند؟! گفت: بخاطر این حدیث که از او روایت  شد: چگونه بدانیم که آنها تغییر یافته و عوض شده

ای که از آب  در روز قیامت مردانی از اصحابم همانند شتران بیگانه«فرماید:  کنند که او در آن می می

گویم: پررودگارا! اینها اصحاب من  آنگاه می». شوند شوند، از حوض من رانده می یرانده م

دانی که بعد از تو چه چیزهایی بوجود آوردند، آنگاه آنها را  شود: تو نمی هستند... پس به من گفته می

برای بینی که این راه  گویم، آنها را از من دور کنید... آیا نمی برند، و من هم می به طرف چپ می

الهدی و  . و عجیب این است که علم٢اند تشخیص کسانی است که تغییر نیافته و عوض نشده

اند، در حالی که رضا معتقد است که حدیث اول، به اعتبار  دیگران با این سخن رضا مخالفت کرده

                                           
 ). ۲/۱۸۶: (عیون األخبار)، ۴۹/۱۹۱)، (۱۶۳-۲۳/۱۶۲: (البحار -١

 ). ۸۲/۱۹: (البحار)، ۲/۹۳: (عیون األخبار -٢
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  .١حدیث دوم صحیح است، این آقایان عقیده دارند که به اعتبار حدیث دوم، حدیث اول ضعیف است

ی اینها متعجب نشده است به این روایت که از باقر، از پدرانش نقل شده  حال کسی که از همه

کند که فرمود: اصحاب من در میان شماها مانند  روایت می  است، دقت کند! وی از پیامبر

شوید، و به هر کدام از سخنان اصحابم  ستارگان هستند، به هر کدام که دست بگیرید، هدایت می

یابید و اختالف اصحاب من برای شما رحمت است. پس گفته شد: ای  کی شوید، هدایت میکه مت

 . ٢رسول خدا! اصحاب شما چه کسانی هستند؟ فرمود: اهل بیتم

شمارد و دیگری آن را تصحیح  داند، آن یکی آن را ضعیف می یکی حدیث فوق را صحیح می

 شود... و بدین منوال....  به اهل بیت منتهی میکند، اما دست آخر مقصود از صحابه در این حدیث،  می

بمیان آمده باشد،   و شگفت این است که در هر روایتی که مدح و تعریفی از صحابه پیامبر

فرقه که  ٧٣اند: منظور از آن، اهل بیت است، مانند روایت سابق، و روایت تقسیم شدن امت به  گفته

گفته شد: ای رسول خدا! و آن یک فرقه کدام   همگی جهنمی هستند جز یک فرقه. به پیامبر

 . ٣کند ای که از من و اصحابم پیروی می است؟ گفت: آن فرقه

را حذف  ٤)و أصحابیی ( کند، کلمه جناب مجلسی وقتی که روایت فوق را از صدوق نقل می

تأویل نجات دهد، بسا که با این کار خود را از دردسر  ) را قرار میوأهل بيتیکرده و بجای آن (

در روز قیامت مردانی از اصحابم از «دهد. در هر حال، سائل حق دارد که بپرسد: آیا شیعیان روایت 

 کنند؟!. را بر اهل بیت حمل می» شوند حوض من رانده می

ابوبکر و عمر «مادام که ما در بحث ستارگان هستیم، پس باید بگوییم که آنها در ارتباط با مقوله 

بینند،  اند که او گفت: ماه و خورشید عذاب می از رضا نقل کرده» ین امت هستندخورشید و ماه ا

انگیز تلقی شد، گفت: فقط منظورش این بوده که الله تعالی  وقتی که چنین چیزی از رضا، شگفت

اند که گفت: ماه و  روایت کرده  آنها را لعنت کند، مگر نه این است که مردم از رسول خدا

باشند. گفته شد: آری. آنگاه گفت: و آن دو هم در آتش  هستند که در آتش میخورشید دو نور 

                                           
 )، حاشیه آن. ۲۹/۱۹: (البحار)، ۲/۲۴۸: (تلخیص الشافی -١

 ). ۲۲/۳۰۷)، (۲/۲۲۰: (البحار)، ۱۵۶: (معانی األخبار -٢

 ). ۳۰-۴-۲۸/۳: (البحار)، ۳۲۳: (معانی األخبار -٣

 ). ۲۸/۳/۴: (البحار -٤
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 . ١باشند و بخدا کسی غیر آن دو را مدنظر نداشته است می

گاه نشده  آید که واضع و پایه و چنین برمی گذار این روایت، از روایتی که دیگری وضع کرده، آ

 گوید:  است و آن سخن صادق است که می

مۡ ٱوَ ﴿ ٰ  ِس لشَّ  .]۱[الشمس:  ﴾١ َهاَوُضَحٮ

اطالع نیافته  پیامبر هخورشید امیرالمؤمنین است، و ماه حسن و حسین هستند. و یا از این فرمود

  .٢»مانند من در میان شما، مانند خورشیداست و مانند علی، مانند ماه است«است که فرموده: 
، و ازدواج حضرت عثمان ل کلثوم حتی در ارتباط با ازدواج فاروق با دختر حضرت علی ام

اند.  هایی از خود نشان داده العمل ، هم تأویالت و عکس دو دختر پیامبر ب کلثوم با رقیه و ام

 چون ازدواج حضرت عثمان با دو دختر پیامبر
ً
بینند که ازدواج  برایشان گران آمده، زیرا می  مثال

ضیلت عثمان که با دو تن از خود فضیلتی است، حال چگونه به ف ل با فاطمه  حضرت علی

 جزو  ب کلثوم اند: رقیه و ام اند و گفته ازدواج کرده، قائل نشوند، لذا آمده  دختران پیامبر
ً
اصال

 . ٣نیستند  دختران پیامبر

 . ٤قتل رسانید  اند: عثمان آن دو را به اند، بلکه اضافه کرده و گفته البته به این هم اکتفا نکرده

 ایم.  اند و ما از ذکر آنها خودداری کرده و دیگر تأویالتی که برای این ازدواج ارائه داده

ای از آنها، این  نظر عده  کلثوم، این است که به ی ازدواج عمربن خطاب با ام و اما سخن آنها درباره

 صورت نگرفته است و گفته
ً
میرالمؤمنین علی کلثوم دختر ا اند: روایت ازدواج عمر با ام ازدواج اصال

شود، چون او  ثابت نشده، زیرا راوی آن زبیربن بکار است که در نقل حدیث به او اعتماد کرده نمی

 . ٥متهم است به اینکه (بنابه اعتراف خودش) امیرالمؤمنین را مبغوض داشته و قابل اطمینان نیست

                                           
)، ۴۰/۲۶۳)، البرهان: (۳۶/۱۷۲)، (۲۴/۶۸)، (۷/۱۲۰: (البحار)، ۵/۱۰۷: (الصافی)، ۲/۳۲۱: (تفسیر القمی -١

 ). ۵/۱۸۸: (نور الثقلین)، ۲/۶۳۳: (اآلیات تأویل

)، ۷۹-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۲۴/۷۰)، (۸۹-۱۶/۸۸: (البحارها و دیگر روایات در  نگاه شود به این روایت -٢

روضة )، ۳۸۹: (کنز الفوائد)، ۸۰۶-۲/۸۰۳: (تأویل اآلیات)، ۴۰/۴۶۷: (البرهان)، ۵۸-۱۴۰)، (۵۳-۱۲۰(

)، ۱/۳۶: (نور الثقلین)، ۵۲۸: (أمالی الطوسی)، ۳۰: (إثبات الوصیة)، ۳۹: (معانی األخبار)، ۵۰: (يالکاف

 ). ۵۶۳-۵۶۲-۲/۵۶۱: ()، تفسیر فرات۲/۴۲۲: (القمی)، ۵/۳۳۳: (الصافی)، ۱/۲۸۳: (المناقب)، ۵/۵۸۵(

 )، حاشیه آن.۸۱-۱/۸۰: (أنوار النعمانیة)، ۱۹۱-۲۲/۱۵۲: (البحار)، ۱/۱۶۲: (المناقب -٣

تفسیر )، ۶۹-۳/۶۴: (الکافی)، ۸/۳۹۲)، (۱۶۳-۱۶۱-۲۲/۱۵۹)، (۲۰/۱۴۵)، (۹/۲۵۱)، (۶/۲۶۱: (البحار -٤

 ). ۴/۴۶۳: (البرهان)، ۵/۳۳۰: (الصافی)، ۵/۸۵۰( نور الثقلین:)، ۲/۴۲۱: (القمی

 )، حاشیه. ۱/۸۱: (أنوار النعمانیة)، ۴۲/۱۰۷: (البحار)، ۶۱رسائل شیخ مفید: ( -٥
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و شرح حال این ابن بکار شناسی شیعه در زمینه بیوگرافی  های رجال این در حالی است که کتاب

گاه های آنان از همه اند که وی نسبت به اخبار و شرح حال قریش و نسب آورده تر بوده، و  ی مردم آ

 . ١روایاتی از او نقل شده که بطالن مذهب عامه و حقیقت مذهب خاصه از آن آشکار است

ه که در آنها اثری از ابن بکار های فراوانی آمد ها و طرق رغم آنکه اخبار این ازدواج، با شیوه  و به

گوید: اینکه جناب مفید  الذکر مفید، می بینیم که جناب مجلسی در رابطه با سخن فوق نیست، می

رو است که بیان دارد آن روایت از طرق آنها ثابت نشده است، و  ، از این اصل واقعه را انکار کرده

 . ٢رسد یگرنه بعد از ذکر اخبار سابق، این انکار عجیب بنظر م

 رود؟!. ز این چه انتظاری از او میپندارم، آخر غیر ا ولی بنده سخن مفید را عجیب نمی

کلثوم نبوده  اند: کسی که عمر با او ازدواج کرد، یک جنی نجرانی بود و ام ای از آنها گفته عده

هل نجران اند که گوید: امیرالمؤمنین دنبال یک جنی یهودی از ا است. آنها از صادق روایت کرده

کلثوم درآمد و  گفتند. بنابه دستور امیرالمؤمنین در قالب ام فرستاد، که به او سحیقه دختر جریریه می

کلثوم (واقعی) حجب شدند. پس آن را برای آن مرد (عمر) فرستاد. همچنان در نزد او  دیدگان از ام

ای وجود ندارد که از  هیک روزه نسبت به او شک کرد؛ پس گفت: در زمین خانواد  بود تا اینکه

هاشم جادوگرتر باشند! سپس خواست که این مسئله را برای مردم فاش کند، پس با آن زن درگیر  بنی

 . ٣کلثوم را ظاهر کرد شد، و آن زن میراث را تصاحب کرد و به نجران بازگشت، و امیرالمؤمنین ام

ین باره گفته: این ازدواج و پیمان کسی به این ازدواج اقرار کرده، گفته است: صادق در ا  ولی چه

 . ٤ایم ای است که ما آن را خوش نداشته زناشویی

به خدا سوگند که حکایت ابن بکار و آن جنی نجرانی برای من خوشایندتر از نسبت دادن این 

 است!.  / روایت به صادق

وضیح داده و گفته نماید، ت مجلسی در ارتباط با روایت سابق و غیر آن که این ازدواج را تأیید می

ی مخیف و  است: این اخبار با داستان آن جنی که ذکر شد، منافاتی ندارد، زیرا آن قصه، قصه

                                           
 ). ۷/۲۱۵: (معجم الخوئی -١

 ). ۴۲/۱۰۹: (البحار -٢

ایم.  ای نیافته شده اش گفته است: آن را در منبع چاپ )، به نقل از خرائج، و محقق کتاب در حاشیه۴۲/۸۸: (البحار -٣

 ). ۱/۸۴: (أنوار النعمانیةهای نجران این روایت را حذف کرده است.  د یکی از جنگویم: شای می

 ). ۱/۸۲: (أنوار النعمانیة)، ۴۲/۱۰۶)، البحار: (۵/۳۴۶: (يالکاف -٤
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ی آن احتجاج و  توان بوسیله اند، و نمی هولناکی است که فقط خواص آنها بر آن اطالع پیدا کرده

 استدالل بر مخالفان (اهل سنت) را کامل و تکمیل کنیم. 

دانند که آنها  ها و امور را برای اکثریت شیعه هم نقل نکنند، چون می ا چنین مثالبلکه چه بسا آنه

 .١شوند کنند، و در ارتباط با آنها دچار افراط و غلو می را قبول نمی

 کشد.  ی این ازدواج ذکر کردیم، کافی است، وگرنه بحث به درازا می در هر حال، تأویالتی که درباره

هایی که در آنها حضرت علی به ثناگویی از خالفت شیخین  ی روایت و نیز سخن آنها درباره

اند: حضرت علی تظاهر به چنین چیزی کرد و یا از باب  پردازد، از قالب تأویل بدر نیامده و گفته می

رسد که این  اند: بلکه چنین بنظر می تقیه این کار را کرده است. پس خود را راحت کرده و گفته

. و البته که این جماعت عذرها و دالیلی ٢های مخالفان (اهل سنت) باشد سخن، از جمله پیوست

 برای خود دارند.

 ذکر  -هایی که منافی رده اصحاب هستند  آنها در ارتباط با روایت
ً
مانند روایت کافی که سابقا

ماندند و  شد و در آن سخن باقر آمده بود که حضرت علی دوست داشت آنها بر سر دینشان باقی می

ماندند. و این با آنچه گذشت،  اند: یعنی بر ظاهر دین باقی می گفته -شدند ز اسالم مرتد نمیا

آمد که مردم، بجز سه نفر، همگی مرتد شدند؛ زیرا مراد از آن، ارتداد واقعی  ٣منافاتی ندارد و خواهد

ه آنها در اکثر شود، اگرچ آنها از دین است، و این بر بقای آنها بر صورت اسالم و ظاهر آن حمل می

 . ٤احکام واقعی در حکم کفار بودند

گوید: باید بدانیم  آورد، بناچار می فضیلت صحابه می هها روایت دربار مجلسی بعد از آنکه ده

  خالفت را غصب  اند، نه منافقینی که که این فضایل برای کسانی از آنها ثابت است که مؤمن بوده

برای کسانی ثابت است که بر ایمان پابرجا ماندند و از ائمه   کردند و همپایان و پیروان آنها؛ آری

 . ٥شکنانی که از دین بازگشتند رای آن عهدب  راشدین پیروی کردند، نه

هایی که در این باب ذکر کردیم، فقط برای این سه نفر که مرتد  ی این روایت یعنی: همه

را  یابد؛ آنها بدین وسیله، شکست و ناکامی صاحب این رسالت یعنی پیامبر اند، انطباق می نشده

                                           
 ). ۴۲/۱۰۶: (البحار -١

 ). ۳۳/۵۴۷: (البحار -٢

 ها را ذکر کردیم.  بعضی از این روایت -٣

 ). ۲۸/۲۵۵: (البحار -٤

 ). ۲۲/۳۱۳: (البحار -٥
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دارند، تا اینکه وفات کرد و بعد از خود بیشتر از صدها هزار  در زمینه تربیت این نسل بزرگ اعالم می

 نفر منافق و مرتد برجای گذاشت. 

بعد از ارتداد صحابه مردمان دیگری   که  و فکر کرده  قدم برداشته  اگر کسی خوشبینانه  تا آنجا که

 -جز سه نفر  -ی آنها  باز با مرتد شدن همه  شدن حسینوارد دین شدند، ناگهان بعد از کشته 

 . ١اند شود. چنانکه شیعیان از صادق چنین نقل کرده غافلگیر می

و ائمه از لعن صحابه نیز از تأویل آنها در امان نمانده است   باز نهی پیامبر  که ی دیگر این نکته

  شود: اینک یکی از آن تأویالت فراوان تقدیم شما می  که

فرمود: اگر امتم پنج کار را انجام دهند، مستحق بال و گرفتاری   علی روایت کرده که پیامبر

گردند، گفته شد: ای رسول خدا! آنها چیستند؟ ایشان از میان آن پنج ویژگی، این را ذکر کرد: اگر  می

 آخر این امت، اول آن را لعن کند. 

خوارج را مد » ین امت، اول آن را لعن کندآخر ا«با این سخنش   صدوق گفته است: پیامبر

کنند و او جز اولین مسلمانان است که به الله تعالی و  نظر دارد، کسانی که امیرالمؤمنین را لعن می

 . ٢ایمان آورده است  به پیامبر

را سی سال بعد از   اند پایان امت محمد و بدین ترتیب و همانگونه که دیگران نیز عمل نموده

 قرار داده است!!.  وفات وی

 بن ابیطالب بر بیعت با خلفاي قبل از خود  آشفتگی شیعه در زمینه رد علی
آنها در راستای رد علی برای بیعت با ابوبکر، عمر و   ی اینها باید بگوییم که قبل و یا پس از همه

 گفته عثمان دچار آشفتگی و درهم برهمی شده
ً
 اند:  اند، مثال

گویند: وی در بیعت کردن خود تأخیر کرد، و تأخیر وی  ها می روایتهمانگونه که بعضی از 

خالی از این نیست که یا هدایت است و ترک آن گمراهی باشد، یا اینکه گمراهی است و ترک آن 

باشد، پس اگر  باشد و یا اینکه اشتباه است و ترک بیعت اشتباه می یافتگی و صواب می هدایت و راه

با ترک آن هدایتی که   طل باشد، در حقیقت امیرالمؤمنین بعد از پیامبرآن تأخیر، گمراهی و با

الزم بود به سوی آن حرکت کند، گمراه شده است، اما باطل است اینکه تأخیر وی از بیعت با ابوبکر 

                                           
 ). ۱۱۳: (الکشی)، ۷۴/۲۲۰)، (۴۶/۱۴۴: (البحار)، ۲۰۵-۶۴: (االختصاص -١

کنز )، ۲/۲۰۷الدین: ( )، و نیز نگاه شود به: کمال۷۷/۳۰۵)، (۵۲/۱۹۳)، (۶/۳۰۴: (البحار)، ۵۰۰: (الخصال -٢

 ). ۱۴۴: (الفوائد
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گمراهی باشد، و اگر تأخیر در بیعت هدایت و عین صواب است و ترک آن اشتباه است، پس جایز 

به طرف خطا برود، و از هدایت به گمراهی بشتابد، تا اینکه دست آخر به این نیست که از صواب 

 . ١است اند که وی هرگز با خلفای سابق بیعت نکرده  رسیده  نتیجه

های فراوانی در مسانید  ی وجود روایت درباره  که دهیم جز این همانا ما به این مسئله پاسخ نمی

دارند که حضرت علی با خلفای سابق  و روشن بیان میکنیم که صریح  خودشان از آنها سوال می

بیعت: با ابوبکر بیعت   خود بیعت کرده است. مانند این سخن وی به جماعتی از قریش راجع به

کردید و از من روی برتافتید، پس من هم مثل شما با ابوبکر بیعت کردم، سپس همانند شما با عمر 

 . ٢د و من هم با او بیعت کردمبیعت کردم، سپس شما با عثمان بیعت کردی

طالب  بن ابی اقرار کرده، آنجا که گفته است: هنگامی که علی  و آل کاشف الغطاء به این مسأله

ی اول و خلیفه دوم (ابوبکر و عمر) نهایت تالش خود را در راستای  دید که آن دو خلیفه یعنی خلیفه

ی فتوحات مبذول داشتند و مستبد و  دامنه سازی سپاه و توسعه دادن به ی توحید، آماده نشر کلمه

 . ٣خودکامه نیستند، با آنها بیعت کرد و از در آشتی درآمد

 آن وقتی که مردم در کنار 
ً
بلکه حتی حضرت علی آماده بود که با غیر آنها هم بیعت کند؛ مثال

ت کنم، پس طلحه المال برای بیعت کردن جمع شدند، به طلحه گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیع بیت

 . ٤اند، نه برای من تر هستی؛ گذشته از این، مردم برای تو جمع شده به او گفت: تو در این باره، از من الیق

 . ٥اند ها اقرار کرده و غیر اینها که فراوان هستند تا جایی که متأخرین هم بدان

 کنی؟!.  نگاه کن و ببین که چگونه در بین اینها سازگاری ایجاد می

اند،  باره آورده این جماعت در این  ی آنچه توانیم همه گوییم: ما نمی هر حال باز در اینجا می در

ای است؛ این در حالی است که ما صدها  حصر و جمع کنیم، زیرا این خود نیازمند کتاب جداگانه

و  زدن و بد و طعنه  ی رسول خدا عبارت و نص از تألیفات این جماعت در زمینه تکفیر صحابه

ایم. و  آوری کرده شان و برگرداندن فضائل آنها، جمع و مبغوض داشتن  بیراه گفتن به آنها و لعن کردن

 خواهیم که شما نور را مشاهده کنی.  از الله تعالی می

                                           
 ). ۱۰/۴۲۷: (البحاروبکر بیعت ننمود، امیرالمومنین با اب  که این  )، راجع به۳: (مختارةـالفصول ال -١

 ) نگاه کنید. ۳۲/۲۶۲: (البحار)، و ۵۱۸: (أمالی الطوسیاین روایت را بصورت کامل در  -٢

 ). ۱۲۴اصل شیعه و اصول آن: ( -٣

 ) به نقل از کافیه برای ابطال توبه اشتباه. ۳۲/۳۲: (البحار -٤

 ). ۶۲آن: (  اصل شیعه و اصول -٥
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ی صحت اعتقاد به  ی اینها، درباره بعد از همه  خواهم که ی گرامی! از شما می حال ای خواننده

هیچ نصی بر امامت   ودت سؤال کنید، زیرا شما این را دریافتید کهامامت یا وجوب آن از خ

ی  دیدگاه قرآن درباره  عصمت وی باطل است، و نیز راجع به  امیرالمؤمنین وجود ندارد و اندیشه

گین نسبت به امامت و عصمت وی اطالع پیدا کردی، و همچنین از طریق این سیره موقف   ی عطرآ

آنها راضی شود) در حق یکدیگر اطالع یافتی؛ سپس نگاه  ه(خدا از هم و دیدگاه صحابه و اهل بیت

 یابی؟!.  آیا برای عقاید این جماعت جایی را می  کن و ببین که

 بزرگداشت شیعه براي یهودیان و مسیحیان 
شود این است که در عین آنکه آنها  انگیزی که در میان آن جماعت مشاهده می یکی از امور شگفت

توز، منافق و از دین  ای کینه ی اصحاب را بعنوان جامعه کوشند تا جامعه شسته، می دست از جان

خواهند با هر وسیله و راهی که بشود، منکر فضائل آنها گردند، اگرچه  برگشته معرفی کنند و می

گاه اصحاب را  برند که هیچ بینیم مقام اهل کتاب را آنچنان باال می عقالنیت نیز آن را رد کند، می

 این روایت
ً
های طالنی را همراه با بنده بخوانید، که ما  بدان مقام ارتقا نداده و نخواهند داد. مثال

 ایم:  مطالب مورد نیاز خود را از آنها برگرفته

پرسیدند: پروردگار تو کجاست؟ وی جواب الزمه را به آنها داد. آنها   دو نفر یهودی از علی

 که
ً
 تو از خلفای سابق به این امر سزاوارتر و الیق  گفتند: واقعا

ً
 . ١تر هستی تو خلیفه هستی و واقعا

یک یهودی دیگر پیش او آمد و از اولین سنگی که بر روی زمین نهاده شده، اولین درختی که بر 

  این امت بعد از پیامبرش  ای که بر روی زمین برجوشید، و اینکه ئید و اولین چشمهروی زمین رو

، و  در بهشت کجاست، و چه کسی با او سکونت گزیده  چند امام عادل دارد، منزل محمد

شود،  میرد یا کشته می کند، آیا می می  و اینکه بعد از او چه مدت زندگی  ی وصی محمد درباره

ی این سؤاالت پاسخ داد. پس آن یهودی به سوی او جستی زد  سؤال کرد؟! حضرت علی هم به همه

رسول   حقی جز الله تعالی وجود ندارد و اینکه محمد  دهم که هیچ معبود به و گفت: شهادت می

 . ٢هستی  ی رسول خدا خلیفهخداست، و تو وصی و 

                                           
 ). ۱۰/۲۰: (البحار)، ۱۷۳: (التوحید -١

: غیبة الطوسی)، ۵۱: (غیبة النعمانی)، ۳۸۱-۳۶/۳۷۴)، (۲۲/۱۰: (البحار)، ۲۸۵-۲۸۴-۲۸۰: (الدین کمال -٢

 ). ۶۲: (منتخب األثر)، ۲/۴۱۲: (إثبات الهداة)، ۱/۵۳۰: (الکافی)، ۳۶۷: (إعالم الوری)، ۱۰۶(
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و دو نفر دیگر از یهودیان خیبر نزد او آمدند و درباره یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت 

و هشت و نه و ده و بیست و سی و چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود و صد از او سؤال 

 . ١دو بر دستان وی مسلمان شدند کردند؟! وی هم در این باره به آن دو نفر جواب داد، پس آن

های هفتگانه و  و کلیدهای آسمان  قفل هقومی از یهود آمدند و دربار  و در دوران خالفت عمر

را با خود برد، و درباره کسی که قومش را ترساند، اما جن و انسان نبود و جایگاهی   قبری که جنازه

اند،  خلق نشده  پنج کس که در شکم  و راجع بهکه خورشید به آن طلوع کرد و دیگر به آن بازنگشت، 

و در خصوص یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده سؤال 

هم در این رابطه به آنها جواب داد. پس یهودیان به او روی کرده و گفتند: شهادت   کردند؟ علی

ی  فرستاده خداست و تو برادرزاده  ندارد و محمد دهیم که هیچ معبودی جز الله تعالی وجود می

دهیم که این (علی) برادر رسول خدا  رسول خدا هستی. سپس رو به عمر کردند و گفتند: شهادت می

است و او نسبت به این مقام از تو سزاوارتر است، سپس کسانی که با آنها بودند، مسلمان شدند و 

 . ٢اسالمشان نیکو شد

از او پرسید: درباره چیزی به من خبر ده که برای الله نیست، چیزی که در نزد و یک نفر یهودی 

گاهی ندارد؟ علی هم به او جواب داد، آنگاه آن   الله وجود ندارد و چیزی که الله تعالی بدان آ

 .٣یهودی مسلمان شد

مو و افشون  ی قرارگاه زمین و شباهت فرزند به عموهایش، و اینکه یکی دیگر از او پرسید: درباره

دنیا، آخرت   آسمان، دنیا به  چرا آسمان به  ای هستند؟ به من خبر بده و بگو که (انگشت) و رگ از چه نطفه

دینار نام نهاد شده است؟ و چرا به فرس   درهم و دینار به  حواء، درهم به  آدم، حواء به  آخرت، آدم به  به

ی اینها به او  ی جمله گویند: حر؟ حضرت امیر درباره گویند: عد و به االغ  گویند: اجد، به قاطر  می

 .٤جواب داد، آنگاه آن یهودی بر دست او مسلمان شد و همراه وی شد تا اینکه در جنگ صفین کشته شد

ای را که در راهشان به سوی صفین از  این خاطر مسلمان شد چون علی نام چشمه  و دیگری به 

اولین کسی بود که شهید شد. حضرت علی پیاده شد و در  آن نوشیده بودند، به او گفت، پس او

                                           
 ). ۱۰/۶: (البحار)، ۱۴۸: (الخصال -١

 ). ۱۰/۷( ) بحار۴۶۵حضال ( -٢

) ۱۷۳) أمالی طوسی: (۵۳، ۲۶، ۱۰/۱۱البحار: ( ۳۸)، صحیفه رضا: ۲۱۰: (عیون االخبار)، ۳۸۵توحید: ( -٣

 ). ۲/۲۰۷: (نور الثقلین) ۱۰۸) احتجاج: (۱۷۳: (الروضة) و ۱۷۸: (الفضائل

 ). ۱۰/۱۲، روایت اول از کتاب البحار: (علل الشرایع -٤
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حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود، گفت: انسان با کسی است که او را دوست دارد. این 

 .١راهب در روز قیامت با ماست و رفیق من در بهشت است

و یک نفر دیگر از او پرسید: اولین سخنی که خدا در شب معراج به پیامبرتان گفت و (با آن) 

پیش خدایش بازگشت، چه بود؟ و کدام پادشاه به پیامبر شما حمله کرد و مسلمان نشد؟! آن چهار 

ند، چه ای از آتش را برای آنها نمایان ساخت و آنها با پیامبر شما سخن گفت نفر که خازن جهنم، طبقه

 است؟!.   کسانی بودند؟! و کدام قسمت منبر پیامبر شما از بهشت آمده

ها را به او داد، پس او مسلمان شد و گفت: شهادت  ی این سؤال حضرت علی جواب همه

 .٢باشی می  ی رسول خدا دهم که تو دانشمند این امت و خلیفه می

رت علی به او جواب داد، پس او و یک یهودی دیگر از او پرسید: الله تعالی کجاست؟ حض 

اند،  ی کسانی که مقام پیامبرت را تصاحب کرده دهم که تو از همه مسلمان شد و گفت: شهادت می

 . ٣باشی تر می سزاوارتر و الیق

  بودند و به موسی پیامبر ایمان داشتند، و پیش رسول خدا  و دو یهودی دیگر که دوست پیامبر

 تو خلیفه هستی، ما صفت تو را در آمده و احادیثی از او شنی
ً
ده بودند، نزد علی آمدند و گفتند: واقعا

اند که  خوانیم، پس چرا آن دو رفیق تو کاری کرده یابیم و آن را در کلیساهای خودمان می کتابمان می

و تأخیر انداختند   تو اینک در اینجا بنشینی (و خلیفه نشوی)؟ گفت: خود جلو افتادند و دیگران را به

 . ٤حسابشان با الله تعالی است

افتاد،  : در این روایت دلیلی بر این وجود دارد که اگر خالفت شیخین، به تأخیر میگویم می

 بود.  صحیح می

گویید: الله تعالی دارای جنتی است که پهنای آن  و آن اسقف و کشیش نجرانی از وی پرسید: شما می

ش جهنم و غیر آن کجا خواهند بود؟ حضرت علی در این باره ها و زمین است، پس آت ی آسمان به اندازه

کنم به اینکه هیچ معبودی جز الله  به او جواب داد. پس اسقف گفت: دستت را دراز کن! من اعتراف می

 . ٥باشی می او در زمین و وصی پیامبر هتعالی وجود ندارد، و اینکه محمد فرستاده اوست و تو خلیف

                                           
 . ۱۵۵أمالی صدوق:  -١

 ). ۱۰/۲۴)، البحار: (۵۳: (النعمانیغیبة  -٢

 ). ۴۰/۲۴۹) (۳/۳۰۹) بحار: (۵/۲۶۰، نور الثقلین: (۹۵إرشاد:  -٣

 ). ۱۰/۲۰) (۳/۳۲۶: (البحار) ۲/۸۱: (نور الثقلین -٤

 ). ۱۰/۵۸: (البحار)، ۱۴۵: (الروضة) ۳۰۲فضائل: ( -٥
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شود، تفسیر و معنی کرد،  می  کلمه ناقوس را هنگامی که زدهو دیگری چون حضرت علی 

 . ١مسلمان شد

اند؛ آن جماعت روایت  اند، از این اسالم نصیبی داشته حتی کسانی از آنها که بر سر کفر مرده

داشت، اما ایشان فوت کردند و مسلمان  شدت علی را دوست می  اند که: یک نفر یهودی، به کرده

 .٣، و...٢تعالی فرمود: در بهشت من که جایی ندارد، اما ای آتش او را عذاب مده نشدند. آنگاه الله

این باب زیاد و فراوان هستند، اما آنچه که ما آوردیم، جهت اعالم مقصود   مربوط به  روایات

سال طول  ٢٣در مدت دعوتش که  اند بگویند: پیامبر که آن قوم خواسته باشد، و آن این کافی می

 وانست از میان آن کسانی خارج شود که الله تعالی درباره آنها فرموده است: کشید، نت

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 ].۱۴۲: ه[البقر ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

 .»بر شما گواه باشد بر مردم گواه باشید و پیامبررو قرار داد تا  و بدینسان شما را امتی میانه«
 و فرموده است:

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل
 ِ ِ ٱب  . ]۱۱۰عمران:  [آل ﴾�َّ

دهید و از بدی باز  زیرا دستور به نیکی میشما بهترین امتی بودید که برای مردم خارج شدید، «

 .»آورید دارید، و به الله تعالی ایمان می می
 و فرموده است:

ْ يُرِ�ُدوٓ  �ن﴿ ن ا
َ
ۚ ٱ َبَك َحسۡ  فَإِنَّ  َدُعوكَ َ�ۡ  أ ُ ِيٓ ٱ ُهوَ  �َّ يََّدكَ  �َّ

َ
ِ بَِنۡ�ِ  � ِ  ۦه ۡ ٱَو�  ٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

لََّف 
َ
نَفقۡ  لَوۡ  قُلُو�ِهِمۚۡ  َ�ۡ�َ  َو�

َ
 ٱ ِ�  َما َت أ

َ
ٓ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ا لَّفۡ  مَّ

َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  َت � َّ� 

لََّف 
َ
 . ]۶۳-۶۲[األنفال:  ﴾٦٣ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ۥإِنَّهُ  َنُهمۚۡ بَيۡ  �

 و فرموده است:

ِينَ ٱوَ  ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا  َهُدوا

                                           
 ). ۸۷امالی صدوق: ( -١

 ). ۳۹/۲۵۸: (البحار) ۲/۳: (مناقبـال -٢

 ) نگاه کنید. ۴۳۲-۲/۱۱۸: (إثبات الهداةرای اطالع بیشتر به ب -٣
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ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ 
ُ
ْ  مِنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َحامِ رۡ ۡ�

َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بِبَعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 

ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ   .]۷۵-۷۴[األنفال:  ﴾٧٥ َعلِيُم

و آنهای که ایمان آوردند، و هجرت نمودند، و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری «

ای است. و  اند، برای آنها، آمرزش (و رحمت خدا) و روزی شایسته نمودند، آنان مؤمنان حقیقی

 ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند، از شما هستند؛ و خویشاوند 
ً
کسانی که بعدا

نسبت به یکدیگر، در احکامی که الله تعالی مقرر داشته، (از دیگران) سزاوارترند، خداوند به همه 

 .»چیز دانا است
 و فرموده است:

ٰ ٱوَ  ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لَِك َ�

  ].۱۰۰: بة[التو ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ

از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، الله تعالی از و پیشگامان نخستین «

هایی برای آنها آماده ساخته است که در  آنها راضی شد و آنها از او، راضی شدند و (الله تعالی) باغ

مانند این است آن رستگاری  زیر آنها جویبارهایی روان هستند، آنها برای همیشه در آنها باقی می

 .»زرگب
 و فرموده است:

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ُُهمۡ  ٢٠ �ُِزونَ َفا ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡ�َ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ ٰ  نٖ َ� َُّهمۡ  ٖت وََج�َّ  �ِيَها ل

قِيمٌ  نَعِيمٞ  ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٢١ مُّ بًَد�ۚ  �ِيَها
َ
َ ٱ إِنَّ  � جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
 ]. ۲۲-۲۰: بة[التو﴾ ٢٢ َعِظيمٞ  رٌ أ

هایشان جهاد کردند،  ها و جان کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند، و در راه الله تعالی با مال«

بیشتر و بزرگتری برخوردار هستند و اینانند رستگاران پروردگارشان به  هآنها در نزد الله تعالی از درج

هایی همیشگی برای آنها در آنها وجود دارد، به آنها  هایی که نعمت رحمت و رضایت و بهشت

مانند، براستی که الله تعالی، در نزد خودش، دارای  دهد. برای همیشه در آن باقی می خوشخبری می

 .»پاداش عظیمی است
 فرموده است: و

ِينَ ٱ﴿ ْ سۡ ٱ �َّ ِ  َتَجابُوا ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسولِ ٱوَ  ِ�َّ َصاَ�ُهمُ  َما
َ
ۚ َقرۡ لۡ ٱ أ ِينَ  ُح حۡ  لِ�َّ

َ
ْ أ  ُهمۡ ِمنۡ  َسُنوا

َقوۡ ٱوَ  َّ� ْ جۡ  ا
َ
ِينَ ٱ ١٧٢ َعِظيمٌ  رٌ أ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا
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ْ  انٗ إِيَ�ٰ  فََزاَدُهمۡ  ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ ْ ٱفَ  ١٧٣ َو�ِيُل ل ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  نَقلَُبوا  لَّمۡ  لٖ َوفَۡض  �َّ
ْ ٱوَ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ َسسۡ َ�مۡ  َبُعوا ٰ رِۡض  �َّ ِۗ ٱ نَ َ� ُ ٱوَ  �َّ  ].۱۷۴-۱۷۲عمران:  [آل﴾ ١٧٤ َعِظي�ٍ  لٍ فَۡض  ذُو �َّ

را، پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید، اجابت کردند؛ برای آنها که دعوت خدا و پیامبر «

کسانی از آنها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند، پاداش بزرگی است. اینها کسانی بودند که 

اند، از آنها ترسید! اما این سخن بر  (بعضی از) مردم به آنها گفتند: مردم برای شما اجتماع کرده

فتند خدا ما را کافی است، و او بهترین حامی ماست، به همین جهت آنها (از ایمانشان افزود، و گ

این میدان) با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید؛ و از 

 .»رضای خدا پیروی کردند؛ و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است
 و فرموده است: 

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ  ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�

ٰ �َّوۡ ٱ � َرٮ خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ َ�َ 

اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
غۡ  ُهمِمنۡ  جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ  ًراَوأ   ].۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ �َعِظيَم

خداست، و کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدید، و در میان  همحمد فرستاد«

بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای  خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجده می

ن است؛ این توصیف آنان در تورات، و آنها در صورتشان از اثر سجده نمایا هطلبند، نشان او را می

های خود را خارج ساخته، و به تقویت آن  توصیف آنان در انجیل است. همانند زراعتی که جوانه

دارد. این برای آن  پرداخته، تا محکم شده، و بر پای خود ایستاده است. و زارعان را به شگفتی وا می

آنها را که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام  است که کافران را به خشم آورد! (ولی) کسانی از

 .»آمرزش و اجر عظیمی داده است هاند، خداوند وعد داده
 و دیگر آیاتی که آنها را در مقدمه این باب ذکر کردیم. 

توز خارج  گران کینه گوئیم: از میان این اصحاب فقط باندهایی از منافقان و مجرمان و توطئه می

شدند، زیرا همین که آنها را ترک گفت، به عقب برگشتند،و شکست و ناکامی صاحب رسالت را 

 اعالن کردند!!. 

انی را قانع توانست در لحظات کوتاهی کس دهند که علی در حالی که این قوم به ما نشان می

 آنها فرموده است: هکند که الله تعالی دربار
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ٰ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�  ُهودُ ۡ�َ ٱ َعنَك  َ�ٰ تَرۡ  َولَن﴿   ].۱۲۰: ة[البقر ﴾ۡ◌ ِملََّتُهم تَتَّبِعَ  َح�َّ

 .»و یهود و مسیحیان هرگز از تو راضی نخواهند شد تا زمانی که از دین و آئین آنها پیروی کنی«
 و فرموده است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ِ�َا

َ
ٓ أ  َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َُّهم  ].۵۱: ة[المائد ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول

خود) انتخاب نکنید! آنها  گاه اید! یهود و نصاری را ولی (و دوست و تکیه ای کسانی که ایمان آورده«

 .»اولیای یکدیگر هستند، و کسانی که از شما با آنان دوستی کند، از آنها هستند
 و فرموده است:

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت ﴿ ۚ َمغۡ  �َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
ْ  ِديهِمۡ � ْۘ  بَِما َولُعُِنوا  ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا

ٓ  َف َكيۡ  يُنفِقُ  ۚ �ََشا ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولََ�ِ�َدنَّ  ُء ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  �ۚ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  رَّ

لۡ 
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو� ٓ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا وۡ  ُ�ََّما

َ
ْ أ طۡ  ِب َحرۡ ّلِلۡ  �نَارٗ  قَُدوا

َ
َهاأ

َ
 َفأ

ۚ ٱ ُ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  �َّ
َ
ُ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  ]. ۶۴: ة[المائد ﴾٦٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل

هایشان بسته باد! و بخاطر این سخن از  و یهود گفتند: دست خدا (با زنجیر) بسته است، دست«

بخشد،  رحمت (الهی) دور شوند! بلکه هر دو دست (قدرت) او، گشاده است، هر گونه بخواهد می

افزاید. و  ین آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده؛ بر طغیان و کفر بسیاری از آنها میولی ا

ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افگندیم، هر زمان آتش جنگی افروختند؛ خداوند 

 .»کنند، و خداوند، مفسدان را دوست ندارد آن را خاموش ساخت، و برای فساد در زمین تالش می
 و فرموده است: 

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿
َ
ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �َّاِس ٱ أ ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ�  َ�ۡ

َ
ْ أ  ].۸۲: ة[المائد ﴾ۖ◌ ُ�وا

 دشمن«
ً
 .»ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهی یافت مسلما

 و الله تعالی فرموده است: 

ِ ٱ نُ �ۡ ٱ رٌ ُعَز�ۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت ﴿ ۡ ٱ َرى�ََّ�ٰ ٱ َوقَالَِت  �َّ ِۖ ٱ نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل َّ�  ٰ فۡ  لُُهمقَوۡ  لَِك َ�
َ
ٰ بِأ  هِِهۡمۖ َ�

ِينَ ٱ َل قَوۡ  ونَ  ُٔ ِ� يَُ�ٰ  َّ�  ْ ۚ َ�بۡ  ِمن َ�َفُروا ٰ  ُل ۖ ٱ تَلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�
َ
  ].۳۰: بة[التو ﴾٣٠ فَُكونَ يُؤۡ  �

مسیح پسر خداست! این سخنی است که با  یهود گفتند: عزیر پسر خداست! و نصاری گفتند:«

گویند، که همانند گفتار کافران پیشین است خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف  زبان خود می

 .»یابند می
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گویند: همین که حضرت علی نام اولین درخت روئیده بر زمین را به آنها گفت یا  آنها به ما می

اد، یا به علت نامگذاری قاطر به عد و االغ به حر اشاره کرد، آنها درباره یک و دو و... به آنها جواب د

 مسمان شدند!!. 

بیان انبیاء و مالئکه و جامدات و حیوانات و نباتات و سائر مخلوقاتی که والیت علی بن ابی 
 د!ان طالب را انکار کرده

اگر نگویم بیشتر و اکثریت قبل از اینکه به این باب خاتمه دهم، دوست دارم به حقیقتی اشاره کنم، که 

که این فقط صحابه نیستند که  دانند، حقیقت عبارت است از این مردم، بسیاری از مردم آن را نمی

ای از  اند، بلکه دیگرانی هم در آنجا هستند که عده را انکار کردند، یا بدان اقرار نکرده  امامت علی

ها که به تبیین این دیگران یا این موجودات و  روایت باشند. و اینک این آنها انسان و جزو جانداران نمی

معتقد هستم خواننده پس از قرائت   ای نیستند که شود که خالی از شگفتی پردازد، تقدیم شما می اشیاء می

ها مالحظه خواهد  ی مطالب پیش گفته، به اطالع یافتن از آنها نیاز دارد، و نیز در میان این روایت همه

  اند. ی از اینها بعد از اینکه والیت علی بر آنها عرضه شده است، آن را قبول کردهکرد که مخلوقات

اند که والیت علی بر آدم عرضه شد، اما او از سر  است، آنها گمان برده  از جمله اینان: آدم

هایش او را بیرون انداخت. و چون از حسادتش به  حسادت آن را انکار کرد، در نتیجه بهشت با برگ

حق این پنج تن یعنی محمد، علی، فاطمه،   اه الله تعالی توبه کرد و به والیت اقرار کرد، و بهدرگ

 . ١دعا کرد، الله تعالی او را بخشید! -آنها باد  هدرود و سالم خدا بر هم -حسن و حسین 

بر  و در روایتی: با چشم حسادت به آنها نگاه کرد و آرزوی مقام و منزلت آنها را کرد، پس شیطان

مسلط شد، چون با چشم  ‘ او مسلط شد تا اینکه از آن درخت ممنوعه خورد. و شیطان بر حواء

حسادت به فاطمه نگاه کرده بود، تا اینکه مثل آدم از آن درخت خورد. لذا الله تعالی آنها را از 

 . ٢بهشتش بیرون راند و آنها را به زمین فرود آورد

گفت: الله تعالی والیت   اند که علی آنها روایت کردهاست؛ چه   ی آنها یونس و از جمله

آن   ای آن را انکار کردند.. یونس ای به آن اقرار و عده ها و زمین عرضه کرد، عده مرا بر اهل آسمان

  .٣را انکار کرد، در نتیجه خداوند او را در شکم آن نهنگ زندانی کرد تا اینکه باالخره به آن اعتراف کرد

                                           
 ). ۱۱/۱۸۷: (البحار) ۱/۸۷: (البرهان) ۱/۶۰عیاشی: ( -١

 ). ۲۶/۲۷۳: (البحار)، ۱۷۰: (عیون األخبار -٢

 ). ۲۶/۳۳۳: (البحار) ۱/۲۶۴) تفسیر فرات: (۱۴/۳۹۱: (البحار) ۲۲: (البصائر -٣
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عمر بر زین العابدین وارد شد و گفت: ای پسر حسین! این تو هستی که  روایتی: عبدالله بنو در 

آن نهنگ دید، فقط به این دلیل بود که والیت پدر بزرگم علی را  هگویی آزاری که یونس از ناحی می

 قبول نکرد؟!.

این رابطه به  گویی دلیل و برهانی در گفت: آری، مادرت به عزایت بنشیند. گفت: اگر راست می

ای چشم خود و چشم من را ببندند. پس دستور داد که بعد  من نشان بده! آنگاه دستور داد که با پارچه

هایمان را باز کنیم. ناگهان دیدم که ما بر روی ساحل دریایی هستیم که امواجش به  از ساعتی چشم

بخدا اتفاقی برای من رفتند. پس ابن عمر گفت: خون من بر گردن توست، شما را  هر سوی می

گویی آن را به من نشان بده! سپس گفت: ای نهنگ! (گوید) آن  نیفتد. پس گفت: بیا و اگر راست می

گفت: در خدمتم در خدمتم ای  نهنگ سرش را از دریا همانند کوه بزرگی در آورد، در حالی که می

ن نهنگ یونس هستم. ولی خدا! آنگاه زین العابدین گفت: تو چه کسی هستی؟ گفت: قربان! م

گفت: جریان را برای ما تعریف کن! گفت: قربان! الله تعالی هر پیامبری را از آدم تا خاتم و جد شما 

 والیت شما اهل بیت را بر آنها عرضه کرده است. هر پیامبری که   یعنی محمد
ً
که فرستاده، حتما

ن خودداری کرد، همچون آدم دچار آن را قبول کرد، سالم مانده و نجات یافت، و هر کس از قبول آ

دچار آتش شد، چون   دچار غرق و طوفان شد، چون ابراهیم  معصیت شد و همچون نوح

دچار اشتباه شد،   دچار بالء شد و چون داود  در چاه انداخته شد، چون ایوب  یوسف

ت امیر المؤمنین را مبعوث کرد، پس به او وحی کرد: ای یونس! والی  تا اینکه الله تعالی یونس

آیند را بپذیر! گفت: چگونه والیت کسی را بپذیرم که او را  علی و ائمه راشدین که از پشت او می

شناسم؟ و با عصبانیت رفت. آنگاه الله تعالی به من وحی کرد که یونس را ببلع، اما  ام و نمی ندیده

اد در شکم من باقی ماند و همراه با استخوانی از او را له مکن و مشکن! و بدین ترتیب یونس چهل بامد

داد: هیچ خدایی جز تو وجود ندارد، پاک و  کرد و ندا در می های سه گانه گردش می من در ظلمت

ظالمان بودم و هم اینک والیت علی بن ابی طالب و ائمه راشدین از  همنزهی تو خدایا! من از جمل

آورد، پروردگارم به من دستور داد و من او را بر فرزندان وی را پذیرفتم. و چون به والیت شما ایمان 

  .١ات برگرد! و آب آرام شد روی ساحل دریا پرتاب کردم. آنگاه زین العابدین گفت: ای نهنگ! به آشیانه

ها را بر اهل شهرها عرضه کرد، که فقط  اند که گفت: الله تعالی والیت و از صادق روایت کرده

 اهل کوفه آن را پذیرفتند.

                                           
 ). ۶۵/۲۱۸) (۱۴/۴۰۱: (البحار) ۹۲) دالئل امامت: (۴/۳۷: (البرهان) ۴/۱۳۸: (مناقبـال -١
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 . ١مانند اهل کوفه آن را قبول نکردند  روایتی: کسی به و در

روایت است که گفت: الله تعالی امانت و والیت مرا بر پرندگان عرضه کرد، اولین   و از علی

ای که  های چکاوک بودند و اولین پرنده ای که از میان آنها ایمان آورد، بازهای سفید و مرغ پرنده

سیمرغ بودند که الله تعالی در میان پرندگان این دو پرنده را لعنت کرد. والیت مرا انکار کرد، جغد و 

تواند بعلت خشم پرندگان از او، در روز ظاهر شود، و سیمرغ هم در دریاها  گونه که جغد نمی بدین

ها عرضه کرد، پس هر قسمتی که به  فرو رفت و دیگر دیده نشد و الله تعالی امانت مرا بر زمین

های شیرینی برای آن قرار داد و  ن آورد، آن را پاک و پاکیزه قرار داد، و گیاهان و میوهوالیت من ایما

ای که امامت مرا انکار کرد و والیت مرا قبول  آب آن را صاف و گوارا قرار داد. و هر بخش و ناحیه

دارای خار  (گیاهی که هآن را خفج هزار کرد، گیاهان آنجا را تلخ قرار داد و میو ننمود، آن را شوره

 . ٢است) و حنظل (هندوانه ابو جهل) قرار داد و آب آن را شور ساخت

گویم: حتی آن جغد هم از اختالفات آن قوم در امان نمانده است، آنان  در راستای ذکر جغد می

اند که با علت مذکور برای اختفای آن در روز مخالف است. از صادق نقل است که  روایتی را آورده

کشته شد، با خود عهد کرد که   برد، اما هنگامی که حسین ها پناه می همواره به آبادی : جغد گفته

به آبادنی بر نگردد و فقط به اماکن خراب شده پناه ببرد. از همین روی است که او در روز همچنان 

رای رسد، همواره ب پوشاند؛ پس وقتی که شب فرا می دار است، تا اینکه شب آن را می غمگین و روزه

 . ٣شود کند تا که صبح می و فغان می  حسین ناله

به علی گفت: تو کسی هستی که الله تعالی در ابتدای نظام   و از باقر روایت است که پیامبر

آفرینش به تو احتجاج نمود، چه شبح آنها را آفرید و به آنها گفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟ 

ی من نیست؟ گفتند: آری. فرمود: آیا علی امیر مؤمنان  دهفرستا  گفتند: بله، گفت: آیا محمد

نیست؟ آنگاه بجز تعداد اندکی اکثریت خلق از سوی عناد و لجبازی و تکبر والیت تو را انکار 

 . ٤باشند کردند، و آن تعداد انگشت شمار، کمترین عدد هستند و اصحاب الیمین می

 امیر المؤمنین! سالم بر تو باد.  اند که شتری به علی گفت: ای شیعیان روایت کرده

                                           
 ). ۲۳/۲۸۱: (البحار) ۲۲: (البصائر -١

 ). ۲۷/۲۶۲: (البحار) ۴۶۴: (اإلقبال) و نیز نگاه شود: ۴/۲۴۵) (۳/۲۸۱: (البحار)، ۲/۱۴۱: (مناقبـال -٢

 ). ۴۵/۲۱۴، البحار (۳۱: باب کامل الزیارات -٣

 ). ۳۷/۳۱۱) (۲۶/۲۷۲: (البحار)، ۸: (الیقین) ۱۴۶امالی طوسی: ( -٤
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 .١ها! سالم بر تو باد و در روایتی: ای امیر المؤمنین! و ای بهترین خلیفه

و شیری گفت: ای امیر المؤمنین! و ای بهترین خلیفه! و ای وارث علم پیامبران! و ای جدا کننده 

 . ٢ی به من فشار آوردهام، از همین روی گرسنگ حق و باطل! هفت روز است که حیوانی شکار نکرده

اند که یک روز آب فرات باال آمد، مردم به حضرت علی پناه بردند، پس وی  شیعیان روایت کرده

عبرانی سخنی گفت: آنگاه فرات به  هآمد و بر فرات ایستاد، مردم هم ایستادند و نگاه کردند. با لهج

چوبی که  هاندازه یک ذراع کاهش یافت، علی گفت: آیا کافی است؟! گفتند: کمی بیشتر... با شاخ

بدست داشت، به آن زد، ناگهان ماری را دید که دهانش را باز کرده بود و گفت: ای امیر المؤمنین! 

 . ٣ی ما به استثنای اسبله و مار ماهی آن را قبول کردیم والیت تو بر ما عرضه شد، همه

هی از جنس گویی که مار ما یک روز در کوفه بود که یهود او را احاطه کردند، پس گفتند: تو می

ما جماعت یهود بود، پس از شکل انداخته شده است؟ علی به آنها گفت: آری، پس با دستش به 

زمین زد و چوبی را از آن برداشت و آن را دو تکه کرد، و با کالم خاصی بر آن سخن گفت و بر روی 

ند و با ها بر روی یکدیگر جمع شد آن تف کرد، پس آن را در فرات انداخت. ناگهان مار ماهی

ای از بنی اسرائیل بودیم، که والیت شما بر ما عرضه  صدایی بلند گفتند: ای امیر المؤمنین! ما طایفه

 . ٤شد، اما ما از قبول آن خودداری کردیم، در نتیجه الله تعالی ما را به مارماهی تبدیل نموده

ه ای جماعت اند که جبرئیل در میان حیوانات وحشی ندا در داد ک شیعیان روایت کرده

ها! الله تعالی محمد را فرا خواند و او جواب داد؛ بعد از او، علی بن ابی طالب را بر  وحشی

بندگانش گماشت و به شما دستور داد تا با او بیعت کنید. پس آنها گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، 

 . ٥جز گرگ که او انکار کرد

رمود: سالم بر تو ای امیر مؤمنان و خلیفه رب اند که مرغابی به حضرت علی ف آنان روایت کرده

 .٦ العالمین!

                                           
 ). ۲۳۶-۴۱/۲۳۱) (۴۰/۲۶۸: (البحار)، ۷۳: (الیقین) ۶۸: (الفضائل -١

 ). ۴۱/۲۳۳: (البحار) ۱۷۹: (الفضائل) ۴۰: (روضة) ۶۵: (الیقین -٢

 ). ۴۱/۲۳۷: (البحار) ۱۵۴: (الیقین -٣

 ). ۲۷/۲۷۱: (البحار) ۹۴: (مشارق األنوار) و نیز نگاه شود: ۴۱/۲۴۱: (البحار)، ۱۳۵: (الخرائج و الجرائح -٤

 ). ۴۱/۲۳۸: (البحار) ۱۵۶: (الیقین -٥

 ). ۴۱/۲۴۲: (البحار -٦
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برخاست، شتران   نبوت با یهود به مناظره هاند: وقتی حضرت علی دربار و همچنین روایت کرده

اش شهادت بدهید؟ آنگاه شترهای آنان و  و خلیفه  یهود فریاد زدند که: ای شترها! برای محمد

ند و گفتند: راست گفتی ای علی! محمد رسول خدا است، و هایشان لب به سخن گشود همه لباس

 که
ً
 . ١ی او هستی تو خلیفه  ای علی! واقعا

هایی که در پاهایشان بود را به  هایی که بر تن آنها بود و خف و در جایی دیگر: الله تعالی لباس

  لکه محمدگفت: دروغ گفتی ای دشمن خدا! ب ی خود می ی آنها به پوشنده همه  زبان آورد، که

 . ٢باشد پیامبر است و علی خلیفه او می

اند که شیری به یکی از یاران علی گفت: از طرف من به وصی محمد (علی) سالم  و روایت کرده

 . ٣برسان!

گفتند: الله تعالی والیت ما را بر آبها عرضه کرد، آن  ب اند که حسن و حسین و روایت کرده

ن و گوارا شد و آبی که والیت ما را انکار کرد، الله تعالی آن را تلخ آبی که والیت ما را پذیرفت، شیری

 . ٤و شور قرار داد

فرمود: الله تعالی والیت را بر مالیکه عرضه کرد، هر کس از آنها   اند که پیامبر و روایت کرده

 . ٥که آن را قبول کرد، از جمله مقربان او شد

ای بود که به آن (فطرس) گفته  را نپذیرفت، مالیکه ای که آن گوید: از جمله مالیکه و صادق می

 . ٦هایش را شکست شود. پس الله تعالی بال می

ها و زمین عرضه کرد، و آن دو، آن را  اند که الله تعالی والیت را بر آسمان و روایت کرده

ی  یفه. و او بر خورشید سالم کرد، و خورشید در جواب گفت: سالم بر تو ای برادر و خل٧پذیرفتند

 . ٨رسول خدا

                                           
 ). ۴۱/۲۴۴) (۱۰/۷۷: (البحار) ۱۲: (معانی األخبار -١

 ). ۲/۱۵۱: (إثبات الهداة -٢

 ). ۴۱/۲۴۶: (البحار) ۱۸۴: (إعالم الوری -٣

 ). ۴۳/۳۲۰: (البحار) ۶/۳۸۹کافی: ( -٤

 ). ۳۶/۲۳۵: (البحار) ۳۴: (عیون األخبار) ۱۴۶: (کمال الدین -٥

 ). ۲۶/۳۴۱: (البحار)، ۲۰: (البصائر -٦

 ). ۱۷/۱۳: (البحار -٧

 ). ۲۷۹-۳۵/۲۷۸: (البحار) ۲/۸۳: (إرشاد القلوب -٨
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عنوان   و سنگریزه در دستانش سخن گفت به اینکه: ال إله إال الله، محمد رسول الله، به الله به

، ٢. و نیز درخت١عنوان ولی راضی شدم  عنوان نبی و به علی بن ابی طالب به  پروردگار و به محمد به

در میان نخلستانی   همراه با علی  اند که پیامبر و خرما هم چنین کردند. چه ذکر کرده ٣صخره

اش است. و پس آن  زد، آنگاه خرمایی، خرمایی دیگر را صدا زد، این رسول خدا و این خلیفه قدم می

 . ٤نامگذاری شد »صیحانیه«درخت خرما 

 این االغ  و االغ هم به امامت وی شهادت داده ٥اند که قالیچه و چوب و نیز ذکر کرده
ً
اند. مثال

. نگین ٦باشد رسول خدا می هف است که شهادت داده به اینکه علی ولی خدا و خلیفکعب بن اشر

به علی فرمود: نگین سرخ رنگ را   است؛ چه پیامبر خدا  سرخ رنگ هم چنین شهادتی را سر داده

بعنوان انگشتر در دستت کن، زیرا آن نگین به وحدانیت الله تعالی اعتراف کرد، نبوت مرا هم تأیید 

 . ٧خلیفه بودن تو را تصدیق کرد و برای فرزندانت قایل به امامت شد نمود و

 آید که میان وصی (خلیفه) و امام فرقی وجود دارد.  از این روایت چنین بر می

ای را گرفت، تا  اند که علی خربزه است، چه روایت کرده  حتی خربزه هم این شهادت را پذیرفته

 است، به همین خاطر آن را دور انداخت و گفت، دور شو!  اش تلخ آن را بخورد، اما دید که مزه

فرمود: الله تعالی پیمان  ای بود؟ گفت: پیامبر گفته شد: ای امیر المؤمنین! این چه خربزه

دوستی ما را بر هر حیوان و گیاهی عرضه کرد؛ پس آنچه که آن را قبول کرد، شیرین و خوش طعم 

 . ٨و تلخ گشتشد و آنچه که آن را قبول نکرد، شور 

ها و درختان عرضه کرد،  و در روایتی: الله تعالی عشق و حب مرا بر سنگ، گل، دریاها، کوه

آنهایی که به حب من جواب دادند، شیرین و خوش طعم شدند و آنهایی که آن را رد کردند، تلخ و 

                                           
 ). ۱۷/۲۷۳: (البحار) ۱۷۸امالی طوسی: ( -١

 ). ۲/۱۵۱: (إثبات الهداة -٢

 ). ۲۳/۴۶: (البحار)، ۱۰۷: (الفضائل -٣

 ). ۱۷/۳۶۵: (البحار -٤

 ). ۲/۱۵۰: (إثبات الهداة) ۱۷/۳۰۴) البحار: (۳۳تفسیر عسکری: ( -٥

 ). ۲/۱۵۰: (إثبات الهداة) ۱۷/۳۰۶) البحار: (۳۶تفسیر عسکری: ( -٦

 ). ۱۹۷دة: () و نیز نگاه شود به عیون األخبار، العم۲۸۳-۲۷/۲۸۰، البحار (۶۴علل الشرایع:  -٧

 ). ۲۷/۲۸۰) البحار: (۶۴: (علل الشرایع -٨
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 . ١را نپذیرفته استکنم که این خربزه از آن دسته باشد که حب م شور و بد مزه گردیدند، و من فکر می

ها و اهل زمین اعم از جن و انس و میوه  ما را بر اهل آسمان  و در روایتی دیگر: الله تعالی والیت

و غیره عرضه کرد، آنهایی که آن را قبول کردند، پاک و پاکیزه و شیرین شدند و آنهایی که آن را رد 

 . ٢کردند، کثیف و پست و بو گندیده و متعفن شدند

کنند،  ر این، بر این باورند که حیوانات به کسانی که اهل بیت را دوست ندارند، حمله میعالوه ب

 این یک سگ ذمی است که دو تن از صحابه را گزیده است و آنها از دست آن به پیامبر
ً
  مثال

شکایت کردند. پیامبر دستور به کشتن آن سگ داد. آنگاه آن سگ گفت: ای رسول خدا! این جماعتی 

دارند و اگر این گونه  کر کردی، منافق و ناصبی هستند، پسر عمویت علی را مبغوض میکه ذ

کردند و به او بد و  کردم، اما آنها در حالی آمدند که علی را انکار می بودند، من به آنها حمله نمی نمی

  .٣ار را کردمگفتند. لذا تعصب پدرانه و شجاعت و دلیری عربی مرا گرفت، و من با آنها این ک بیراه می

گوید:  دهد که کاری انجام دهد، آنگاه آن آهو می و این آهویی است که صادق به او دستور می

 . ٤اگر این کار را انجام ندهم، از والیت شما اهل بیت بری هستم

ام  از بردن او با خود در کشتی، امتناع کرد، آنگاه گفت: به تو قول داده  و این عقربی است که نوح

 . ٥گوید: سالم بر محمد و آل محمد و سالم بر نوح در هر دو جهان که کسی را نیش نزنم که می

نیاز  گوئی بی کنیم، مطالب پیش گفته ما را از تطویل و زیاده دامنه بحث را بر شما طوالنی نمی

 سازد.  می

بینید، که معتقدند پیامبرانی که ما آنها را ذکر کردیم، و بیش از یکصد  این گونه شیعیان را می آری،

از میان بزرگترین امتی که الله تعالی آنان را برای خاتم پیامبرانش برگزیده است،   هزار صحابی

های اهل ذمه  والیت علی را انکار کرده، در حالی که عقیده دارند که االغ کعب بن اشرف و حتی سگ

 اند!!. و به والیت آنها اقرار کرده  اند و به فضل و برجستگی اهل بیت دچار شجاعت عربی شده

 ي این باب  خالصه

                                           
 ). ۲۷/۲۸۲: (البحار) ۲۰۵: (مصطفیـبشارة ال -١

 ). ۲۷/۲۸۳: (البحار) ۲۴۹: (االختصاص -٢

 ). ۴۱/۲۴۷: (البحار) ۳۷: (الروضة -٣

 ). ۴۷/۸۶: (البحار) ۱۰۰: (البصائر -٤

 ). ۱۱/۳۴۲: (البحار -٥
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خواهد آن را از  ی گرامی! بدون شک اطالع یافتی سیمایی که شیعه دست از جان شسته می خواننده

 با واقعیت مغایرت دارد، چه الله تعالی همان ذاتی است که 
ً
آن نسل آسمانی ارائه دهد، کامال

خت، بلکه و آنها بزرگترین پیامبر خود را به میان این نسل فرستاد، و آن پیامبر قرآن و سنت را به آنها آمو

 های بعدی برسانند، همانگونه که الله تعالی فرموده: را تزکیه و پاک سازی کرد تا این علم را به نسل

ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  �َّ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُمُهمُ َوُ�َعّلِ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  بِ�ٍ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا  ﴾١٦٤ مُّ
  ].۱۶۴عمران:  [آل

خداوند بر مؤمنان منت نهاد، هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت، که آیات «

و البته پیش از آن در گمراهی  او را بر آنها بخواند، و آنها را پاک کند، و کتاب و حکمت بیاموزد،

 .»آشکاری بودند
 و فرمود: 

ِيٱ ُهوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ َضَ�ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  مِن َ�نُوا  ].۲: الجمعة[ ﴾٢ مُّ

سوادان، رسولی را از جنس آنها فرستاد که آیات خداوند را بر  او همان ذاتی است که در میان بی«

 در  سازد و کتاب و حکمت را به آنها می خوانند و آنها را پاک می آنها می
ً
آموزد و اگر چه آنها قبال

 .»گمراهی عمیقی بودند
هایی داده که در زیر  ی بهشت این نسل آرمانی وعده و نیز برای شما روشن شده که الله تعالی به

ی الله  مانند و در این درباره فرموده آنها جویبارهایی روان هستند و برای همیشه در آنها باقی می

 تعالی است:

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
 ]. ۱۰۰: بة[التو ﴾نَصارِ ۡ�

 .»مهاجرین و انصارو پیشگامان نخستین از «
 پس در آیه بعد از آن فرموده است: 

نۡ ﴿  ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
َ
هۡ  َومِنۡ  فُِقوَنۖ ُمَ�ٰ  َراِب عۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ لِ أ  ]. ۱۰۱: بة[التو ﴾َمِدينَةِ ل

 .»و از اعرابی که دور وبر شما هستند منافقانی وجود دارند و از اهل مدینه«
 در اول این باب به آن اشاره نمودیم، الله تعالی مهاجرین و انصار را 

ً
بنابراین همانگونه که قبال

 غیر از منافقان قرار داده است. 
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بود،  ی بزرگوار اگر نصی (بر امامت علی) می برای شما روشن شد که این صحابه  که همچنان

گفت: جماعتی که با ابوبکر و  انش میبه دشمن  کردند، بلکه حضرت علی هرگز آن را کتمان نمی

اند، لذا هیچ حاضری حق انتخاب و  با من بیعت کرده  عمر و عثمان بیعت کردند، بر همان اساس

گزینش و هیچ غایبی حق رد کردن را ندارد، زیرا شورا مخصوص مهاجرین و انصار است، اگر آنها 

ه خشنودی الله تعالی است، پس اگر یک بر سر شخصی جمع شدند و او را امام نام نهادند، این مای

نفر با طعنه یا بدعتی از فرمان آنها خارج شود، آنها او را به چیزی که از آن خارج شده باز 

قتل   گردانند، اگر خودداری کرد، او را بدین خاطر که از راه غیر مؤمنان پیروی کرده، به می

 وشود و) دوستش داشته است یم یکه (به دوزخ منته یو را به همان جهت  رسانند، و خداوند می

 . ١است یگاهی، و دوزخ چه بد جادسوزان یو با آن م دگردا یو به دوزخش داخل م دگردان یرهنمود م

های روزگار بوده و بسیاری  شود که آن نسل، بهترین نسل اینها روشن می هو بدین ترتیب، با هم

شود، فقط و فقط دروغ و تهمت و افترائی است که با کتاب الله  از چیزهایی که به آنها نسبت داده می

بر   نماید. همانگونه که با مدح و ثنای حضرت علی کند و آن را تکذیب می تعالی مخالفت می

 آنها راضی باد. هآن صحابه و ثنا و تعریف آنها از او، مخالف است. الله تعالی از هم

                                           
 ها از طریق شیعه ذکر شد.  در باب سوم، تخریج این روایت -١



 

 

 

 

 

 

 

 ي کتاب  خاتمه

اثنی عشری در خصوص امامت،   ی امامیه ی شیعه و بعد... شما را تا حدودی نسبت به عقیده

گاه کردیم؛ هرچند که هایی که با موضوع کتاب ما پیوند  ما از بیان بسیاری از نصوص و عبارت  آ

ن نصوص دیگری که به عقاید دیگری تعلق دارند و با امامت ایم چه رسد به آ داشتند، خودداری کرده

 باشند.  رابطه دارند و آن عبارت از سایر عبادات و معامالت می

ی اینها برای شما روشن شد که شیعه در راستای این عقیده که اساس و زیر بنای  همه  به  با توجه

 تند!. نظم و آشفته و پریشان هس دین امامیه است، تا چه اندازه بی

کنند و هر روایتی با دیگری  شما در باب اول دیدید که چگونه این نصوص یکدیگر را ساقط می

اند،  در تعارض است، و چگونه خود اهل بیت نسبت دادن چنین عقایدی را به خودشان، انکار کرده

 دهد.  ها یاری نمی ی تقیه این جماعت را برای رد کردن امثال این روایت و چگونه عقیده

گیری آنها در رابطه با قرآنی که ذکر و بیانی برای این اعتقاد در آن نیامده  پس دیدگاه و جهت

این   برای آن بیان داشتیم، که  است، برای شما معلوم و روشن شد! آن هم به رغم منزلت عظیمی که

دال بر امامت اصحاب و در رأس آنها شیخین (ابوبکر و عمر) آیات   باعث شد تا آنان اعالم دارند که

 اند. را حذف نموده س علی

با قرآن و   آور بودن آن دیدگاه و زشتی و دوری آن از حقیقت و مخالفتی که شما از شرم  همانا که

اند  غفلت انداخته  و خود را به  ی ذیل غافل مانده از آیه  چگونه  سنت دارد، اطالع یافتید و فهمیدید که

 اند. فرموده  خداوند  که

  که سامامت حضرت علی  های مربوط به هیچ کدام از روایت  ر باب سوم بیان داشتیم کهسپس د

روایات   رسد به  اند چه نقل گشته  باشند و از طرق شیعه ی اهل بیت می و ائمه  پیامبر  منسوب به
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شما   اینک وقت کافی را به  شیعیان را فرا خواندیم که  باشند و در این زمینه اهل سنت، صحیح نمی

 نمایید.  دهیم و هر وقت توانستید، دلیلی مخالف این ادعای ما را عرضه می

  ی شیعه در قرآن، سنت و اقوال ائمه ش بیاناتی در خصوص فضایل اصحاب  سپس کتاب را به

با  - گمان شیعه  به -  در خصوص اصحاب که  ی شیعه ایجاد توفیق میان اینها و عقیده  پایان دادیم که

است، غیر ممکن و   نص گذاشته س بر امامت علی  باشند که  مخالفت نموده  مبروصیت پیا

 باشد. محال می

ی اهل بیت با معتقدات اهل بیت  ائمه  ی منتسبین به در واقع عقیده  و برای شما روشن شد که

اهل سنت و جماعت بدان اعتقاد   مخالفت دارد، زیرا معتقدات اهل بیت همان چیزی است که

 باشد. هماهنگ و موافق می  تأویالتی با قرآن و سنت پیامبر  گونه کامال و بدون هیچ  که دارند

تعلق داشت، همانا در این   این موضوع گسترده  به  در هر حال، این مشتی از خرواری بود که

م کر  به  خداوند  تنهایی و بدون یاری گرفتن از احدی جز خدای متعال تالش نمودیم که  راستا به

های  به سراغ بعضی از کتاب  هایی را در ما برانگیخت که و فضل خود کار را بر ما آسان نمود و انگیزه

ی ما را برای بیان روشن و آشکاری در خصوص این  این اطالع، عالقه  در دسترس این قوم برویم، که

ضیه قبل و بعد از هر این ق  امر، بمنظور احقاق حق و کسب پاداش از (الله تعالی)، افزایش داد. که

چیز عبارتست از طلب کردن حق به لحاظ معرفت و قصد و عمل و بدون تعصب و خواسته 

مؤمن است، هر جا که آن را  هشخصی و بدون انکار یا لجبازی و یک دندگی چه حکمت گمشد

حق به ما  عنوان  خواهیم که حق را به یافت، از دیگران به آن سزاوارتر است! لذا از خداوند متعال می

عنوان باطل به ما نشان دهد و دوری   نشان دهد و پیروی کردن از آن را نصیب ما سازد، و باطل را به

 کردن از آن را نصیب ما سازد، چه او توانای این کار و یاریگر و سرپرست آن است. 

جود دهم که هیچ معبودی جز تو و گویم و شهادت می پاک و منزهی تو خدایا! تو را ستایش می

کنم. و درود و سالم بر پیامبر ما حضرت  کنم و به سوی تو توبه می ندارد و از تو طلب آمرزش می

 و بر آل و اصحاب وی باد.   محمد

 »منيـوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العال«
 پایان ترجمه به فضِل الله تعالی

 حقیر ابو ماریه هتوسط این بند

٦/٢/٨٦ 



 

 

 

 

 

 

 

 قلم عالمه سبحانی  به» امامت در پرتو نصوص«ارزیابی کتاب 

 شیخ صالح بن عبدالله درویش یبرادر گرام

 بركاتهم عليكم ورمحة اهللا وسال
روزمندانه در ید و  پیباش یر و صالح و شادکامیخواهم که همواره در خیاز خداوند سبحان م

ت قرار یروشن بر راه هدا ید، خداوند شما را چراغییو اصالح جامعه تالش نماف ین حنیخدمت د

 د.یت فرمایت اوست، شما را هدایچه مورد رضارد و به آنیدهد و دستتان را بگ

امامت در پرتو «کتاب موسوم به  یعنیشما؛  ی هیش (دهم ماه شوال) هدیحدود ده روز پ

ینیرین شیسرزم یهیش خود گفتم: هدیدر آن موقع پافت نمودم، یرا با کمال احترام در» نصوص

 یبایدم که با خط زیز دیکه بسته را باز کردم قبل از هر چ یذ باشد، پس وقتین و لذیرید شیجات با

قه الله، ام یخ عالمه سبحانیاهداء به ش«شما نوشته شده بود: 
ّ
و به  یداشته باش یدوارم وقت کافیوف

 ».د....یآن بپرداز یو مطالعه یو منصفانه به بررس یخوب

اد خدا و ید را مالحظه کردم که با نام و یدات استاد سعد بن عبدالله حمییظ و تأیسپس تقر

اهل  یکه خداوند متعال برا یاز جمله امور«د شروع شده بود و سپس نوشته بود: یش و تمجیستا

 :دیفرمایگونه که مپسندد، تفرقه و اختالف است، همانیاسالم نم

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�َفرَّقُوا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  تَلَُفوا   ].۱۰۵عمران:  [آل ﴾ُت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ َءُهمُ َجا

روشن  یها پس از آن که نشانه ،دندید که پراکنده شدند و اختالف ورزینشو یو مانند کسان«

 .»است یشان را عذاب بزرگید، و ای(پروردگارشان) به آنان رس
 یرتمند باشد از اختالف متنفر است و براین خدا غید ی: هر کس که برایتا آنجا که نوشته بود

 ».دینمایدفع آن در حد توان تالش م
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ب یظ از دعوتگران به تقریش خود گفتم: صاحب تقریگرفتم و پیک ظ را به فال نیتقر یابتدا

فهرست کتاب پرداختم از  یکه به بررس ین رابطه نوشته شده؛ اما وقتیمذاهب است و کتاب هم در ا

ظ هم از رجال یتقر یسندهیدم که نوین فهمیقین به یزده شدم، بنابران کتاب شگفتیر سابق و عناویتعب

آن کتاب به کار برده که تفرقه افکن  ت موضعیر مذکور را به منظور تقویان آن است و تعبیتفرقه و حام

ن یرا ب ینه و دشمنیپاشد و آتش کیوحدت همه را از هم مجاد یا یبخش، و به حااست نه اتحاد

 کند.یرا نم یچ کاریه یت روابط برادریتقو یسازد؛ و برایور مش شعلهیش از پین بیمسلم

ن عنوان بود: یشتر جلب کرد ایفهرست کتاب توجه مرا ب یکه در وقت بررس ییزهایو از جمله چ

هود و نصارا یم و بزرگداشت یسنده تعظیزده شدم  که چگونه نورت ی، ح»هود و نصارای یعه برایم شیتعظ«

ان یهودی  طالب یبن اب ین علیی مسلم ان و امام همهیعیش یشوایکه پ یعه نسبت داده، در حالیرا به ش

ر به آنان نوشاند و پهلوانانشان یر و شمشیرا با ت ید و شراب ذلت و خواریدر هم کوب شانیهارا در درون قلعه

 کرد:یت شعر را زمزمه مین بیکه ا یقرار داشت، در حال یبرید که قبل از همه مرحب خیهالکت رسانرا به 

 أنا الّذي سمتني أمي حيدرة
 

 رضغام آجام وليث قسورة 
 

 ».ر هستندیش ید (همه به معنیث نامیدر و ضرغام و لیهستم که مادرم مرا ح یمن آن کس«

بر اعزام داشت، در واقع  افتخار بس یان خیهودیجنگ با  یاو را برا  رسول خدا ین وقتیهمچن

 فرمود:  امبرید که پیگرد  یب علینص یبزرگ

عطّ� الراية غداً رجًال �ب اهللا ورسوهل و�به اهللا ورسوهل يفتح ىلع يديه، كرار «
ُ
أل

خدا و رسول دهم که خدا و رسولش را دوست دارد، و  یم ین پرچم را به دست کسیفردا ا«. »غ� فرار

 .»کند یبرد و فرار نم یحمله م  گردد، پیوسته یب او مین قلعه نصیفتح ا یروزیهم او را دوست دارند، پ
 پرچم را از ین قرار داده که که گویخیر رسول خدا را به انتقاد و طعنه به شیاخ یسنده جملهینو

ً
ا قبال

 متهم شده بودند. یو بزدل ییو به ترسواند شکست خورده برگشته یگرفته بودند، ول  دست رسول خدا

ب م و یتعظ یقت ادعایمطالعه کنم و با حق یسپس به متن کتاب مراجعه کردم تا آن فصل را به خو

ن یان را از سرزمیهودیعه نبودند که یا مگر رجال شیان آشنا شوم، آیحیان و مسیهودیبزرگداشت 

ت و خوار یاسالم
ّ
ن و یقهرمانان فلسط یبا آن اقدام، الگو رون راندند؛ ویب یجنوب لبنان با ذل

سم متجاوز جز با یونیاد دادند که آزاد شدن از بند ذلت صهین حجاز شدند، و به همه یجوانان سرزم

 ست؟!.یات شهادت طلبانه ممکن نیدادن و عمل یقربان
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هود یاز  ین که جماعتیدم جز ایرا ند یزیکردم، آن فصل را خواندم چین موضوع فکر میبه ا

که در آخر   شان را اقناع کردهیو ا  اند؛ او هم به سؤاالتشان پاسخ داده دهیپرس یرا از امام عل ییهاسؤال

ها ن شد که آنیا  یجه پاسخ علیو نت» أشهدأن ال اله اال اهللا و....«رفتند و گفتند: یاسالم را پذ

 ن اسالم شدند.یهود را رها کردند و وارد دین ییآ

هود توسط یم یبر تعظ -هاباصرف نظر از صحت و عدم صحت آن  -اتیا آن روایاستاد بزرگوار! آ

هستند که با کالم  یعلم و دانش عل یل بر وسعت و گستردگیکه دلنیا ایکنند؟ یعه داللت میش

ن هم ادعا یا  ها را چنان اقناع کرد که اسالم را قبول کردند و بدان پناه آوردند؟مستدل و محکم آن

ن امت است، و اخبار یو داور ا ین قاضیو بهتر  علم رسول خدا یدروازه  یکه علست، چرا ین

 منبع موجود است. یهان باره در کتابیدر ا یاتیو روا

ن وارد شده یخیا در رابطه با شیاز اصحاب،  یکیات در رابطه با ین روایاگر ا  تو را به خدا سوگند!

کردند و پاسخ او یا عمر سؤال میها از ابوبکر ینصران ایهود یاز  یکه جمعکرد یبود، و اشاره م

هود و یم یسنده طرفداران آن صحابه را به تعظین نویا ایشد؛ آیها مکننده مان آوردن سؤالیموجب ا

 کرد؟!.یمتهم م ینصار

 غفلت!. ی، زهیانصافیب یزه

 که خداوند سبحان فرمود:حال آن

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َ�َ  َّ�
َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ ِدلُوا قۡ  ُهوَ  ِدلُوا

َ
ْ ٱوَ  َوٰىۖ لِلتَّقۡ  َرُب أ ۚ ٱ �َُّقوا َ  إِنَّ  �َّ

َ ٱ َّ�  ۢ   ].٨: ة[المائد ﴾َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ�

ژه ی(به و ید که دادگریکن ید. دادگرینکن یشان) دادگریشما را بر آن ندارد که (با ا ،یقوم یو دشمنانگ«

 .»است کترینزد یزگاریدشمنان) به پرهبا 
  یانات علیان در پرتو بیحیان و مسیهودیسنده درست باشد که اسالم آوردن ینو یپس اگر ادعا

هود و نصارا را یم قبل از همه یآن دو دسته است؛ پس قرآن کر یعه برایم و بزرگداشت شیل بر تعظیدل

که با شنیدن آیات قرآن نیف کرده به ایشان را توصیاز ا یجا که جمعم قرار داده است، آنیمورد تعظ

 د: یفرمایکه م  که مان آوردند، چنانیبالفاصله ا
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ْ لَيۡ ﴿ ٓ  ُسوا ۗ َسَوا هۡ  ّمِنۡ  ٗء
َ
ةٞ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ مَّ

ُ
ٓ  أ ٰ  لُونَ َ�تۡ  �َِمةٞ قَا ِ ٱ ِت َءاَ� َّ�  ٓ ۡ ٱ ءَ َءانَا  وَُهمۡ  لِ �َّ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ١١٣ ُجُدونَ �َسۡ  ِ ٱب   ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ْوَ�ٰٓ  ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  رُِعونَ َو�َُ�ٰ 

ُ
ٰ ٱ ِمنَ  �َِك َوأ  .]۱۱۴-۱۱۳عمران:  [آل ﴾١١٤ لِِح�َ ل�َّ

ند و در یاند و برحق) پابرجا خاسته یاز اهل کتاب (به دادگر یستند، گروهیکسان نیآنان همه «

به خدا و روز آنان خوانند.  یات خدا را میآ -اند  ستادهیکه به نماز ا یدر حال -از شب  یبخشهائ

دارند و در انجام  یخوانند و از کار زشت باز م یمیک مان دارند و (مردمان را) به کار نیز ایرستاخ

 .»آنان از زمره صالحانند همانارند، یگ یگر سبقت میکدیسته بر یسته و بایاعمال شا
م و یده قرآن را به تعظیح است انسان عاقل و فهمیا صحیآ  ! به من بگو کهینیبرادر د یا

 ف کرده:ین توصیها را چنن که آنیا یمتهم کند به بهانه یهود و نصاریبزرگداشت 

هۡ  ِمنۡ  �نَّ ﴿ 
َ
ِ  ِمنُ يُؤۡ  لََمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ٓ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 ِشعِ�َ َ�ٰ  ِهمۡ إَِ�ۡ  أ

 ِ ونَ �َشۡ  َ�  ِ�َّ ِ ٱ ِت َ�ٰ � َ�ُ ْوَ�ٰٓ  قَلِيً�ۚ  اَ�َمنٗ  �َّ
ُ
جۡ  لَُهمۡ  �َِك أ

َ
َ ٱ إِنَّ  َرّ�ِِهۡمۗ  ِعندَ  رُُهمۡ أ  َ�ِ�عُ  �َّ

  ].۱۹۹عمران:  [آل ﴾١٩٩ َسابِ ۡ�ِ ٱ

ده یاز اهل کتاب هستند که به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرد یبرخ«

فروشند. پاداش  یا) نمیز (دنیناچ یات خدا را به بهایمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده و آیاست، ا

 .»الحساب است عیگمان خداوند سریشان در نزد پروردگارشان (محفوظ) است. بیا
ن یشتر با مؤمنیهود و نصارا شده و گروه دّوم را به محّبت بین یخداوند متعال قائل به فرق ب

 د:یفرمایف نموده و میتوص

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿
َ
ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �َّاِس ٱ أ ْ  ّلِ�َّ ِينَ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا َّ�  َ�ۡ

َ
ْۖ أ قۡ  َوَ�َِجَدنَّ  ُ�وا

َ
 َرَ�ُهمأ

ةٗ  َودَّ ِي مَّ ْ  نَ لِّ�َّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا ْ قَالُوٓ  �َّ ٰ  َرىٰۚ نََ�ٰ  إِنَّا ا نَّ  لَِك َ�
َ
يِس�َ  ُهمۡ ِمنۡ  بِأ �َُّهمۡ  اَبا�ٗ َورُهۡ  قِّسِ

َ
 َ�  َو�

ونَ َتكۡ �َسۡ    ].۸۲: ة[المائد ﴾٨٢ِ�ُ

د که ید یان و مشرکانند، و خواهیهودیمؤمنان،  ین مردم برایتر د که دشمنید یغمبر!) خواهیپ ی(ا«

ن بدان خاطر است که در ینامند، ا یم یحیند که خود را مسیمؤمنان، کسان یمردم بران یتر مهربان

از  ن خود و خوف از خدا،یبا د یهستند که (به سبب آشنائ یشان و راهبانیان، کشیحیان مسیم

 .»ورزند یزنند و در برابر آن) تکّبر نم یدن حق سر باز نمیشن
 یهابا نشانه ییقت و آشنایکه جهت کشف حق دهدین فرمان میم به مشرکین قرآن کریهمچن

  د:یفرمایجا که مها سؤال کنند، آنهود و نصارا) مراجعه کنند و از آنیامبران به اهل کتاب (یپ
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﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  ِهۡمۖ إَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  لََك َ�بۡ  َناَسلۡ أ هۡ  ا

َ
 َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

 ].۷[األنبیاء:  ﴾٧لَُمونَ َ�عۡ 

م. از (اهل علم یا کرده یرا) وح ین آسمانیشان (دیم که بدیا ختهینگیرا برن یش از تو جز مردانیپ«

 .»)دیدان ین را نمید اگر ایبپرس یآسمان یان به کتابهایو) آشنا
شود، و هم یهود و نصارا می یدارد که هم شامل علما یامفهوم گسترده» اهل ذکر«ک بدون ش

ا دستور یهستند، اّما آ یهود و نصاریه یق آن بر حسب روند آیاز مصاد یکک یشان، و بدون شیر ایغ

 شان است؟!.یم ایتعظ یهود و نصارا به معنی یدادن به سؤال از علما

 دانند!.یان میداند و نه قاریدانم و  نه منجم مینه من م

 کعب األحبار منبع علم و دانش
اند، از کرده میهود و نصارا را تعظی -سندهیار نویو مع بر اساس ضابطه-از اصحاب  یدر واقع برخ

بزرگ اهل  یاز علما یکیاند: او منبع علم و ، که در رابطه با او گفتهیریجمله کعب بن ماتع حم

نه یمن به مدیاز   اسالم آورد، در خالفت عمر بن خطاب  قیکتاب است. در زمان ابوبکر صد

یاد میگرفتند و او هم قرآن و سّنت را از صحابه یاد میره از او دانش یکرد، اصحاب و غمهاجرت 

ان
ّ

اند که  ت کردهین از او روایاز تابع یافت، جمعیوفات   گرفت، و در خالفت عثمان بن عف

 ره نقل شده است.یو غ یح بخاریاز آن در صح یبخش

اسالم آورد و در روزگار   امبریعد از وفات پبود و ب یهودیفرمود: دانشمند عالمه،  یامام ذهب

 یهان شد؛ او از کتابیهمنش  امبرینه آمد، و با اصحاب پیمن به مدیاز   خالفت عمر

ره و ید: ابوهریفرمایجا که منمود.... تا آنیکرد و عجائب را حفظ میشان نقل میبرا یلیاسرائ

است، که موارد آن  یت صحابه از تابعیل روایاز قب نیاند، و ات کردهیه و ابن عباس از او روایمعاو

 اند.ت کردهیپسر زن کعب از او روا یریع حمیعمر و تب ین أسلم موالیاب است. همچنینادر و کم

ت یوسته نقل روایره به صورت مرسل و ناپیسار و غین از جمله عطاء بن یاز تابع یو جمع

 .١قرار دارد یو نسائ یابوداد و ترمذ یها ات در سننیاز آن روا یکیاند.  کرده

                                           
ات مربوط یاز روا یکه بعی از نقل تعدادث یسورة النمل ح ۳/۳۳۹ر :یر ابن کثیتفس و ۳/۴۸۹ر أعالم النبالء:یس -١

نقل ن امت یان ایبه مأهل کتاب ات از یگونه روا نین است که ایدرست ا یگفته: رأ مانیسلبا سبأ  هملک هقصبه 

ّمة،  یوهب، ف کعب وات یشده مانند روا
ُ
ب یب و غریعج یزهایشتر موبرط به چیکه بما نقاله إلی هذه األ

 از ساخته است.ین یتر از آن ما را ب حیصح یزهاینده است که خداوند متعال با چیمربوط به گذشته و آ
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کند.  یم ینه علم معرفیاو را به منبع و گنج» تذكرة احلفاظ«در کتاب » یذهب«که  ینیب یز میو ن

ن علت یلت بوده، به همیشان اهل علم و فضیاند که ا ن است که صحابه معتقد بودهیش ایو معنا

که او  نیره به خاطر ایکه صحابه و غ یشود: وقت یاند، اکنون سؤال مره از او علم آموختهیصحابه و غ

ات یلیر از اسرائیا غیگرفتند؟ آ یرا از او برم ییزهایگرفتند چه چ یاد میدانستند از او  یرا منبع دانش م

  یشده و دروغ برم فیتحر
ً
جز آن اسطوره و  -به فرض راست و درست بودنشان -گرفتند؟ قطعا

ث یک خود را از  ینیم دیکه همه تعال یا اّمتیدانست. آ ینم یگریز دیموهوم چ یها قصه
ّ

نفر محد

 ف شدهیح قرآن تحریبوده که به تصر ییها او کتاب ینیگاه علوم د هیمتظاهر به اسالم که تک یهودی

او، اما اگر دروغ گفته  یین به فرض راستگویشود؟! و ا یاند برگرفته باشد سعادتمند و خوشبخت م

 ست.یسه نیقابل مقا یزیست و با چباشد مشکل بزرگتر ا

ت یمطلع است که آن روا یکند به خوبیات کعب األحبار را مطالعه میکه روا یآن خوانند گرام

ک» دنیم  و دیتجس« یبر دو مسأله ح  یها را به عنوان آثار صحث آنیاز اهل حد ید شده که برخیتأ

 اند.ر کردهیقرار داده و مخالف را با آن تکف ید اسالمیعقا یربنایها را زاند و آنرفتهیپذ

 یامور از او درخواست فتوا م یدر مورد برخ یگاه  که عثمان بن عفان نیب ایعج 
ً
کرد. مثال

 ینهیگنج ین مالیا چنیکه جمع شده و زکات آن پرداخت شده، سؤال کرد که آ یدر مورد ثروت

شد که سرانجام با  ین او و ابوذر غفاریمشاجره بن امر موجب یر؟ و ایا خیاندوخته شده (کنز) است 

 .١افتیان ینقل مکان ابوذر به ربذه پا

 اسرائیلیات ناشربن منبه  وهب
کردند، بلکه مسلمانان بعد یافت میست که صحابه از آنان علم دریای ن یهودین یکعب األحبار اّول

ان یات در میلیکه در نشر اسرائ اندگر از افراد اهل کتاب مبتال شدهید یکیاز کعب األحبار با 

وهب بن منبه ن شخص یده است، ایت رسیسابق به نها یهااء و امتیخ انبیرامون تاریمسلمانان پ

 است. یمانی

اقوال  یلیاسرائ یهاا آمده، و از کتابیبه دن   گفته: وهب بن منبه در زمان خالفت عثمان یذهب

 .٢ف دانسته استیرا ضع ین رأیافته است، اما فالس ایهـ وفات ١١٤کرد، و در سال یاری را نقل میبس

                                           
 رهیوغ ۳۴۹/  ۲مروج الذهب:  - ١

 .۳۵۳ـ  ۴/۳۵۲زان االعتدال:یم - ٢
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از  یادیهـ متولد شده و مقدار ز٣٤من بود و در سال یگفته: او عالم اهل » تذكرة احلفاظ«و در 

ث او در یداشت و حدیبه علم مبذول م یادیار داشت، و توجه زیعلم اهل کتاب را در اخت

 .١ت کرده استیکه از برادرش روان ثبت شده یحیصح

ان شده که حدود شصت یبصورت مفصل ب» حلية األولياء«م در کتاب ینامه أبونعیزندگ

 .٢ها و سخنان کوتاه او مفصل بحث کرده استصفحه را در برگرفته است، و در نقل گفته

 یاد را به گونهداد، او خویب میگوناگون فر یهاصحابه را با روش یشهیوهب بن منبه عقل و اند

یتر است و خطاب به حاضران مجلس خود من خود عالمین و معاصریکرد که از سابقیم یمعرف

ن فرد اهل یدانشمندتر ن فرد زمان خود بود و کعبیند: عبدالله بن سالم دانشمندتریگویم«گفت: 

 .٣منظورش خودش بود  که» که علم هر دو را جمع کرده باشد؟ یادهیرا د یا کسیزمان خود بود، آ
ث یکرد که نقل حدیم یسابق بر فراز منبر سخنران یهااء و امتیدر مورد انب یطیآن مرد در شرا

یهم از او برم یادیخود جلب کرده و جمع ز یها را بسوممنوع شده بود، او قلب  امبریاز پ

بود، و  یاء الهیانب یرامون زندگیاسالم پ یدر مراکز علم یلیات اسرانیجه آن انتشار روایگرفتند، که نت

قصص األبرار / « شده که در کشف الظنون به یآورجلد جمعیک شان در یراد شده ایسخنان ا

 .٤نام گرفته است» وقصص األخيار

م بن یاند، مانند تمر شدهیات اهل کتاب منبع قصه و تفسیافت کنندگان روایاز در یادیافراد ز

شان است یات ایها مملو از رواصحاح و سنن یهاکتابهک نیها، و اه اسطورهت کنندیروا یأوس دار

 کند. هایشان را یادآوري مي  ....و قصه

ها بر آن  یمان اهل کتاب پس از اتمام حّجت امام علیسنده درست باشد که اینو یاگر ادعا

ها بر ن بعد از آنین و محدثیمالزمت صحابه و تابعد یم اهل کتاب است، پس بایلی بر تعظیدل

 شان است.یم ایل بر تعظین دلیها بهترآن یهادروازه

 ها آن نقد اسانید و همتواتر اخبار

                                           
 ـ۱/۱۰۰تذکرة الحفاظ: - ١

 .۸۱ـ ۱/۲۳اء:یاألول ةیحل - ٢

 .۱/۱۰۱تذکرة الحفاظ: - ٣

 ، مادة قصص.۲/۲۲۳کشف الظنون: - ٤
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ف یا شبه متواتر را تضعیث متواتر یت کننده احادیسنده همه تالش خود را به کار انداخته تا رواینو

ن ین و ابالغ آن بطور کامل در همیموضوع کامل شدن د یهیگونه که در رابطه با دو آکند، همان

ف و سست یث را نقل کرده و تالش کرده سندشان را ضعیکتاب آمده است. او حدود پنجاه حد

خبر  یجمع«ن است که یث متواتر و شبه متواتر ایحد یکه ضابطه و قاعدهنیجلوه دهد؛ غافل از ا

گاهین خبر مفیاند که اودهرا بازگو کنند که خود شاهد آن ب یاواقعه ، فرق ندارد آن »است ید علم و آ

م که اهل سّنت در یکن یاتیمه روایرا ضمک ناات وحشتین روایچه اا نه، و چنانیافراد موثوق باشند 

روشن خواهد شد، و در آن  اریقت بسیاند؛ حقر  نقل کردهینازل شده در روز غد یهیرابطه با دو آ

 است. یادیث، زیسند احادل یو تحل یموقع بررس

 مؤلف و ابجدي بودن رجال شیعه
عه یث شیف احادیدر صدد تضع ین است که وقتین مرد ایز ایانگشگفت یهایژگیاز جمله و

شناخته چه یعه را هم نمیر شیمشاه یکند، حتیچاندن میرامون امامت برآمده، شروع به نقض و پیپ

 ر مشاهیر.یرسد به غ

به  یکس«د: یگویه السالم) میجعفر (عل یعالء از محّمد بن مسلم از ابت یدر رابطه با روا

ت موثوق معرفیموثوق بودن عالء تصر
ّ
ن است یاو به خاطر ا یبرا یکردن خوئ یح نکرده است، و عل

 ن کتاب را مالحظه کن).یاصل ا٥٦٩(ص » ارات وارد شدهیکه نامش در سند کتاب کامل الز

ت یاد روایز یعه است و از محّمد بن مسلم ثقفیان شیر راویاهن از مشیم: عالء بن رزیگویم

یم ی) مورد نام او وارد است. نجاش٣٩٢عه (یچهارگانه ش یهاد کتابین عنوان در اسانیکرده، و با ا

صحبت محّمد بن مسلم بوده و نزد او فقه آموخته؛ و موثوق و ت کرده و همیعبدالله روا ید: از أبیگو

عالء بن «گفته است:  یخ طوسی)، ش٨٠٩شماره  یبوده است (رجال نجاشم احتراوجاهت و  یدارا

 ).٥٠٠شماره  یخ طوسی(فهرس ش» ل القدر است...ین قالء موثوق و جلیرز

د یاشاره نکرده که به خاطر ورود نام او در اسان ین کلمات را نقل کرده، ولیهم ا ید محقق خوئیس

ق و» اراتیکامل الز«ات یروا
ّ
ق بودنش روشن یمعتبر قلمداد کرده است، ول او را موث

ّ
د یتر از خورشموث

است، به جلد  یاست که قابل دسترس یخوئ یث آقاین معجم رجال حدیروز است. ایتر از دو واضح

ن که آدرس موضوع عالء بن یمراجعه کن. شگفت ا ٧٧٦٣نامه شماره  یشماره زندگ١٦٧) ص ١١(

 م.یافتیجا ناز ذکر او در آن یچ اثریکرده که ه یعرفم یمعجم رجال خوئ ٥/١٨٤ن را جلد یرز

 اعتذار
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نه که توسط یکنم از دفع بلغم سیتان عرض می! مراتب پوزش و اعتذار را به حضور گرامیگرام ینیبرادر د

ن کار واداشت یکه مرا به انجام ا ید، و تنها عاملیان گردین اوراق نمایا یقلم بنده صورت گرفت و رو

؛ مطالب بافته شدهیکارش بود؛ تا بر اثر روکشیقت و سرکوب عامل مخل آسایان حقیبه ب یعالقمند

ای  ییناسزاگو یسهیفحش و ک یها صندوقچهنیدر واقع ا ینکند. ول یمعرف ینیقی تضمیاش را حقا

ه کرده که همواره به یتشب یدر جوانب مختلف را به مگس یخادم تمدن اسالم یعهیش یاست که علما

 ده است.یرون پریبود که از دهانش ب یاست...چه سخن بزرگ یزخم یهادنبال خون و محل

ل دارد جز تهمت یز دلین است که همه چیم روشن شده ایکه برا یا نکته یو در طول دوران زندگ

 عه.یه شیبستن عل

 عه. یبر ضد ش ییگو دارد جز دروغ یتیز نهایو همه چ

جز  یمشکل –است  یونین تحت اشغال دشمن صهیکه فلسط یدر حال –در جهان اسالم 

 عه وجود ندارد.یمشکل ش

ّ�ِٞص  ُ�ّٞ  قُۡل ﴿ َ�َ ْۖ  مُّ �َُّصوا ۡص  َمنۡ  لَُمونَ فََسَتعۡ  َ�َ�َ
َ
َ�ٰ ٱ ُب َ�ٰ أ وِيِّ ٱ ِط لّصِ  َوَمنِ  لسَّ

 ].۱۳۵[طه:  ﴾١٣٥َتَدىٰ هۡ ٱ

 یروزیانتظار وعده پم (ما در ی) هستیاله یدهایها و وع منتظر (وعده یبگو:  (ما و شما) جملگ«

د. به ین است) پس شما هم انتظار بکشیم و شما در انتظار شکست ما. حال که چنیبر شما هست

 .»ابندی(از ما و شما ) بر راه راست بوده و راه یم دانست چه کسانیخواه یزود

 و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
 یجعفر سبحان

 ه.١٤٢٥/ شوال ٢٣/ قم مقدس مؤسسه امام صادق





 

 

 

 

 

 

 

 جعفر سبحانی  پاسخ شیخ فیصل نور به

 حفظه الله. یاستاد عالمه جعفر سبحان

 با عرض سالم و درود فراوان.

که  ی(حفظه الله) ارسال کرده بودخ صالح یرا به ش یشوال مطالب ۲۳مطلع شدم که در مورخ 

خ یکه تار ی) بود. کساإلمامة و النصدر رابطه با مطالب کتاب ما ( یسؤاالت و اشکاالت یحاو

 یبررس یبرا یگردد که شما وقت کافیل گرفتن کتاب را مالحظه کند، متوجه میخ تحوینامه و تار

د سبب ید، و شایااهداء کرده بود؛ نداشتهخ صالح آن را به شما یگونه که استاد شمنصفانه کتاب آن

م. به هر ین مشکل را داریگونه که همه ما ااد شما بوده همانیق وقت و مشغلت زین امر هم ضیا

 ل بوده است:یحال مالحظات شما به شرح ذ
 ز از تفرق.ین و پرهیب و وحدت کلمه مسلمید به تقریاظهار عالقه شد •

عه در یائمه و ش یریگ، و ذکر موضع»عهیش یصارا از سوهود و نیم یتعظ«انکار و رد عنوان  •

 افتخارات حزب الله لبنان. یادآوریز یان و نیهودیبرابر 

رامون کعب األحبار و وهب یالملل و النحل) پ یاز کتاب خودتان (بحوث ف ینقل صفحات •

 گونه که ذکر خواهد شد.با موضوع داشته باشد، همان یکه مناسبتنیبن منبه بدون ا

األخبار «ات متواتره تحت عنوان یل سند روایو تحل یانکار و عدم اعتراف به بررس •

 .یو اعتبار آن به عنوان امری زائد و اضاف »متواترة ونقد أسانيدهاـال

 م.یبود ات کردهیاز روا یکیکه بر  یلیج و تحلیق بر تخریتعل •

 و سخنان شما پاسخ دهم. به مقاله ار خالصهین عالقمند شدم که بسیبنابرا
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ت ی) و تقویعه و سنین شیب (بیجاد وحدت و تقرید شما به ایدر رابطه با حرص و عالقه شد

که باعث نیا ین کتاب ما به جایا یاکه گفتهنیر از تفرقه و این و پرهین مسلمیدر ب یروابط برادر

قطع روابط و  یمیجاد روابط صمیا یاست، و به جا گردد، موجب تفرق یاتحاد و همبستگ

را در  ینه و خشم و دشمنیآتش ک ینید یت روابط برادریتقو یآورد، و به جایبوجود م یپراکندگ

 گرداند، ...یور من شعلهین مسلمیب

 ین خواسته کدام است؟ وقتیدن به ایاست؛ اما راه رس یهر مسلمان ین مطلب آرزویم: ایگویم

م که فقط خدا یرا پنهان کن ییزهایم و چیرا در قلب بپرورانم که خالف آن ییرا بگو یزیکه با زبان چ

ب یگشادگ» هیتق«م که یداند، و معتقد باشیم است و در  ین موضوع طوالنیاست، که ا یو فراخ خو

یادآور میفرموده خداوند را  یعرض مطلب به حضور عال ی. به هر حال برا-گنجدین خالصه نمیا

 د:یفرمایشوم که م

ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ ﴿ ن �َّ
َ
ْ  أ   ].۳[الصف:  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُوا

 .»دیگرد یم خدا مینه و خشم عظید، موجب کید و خودتان برابر آن عمل نکنیرا بگوئ یاگر سخن«
ه ین آین است (و مصداق اید ایاخود نوشته یهاکه شما در کتاب یاز مطالب یقت برخیحق

 ر ندارند:یو تفسق یبه تعل یازیهستند) و ن

 فراموش نمنینخست ا
ً
) طعنه ب ن (ابوبکر و عمریخیات به شم که در رسالهیکنیکه قطعا

را مورد احترام قرار داد که او را به جنگ با اهل   یعل  امبر أعظمی: پیاجا که گفتهد، آنیازده

 بر اعزام کرد و فرمود:یخ

عطّ� الراية غداً رجًال �ب اهللا و«
ُ
رسوهل يفتح ىلع يديه، كرار  �به اهللا و رسوهل و أل

دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش  یم یفردا پرچم را به دست کس یعنی« .»غ� فرار

برد  یاست که هجوم م یبر را بر دست او قرار خواهد داد، او کسیدارند و خداوند فتح خ یهم او را دوست م

 .»کند یو فرار نم
 پرچم را به دست گرفتند  کند، طعنهی) جمله فرار نمیاته(سپس گف

ً
ای است به آن دو نفر که قبال

 و فرار شدند. یهر دو شکست خورده و به عقب برگشتند و متهم به بزدل یول
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 فرار آن دو ضربهیاکه نوشته یان را به صراحت گفتهیت ایاز کتابها یکیو در 
ً
کر یبر پ یا: واقعا

 .١زد که قابل جبران نبود یلشکر اسالم
ین خدمت مین مسلمیوحدت ب یهیشما که از مفهوم آن معلوم است به قض یهااز گفته یکی

ر مؤمنان آه و ناله سر یا رفت فاطمه و شوهرش امیاز دن  ن که رسول خدایهم«ن است: یکند ا

داد. اگر به یاز او سر م(سهم فدك)، یکه به علت غصب حق و ارث پدر ی ادادند، از جمله آه و ناله

و سهم ک توانستند فدیکنم میقاطع او(فاطمه) در برابر خالفت نبود، گمان نم یریگسبب موضع

  که رسول خدات خالفت را یکه مشروع یشاوندان را از دست او(فاطمه) در آورند، در حالیخو

ث با نص یگر احادیت و دین و منزلت و والیث ثقلیر و حدیث غدیات خود در حدیدر زمان ح

در دست فاطمه ک ده بودند که ماندن فدیان کرده بود از شوهرش سلب کردند، اما فهمیح بیصر

 ».شود...یت او میزهراء موجب تقو

 هاي پنهان  نهیو خشم و ک عقده  امبریبعد از وفات پ«ن است: یت ایهاگر از گفتهید یکیو 

 ها را ساخت و آندور شان یا را از یدیلکه خدا پ یتیان شدند، اهل بینما ‡ تیه اهل بیعل
ً
کامال

 .٢»-خالفتش منصوص بود–بن ابوطالب قرار داشت که  یکرد و قبل از همه امام علک پا

است که از حق مشروعش محروم شده   رسول خدا یفهیو خل ین همتا  و وصیا« :یاو گفته

سپس  یم و عدیل تین قبایشده که ب یبه خالفتل یح به او داده شده؛ تبدیو آن خالفت که با نص صر

ند که با یبینشین و همدم کتاب الله است، و م شد، او همچنان خانهیه دست به دست میام یبن

ند یبیرا به دست گرفته است، بلکه م ینیتر است جانشنییگر که از او پاید یوجود شخص برتر کس

 .٣»که ارث او غارت شده....
که حقش  یشکست خوده و مظلومانه و در حال لن که زهراءیل ایجمله دالاز : «یاو گفته

 .٤»معروف اوست... یافت، خطبهیغصب شده، وفات 

                                           
 ۳۹۹: صنید الـمرسلیس -١

 ۳/۳۵۱: رسائل و مقاالت، ۵ص : شهادة الزهراء یالحجة الغراء عل -٢

 ۱/۴۳۳: رسائل و مقاالت -٣

 ۷۶منبع سابق: ص -٤
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ا یم ین به خاطر ترس و بیاز مورخ یت تلخ اتفاق افتاده که قسمتینهایجا حوادث بآن«: یاو گفته

عمر بن خطاب که با زور و خشونت از اند، مثل کار ها سکوت کردهطمع و پول نسبت به ثبت و ذکر آن

 .١»دیگرد یمنته یگر حوادث بعدیو د یکه کار به آتش زدن دروازه منزل علنیعت گرفت تا ایمردم ب

د و یشه ی قهیصد با سالم به -كتاب احلجة الغراء یعنی –ن رساله را یا: «یاو گفته

  ستم شده و فرزندش بهبه شوهرش ظلم و   محروم شده از ارث و دنده شکسته، و کسی که

 .2 »برم.. یان می؛ به پا قتل رسیده
ت نگاه کن: ین سای(به ا یا که شما در نامه نیشگفت ا

http://www.fnoor.com/image555.jpg ای، وارد  ارسال نموده  الله فضل  عالمه ی) که برا

او را کاری زشت  یهاآتش زدن درب منزل فاطمه و شکستن دنده  مربوط به اتیروا  شدن ایشان به

تر است، تیمسلمانان با اهم یاهتمام ورزد که برا ییزهایبه چ یااید و از او دعوت کرده قلمداد نموده

 !!.دیاتان به کار گرفتهیهاها و نوشتهات در بحثیاثبات آن روا یدر همان حال تمام توان خود را برا یول

 کس: «یاگفته  که این  و از جمله
ً
مخالفت کند   امبریکه با فرمان پ -   عمر بن خطاب– یقطعا

ان یا هذیدرد  یکند، سپس فرمان رسول خدا را به غلبهیبودنش داللت م یآن فرمانی که قرائن بر الزام

 .٣»گردد...یبازدارنده از ارتکاب محرمات وصف م یبه صاحب ملکه ین کسیا چنیف نماید، آیتوص

ت رسول یبا وص یت کرد؛ ولیتش وصین (قرآن و عترت) و اهل بیبه ثقل  امبری: پیاو گفته

 یدند که در جایاز احکام با او مخالفت ورز یاریگونه که در بسدند همانیمخالفت ورز  خدا

نیمقدم داشتند، و بد امبریموهوم را بر فرمان پان شده، پس اجتهاد را بر نص و مصلحت یخود ب

 .4»شود ن بوجود آوردند که در قرآن و سنت اصلی برای آنها یافت نمییرا در د ییهاصورت بدعت

ن و نشر و خواندن و مذاکره و نوشتن ین است که علت منع تدویگمان غالب بر ا: «یاو گفته

شنبه فه در روز پنجیهمان علت باشد که به خاطر آن مانع نوشتن صح  ث بعد از رسول خدایحد

                                           
 ۱۵منبع سابق: ص  -١

 ۹۹ –حجة الغراء علی شهادة الزهراء ال -٢

 .۹۷ :عدالة الصحابة -٣

 .۱۰۶ :عدالة الصحابة -٤

http://www.fnoor.com/image555.jpg
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شدند که در حال احتضار و وفات قرار گرفته بود، پس هدف اول و آخر و قبل   رسول خدا یاز سو

 .1 »ر نکرده...ییتغ  امبریاز رحلت و بعد از رحلت پ
خالد تجاوز کرد و آن  یموش کند، ولد را فرستاد تا آن فتنه را خایولابوبکر خالد بن: «یاو گفته

د، و تنها به قتل او بسنده نکرد، بلکه با همسرش زنا یرا به قتل رسان -رهیبن نوک مال یعنی- یصحاب

 .٢»کرد..
یگناه را یکی بعد از دیگری به قتل میر و قهرمان اسالم که مردم بین است شمشیا« :یاو گفته

اگر چه با زن   امبریکند، اما بعد از وفات پیت او مبراء میخود را از جنا  امبر اعظمیرساند، و پ

دهیر از غالف کشیده و لیکن به مردی خوب و شمشیرا به قتل رسانک ره زنا کرده و مالیبن نوک مال

گر صحابه ید دین حال قهرمان اسالم است، بایگردد، ایگردد که به غالف برنمیل میاسالم تبد ی

 .٣»باشند!چگونه 

د و یمانند خالد بن ول -ذکر کرده یاز اصحاب را بطور اختصاص یهست که برخ یاتیروا: «یاو گفته

 .٤»شان هستیکه صحابیان خوبی نبودند و خبر از فرجام بد و سوء عملکرد فراوان ا یکسان -رهیابوهر

واضحی  یدشمنموضعی خصمانه و س  ر مؤمنانیدر برابر امام ام -عائشه -او: «یاو گفته

 .٥»داشت

ز یجا یار شرعیمع یاز مردان سلف وجود دارند که هر انسان منصف و دارا یتعداد« :یاو گفته

ها و را دوست داشتن آنیشان ترحم داشته باشد، زیا نسبت به ایشان را دوست بدارد یداند اینم

ه بن یاست، از جمله معاو یار شرعیاس و معین مقیترشان خروج آشکار از سادهیاحساس ترحم به ا

 .٦»ان، عمرو بن العاص...یابوسف

ن منصب را با یه بود که ایام ین نبود، بلکه از پادشاهان بنیراشد یه از خلفایمعاو« :یاو گفته

در صدد بر  س یکه عل یله و دروغ اشغال کردند، لذا هنگامیجاد رعب و وحشت و حیر و ایشمش

 ر کند، در مقابل او قد علم کرد.ت شام برکنایآمد تا او را از وال

                                           
 .۲۸: ةیة والدراین الروایب یث النبویکتاب الحد -١

 .۱۱۷: ص عدالة الصحابة -٢

 .۱۰۹ :عدالة الصحابة -٣

 .۱۰۷ :عدالة الصحابة -٤

 .۱۲۶ :عدالة الصحابة -٥

 .۱۸۳۱۸۳ص  :عقائدهم یة فیعة اإلمامیمع الش -٦
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یم یکسب روز یکه برا یسندگانیم، آن دسته از نوییجوینمک ن تمسیبه سابق« :یاو گفته

نامه یره و زندگیس یکه داراکنند، حال آنیم یمعرف یه را کاتب وحیچون معاو یسند و افرادینو

 یرابطه داشت و از رو یاله یشه با وحیاست، چگونه عقل قبول دارد که رسول خدا که هم یزشت

گاهی داشت، برایگفت، و با علم و دانش خدا از همه چیسخن نم یل و خواهش نفسانیم  یز آ

 ه اعتماد کند، مگر صحابه کم داشت؟.یبه معاو ینوشتن وح

خ یتار یها به کنکاش و بررسزهیی انگ و دور از همه یکه با روح موضوع یکس: «یاو گفته

شان ینان ایاند که خلف و جانشاه کردهیخ را سیتار یرو یاز صحابه طور یکه گروهند یبیبپردازد، م

 .  ١متأسف هستند یانینیشین سلف و پیبه خاطر داشتن چن

اند که قابل شده یاتیبودند مرتکب جنا  امبریکه صحابه و همدم پ یاز افراد یبرخ: «یاو گفته

د. یآیکرده و به عنوان ننگ صحابه به شمار م اهیش را سیکه پرونده زندگ یستند، بطوریبخشش ن

م که از راه منحرف یسینویاز آن دسته از اصحاب م یرامون برخیپ یادهین مقام چکیدر اک نیا

ن جنبه (جنبه جرم و یا یآورم، چون جمعییگوین مطلب که میا یباشد برا یاشدند، تا نمونه

د و مادر یان خالد بن ولین میرد، و در ایگیمرا در بر  کتاب ویژهیک صحابه  یت) از زندگیجنا

 .٢یاذکر کرده  عنوان نمونه  را به ل مؤمنان عائشه

که نتوانستند با اسالم مقاومت کنند با تظاهر به اسالم استتار ره بعد از آنیه و غیمعاو« :یاو گفته

 . ٣»طان فروختند..یکردند و دل خود را به ش

 .٤: او کانون فتنه و فساد بودیاو در باره عمرو بن عاص گفته

 وقتیو اهل ب یل علیاز فضا یاگر چه اندک یبخار: «یاو گفته
ً
به  یتش را ذکر کرده؛ اما واقعا

ث را به یش ممکن بوده حدیلرزد و هر چه برایرسد، قلمش میشان (صحابه) میل ایموضوع فضا

 .٥»چه گرفته استیباز

                                           
 .۱۲۷ :عدالة الصحابة -١

 .۱۱۶ :عدالة الصحابة، -٢

 .۱۸۵ص  :ةیة والدراین الروایب یث النبویالحد -٣

 منبع سابق. -٤

 .۳/۵۷۴رسائل ومسائل:  – ۶ص –: مقدمة القول الصراح -٥
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اغراضی مشخص  یاز آن را برا یگرفته و قسمت یبازث را به یحد یگاه یبخار: «یاو گفته

ش یه کارهایه و توجیمعاو یرا به هدف تبرئه» تقتله الفئة الباغية«ن جمله یکند، و او ایحذف م

 .١»حذف کرده است

گسترده، او در موضوعات گوناگون  یپردازالیی بود با خیسراره داستانیابوهر: «یاو گفته

 نمود.یان میث بیرا در قالب حد کرد و آنیم یاسطوره باف

ت یث را روایجز شصت حد - یعل یعنی -ا مسلم از اوی ین وجود بخاریبا ا: «یاو گفته

ها مسلمان نیی ا اند، بعد از همهکرده ییگوادهیره زیث ابوهریکه در ذکر احاد یاند، در حال نکرده

 ».د است..یرس ها به اونیق ایکند که از طریاعتماد م یثیچگونه به احاد

 یها زادهیوهاب -دهدیها را نشانت میزمانه شگفت یکن یتا زندگ -ب استیعج: «یاو گفته

کند: خداوند سبحان یف مین تعرید را چنیه هستند که در کتابش توحیمیپیر گمراه، ابن ت یشهیاند

 یپروردگارمان هر شب وقت  د:یگویها باالتر از مخلوقات قرار دارد. تکرار کرده و مآسمان یدر باال

خواند تا اجابت یمرا م ید: چه کسیگویشود و میا نازل میماند به آسمان دن یسّوم شب باقیک که 

عفو و بخشش دارد تا او  یتقاضا یکند تا به او ببخشم، چه کسیاز من درخواست م یکنم، چه کس

چگونه است که کاسه  یپس حال کسان ن نظر استاد باشد،ید: اگر ایگویجا که منیتا ا-را عفو کنم، 

خواهند یم  م و محّمد بن عبدالوهاب، آنان کهینند؛ امثال ابن القینشیاش مسند و بر سفرهیلیاو را م

ره خود را به اهل یه و غیدر سعود یوهاب یم علماینیبید: میگوید باشند. و میاستاد و دعوتگران توح

ستمگرانه  یریگه اعمال ظالمانه و موضعیتوج یکنند و برایمیک جور و ستم نزد یسلطه و خلفا

شود از خوب و بد سند یکه از حکام صادر م ییی کارها همه یکوشند برایکنند و میشان تالش میا

را  یها نماز خواندن پشت سر هر خوب و بدست، چون آنیتعّجب هم ن یبسازند. جا یشرع

 . ٢»دانند......یح میصح

 ابن توا: «یاو گفته
ً
کاش فراغت داشتم  یا  است، آرزو داشتم که یه استاد بدعت و گمراهیمیقعا

 .٣»سم...یاش بنوها و آراء خارق العادهن همه بدعتییرا در تب یو رساله کامل

                                           
 .۹۴: عدالة الصحابة -١

 .مقدمة الطبعة األولی –زان یمـال یة فیالوهاب -٢

 .۲/۴۰۰ :رسائل و مقاالت -٣
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که  -هان کتابیست که اکثر ایده نیپوش یبر خواننده گرام«ن است: یگر از سخنانت اید یکی

یف و چاپ میه تألیوّهاب یمالک با کم -کندین میت را تبییاهل بد منتسب به یفاسد بودن عقا

که جز با جان هم  یشوند، اهدافیانشان پخش میتحقق اهداف آقا یبرا یگردند و بصورت مجان

 .١»ابندییانداختن مسلمانان تحقق نم

ی  نقل همه یبرا یم و فرصت کافیها و مقاالتتان بود که نقل کرداز سخنان شما در کتاب ین بعضیا

مراد ما پاسخ رد به سخنان شما  ی، ولیها هستم که به شدت عالقمند به رد آنیدانیم. میها را ندارآن

 یدهینسبت م ات را به منابعشانیتان روایهااست که در کتاب ین نقد کافیمن هم یرا برایست، زین

خواهیم یشه از شما میر، لذا ما همیا خیذکر شده  یق و بررسیتحق یت برایکه آن روانیبدون فرق به ا

 م.یدانیم یانت علمیم و آن را خیل را قبول ندارید، چون روش نقل بدون تفصیکه درست نقل کن

 یوحدت، هماهنگ یهیتان در قضین ادعاهایها و بن گفتهین اید که چگونه بیبه هر حال بنگر

 ید که مدعیاان گفتهیبر ضد کدام جر ناسزا را یهان حرفید که اید، و از خود بپرسیکنیبرقرار م

د) الزم است ییگویاست. و (م ین هر مسلمانیرید یآرزو یاسالم یهان فرقهیب بید ،تقریهست

ی مذاهب توجه کنند و  ن همهیبک ط حساس قاطعانه به مسائل مشترین شرایمسلمانان در ا

 برگردانند.... یاختالفات را به محافل و مدارس علم

ن یبک کنند، توجه رهبران به مسائل مشتریب بدان دعوت میچه دعوتگران به تقرن است آنیا 

 وحدت اسالمیمذاهب و واگذار کردن اختالفات به مدارس و مراکز تحق
ً
ن ینه با ا یق؟ واقعا

که  ییجا و نه با شعارهای آن راد شدهیا یها و آوازهایگردد، نه با سخنرانیها محقق مکنفرانس

 .٢مصوبات اجرا نگردد یکه به صورت عمل یدهند؛ ما دامیسر م یسالمخطاب به امت ا

 مسلمانان امروزه ب: «یو شما گفت
ً
د به اتحاد و رابطه یاز شدیگذشته ن یهای زمان ش از همهیواقعا

نشر ک سم تجاوزگر و استعمار ستمگر مواجه هستند؛ پس بدون شیونیدارند، چون امروز با صه یبرادر

د یآور است، و بعانین زیمصالح مسلم یشود و برایجاد نفاق و تفرق مین موجب ایدروغ ین رسالهیا

 .٣ش) نقش ایفا کندین نمایرسد که دست استعمار غاصب در پس پرده (ایهم به نظر نم

                                           
 .۱۸: ص میالقرآن الکر يالتوحد والشرك ف -١

سال  الحجة الحرام یذب که در چهارم یتقر یبرا یاسالم یاز سخنان شما در کنفرانس چهارم کشورها یبخش -٢

 د.یهـ در مکه مکرمه بر گذار گرد۱۴۱۲

 ه.یر سعودیاز نامه شما به سف یبخش -٣
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در جهت نشر (اعتقادات خود  یالهیشه و با هر وسیا همید؟ یبند هستین سخنان پایا شما به ایآ

 ا بود!.یچه نقل کردم قطره به درآند). یکنیتالش م

عه یائمه و ش یریگ، و ذکر موضع»عهیش یهود و نصارا از سویم یتعظ«اما در رابطه با انکار عنوان 

 افتخارات حزب الله لبنان... یادآوریز یان، و نیهودیدر برابر 

، در یاداشتهتدّبر آن کتاب و مقاصد آن را ن یبرا یوقت کافک ! بدون شیم: استاد گرامیگویم

ان اهل سنت یکنم در می، گمان نمیدار ین تصّور نادرستین آن چنیاز عناو یجه نسبت به برخینت

شان یا ایت بر ذهن و فکرش خطور کرده باشد یطعنه زدن به ائمه اهل ب یادهیچ انسان عاقل و فهمیه

هود و نصارا و یم یتعظر صحابه، یف قرآن، تکفیتحر یهمچون غلو، ادعا ید فاسدیرا به داشتن عقا

ن ین دارم که استاد از ایقیت آن نفرستاده، متهم کرده باشد؛ و یبر حقان یچ برهانیکه خدا ه یدیعقا

هود و نصارا؛ ینسبت به   ر مؤمنانیام یریگست، و هدف شما از ذکر موضعیخبر نیزها بیچ

م، یزنیشان طعنه میطرفداران مخلص اان و یعیکه ما به ائمه و شنیخواننده به ا یجاد توهم بود برایا

فات اهل یم، و تألیدانیو مبراء مک د پاین عقایکه بطور قطع ما ائمه را از داشتن ا یدانیتو م یول

شود یعه نسبت داده میاست که به ش یدیاند فقط متوجه عقاعه نوشته شدهید شیسنت که در نقد عقا

م فقط از باب مشاکله و مجاز یبریعه را به کار میش یواژهکه  یو ائمه از آن مبراء هستند، و ما هنگام

اهل سّنت هستند،   -در واقع –عه ید که: همانا شیاادآور شدهیفات خود یاز تأل یکیاست. شما در 

 یعه و شاگردان مدرسهیبه شؤون سّنت است؛ پس أئمه ش ین کلمه اهتمام جدیهدف از ا یرا وقتیز

 .١کردندیزنده و بدعت را نابود مشان بودند که سّنت را یا

ن یع و گسترده به کار برد، ایتوان مصطلحات را به صورت وسیکه منیل است بر این دلیو ا

 ما در پ یزیچ
ً
عه و یش یما مسلمانان همگ  ن است کهیم، اگر مفهوم تشیع ایآن هست یاست که کامال

دانیم و  ت را افتخار مییای اهل بع بریو تش یم، پس طرفداریهست  ت رسول خدایدوستدار آل ب

 یعه را از برخیصفت ش :دینسبت داده شود که استحقاق آن را ندارند، لذا امام ز ید به کسانینبا

 فرمود: /یگونه که امام شافعد، همانیها را رافضه نامکرد و آن یاران خود نفی

 حممدٍ  آلِ  حبُّ  رفضاً  كان إن
 

 رافيض أَين الثقالنِ  فليشهدِ  
 

                                           
 ۲۲:  انیتذکرة األع -١
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را یهستم). ز یت باشد، انس و جن شاهد باشند که من رافضیدوست داشتن اهل ب ی(اگر رافض

گونه که تو باشد، نه آن  ت محّمدیاهل ب یمحبت و دوست یگردانست که رافضهید میبع یشافع

 از اشعارش فرموده: یکی، لذا در یات نوشتهیهااز کتاب یکیدر 

 كــال: قلت ترفضت؟ قالوا
 

 اعتقادي ال و ديني الرفض ما 
 

 ست.ین و اعتقاد من نید یگرست، رفض و رافضهین نیگفتم: هرگز چن ؟یا گفتند: رافضه شده

ن یفرمود، و ا / دیگونه که زت ندارد؛ همانیع و محبت اهل بیبه تش یرافضه ارتباط یعنی

 منهج و راه و روش اهل سنت است.

و مرا به  ین مفهوم خبر نداشته باشیکنم که مبادا از ایم یادآوریای استاد! محترمانه به شما 

 .ییمتهم نماش  تیرمؤمنان و اهل بیعه و امیطعنه زدن و نقد ش

هود یعه ید شیریپذیم: شما که نمییبگو –فهم نادرست شما  یبعنوان مثال برا -ا اگر ما یسپس آ

کنند و یل صحابه را انکار میضای ف عه همهید که شین را قبول داریم کرده، حتما ایو نصارا را تعظ

ن عنوان در فهرست موضوعات یا  کنند، چرا کهیل میف و تأوینه را تحرین زمیات وارده در ایروا

م که شما اعتراف ین استنباط کنین موضوع چنیا ما از ایعه وارد شده است، آیم شیکتاب؛ قبل از تعظ

م ییسته است ما بگویا شایاست؟ و آ  خدات درباره اصحاب رسول یده اهل بین عقید که ایکنیم

 شما به قض
ً
م یعدم تعظ یهید، اما نسبت به قضید آن را رد کنیهود وارد شدید وتوانستیم یه تعظیمثال

 خود را به نادانیتحر یشما برای قرآن و ادعا
ً
ده اهل ین عقیاید که ا اید و اقرار کرده زده یف آن؛ کامال

 بیت در رابطه با قرآن است؟

ح را از شما نقل یها متن صرها دهر آنیو تکف  که درباره طعنه به صحابه رسول خدا یپس وقت

هود و نصارا را در همان یم و بزرگداشت یح شما در مورد تعظیم، سپس بدنبال آن، نص صریکنیم

 ر صحابه ویهای تکف تیم که نسبت دادن هیچ کدام از روایدانین میقیم، ما به یکنیفصل ذکر م

مقاصد عنوان ک د فهم و درین نبایباشند، همچن ح نمییت صحیی اهل ب هود و نصارا به ائمهیم یتعظ

نسبت به آن عنوان غلط  ک،ی فهم و در جهی، نتن صورتیر ایم از موضوع سابق دور باشد، در غیتعظ

ه یرو ما قضن یکه منظور از آن عنوان أئمه و طرفدارانشان است. از ا یو اشتباه خواهد بود، درحال

م: ییگویرفع  ابهام م یست، و براین آن دو نیب یم، چون ارتباطیاقرار نداده یگریم را در فصل دیتعظ

رامون یت را پیها روام و دهیادآور شدیهود و نصارا را ی یعه برایم شیکه در فصل سابق تعظ یما وقت

م؛ و یل صحابه را ذکر کردیدر فضاات وارده یف روایشان و تحریر ایعه به صحابه و تکفیطعنه زدن ش



 705 پاسخ شیخ فیصل نور، به جعفر سبحانی

 

گر و برگشته توز و توطئهنهین و افراد کیاز منافق یاصحاب مخلوط یند جامعهیگویعه میکه شنیز این

 به آن فصل مراجعه کن
ً
عه یهود و نصارا توسط شیم ید)، سپس در فصل تعظیاز اسالم بود (لطفا

د: چرا به اسب أجد، به قاطر عد و یپرس یامام عل از یهودیک یکه نیبر ا یم مبنیرا ذکر کرد یاتیروا

که در جنگ  یاسالم آورد و تا وقت یهودیشود؟ امام هم به او پاسخ داد، لذا یبه االغ حر گفته م

 د از او جدا نشد.ین همراه او به قتل رسیصف

ن از آن یبه او خبر داد که در راه صف یااز نام چشمه  یمان آورد چون امام علیگر هم اید یکی

نزد او  ید، و علیجا به شهادت رسبود که در آن ین کسینخست یهودین آن یبود، بنابرا  دهیآب نوش

شود که یحشر م یانسان همراه کس«گفت: یخت و میریمک که چشمانش اش یاده شد در حالیپ

 ».ق من در بهشت استیامت همراه ماست و رفین راهب درقیدوست دارد، ا

مان آورد و یبه او جواب داد، ا یپس وقت  د: خدا کجاست؟یپرس یمام علگری از اید یهودی

 ره شده است.یکه بر آن چ یاز کس یتر هستامبرت بر حقیدهم که تو به مقام پی: شهادت م گفت

 تو جانش یگر به امام علید یهودیدو 
ً
، صفت تو در کتاب ما موجود ین برحق هستیگفتند: واقعا

قرار  یگاهینگذارند تو در جا  قت را واداشت کهیز دو رفیم، چه چیخوانیها مسهیاست و آن را در کن

 ؟یآن هست یستهیکه فقط تو شا یریگ

 الله و محّمد رسول الله و یم ید: دستت را بده که من گواهیگویگر مید یکی
ّ
دهم به ال اله اال

 .یرسول الله هست ین و وصین خدا در زمیکه تو جانشنیبه ا

ن خدا فرمود: یافت، بنابر ایقبل از اسالم آورردن وفات  یداشت ولیرا دوست م یعلگر ید یکی

 آتش او را ناراحت نکن. یا یندارد، ول یاو در بهشت من سهم

ها د، بلکه دهین قائل باشیخیش یکافر را) برا یهودیک ید (حد اقل مقام یستین یاما شما راض

ت ید، مانند روایاشان جعل کردهیا یشگیو ماندن هم ن در دوزخیخیب شیداستان تعذ یت را برایروا

ا زده شود از مشرق تا مغرب به یانه به دریشوند که اگر آن تازین زده میآتش یانهیها با تازکه آننیا

 شوند...یل میشوند و به خاکستر تبدیها وارد شود همه ذوب مها به کوهد، و اگر آن ضربهیآیجوش م

که خلق  یهست به نام سقر؛  از وقت یاکه در آتش درهنیبر ا ید مبنیاساختهگر را ید یتیو روا

چه را نخ نفس بکشد، همه آنیک داد به اندازه یبه او اجازه م  ده و اگر خداوندیشده نفس نکش

که  یبد آن و از انواع شکنجه و عذاب یسوزاند، و اهل دوزخ از گرما و بوین است، میزم یکه رو

 یی اهال هست که همه ییهابرند، و در آن کوه، درهیاهل آن آماده کرده، به خدا پناه م یخداوند برا

اهل آن آماده کرده به خدا  یکه خداوند برا یگند آن و از انواع شکنجه و عذاب یها از گرما و بوآن دره
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 یشکنجه و عذاب بد و انواع یآن و بو یآن از گرما یهست که اهال یبرند، و در آن دره گودالیپناه م

هست که اهل آن  یبرند، و در آن گودال ماریاهل آن آماده کرده به خدا پناه م یکه خداوند برا

ده و از  انواع شکنجه یش او آفرین یهاکه خدا در دندان یف و گند و سمیکث یو بو یدیگودال از پل

برند و در شکم آن مار هفت صندوق   یاهل آن چاه آماده کرده به خدا پناه م یکه خداوند برا یو عذاب

در آن  - بابوبکر و عمر -ن امتیسابق و دو نفر از ا یهاوجود دارد که هفت نفر از امت

 ها هستند.صندوق

به  –ن همه شکنجه و عذاب که یکند که علت ایگر، پس البد خواننده فکر میت دیها رواو ده

خالفت را  یبرا ین بودن علیترت که برحقن اسیصحابه آماده شده به خاطر ا یبرا -شما یادعا

تر بودن بر حق یبرخ -شما یبه ادعا-ن بود که یان ایهودیعلت احترام شما به  یاند، ولانکار کرده

ق امام یدند و در بهشت رفیمان آوردند و به شهادت رسین ایاند، بنابرا اعتراف کرده س یامامت عل

ا رفتند و یمان آوردن از دنیت و قبل از ایهودیها هم که با حالت از آن یخواهند بود، و کسان یعل

، از یسال) با امام عل ٢٣(نه  یادار چند لحظهیا دیشود؛ فقط به خاطر سؤال کردن یب نمیتعذ

 خواننده توقفیعذاب آتش نجات 
ً
ن یشه ایکند که منشأ و ریکند و سؤال میم یافتند. پس حتما

 نید غفلت کرد که ایپس نبا -ای کافی است عاقالن را اشاره  چرا که -د از کجا آمده است،یعقا

ن انتقاد ما از شماست، خدا از ما و شما بگذرد، یندارد، و ا یع به مفهوم درست ارتباطیافکار با تش

 یو اسلوب عاطفک م با سبید ناچاریکنیاق کالم خود مین را وارد سیر المؤمنیکه به زور ام یوقت

 م.یدار نکنحهیگران را جریشعور د م تایبرخود کن

 -خدا حفظش کند -خ صالح یفات استادمان شیتأل ید که شما در پاسخ رد به بعضیآیادم می

 در بحث یستید: باید و گفتیکردین روش را قبول نمیا
ً
روش و  یبه جا یخیتار یهااستاد خصوصا

ژه یو یها جان اسلوبیهر کدام از ارا یاستفاده کند، ز یو استدالل یاز اسلوب برهان یاسلوب خطاب

ب یخیتارک استدالل به اسناد و مدار یبه جا -متأسفانه–خود را دارد، اّما  عاطفی را به کار  یاسلو

 خت.یبردی که احساسات و عواطف را برانگ

 ید: چه تالزم و ارتباطیکه گفت یوقت یعنید، یتان را نقض کردین روند ادعایگر در همید یو بار

ا یزدن به دعوت شده و دعوتگر وجود دارد، قرآن به قوم نوح و عاد و ثمود طعن زده، آ ن طعنهیب

يْفَ شان را مورد انتقاد قرار داده؟ ین است که به دعوتگرانشان طعنه زده و ایش ایمعنا مْ كَ كُ امَ لَ فَ

ونَ  مُ كُ ْ  ).دیکن یاست که م ین چه حکمیا( حتَ
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م یع انتقاد دارین به تشید منتسبید: ما نسبت به عقایگویق نکرده و مین روش را بر ما تطبیاستاد ا

 نه به ائمه رحمهم الله؟!!.

را در باره کعب األحبار و  یالملل و النحل) صفحات یکه در کتاب خود (بحوث فنیاما در مورد ا

اس ین برداشت و قیمنشأ ا یدانید، خودت میاقطع و وصل کرده یچیوهب بن منبه با چسب و ق

را هر مقامی یباشد، ز سته رد کردن نمییست شایگاه متناسب نیجا نیست؟ و چون با ایغلط چ

 دارد. یمقال

 -ین اسالمیان را از سرزمیهودیعه نبودند که یا مردان شی: آییگوین سخن که میو درباره ا

ت و خوار -جنوب لبنان
ّ
 ین و مقتدایقهرمانان فلسط ین صورت الگویرون راندند، و بدیب یبا ذل

 یونسم متجاوز جز با قربانیدر برابر صه یاز خوار ییاد دادند که رهایپسران سنگ شدند و به آنان 

 ست؟!.یات شهادت طلبانه ممکن نیدادن و عمل

 کنم:یمان حواله میهاتین سایشما را به ا

http://www.fnoor.com/media001.ram 
http://www.fnoor.com/media002.ram 
http://www.fnoor.com/fn0158.htm 

(اهل مکه ». أدر بشعاهبامكة أهل «اند:  م که گفتهیگو  ین ضرب المثل را نمیو جز ا

 جا با خبرند). آن یها ز درهگران ایشتر از دیب

را » عهیبودن رجال ش یسنده و ابجدینو«ن عنوان: یکه درباره عالء بن رز نیاما در رابطه با ا

 :یانوشته
کند با  یت میاز او روا ییحیعالء را که صفوان بن  ین مورد حق با شماست، چون من ابیدر ا

ن یکند اشتباه گرفتم، و منشأ اشتباه ا یت میرواز یاز او ن ییحیعالء وارد شده در سند که صفوان بن 

هستند که عالء وارد  یت کرده، همان کسانیها رواالعالء از آن یکه اب یکسان یبود که بخش عمده

ح یگونه اشتباه را تصحنیبود شما ا ستهیت نموده است. اما شایشان روایث از ایشده در سند آن حد

را  ید خوئیث سیاز معجم رجال حد ١٨٤/ ٥آدرس جلد  کهنیب ایعج ییکه بگونید نه ایکن

ن صفحه و آن جلد که ید ایدانین میقیکه به م، حال آنیافتیجا نرا در آن یچ اثریکرده و ه یمعرف

 العالء است. یاند مربوط به اب شده یمعرف

ما هم د در کتاب یگونه اشتباهات سالم است، و شانیآورم که کمتر محقق از ایادتان نمیبه 

م زاده بر ید بزرگوار حکیو س ینی. بعنوان مثال شما همراه محقق فاضل نائیدا کنیپ یگریموارد د

 در بحث زندگیدچار خطا شد ی، ولینظارت داشت یق رجال نجاشیتحق
ً
ک نامه ابوملید، مثال

http://www.fnoor.com/media001.ram
http://www.fnoor.com/media002.ram
http://www.fnoor.com/fn0158.htm
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ان یدر ب نه هستند...ویها از بنوجهکه آن یقضاعه است، در حال ینه بنید: او از جهیا، نوشتهیجهن

ست، یف است و درست نیتصح یکه جهند، حال آنیانوشته ین کلمه چند سطر را بصورت طوالنیا

ن یمراجعه کن). همچن ١٢٦٦اش در شماره نامهی(به زندگ  است، یجبنک ح آن ابومالیبلکه تصح

محمد نجف و و  یرزا و مامقانیو م یاند، مانند قهبائبودهیک ن اشتباه با شما شریدر ا یادیافراد ز

 ن.یو محسن ام یو خوئ یتستر

ارت قبر یا فاطمه به زیث که گوی، در مورد آن حدیخواهیه سهو غفلت را میشتر از قضیو اگر ب

حاکم را در مورد  یکرد... امام ذهبیه میخواند و در کنار قبرش گریرفت، نماز میش حمزه میعمو

 .١د کردهییث تأیصحت حد

 از حاکم انتقاد گرفته است. یمان بن داود مدنیدو بار در مورد سل یکه ذهب یدرحال

نه یرا از مد ید که او در سفرها آجریاگفته/  ه مسروق بن اجدعیفق ین در رابطه با تابعیهمچن

 یابه نسبت دادهیش ین سخن را به مصّنف ابیکرد، و ایآن سجده م یکرد و رویهمراه خود حمل م

. ٣دیان مطلب را در چند کتاب تکرار کردهیو ا ٢ت با دو سند ثابت استیروا نیکه ا یاشده یو مدع

افته یاختصاص  ی، بلکه به سفر با کشت طور مطلق بحث نشده  که در منبع از سفر بهنیرغم ا یعل

سند دارد یک ت دو سند ندارد، بلکه یز روایدر آن ذکر نشده، و ن» نهیاز مد«ن جمله یاست، همچن

یک ها در نیف و منقطع است. همه ایث ضعیکه حدنین است، عالوه بر ایریر ابن سکه مدار آن ب

اند. گران نوشتهیکه د یبود یزیچ یکنم، چون شما نقل کنندهیشما را نکوهش نم یاستدالل، ول

ان یب یم برایچه گفتست، و آنیانش نیجا محل بنیدارند که ا یطوالن ین موضوع بحثیکه احال آن

 است. یمقود کاف

ندارد  یست، تفاوتیاز اشکال ن یت مذکور خالیم، روایگردیبه هر حال به موضوع خودمان برم

که شما ، حال آنیدانم چرا نسبت به آن غافل بودینم یا از لحاظ منبع، ولیاز جهت سند باشد 

از فصل یست برخی: انصاف نیافات خود نوشتهیاز تأل یکیچه در ، چنانیمخالف آن روش بود

زهیها به خاطر انگکردن آنک ا پایق، یحقا یبه منظور پنهان کردن بعض یمطالعه شود ول یکتاب یها

 شود. یپوشگر چشمید یهار فصلیا بدون هدف از ساین یمع یها

یک  یه بر روین صورت که تکیاشباه و نادرست است، بد» ینشیگز«روش  یان گفتهیهمچن

                                           
 ۸۵، د و الشركیالتوح یة فیبحوث قرآن -١

 ۱۷۳رسائل و مقاالت،  -٢

 ۱/۸۶االعتصام بالکتاب و السنة ، ۲۰۰ ة،یعة اإلمامیو مع الش، ۶/۵۱ ة،یمسائل الفقهـسلسلة المانند:  -٣
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ر یت تعبیج حاصله از آن ناقص و مشّوه خواهد و نه از واقعین نتایمحکم نباشد، بنابرا یاصل علم

 کشد.یر میقت را به تصویکند و حقیم

ذم یکننده و برخمدح یوارد شده که برخ یاتیو محّمد بن مسلم روا ییحیدر سند صفوان بن 

در مورد اند، و ن گفتهیه چنیها گفته به خاطر تقاز آن یدر مورد تعداد یخوئ یکننده هستند، و آقا

ارانش را ید امام یح باشند باز هم ارزش و اعتبار ندارند...شایات صحین روایگفته: اگر سند ا یبرخ

 .١ت نکوهش و مذمت کرده باشدیبه خاطر حفظ جان و امن

ات ذم وجود دارد که اگر یجا هم روانیا«د: یاد، چون گفتهیرا دار یز همان نظر امام خوئیشما ن

ه به خاطر ین امام سالم الله علیه گردد، همچنیثابت باشد الزم است حمل بر تقها از امام صدور آن

ب گرفتن قرار داده یها را مورد نقد و عت دشمن آنیها در برابر اذآن یت جانیاران خود و امنیدفاع از 

 ن کدام روش و کدام علم است!!؟یدانم اینم ی، ول»است

نامه محمد بن مسلم را مورد بحث قرار یصل زندگجا به صورت مفنیان ذکر است شما در ایشا

 .٢دیسپرد یها را به فراموشد و آنیات ذم اشاره نکردیبه روا ید؛ ولیات مدح را ذکر کردیر رواید، و سایداد

به موثق  یکس یاو گفته شده؛ ول یکه در باره ییزهایم بن هاشم، به رغم چیابراه یاما پدر قم

ام که در دهیاوران خود را ندی یدر باره او گفته: کس یکه حل ییجاح نکرده است، تا یبودنش تصر

از او  یادیات زیکررده باشد، و روا یا او را موثق و عادل معرفیمورد او نقد و اشکال گرفته باشد، 

 تش قابل قبول است.ین است که روایراجح ا ینقل شده، و رأ

 خوئ
ً
اثبات موثق بودن  یرا که برا ییارهایتمام مع یره در اثبات موثق بودن پدر قمیو غ یواقعا

ا یا متأخر، یاز نامداران سابق  یکیا یاز أئمه  یکیح یده، مانند نص صریوار کوبیمطرح بود بر د

ار قرار دادند یرا مع ی، و اموریگر اصول و قواعد قرار دادیمتقدم و د یاجماع از جانب علما یادعا

ا نام یر او باشد یدر تفس یتیکه هر روانیبه ا یخود قم یادعاستند، از جمله یاز اشکال ن یکه خال

 ح است،.یارات موجود باشد صحیکتاب کامل الز یدر سندها یراو

ست و یات آن بالغ بر شش هزار و دویرا رواین باره معذورند، زیره در ایو غ یخوئک و بدون ش

 سخت و مشکل بوده است.شان یات براین ساقط کردن همه آن روایچهار مورد هستند، بنابرا

                                           
 ۱۷/۲۵۵یمعجم خوئ -١

 دیمراجعه کن ۷فحه ان صیبه تدکرة االع -٢
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م ییهابتیاما آن منبع مملو از مص
ُ
رش را از آن پر کرده است، مانند مقوله یتفس یاست که ق

گونه که در ره همانیف قرآن، طعنه زدن به صحابه و متهم کردن مادر مسلمانان به فاحشه و غیتحر

ذکر کنم که  یمثال لمؤمنان ست اگر در مورد اتهام به مادر ین یام، و اشکالکرده یادآوریکتابم 

 د:یفرمایم که میسوره تحر١٠ه یر آیدر مورد تفس یقم

ُ ٱ َ�ََب ﴿ ِينَ  َمَثٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ َت مۡ ٱ َ�َفُروا
َ
َت مۡ ٱوَ  نُوحٖ  َرأ

َ
 ِمنۡ  نِ َديۡ َ�بۡ  َت َ�ۡ  َ�َ�َتا لُوٖط�  َرأ

 ].۱۰[التحریم:  ﴾فََخاَ�َتاُهَما لَِحۡ�ِ َ�ٰ  ِعَبادِنَا
جز  ﴾فََخاَ�َتاُهَما﴿ت است که گفت: به خدا سوگند یالحسن روا یه نوشته: از ابیآن یر ایدر تفس

که در راه بصره مرتکب  -است ل منظورش عائشه-فاحشه نبوده است، و قطعا حد زنا را بر فالنه 

که در صدد سفر به  ین وقتیداشت، بنابرایاو را دوست م -منظورش طلحه است-آن شد، و فالن 

، لذا خود را به یست بدون محرم خارج شویتو حالل ن یبه او گفت: برا -طلحه-بصره بر آمد فالن 

 درآورد. -طلحه-ازدواج فالن 

یا مید، یانسبت داده یر را به قمین تفسین نمونه و امثال آن از شما انتقاد گرفتم که ایبه خاطر ا

م است از آن یقیر تلفیاست، بلکه آن تفس یر فقط از آِن قمین تفسید اییگو
ُ
بر شاگر خود ابو  یچه ق

ت کرده، و یالجارود، از امام باقر روا یژه از ابیچه شاگردش با سند و کته کرده، و آنیالفضل عباس د

ست او یامده است، و معلوم نیان نیاز او به م یث ذکرین رو ابو العباس در منابع رجال حدیاز ا

 م.یا مه ابوالجارود را در کتاب خود ذکر کردهنا یست، و زندگیک

جا که گفته: چگونه  نیتا به ا یا اند رها کرده ن باره مفصل بحث کردهیرا که در ا یسخن کسان

 یباچه را خود علیباچه کتاب ذکر شده اگر ثابت باشد که دیاعتماد کرد که در د یممکن است به مطالب

ار ین مخلوط شدن بسیر بعد از این تفسیسپس اعتماد داشتن به ا: یا م نوشته است؟ سپس گفتهیبن ابراه

 با متون شاذ و خالف قاعده
ً
از اهل علم معتقدند  یکه در متن آن هست. برخ یا مشکل است، خصوصا

 یگر اعتمادیها ثبت شده، پس د کتاب یر نقل شده و در برخیچه از آن تفس چاپ شده با آن ی که نسخه

 .١ستیماند، و نه متن و نه سندش قابل اعتماد نینم یآن هم باق یکردن ضمن یبه موثق معرف

و  یر قمیاست از تفس یمخلوط یر قمیکه تفسنیحاصل شده به ا یگر گفته: علم اجمالید یکی

 .  ٢را از هم جدا کرد، پس همه آن از اعتبار ساقط است  ست آنیره، و چون ممکن نیغ

                                           
 .۳۱۶: علم الرجال يات فیکل -١

 .۳۵: ص هیالقواعد الرجال یة فیدیدروس تمه -٢
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 یا نه، و بخش عمده آن را قمیرا خودش نوشته  یر قمیست که تفسیگرگفته: معلوم نید یکی 

 ر موثق و فاقد اعتبار است.یر از اول تا آخر و غین تفسیننوشته است، و ا

 !؟.یان را انتخاب کردهیدانم چرا اینم ید، ولیاخود ذکر کرده ی  که در رساله ین بود تنها مثالیا

ات متواتره مورد یکه سند روا یادهیمخالفت ورزها، د آنیو تحت عنوان اخبار متواتره و نقد اسان

 د.یابه حساب آورده یاضاف یرد، بلکه آن را کاریقرار گ یق و بررسیتحق

ز همان نظر یعه نقل شده نیق شیف قرآن هم که از طریات تحریا استاد در مورد روایم: آییگویم

ش از یت را نقل کرده، که بیروا) مورد از آن ١١٢٢ش از (یب» فصل اخلطاب«در  یرا دارد که طبرس

 گفته است. یریگونه نعمت الله جزات هستند همانی) روا٢٠٠٠(

 یهاف قرآن که در کتابیات تحریکه در مورد روانیکه شما با وجود انیان ذکر ایاستاد نکته شا

و نه به د علم هستند یات شاذ و اخبار آحاد هستند که نه مفیها روانیا  د:ییگویعه موجوداست میش

 اند.ب کردهیها را تکذاند، بلکه آنها را دورانداختهعه آنیش یشود، و علمایها عمل مآن

 دستیاگر گفتهیو در کتاب د
ً
در منابع  -ف قرآنیتحر-ن موضوع یدر ا یاتیبه روا یابید: قطعا

 .١ستیف قرآن نیبر اعتقاد به تحر یلیعه دلیش

 .٢ف هستندیمعتقد به حفظ قرآن از تحره یعه امامید: جمهور شییگویبلکه م

د قرآن یکه هر کس بگونید به ایکنیح میکه تصر یرا مادامیست؛ زیب نین حرف شما هم غریا

گري  طف و غلو و افرایتحر ین مقولهیب یست، بلکه او اشتباه کرده و لزومین یف شده؛ افراطیتحر

 .٣نیست

د:  یا ن را گفتهید تعدادشان چند است، همیدانیمر صحابه که خود یات تکفیز در رابطه با روایو ن

ر یرا تکف  امبریی اصحاب پ که همهنیان متهم شوند به ایعیی ش ز است همهیار عدالت جایا با معیآ

 یاند و کارهاقرار داده یها را مورد بررساز آن یتعداد اندک یکه زندگنیا یکنند به بهانهیق میو تفس

 .٤اندشان را ذکر کردهیبد ا

                                           
 .۲۲۳: ةیة والدراین الروایب یث النبویکتاب الحد -١

 .۱/۱۵۹: رسائل ومقاالت -٢

 .۱/۱۶۰: رسائل ومقاالت -٣

 .۱۷۶ ص :عقائدهم یة فیعة اإلمامیمع الش -٤
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 آ
ً
 .١عه نسبت داده شود؟!ید شیبه صحابه به عقا یید که دشنام و ناسزاگویا شما قبول نداریاصال

عه راه انداختند؛ مانند یه شیبر عل یعه، دروغ و اتهاماتیه شیه جهت توطئه علیامو  د:ییگویو م

ن دروغ و یاک بدون ش یشان، ولیها و کافر و فاسق دانستن اصحابه و نفرت از آن ییناسزاگو

 مروان است. یه و بنیام یافتراست و گناهش بر گردن بن

که نه داشته باشند، حال آنیتوانند نسبت به اصحاب رسول خدا تنفر و کیعه میپس چگونه ش 

 ها و طرفدارانشان است.خ سرشار از نام آنیاند و تار صحابه بوده  عه همهیث شیاحاد یراو

بزرگ، دست و  یزهایو ساده جلوه دادن چک مسایل کوچ یینمارسد که شما با بزرگیبه نظر م

ب یبزرگ از مثال یزهایکردن چ ید. آسان تلقیکنیپنجه نرم م روشن است، چون  یکه گذشت به خو

که خودتان  ید، در حالیا کرده یبه صحابه را آحاد معرف ییف قرآن و ناسزاگویات مربوط به تحریروا

: همانا مراکز یاان جهان گفتهیعی، شما درباره تعداد شییمورد بزرگنماد، اما در یدانیتعدادشان را م

 صهیجهان در اخت یآمار و سرشمار
ً
ن امر موجب یهاست، و استیونیار دشمنان اسالم؛ خصوصا

م، ... و در ادامه یان اطالع نداشته باشیعیان آنان از آمار شیق مسلمانان و در میشده که ما از آمار دق

 .٢دیاون) ذکر کردهیمل ٢٠٠را ( انیعیتعداد ش

اید،  ل نمودهیون) تبدیمل٢٥٠از قدرتی نیرومند به (  ن تعداد را با استفادهیگر اید یسپس در کتاب

 ها و دشمنان اسالم است که اهتمامستیونید: مراکز آمار در جهان تحت نفوذ صهیاجا که گفتهآن

ان در حدود یعیدهند، و تعداد ش  اد جلوهینان را زر مسلماین است مسلمانان را اندک و غیشان بر ایا

 .٣ون) نفوس استیمل ٢٥٠(

ن منطق، اعتقاد به یبا هم یمجلس ید که آقایا خبر نداریآ  م:ییگویم و میگردیبه موضوع برم

ح درباره نقص و یصر  هستند که یادیح زیهمانا أخبار صح«د: یگویو م  ف قرآن را ثابت کردهیتحر

متواتر هستند،  ین باره از لحاظ معنیاخبار در ا  معتقد هستم که  اند، و بنده قرآن بحث داشتهر در ییتغ

ن موضوع کمتر از یات ایشود، بلکه به نظر من روایها موجب سلب اعتماد به اخبار می آن و رد همه

 ».کنندیت ثابت میستند، پس چگونه امامت را با روایاخبار موضوع امامت ن

                                           
 .۱/۱۵۶: رسائل ومقاالت -١

 .۶/۶۴۰: لنحلملل واـال یبحوث ف – ۱۳۳ ص :ةیبناء الحضارة اإلسالم یعة فیدور الش -٢

 ۱/۱۲۰: رسائل و مسائل -٣
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گفته » فیت قرآن از تحریمصون«ف قرآن در فصل یات تحرین منطق درباره روایمز با هیو ن

ها از أئمه معصوم است و حد أقل از آن یبودن صدور برخ یات موجب قطعیاست: اّما کثرت روا

 ت شده است.یق معتبر روایات از طریروا از آن یم، و برخیها اعتماد داشته باشبه آن

صاحب کتاب  -ینیکه درباره ام یاات سخن ما را انکار کردهدر آخر رسالهکه نیاّما در رابطه با ا

خ ما بوده و یم: او بخش عمده عمرش را به دنبال مواضع ضعف و زخم در تاریبود گفته -ریالغد

 یزخم یهامحل یکرده، مانند مگس که در پک تر -ت استیکه اکثر–موارد مثبت و خوب را 

 آن یهاست، چون هر کس کتابیب نیاست. انکار کردن شما عج
ً
شما را مطالعه کند؛ خصوصا

یمین سخن پیت شما به ایهستند به علت حساس  ره صحابه رسول خدایکه مربوط به س ییها

 برد.

ها تند برخورد حرف یا در برخیکه با عجله به شما استاد بزرگوار پاسخ رد دادم، نیدر خاتمه از ا

ست، و مراتب تشکر و سپاس ما ین مقام، مقام مجامله و سازش نیرا ایخواهم، زیام، معذرت م کرده

 د.یرا باشیرا پذ

 والسالم عليكم ورمحة اهللا
 صل نوریف

 ق.ه ١٤٢٥شوال  ٢٦
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