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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مطالب فهرست

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ٣ ..................................................................... :به میتقد

 ٥ ................................................................. ریتقد و تشکر

 ٧ ........................................................................ مقدمه

 ١٧ ...... یبشر  اجتهاد و یقرآن منهج انیم یمعرفت اصوِل  ی هینظر : اول بخش

 ١٩ .................. یینوگرا و دیتجد به آن ازین و یاستدالل اصول روش: اول باب

 ٢١ ........................................ کتاب نیا ی وهیش و منهج: اول فصل

 ٢٧ ... دیجد منهج به ازین و میقد یاستدالل منهج یناتوان و جمود: دوم فصل

 ٣١ ................................... است ننھاده عمل و اعتقاد انیم یاساس فرق قرآن،

 ٣٥ .................................................... گذاشت فرق فروع و اصول انیم دیبا

 ٣٥ .............................................................. میقد منھج در قصور قتیحق

 ٣٧ .............................. متواتر اتیروا ی لهیوس به اصول ای دهیعق اثبات خطرات

 ٣٩ ......................................................... آن یداور و دیجد اسلوب اصالت

 وجود به را داللت از قبل لیدل به کردننگاه و نظر دگاهید قرآن: سوم فصل
 ٤١ .......................................................................آورد یم

 ٤٧ ....................... قرآن متشابه و محکم اتیآ انیم در نید اصول: دوم باب

 ٤٩ .......................................... متشابه و محکم یمعنا: اول فصل

 ٤٩ .......................... قرآن اتیآ عموم در و لغت در متشابه و محکم: اول مبحث



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ب 

 ٥٢ .............................................................. دیمق و مطلق عام،... محکم

 ٥٤ .......................... )عمران آل ی سوره( ی هیآ در متشابه و محکم: دوم مبحث

 ٦٥ .......................................................................... هیآ یمعنا خالصه

 ٦٨ .............................................................................. فصل ی خالصه

 ٦٩ ............................................................................... یلیتکم مبحث

 ٦٩ ................................................................... آن حیتوض و اشکال کی

 ٦٩ ................................................................. ریتفس در نیمتقدم روش

 ٧٣ ........................................................ ریتعب در اختالف و معنا در اتفاق

 ٧٥ .................................... :عمران آل ی سوره  هیآ با حج ی سوره  هیآ ی رابطه

 ٧٦ ................................................................................ تنوع اختالف

 ٧٧ .................................................................... دیمق و مطلق... محکم

 ٧٨ ................ ھستند محکم مطلق طور به اند آمده نید اصول اثبات در که یاتیآ

 ٨١ ........................................ یاساس مقدمات و قواعد: دوم فصل

 ٨١ ............................................ است نیقی اساسش که است ینید اسالم. ١

 ٨٢ ................................... ھستند ینیقی و یقطع آن یھاهیپا و نید اصول. ٢

 ٨٢ .................................. اصول در نه دارند کاربرد فروعات در یظن ی ادله. ٣

 ٨٤ ......................................... است یظن باطل اصول و یقطع حق اصوِل . ٤

 ٨٦ ...................................... فروع نه است اصول یزیر هیپا قرآن یاصل کار. ٥

 ٨٧ .............................................. است گرفته بر در را اصول ی ھمه قرآن. ٦

 ٨٨ ...................................... است نید اصول یزیر هیپا در مرجع تنھا قرآن. ٧

 ٩٤ .......................... است نید اصول شناخت در ما مرجع ،یقرآن یقطع نص. ٨

 ٩٥ ................................................. ستین زیجا اصول در اجتھاد و دیتقل. ٩

 ٩٥ .................................................................. اجتھاد بودن یظن لیدال

 ٩٧ . شروح و حاتیتوض ی لهیوس به نه شوند یم ثابت نصوص ی لهیوس به اصول ـ١٠

 ٩٨ ........................................ است محفوظ لفظش، ھمچون قرآن یمعنا.١١

 یگذار انیبن نه است عیتفر و اصول از یبانیپشت) سنت( اتیروا ی فهیوظ. ١٢
 ٩٩ ................................................................................ یمبان و اصول

 ١٠١ ........................................ یبشر نه است یقرآن اصول، در ما مرجع. ١٣



 ج   فهرست مطالب

 ١٠١ ................................................ ست؟یچ انیم نیا در علماء نقش پس

 ١٠٢ .................. کند ینم اثبات را یاصل چیھ حیصر نص بدون لیتأ و ریتفس. ١٤

 ١٠٣ ....... کند نهینھاد را اصول تواندینم مستقالً  یقرآن محکم نص بدون عقل. ١٥

 ١٠٦ .................................................. اجتھاد و سنت و قرآن ی فهیوظ. ١٦

 ١٠٧ ........................... است نموده جمع ھم با را ینقل و یعقل لی دال قرآن. ١٧

 ١١٣ ............................ ینص نه است یاستنباط باطله، ِفَرق و انیاد اصول. ١٨

 ١١٧ ........................ است گمراه یھا فرقه ی ھمه روش اصول در استنباط. ١٩

اند کرده اعتماد استنباط به و کرده ترک را نص چگونه که ییھا فرقه از ییھا مثال
 .............................................................................................. ١١٨ 

 ١٢٣ ................................................. یاستنباط نه است ینص ما اصول. ٢٠

 ١٢٣ ............................................................................ :خدا تیوحدان

 ١٢٤ .......................................................................... :ج محمد نبوت

 ١٢٤ ...................................................................... :آخرت روز به مانیا

 ١٢٤ ........................................................................ :امبرانیپ به مانیا

 ١٢٥ ....................................................................... :فرشتگان به مانیا

 ١٢٥ ....................................................................... :یآسمان یھا کتاب

 ١٢٥ ................................................................................. :قدر و قضا

 ١٢٦ ................................................................................ :قرآن حفظ

 ١٢٦ .................................................... :یگذار قانون و تیھدا مصدر قرآن

 ١٢٧ ......................................................... :عیتشر گرید منبع ینبو سنت

 ١٢٧ .......................... :عدالتشان و محبت وجوب و انصار و نیمھاجر از یرویپ

 و یعمل اصول نیمھمتر نکیا و بود ما یاعتقاد اصول نیمھمتر گذشت آنچه
 ١٢٨ ................................................................................... ما یعباد

 ١٢٨ ........................................................................................ :نماز

 ١٢٨ ....................................................................................... :زکات

 ١٢٨ ....................................................................................... :روزه

 ١٢٩ ........................................................................................ :حج

 ١٢٩ ...................................................................................... :جھاد

 ١٢٩ ........................................................................... :عتیشر میتحک



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    د 

 ١٣٠ ................................................................................ :قتل میتحر

 ١٣٠ ................................................................................. :زنا میتحر

 ١٣١ .................................................................................. :ربا میتحر

 ١٣١ ............................................................................. :یدزد میتحر

 ١٣١ ..................................................................... :رقما و شراب میتحر

 ١٣٢ ....................................... اند محکم و حیصر نید اصول اتیآ ی ھمه. ٢١

 ١٣٢ ................................... اند یضرور ایدن و نید حفظ یبرا نید اصول. ٢٢

 ١٣٣ .............................. کنند یم استدالل قرآن به ھا فرقه و انیاد ی ھمه. ٢٣

 ١٣٦ ..................... است منحرف یھا فرقه لیدال از تر یقو کتاب اھل لیدال. ٢٤

 ١٣٦ ........................................................ یاساس یمبان و قواعد ی خالصه

 ١٣٨ ....................................... نید اصول یزیر هیپا در یقرآن روش ی خالصه

 ١٣٩ .............. یامام منهج و یقرآن منهج منظر از اصول فیتعر : سوم باب

 ١٤١ ................... آن اثبات و نید اصول ی عرضه در قرآن روش: اول فصل

 ١٤١ ....................................... دهیعق اصول اثبات در قرآن روش: اول مبحث

 ١٤٢ ........................................................................ :اطالع و إخبار. ١

 ١٤٢ .................................................................................. :اثبات. ٢

 ١٤٢ ................................................................................... :تکرار. ٣

 ١٤٢ ........................................................................ :وضوح و قطع -٤

 ١٤٣ ................................. ھستند قتیحق چھار نیا ی هیپا بر هیلیتفص ی ادله

 ١٤٩ ..................................... عتیشر اصول اثبات در قرآن روش: دوم مبحث

 ١٤٩ ........................................................................................ :نماز

 ١٥١ ....................................................................................... :زکات

 ١٥١ ....................................................................... :زکات ترک از ینھ

 ١٥٣ .............. اصول اثبات در هیامام یشناس معرفت ی هینظر: دوم فصل

 ١٥٣ .............................................................هینظر ی خالصه: اول مبحث

 ١٥٥ .............................................. هیامام دگاهید و هینظر نقض: دوم مبحث

 ١٥٦ .............. هیامام یشناس معرفت ی هینظر در ییگرا سفسطه و مغالطه گاهیجا



 ه   فهرست مطالب

 ١٥٨ .................. ستین دور به گمان و ظن از – دیتقل ھمانند – یعقل استدالل

 ١٦٠ ......................... باشد یم نید اصول اثبات مصدر تنھا ینید یقطع نصوص

 اثبات به خداوند جانب از قرآن صدور که است نیا اسالم در اصول یتمام اصل
 ١٦١ ............................................................................... است دهیرس

 ١٦٥ ........................................................ یعقل لیدل به ینقل لیدل رییتغ

 ١٦٦ ............................................................................... عقل یناتوان

 ١٦٨ ...................... است عقل به اھانت ن،ید اصول ی نهیزم در عقل به مراجعه

 ١٦٩ ....................................................... کامل ینید جادیا از عقل یناتوان

 ١٧٠ ............................ است کفر یدرھا از یدر ن،ید اصول در هیامام دگاهید

 ١٧٢ . است مجتھد به راجع هیامام ی دهیعق ،یعقل استدالل یکفر تراوشات از یکی

 ١٧٥ .......................................................... اند مانده جواب یب که یاشکاالت

 ١٧٧ .............................................................. »عترت به تمسک« اشکال

 ١٧٧ ................................................ »یعترت و الله کتاب« یساختگ تیروا

 ١٧٩ ................................................... خاص یمعن و عام یمعن انیم اصل

 ١٨٠ .......................................................................... هیامام ِفَرق اصول

 ١٨١ ................................................... یعشر یاثن هیامام ولاص نیمھمتر

 ١٨٣ ............................................... هیامام اصول: دوم بخش

 ١٨٥ .................................................... یاعتقاد اصول نیمهمتر: اول باب

 ١٨٧ .............................................................................. امامت: اول اصل

 ١٨٩ ......................................... عهیش دگاهید از امامت: اول فصل

 ١٨٩ ........................................................... عهیش دگاهید از امامت گاهیجا

 ١٩١ .......................................... »امامت« اصل براساس یاسالم امت ریتکف

 ١٩٦ .................................................. »امامت« اصل بر هیامام یقرآن ی ادله

 ٢٠١ .................................................... امامت نقض: دوم فصل

 ٢٠١ ............................. یقرآن روش براساس امامت ی دهیعق نقض: اول مبحث

 ٢٠١ ........... ندارند را  هیامام مطلوب یبرا استدالل یستگیشا ل،یدال از کدام چیھ



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    و 

 ٢٠١ ........................................ )ینید اصول( یاصول لیدال طیشرا با سهیمقا

 ٢٠٢ ........................................... است نید اصول لیدال طیشرا فاقد امامت

 ٢٠٦ ............................................. هیامام اصول از مھم یحقائق: دوم مبحث

 ٢٠٦ ............................................ یقرآن نه ھستند ینیتلق هیامام اصول -١

 ٢١٢ ........ ندارد وجود محکمات از یمرجع و مصدر قرآن در امامت، اتیآ یبرا ـ٢

 ٢١٤ ............... ندارد وجود باشند، امام به متعلق که یاحکام و آداب قرآن در ـ٣

 ٢١٨ ............................. است ینصار و ھودی لیدال از تر فیضع هیامام لیدل ـ٤

 ٢٢٩ ...................................... قرآن ای و یعرب زبان در امام یمعن: سوم مبحث

 ٢٣٠ ..........متعدد یمعان انیم در مشترک لفظ از مقصود یمعنا شناخت ی قاعده

 ٢٣٢ ..................................................................... کتاب یمعنا به امام

 ٢٣٨ .............................................................. )راه( قیطر یمعنا به امام

 ٢٣٩ ....................................... است یاتازه اصطالح امام یبرا چھارم یمعنا

 ٢٣٩ ... ندارد وجود اصالً  قرآن اصطالح در نه و عرب زبان در نه معصوم امام یمعنا

 ٢٤٦ .............................................................. !؟)یا گفته مردم به تو ایآ(

 ٢٤٩ ................. دارد تعلق امامت  به  که یا ینید متون لیتحل: سوم فصل

 ٢٤٩ ....................................................................................... مقدمه

کند یم باطل است، آنان نزد که را یا ینید نصوص تمام تیحج هیامام ی هینظر
 ............................................................................................... ٢٤٩ 

 ٢٥٠ .......................................................... میکر قرآن نصوص: اول مبحث

 ٢٥٠ .................................................................................. اول ی هیآ

 ٢٥٢ .......................... ستین محکم امامت موضوع یبرا و است متشابه هیآ نیا

 ٢٥٣ ....................................................... سخن ی ادامه و شتریب یاطالعات

 ٢٥٤ ................................................................................ :اول مقدمه

 ٢٥٤ ....... ؟یلغو یمعنا به ای است آن یاصطالح یمعنا به ÷میابراھ امامت ایآ

 ٢٥٥ .................................. معناست نیچند یدارا و مشترک لفظ امام، لفظ

 ٢٥٥ ......................... یاصطالح نه است یلغو هیآ نیا در امامت  که نیا حیترج

 ٢٦١ ................................................................. است ریپذ هیتجز امامت

 ٢٦٣ ........................................................ است نبوت ھمان یگاھ امامت

 ٢٦٤ .................................... است امدهین نبوت برعکس قرآن در امامت لفظ



 ز   فهرست مطالب

 ٢٦٥ ............................................................... )شیآزما( ابتالء و امامت

 ٢٦٦ ...................................... شیآزما و ابتال بر امامت کردن بنا جینتا و آثار

 ٢٦٩ ......................................................... ندارد امامت به یربط عصمت

 ٢٧٠ ..................................................................... )َبدان( اشرار امامت

 ٢٧٢ ........ ؟یسبب ای است ینیتکو و یریتقد ه،یآ در) جعل( لفظ ایآ: دوم ی مقدمه

 ٢٧٦ ......................................... دارد؟ یالھ ریتقد و نییتع به یربط چه نیا

 ٢٧٧ ................. است؟ گناه از تیمصون مستلزم ظلم صفت ینف ایآ: سوم مقدمه

 ٢٨٠ ................................................... کندینم نقض را امامت ،یقبل گناه

 ٢٨٤ ............................................ قرآن ظاھر با عیتش اھل »عصمت« تضاد

 ٢٨٥ .......................................................... کجاست؟ مطلق عصمت پس

 ٢٨٩ ...................................................... لیدل و حجت ی هیپا ختنیر فرو

 ٢٩٠ ....................... ندارند ینام هیآ در گانه دوازده ائمه و سیعل از کدام چیھ

 ٢٩٢ ................................................................................. ...انیپا در

 ٢٩٤ ................................................................................... دوم ی هیآ

 ٢٩٥ .............................................................................. هیآ نیا اقیس

 ٢٩٩ ................................................................................ نزول سبب

 ٣٠١ ........................................................ قرآن ی هیآ ھا ده در »یول« لفظ

 ٣٠٣ ........................................................................... گانه ده محاالت

 ٣٠٨ ......................... ست؟ین نمازگزاران نظم زدن ھم به مساجد، در ییگدا ایآ

 ٣١٢ .................................................................................. سوم ی هیآ

 ٣١٥ ................................................................................... هیآ اقیس

 ٣١٧ ................................................................................... هیآ یمعن

 ٣١٩ .................. ؟یو با ازدواج و زن طالق ای یعل امامت است مھمتر کی کدام

 ٣٢١ ................................................................................ چھارم ی هیآ

 ٣٢٤ ................................................................................. پنجم ی هیآ

 ٣٢٦ ................................................................................... هیآ اقیس

 ٣٢٨ ................................................................................. ششم ی هیآ

 ٣٣٣ ................................................................................... هیآ یمعن

 ٣٣٤ ...................................................................... بزرگ و آشکار دروغ



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ح 

 ٣٣٦ .............................................................................. هیپا یب حجت

 ٣٣٧ ................................................................................. ھفتم ی هیآ

 ٣٤٠ ................................................................................ ھشتم ی هیآ

 ٣٤١ ................................ :است انیب و اصل خالف عام، لفظ از خاص ی اراده

 ٣٤٣ ................................................................................... نھم ی هیآ

 ٣٤٤ .................................................................................. دھم ی هیآ

 ٣٤٧ ............................................................................... ازدھمی ی هیآ

 ٣٤٨ ...................................... دارد؟ فوق موضوع به یربط چه »امامت« پس

 ٣٤٩ ............................................................................ یجعل یقواعد

 ٣٥٠ ................................................................................ دوازدھم هیآ

 ٣٥٢ .............. اند نموده استدالل بدان امامت اثبات جھت هیامام که یگرید اتیآ

 ٣٥٦ ............................................................... !خدا به پناه است کفر نیا

 ٣٥٧ ........................................................... اتیروا به ینگاھ: دوم مبحث

 ٣٥٧ .................................... عهیش اتیروا از ییھا نمونه و قیحقا: اول مطلب

 ٣٥٨ ..................................................................... ست؟یچ امر نیا راز

 ٣٦٦ ....................................................................... یعلم یگریھوچ

 ٣٦٧ ................................................................. ریغد تیروا: دوم مطلب

 ٣٦٩ .............................................................. ریغد تیروا یبررس و نقد

 ٣٧٩ ........................................... سهیمعاو إمامت: چهارم فصل

 ٣٨٣ .................................................. !!..یراست و قتیحق جستجوگران یا

 ٣٨٥ ...............................................است ائمه تیمعصوم و یپاک: دوم اصل

 ٣٨٧ ......................................... عهیش منظر از عصمت: اول فصل

 ٣٨٧ ............................................... عهیش نزد عصمت منزلت و گاهیجا انیب

 ٣٨٨ .................................................. اعتقاد نیا یبرا هیامام یقرآن یادله

 ٣٩١ ........عصمت یبرا) ریتطه یهیآ( به استدالل ابطال و نقض: دوم فصل

 ٣٩١ ... یقرآن دستور و منھج با مطابق آن، یاستدالل یجنبه رد و نقض: اول مبحث

 ٣٩٣ .............. )عصمت( بر) ریتطھ هیآ( داللت بودن نادرست و باطل: دوم مبحث
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 ٣٩٣ ........................................ است) عصمت( بر یلغو داللت فاقد نص -١

 ٣٩٣ ......................... نیمعصوم ریغ و گناھکاران یبرا) ریتطھ( لفظ آمدن -٢

:ندارد وجود یلغو جھت به یاعالقه گونه چیھ اشتباه در وقوع امتناِع  و لفظ انیم
 ............................................................................................. ٣٩٧ 

 یمخصوص افراد به را تیب اھل لفظ که ندارد وجود یمدرک و لیدل چیھ -٢
 ٣٩٩ .......................................................................... :دھد اختصاص

 ٤٠٠ .............................. بس و است) ھمسران( شامل فقط قرآن در تیب اھل

 حیترج یمعان گرید بر) تیب اھل( لفظ یبرا را) ھمسر( یمعن که یلیدال و قرائن
 ٤٠٣ ................................................................................... دھندیم

 ٤٠٥ ...... باشد یم زین ھمسرانش منازل یتفاوت گونه چیھ بدون ج امبریپ یھاخانه

 ٤٠٧ ........................... دارد؟ وجود موضوع نیا با مناسب ینص قرآن یکجا در

 ٤٠٨ ................................ ھستند ھمسرانش و امبریپ» أحزاب« یسوره محور

است فیضع یاحتمال ج امبریپ شاوندانیخو و کانینزد یبرا یقرآن نص تیشمول
 .............................................................................................. ٤١٢ 

 ٤١٣ .......................................... باشد یم خاص آن یمعنا اما است عام لفظ

 ٤١٤ ................................................................. جامه و کساء ثیحد) ج

 ٤١٨ ......................................... کندیم رد و نقض را) عصمت( کساء ثیحد

 ٤١٨ .............................................. مسلم حیصح در سارقم بن دیز ثیحد

 ٤٢٢ ................................. مذکر یغھیص به ریتطھ یھیآ در دادن قرار خطاب

 ٤٢٤ ..................................................................... یادب یب و یشرم کم

 ٤٢٤ .................... است نفر دوازده از شیب یبرا) تیب اھل( ی واژه تیشمول) د

 ٤٢٦ ..................................................................... خیتار به گذرا ینگاھ

 ٤٢٧ ....................................... ج امبریپ تیب اھل و بدر اھل انیم یفاصله

 ٤٣١ ..................................................... مجتھدان عصمت: یلیتکم یمبحث

 ٤٣٧ ................................................................... منتظر یمهد: سوم أصل

 ٤٣٩ .................................... شده انتظار و منتظر یمهد: اول فصل

 ٤٣٩ ........................................................ مسلمان اردیمل مین و کی ریتکف

 ٤٤١ خیتار طول در) یمھد( تیماھ و تیھو صیتشخ مورد در عهیش نزاع و اختالف
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 ٤٤٣ ................................................... )یمھد( اصل بر هیامام یقرآن لیدال

 ٤٤٧ ............... یقرآن روش مطابق منتظر یمهد دهیعق نقض: دوم فصل

 ٤٤٨ ................................................ آن مورد در حیصر نص وجود عدم ـ١

 ٤٤٨ .............................................................. تکرار شرط وجود عدم ـ٢

 ٤٤٨ .................. شود داده ارجاع آن به که محکمات اتیآ از یمرجع فقدان ـ٣

 نص و است استنباط راه از شده ذکر اتیآ به استدالل با) یمھد( از سخن ـ٤
 ٤٤٩ ............................................ ندارد اعتبار اصول در استنباط و ست،ین

 ٤٤٩ ................. ندارد وجود دهیعق نیا اثبات یبرا یعقل یلیدل قرآن کل در ـ٥

 وجود د،ینما ) منتظر یمھد( به مانیا به امر که هیآ کی یحت قرآن کل در ـ٦
 ٤٤٩ ...................................................................................... ندارد

 خود مخصوص یمھد یبرا توانند یم  هیامام یھا فرقه ی ھمه  که است یگفتن ـ٧
 ٤٤٩ .......................................................... ندینما استدالل فوق اتیآ  به

 سرچشمه) یمھد( به اعتقاد از ـ زین یویدن بلکه ـ ینید مصلحت نشیگز ـ٨
 به اصول: دارد یفروع و اصول ـ میداشت انیب که ھمچنان ـ نید. ردیگ یم

 را آن ضمانت ینبو سنت ن،ید فروع اما و است آمده میکر قرآن در صراحت
 باشد، یم ریپذ امکان زین  هیفق اجتھادات قیطر از آن شناخت و است  شده دار عھده
 منتظر یمھد  به رسد  چه معصوم امام  به ازین حد تا آن در اختالف  که است یگفتن

 ٤٤٩ .......................................................... باشد یم انیز و ضرر از یخال

 ٤٥٠ .................................................................... است محض انیز بلکه

 نص با ابتدا دیبا را دیعقا رایز ندارند، یارزش نجایا در نزول اسباب و اتیروا اما ـ٩
 خداوند ینگھبان و حفظ ضمانت که یاتیروا با نه کرد؛ اثبات قرآن از آشکار و حیصر

 ٤٥١ ....... ستندین محفوظ دروغ و حذف و جعل یھا روزنه و اختراع از و ندارند را

 ٤٥٢ ............... کند یم باطل دهیعق اثبات در را ینید نصوص به ازین هیامام قواعد

 ٤٥٣ ................ )منتظر یمهد( ی دهیعق بر یعقل لیدل نقض: سوم فصل

 ٤٥٧ .................. منتظر یمهد با وداع و کاتب احمد استاد: چهارم فصل

 ٤٦٠ ..................................... )یمھد امام( ی هینظر به کاتب استاد اعتراضات

 ٤٦٠ ........................................... فرزند تولد بدون یعسکر حسن وفات -١
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 یزمان از بعد که شده ساخته جزء دو از یمھد خصوص در عهیش ی هینظر-٢
 ٤٦١ ........................................................ اند ختهیدرآم گریھمد با یطوالن

 ٤٦٢ ................................... گانه دوازده) ائمه( اسم به یقبل ستیل یادعا-٣

 ٤٦٣ ............................... »یھالل اسیق بن میسل کتاب« به مشھور کتاب -٤

 بودند، گرفته قرار آن در که یطیشرا خاطر به را هیفطح ھا، یعشر یاثن -٥
 ٤٦٤ .......................................................................... کنند یم مسخره

 یعشر یاثن ی هینظر که کند یم رد یلیدال به را هیواقف) رضا( یموس بن یعل -٦
 ٤٦٥ .......................................................................... دینمایم نقض را

 ٤٦٥ ......................................... ھستند وصف نیا از دور به یعقل لیدال -٧

 ٤٦٦ ......................................... ندارد وجود قبول مورد ینقل لیدل چیھ -٨

 رامونیپ ادیز یشبھات وجود و ھم با اختالفاتشان و ابتین یبرا فراوان یادعا -٩
 ٤٦٧ ........................................................................................ ھا آن

 ٤٧١ یمھد بتیغ یبرا معقول یریتفس ی ارائه در اضطرابش و هینظر یناتوان -١٠

 ٤٧٥ ................................... معجزه و خرافات نیب فرق: پنجم فصل

 ٤٧٩ ................................... سنت اهل دگاهید از یمهد: ششم فصل

 ٤٨٣ ..................................... تیب اهل به تمسک و زدن چنگ: چهارم اصل

 ٤٨٥ ..................... عهیش نزد آن گاهیجا و اعتقاد نیا تیماه: اول فصل

 ٤٨٩ ...... یقرآن اسلوب طبق] تیب اهل به تمسک[ ی دهیعق نقض: دوم فصل

 ٤٨٩ ....................................... دارد؟ وجود) اصل( نیا اثبات یبرا یا ادله چه

 ٤٩١ ................................................................. یقرآن آشکار نص فقدان

 ٤٩٢ ......................................................... یقرآن یعقل اثبات لیدل فقدان

 ٤٩٢ ..................................................... ستین مترتب آن بر یا دهیفا چیھ

 ٤٩٣ .......................................................... است دهیفا یب که یمحض ضرر

 ٤٩٤ ...................................... ؟)یعترت و الله کتاب( ای ؟)یسنت و الله کتاب(

 ٥٠١ ................... ]تیب اهل به تمسک[ در عهیش یادعا نقض: سوم فصل

 ٥٠١ ..................... :است استوار اعتبار دو بر عهیش نزد در) تیب اھل به تمسک(
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 ٥٠١ ................................................ یامام فقه منابع و قتیحق: اول مبحث

 ٥٠٢ ................................................. دارد را جداگانه یمذھب یمجتھد ھر

 ٥٠٣ ............................................... هیامام فقھاء انیم در موجود اختالفات

 ٥٠٣ .......................... هیامام یفقھا انیم در یفقھ دیشد اختالفات از یا نمونه

 ٥٠٥ ......................... سنت اھل اصول و فقه یھا کتاب در) هیامام قول( عبارت

 ٥٠٦ ..................... ندارد وجود صادق جعفر فقه و هیامام فقه نیب یا رابطه چیھ

 ٥١١ ............................................. !چرا؟).... زمان امام( فقه از یرویپ عدم

 ٥١٢ ست؟یچ) امامت( تداوم به یازمندین مفھوم است، شده حفظ یجعفر فقه اگر

 ٥١٢ .................................................................................. ائمه عصر

 ٥١٣ ................................... :عهیش و سنت اھل نزد یجعفر فقه رفتن نیب از

 ٥١٤ ........................................... هیامام اتیروا منابع و قتیحق: دوم مبحث

 ٥١٤ ........................................................... کنند ینم تیروا ج امبریپ از

 ٥١٤ ............ !ندارد وجود تیب اھل از یاحد سندشان در ائمه، از هیامام منقوالت

 تیب اھل انیراو یحاو عیتش اھل سند ی سلسله از شتریب سنت اھل سند یسلسله
 ٥١٥ .................................................................................... باشد یم

 ٥١٦ ............. !ھستند رعربیغ اند، نوشته را هیامام ییروا منابع که یکسان ی ھمه

 ٥١٧ ......................................... ھستند مجروح سند طول در انیراو سلسله

 ٥١٨ ...................................................... ستندین تیب اھل از هیامام انیراو

 ٥١٨ ................................. جعفر؟ اصحاب ای ج ینب اصحاب: برترند کی کدام

 ٥١٩ .............................. ھستند مخدوش ھا، آن یرجال منابع در هیامام انیراو

 ٥١٩ ...................................................................... :نیأع بن زراره ـ١

 ٥٢١ ................................................................ :یمراد ثیل ریابوبص ـ٢

 ٥٢٢ .................................................................... :مسلم بن محمد ـ٣

 ٥٢٢ .............................................................. :یعجل هیمعاو بن دیبر ـ٤

 ٥٢٣ ................... ھا آن از تیروا در کذب ریتأث و تیب اھل بر انیگو دروغ کثرت

 ٥٢٥ ....................................................................... است یمیقد علت،

 ٥٢٦ ........................... است ینیکل اثر ،یالکاف ـ هیامام یروائ منابع نیمعتبرتر

 ٥٢٦ ............................................................ حیصح از فیضع زییتم عدم

 ٥٢٨ ....................................... است شان انیراو کفر مستلزم زیکفرآم اتیروا
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 ٥٢٩ ..................................................................... قرآن نصوص فیتحر

 ٥٣١ ............................................................................... معنا فیتحر

 ٥٣٣ ................................................................................ ائمه گاهیجا

 ٥٣٤ ................................................................. ائمه به بیغ علم نسبت

 ٥٣٤ ........................................................ ھستند خداوند ذات نور از ائمه

 ٥٣٥ ....................................................................دروغگو خر نیا ر،یعف

کنده) یالکاف( منبع نیا  ٥٣٦ ........................................... است خرافات از آ

 ٥٣٧ .................. ھستند یرنگ چند که آنان و پوستان اهیس کردھا، نژاد به طعنه

 ٥٣٨ ................................................................................. نید رییتغ

 ٥٤٠ ....................................... است ھا آن در ریز سفارشات که یکتاب بر یوا

 ٥٤٣ ............................................ تیب اھل از سنت اھل تیروا: سوم مبحث

 ٥٤٣ ............................................................ است واجب یھمگ بر غیتبل

 ٥٤٤ .................................. صحابه نسبت به سیعل تیب اھل افراد بودن کم

 ٥٤٤ .......................................................................... ییطال ی سلسله

 ٥٤٤ ................ ):تیب اھل( نیمتأخر از تیروا یکم و متقدمان از تیروا کثرت

 ٥٤٦ ............................................................. برهیھر ابو و یعل انیم

 ٥٤٦ ....................... بود تیروا و علم مرد رهیابوھر و استیس و جنگ مرد یعل

 ٥٤٧ ...... نداده گزارش را یادیز اتیروا اما کرده، نقل را اتیروا نیشتریب رهیابوھر

 ٥٤٩ ....................... عهیش نزد در تا شترندیب سنت اھل نزد در تیب اھل انیراو

 امبریپ ی خانه در آنچه به نسبت تیب اھل( رامونیپ یا مناقشه: چھارم مبحث
گاه گذرد، یم  ٥٥٠ .................................................................... ...)ترند آ

 ٥٥٥ ................................. است نموده عمل مقوله، نیا مخالف ج الله رسول

 ٥٥٧ ................................ بودند داناتر خانه یرخدادھا به ،ج امبریپ ھمسران

 ٥٥٩ ................................................................... قرآن فیتحر: پنجم اصل

 ٥٦١ ...... عهیش ی دهیعق در قرآن فیتحر تهمت یبرا قاطع یاثبات: اول فصل

 ٥٦٢ ............................................ هیامام انیم از قرآن فیتحر نیمنکر اقسام

 ٥٦٢ ....................................... ھستند متفق فیتحر ی هیقض بر هیامام یعلما

 ٥٦٤ ...................................... فیتحر بر یمبن هیامام کتب از یقطع یشواھد
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 ٥٦٥ ............................................. )الخطاب فصل( کتاب از مختصر یشینما

 ٥٦٥ ......................................... .است باب دو و مقدمه سه: کتاب ی خالصه

 ٥٦٦ ............................................. قرآن فیتحر بر یامام ١٢ ی عهیش اجماع

 ٥٦٧ .................................. باشد یم یعال سطوح در یدییتأ بلکه ستین ریتکف

 ٥٦٨ ........................................... لیتبد و لیتعط نیب ه،یامام نزد نید اصول

 ٥٦٨ ............... شود یم اصول لیتبد و لیتعط به منجر چگونه) معصوم امام( مبدأ

 ٥٧٠ ................................... سنت اھل به تھمت چسباندن یورا در یباز لهیح

 ٥٧١ ............................................................... ستین مذھب مذھب، الزم

 ٥٧٣ .................. یقرآن اسلوب مطابق فیتحر ی دهیعق نقض: مدو فصل

 ٥٧٤ ...................................... شوند ذکر که آنند از تر روشن قرآن حفظ لیدال

 ٥٧٦ ......................................................... است مشھود و شاھد خود قرآن

 ٥٧٧ .................................................. قرآن فیتحر و عهیش نیب مالزمت زرا

 ٥٧٩ ................................................................. صحابه حیتجر: ششم اصل

 ٥٨١ ................................. صحابه مورد در هیامام دهیعق: اول فصل

 ٥٩٩ .... ج امبریپ ارانی و صحابه حق در مرتبه بلند خداوند سخن: دوم فصل

 ٦٠٠ ............................................................. گذشته یھانسل شگامانیپ

 ٦٠٨ ......................... بودند امتھا نیبھتر انیم از دهیبرگز یامت انصار و مھاجران

 ٦٠٩ ........................................... مانندیا با و مؤمن قتاً یحق انصار و مھاجران

 ٦١٠ ............................ است نھاده تیتثب و صحت مھر صحابه مانیا بر خداوند

 ٦١١ .... )اند رستگاران( و) انیراستگو( وصف به مردم نیسزاوارتر انصار و مھاجران

است حرام ما بر شانیھالغزش از یرویپ یول واجب، ما بر شانیا یبرا آمرزش طلب
 .............................................................................................. ٦١٢ 

 ٦١٣ .................................. ھستند بھشت در ج امبریپ ارانی و صحابه یتمام

 ٦١٣ ............................................................................. مؤمنان مادران

 ٦١٧ ....................................................................... ایدن زنان نیبزرگتر

 ٦١٩ ......................................... ج امبریپ عصر در یاسالم جامعه از یریتصو
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 ٦٢٣ .............................................................. کنند؟ یم کار چه هیامام اما

 ٦٢٥ ............................................................. صحابه لتیفض در هیآ صدھا

صحابه به نیتوه در متشابهات از عهیش یرویپ تیفیک بر یگذر: سوم فصل
 ............................................................................. ٦٢٧ 

 ٦٢٧ ................................................................................... فتح سوره

 ٦٣١ ...................................... !کند یم بیتخر یکل طور به را سوره که یحرف
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 اند که او گفت: روایت کرده لبخاری و مسلم از عائشه
 این آیه را تالوت نمود: ج اللهرسول 

َخُر ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ  ا ا�َّ مَّ
َ
َوابْتَِغاَء ُمتََشابَِهاٌت فَأ

وِ�لِهِ 
ْ
ُ  تَأ وِ�لَُه إِ�َّ ا�َّ

ْ
اِسُخوَن ِ� الْعِلِْم َ�ُقولُوَن آَمنَّا بِهِ ُ�ٌّ مِْن ِعنِْد َرّ�ِنَا َوَما َ�ْعلَُم تَأ  َوالرَّ

ْ�َاِب 
َ
ولُو اْ�

ُ
ُر إِ�َّ أ كَّ  .]٧[آل عمران:  ﴾٧َوَما يَذَّ

ی ھا آیه شی از آن،اوست که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است، بخ«
اصل و اساس این ھا  آن است (و معانی مشخص و اھداف روشنی دارند و)» محکمات«

است، (و معانی مبھمی دارند و » متشابھات«ی ھا آیه کتاب ھستند، و بخشی از آن
کژی است (و گریز از  یشانھا دل رود) اما کسانی که در میھا  آن احتماالت مختلفی در
انگیزی و تأویل (نادرست) به  را فراگرفته است) برای فتنه ن حق، زوایای وجودشا
داند  را جز خدا، کسی نمیھا  آن افتند. در حالی که تأویل (درست) دنبال متشابھات می

ایمان داریم (و در ھا  ی آن گویند: ما به ھمه و راسخان (و ثابت قدمان) در دانش می
مه از سوی خدای ماست. و (این را) دانیم که محکمات و متشابھات) ھ پرتو دانش می

دانند و) متذکر  برند، نمی جز صاحبان عقل (سلیمی که از ھوی و ھوس فرمان نمی
 ».شوند نمی

 فرمود: ج گوید: رسول الله لعایشه

و� » إذا رأيتم اذلين يتبعون ما �شابه منه فأوئلک اذلين سماهم اهللا فاحذروهم«
 ».فاحذروهمفأوئلک اذلين ع� اهللا : «ةرواي

) آنان  کنند، پس (بدانید که ھرگاه کسانی را دیدید که آیات متشابه را دنبال می«
و ». را برده، لذا از آنان دوری کنید در قرآن نامشان  ألھایی ھستند که خداوند ھمان

(سعی کنید  پس ھستند، ألخداوند آنان افراد مورد نظر«در روایت دیگری آمده است: 
 ». نمایید آنان دوری از ) که

 روایت کرده که آن حضرت فرمودند: ج از پیامبر سحافظ ابویعلی از حذیفه

 »إن يف أميت قوماً يقرأون القرآن ينرثونه نرث ادلقل يتأولونه ىلع غ� تأو�له«



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٢

خوانند و از آیات متشابه آنچه  ھمانا در میان امت من افرادی ھستند که قرآن می«
به آن را  کنند و شان سازگار است، اختیار می نفسانیھا و آرزوھای  را که با خواسته

و آیاتی را که نفعی برایشان  »نمایند اش تأویل و تفسیر می معنایی غیر از معنای حقیقی
 کنند: ندارند، رھا می

وِ�لِهِ ﴿
ْ
 .﴾َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء تَأ

 ». افتند انگیزی و تأویل (نادرست) به دنبال متشابھات می برای فتنه«



 

 

 

 :تقدیم به

 تو ای مادرم... 
 ای کسی که مرا بر معانی ایمان بزرگ کردی 

 مرا بر وفای به عھد پروراندی 
 گیری  به من یاد دادی که مردانگی یعنی موضع

 و دین یعنی غیرت. 
 کنم  اینک بھترین کارم را به تو ھدیه می

الھی بر روح پاک تو  هھای رحمت واسع د است که این ھدیه، بخششی از بخششیما
 باشد!

 از طرف فرزندت





 

 

 

 تشکر و تقدیر 

اند، نھایت تشکر  کتاب یاری دادهاز تمامی کسانی که به ھر نحو مرا در نوشتن این 
خواھم که بھترین پاداش را به آنان عطا  و قدردانی را دارم و از خداوند متعال می

فرماید. به ویژه از دو برادر گرامی، جناب آقای شیخ حسن سلمان سعیدی و جناب 
آقای مھندس عالء حسن قزوینی نھایت تشکر و سپاسگذاری را دارم. کسانی که خیلی 

م نشستیم و در ارتباط با موضوعات این کتاب گفتگو و تبادل نظر کردیم و با ھ
 ھایی را از آن حذف یا بدان اضافه کردیم. قسمت

کنم به خاطر  ھمچنین از برادر گرامی، جناب آقای معد صالح معاضیدی تشکر می
ار این کتاب به جھان ھستی و ششان در گردآوری و تنظیم و انت صبر و تالش گرانمایه

 نور زندگی. 





 

 

 

 مقدمه 

إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن «

سيئات أعاملنا. من هيد اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً. ونشهد أن ال إله 

 ». إال اهللا وحده ال رشيک له، وأن حممداً عبده ورسوله

رک علی حممد وعلی آل حممد كام صليت اللهم صل علی حممد وعلی آل حممد وبا«

 »وباركت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنک محيد جميد

 أما بعد:
)١( 

 ھمانا حق، یقین است و باطل، ظن:

نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا﴿  .]٢٨[النجم:  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
انسان را) رساند، و  ینم یسود یسکو ظن و گمان ھم (در بخش اعتقادات، به «

 ».گرداند یاز از حق نمین یب
شوند.  با ھم در تضاد ھستند و ھرگز با ھمدیگر جمع نمی –تا ابد –پس باطل و حق 

اھل حق، به خاطر یقینی که دارند، راسخ و استوارند. اما اھل باطل به خاطر آنکه حق 
 اند.  در دلشان استقرار نیافته، گمراه و سرگردان

وجود دارد، ضرورتی غیر قابل پرھیز   میان این دو گروه  روشن و آشکاری کهفاوت ت
گاھی  انسان مؤمنای است که  باشد؛ زیرا این امر تنھا وسیله می از روی بصیرت و آ

کامل، به سبب آن در انتخاب میان راه حق و راه باطل، کامًال آزاد و مختار است. ھمان 
گردد که اصحاب حق کدامند و اصحاب  ح میطور که به سبب آن، برای ھمگان واض

شود و  بر مخلوقاتش اقامه می ألباطل کدام؟ و بدین صورت است که حجت خداوند
 : هک نیھدف الھی در ا

 .]٤٢[األنفال:  ﴾ِ�َْهلَِك َمْن َهلََك َ�ْن بَّيِنٍَة َوَ�ْحَي َمْن َ�َّ َ�ْن بَّيَِنةٍ ﴿
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اتمام حجت بوده و آنان که راه حق را شوند با  بدین وسیله آنان که گمراه می«
گاھی و دلیل آشکار باشد می  ».پذیرند با آ

 یابد. یتحقق م
 متحقق شود؟ ایمانتوان این تشخیص بر پس چگونه می

گویم: وقتی که حق، مطلوب ما، و رضای خداوند، ھدف ما باشد،  قبل از ھر چیز می
جانب کسانی است که به  آن وقت جواب خیلی ساده و آسان است؛ چون ھر مشکلی از

دردھا و اساس  ی ی ھمه ھای نفسانی ھستند، کسانی که ریشه دنبال ھواھا و خواسته
ھا ھستند. ما به این افراد کاری نداریم، بلکه روی سخن ما به حق  بالھا و مصیبت

گزینند. ولی ممکن  بر نمیآن را  طلبان است؛ کسانی که ھرگاه حق را بیابند، غیر از
به دالیلی مانند عارض شدن شبھه یا گم شدن بینه و دلیل، حق بر آنان است بنا 

مسلمًا کتاب  :گوییم ده باشد. پس روی سخن ما تنھا به این افراد است و میشیپو
ی ھدایت و اساس معرفت و شناخت است، ھمچنان که  خداوند (قرآن) تنھا سرچشمه

 فرماید: خداوند متعال می

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  �َْب َذلَِك الِْكَتاُب َ� رَ ﴿
 ».این کتابی است که ھیچ گمانی در آن نیست و راھنمای پرھیزگاران است«

این حقیقتی است که ھیچ دو مسلمانی در آن اختالف ندارند، اما این کتاب عظیم، 
ھدفش ھدایت را گرفت تا بنده بتواند به آسانی به ھا  آن کلیدھایی ربانی دارد که باید

بدون  –تر از ھم جدا سازد. آن وقت است که  یابد و حق و باطل را به وضوح ھر چه تمام
اند و اصحاب باطل کدام؟ تا با  خواھد دانست که اصحاب حق کدام –کمترین شبھه 

گاھی انتخاب نماید که از  ھا.  باشد یا از آنھا  این دلیل و برھان و از روی آ
 یابیم: ی زیر می آیهربانی را در این کلید 

َخُر ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء  ُمتََشابَِهاٌت  ا ا�َّ مَّ
َ
فَأ

وِ 
ْ
ُ  �لِهِ تَأ وِ�لَُه إِ�َّ ا�َّ

ْ
اِسُخوَن ِ� الْعِلِْم َ�ُقولُوَن آَمنَّا بِهِ ُ�ٌّ مِْن ِعنِْد َرّ�ِنَا َوَما َ�ْعلَُم تَأ  َوالرَّ

ْ�َاِب 
َ
ولُو اْ�

ُ
ُر إِ�َّ أ كَّ  ١.]٧[آل عمران:  ﴾٧َوَما يَذَّ

                                           
 ترجمه آیه قبًال ذکر شد. -١



 ٩  مقدمه

کنند. آیات محکم، نصوص صریح قرآنی  پس اھل حق از آیات محکم پیروی می
باشند. و این، امری است  ھستند که خالی از ھر گونه اشکال و احتمال و ابھامی می

 ای در آن وجود ندارد.  یقینی که ھیچ شک و شبھه
کنند. آیات متشابه آیاتی ھستند که احتمال  اما اھل باطل از آیات متشابه پیروی می

 باشد.  یقین میمعانی متعدد و متناقضی دارند. و این امری است ظنی که خالی از 
بدون  –این است کلید و این است عالمت جداکننده و حد واضح و حد فاصل که 

گرایان، تشخیص کامل صورت  گرایان و باطل میان حق –کمترین شبھه یا اشتباھی 
محکم و واضح  رو، ھر کس را دیدیم که اصول عقایدش بر اساس آیات گیرد. از این می

کنیم. و ھر کس را دیدیم که اصول  اسخ بودنش حکم میبنا شده، به صدق و ایمان و ر
انحراف و بطالنش  بهعقایدش بر اساس آیات متشابه و محتمل چندین معانی بنا شده، 

 کنیم.  حکم می
مانند و آن ھم گروھی است که  بدین شیوه در میدان پھناور حق، فقط یک گروه می

توان  است. و آن وقت است که میاصول عقاید خود را بر نصوص قطعی قرآنی بنا نھاده 
 ی صادق و مخلص براساس اصول ثابت و یقینی، متحد و یکپارچه باشند. ھا انسان

ی بقره از  بینیم که سوره گردیم، می ی قبلی بر می ھنگامی که بار دیگر به دو آیه
ی  است. اما سوره  ھمان ابتدا مقرر و بیان نموده که ھدایت در این کتاب (قرآن) نھفته

ی برخورد با آیات قرآن، جھت متحقق ساختن این ھدایت را بیان  شیوه» آل عمران«
ی آن آیات از نظر عملی و  نموده است. به عبارت دیگر، کیفیت ھدایت یافتن به وسیله

گاه که خاطر نشان ساخته که بعضی از این آیات، متشابه  واقعی را بیان نموده، آن
پیروی نماید، گمراه است و ھا  آن شد و فقط ازھستند ھر کس به دنبال آن آیات با

سازد. و بیان نموده که ھدایت تنھا در پیروی کردن از آیات محکم  گمراه میان را دیگر
 تأویل شوند. ھا  آن است، پس آیات متشابه باید بدان بر گردانده شوند و براساس

نموده در حالی که ی بقره، قاعده را بیان و ثابت  ی موجود در سوره بنابراین، آیه
ی  ی استفاده ی آل عمران، کیفیت تعامل و برخورد یا شیوه ی موجود در سوره آیه

ی آیات  عملی از این قاعده را بیان نموده است. به عبارت دیگر، ابزار ھدایت به وسیله
ی ھدایت است، اما  بیان نموده است؛ بله، قرآن به طور عموم، منبع و سرچشمهان را قر

آیات قرآن،  ییالت و توضیحاتی دارد که حتمًا باید ھنگام تطبیق عملص، تفاین عموم
ی آیات ایمان و باور دارند. ولی اھل باطل به بعضی  مراعات شوند. اھل حق به ھمه
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گرایان در  و روش باطل منھجایمان دارند و به بعضی دیگر ایمان ندارند؛ ھمان طور که 
 ین است. چنھر زمان و مکانی 

طور کامل پیرامون آن کلید عجیب ربانی   داری، به بی که در اختیاراین کتا
به صورت کامًال آن را  ی آل عمران در نھایت وضوح و اختصار ی سوره چرخد که آیه می

 شفاف و روشن، بیان نموده است.
)٢( 

راجع به اختالفات موجود میان اھل سنت و جماعت و میان شیعه، بسیار فکر 
کنیم که اقلیت شیعه به نسبت آن  آنکه ما در کشوری زندگی میام؛ به ویژه  کرده

کشور، زیادند. پس اصطکاک میان ما و آنان، وجود دارد و مجادله و بحث کماکان 
ھایی داریم. و  پابرجاست. ما معتقدیم که آنان بر باطل ھستند و برای آن دالیل و جواب

  ھایی را عرضه ا دالیل و جوابی ما ھمان عقیده را دارند و علیه م آنان ھم درباره
ھا حقیقت را گم کند؛ از  دارند. گاھی ممکن است، جوینده در میان این ھمه جواب می

اند و کدام یک بر باطل؟ با خود  داند که کدام یک از این دو فرقه بر حق این رو نمی
ھرگاه   هک نیگفتم: آیا معقول است که حق تا به این حد مبھم و نامعلوم باشد؟ و ا می

یابی باید در چنین جاھای پر پیچ و خمی گام بردارید که آغاز و  بخواھی به حق دست
ھای متعددی از قبیل  د برای یافتن حق، به علوم و دانشیپایانی ندارند؟ و ھمچنین با
توانند  ی مردم چگونه می پس عامه باشم؟،  نیاز داشتهھا  آن زبان، تفسیر، حدیث و امثال

اقامه ھا  آن چگونه بر ألتشخیص دھند؟ و حجت آشکار خداوندحق را از باطل 
 در میان این ھمه تراکمات کجاست؟  ألشود؟ و حجت خداوند می

فکر ھا  آن به شدت مرا به خود مشغول نمود و مدام بهھا  آن این سؤاالت و امثال
آن  تر از کردم، اما من با وجود آن معتقد بودم که شناخت حق از باطل، بسیار آسان می

نماییم. پس باید حجت  را مسلمان قلمداد می است؛ چون ھر یک از ما، خودمان 
ھای  باشد. اما چگونه؟ در حالی که بعضی از فرموده  بر ھمگان اقامه شده ألخداوند
نیاز به توضیح و تفسیر دارد، و دانشمندان در تفسیر آن تا حد تناقض،  ألخداوند

ی مختلفی باشند. حتی ھا فرقه دانشمندان از اختالف نظر دارند! به ویژه زمانی که
گویند: ھمانا قرآن محتمل معانی گوناگون است، و این سخن را بر  بعضی از آنان می

کنند که ھیچ یک از آیات قرآن به  دھند. حتی تصریح می ی آیات قرآن تعمیم می ھمه
 د! ر چیز دیگر قرار نگیراطور مطلق به تنھایی حجت نیستند مادام که در کن
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ی خود، مرا به این کلید عظیم  خداوند متعال به فضل و لطف و عنایت ویژه  هک نیتا ا
قرآنی ھدایت نمود؛ پس دانستم که بعضی از آیات قرآن، متشابه ھستند و بدان اعتماد 

در پرتو آیات محکم تفسیر شوند. و دانستم که در اصول   هک نیشود تا ا و تکیه نمی
ی  و محتمل چندین معنا باشند مگر آنکه آیه تشابهه مکای نیست  عقاید، ھیچ آیه

نماید. پس  یبیان مآن را  محکم و صریحی وجود دارد که به طور یقین معانی حقیقی
ن، چنان باشد از آن ای از قرآ ی قرآن محتمل معانی گوناگونی نیست، و ھر آیه ھمه

به آیاتی از خود قرآن مراجعه کنیم که ھر گونه احتمال و   هک نیکنیم تا ا پیروی نمی
مشخص سازد. و دانستم که آن را  نماید و معانی حقیقی و یقینی اشتباه را از آن زایل

ای از آیات محکم داشته باشند.  امکان ندارد اھل باطل در اصول عقاید خود بھره
 اند. گذاری شده اصول عقاید اھل حق بر آیات محکم پایه قطعاً که ھمچنان 

راه را برایم روشن ساخت؛ پس وقتی معتقدم که بر حق ھستم،  ،این امر به تمامی
ام، بر محکمات قرآن بنا شده  باید اصول عقایدی که عقیده و دینم را از آن گرفته

ن آد، این اعتقاد مستلزم باشند. ھمچنان که وقتی معتقدم که شیعه بر باطل ھستن
ھیچ یک از آیات محکم را  وقت را بررسی کنم، آن ی اصول عقایدشان  است که ھمه

بینم که شیعه اصول عقاید خود را براساس آن بنا نھاده باشند. و واقعیت شیعه  نمی
 گویم.  ھم، ھمین است. و این کتاب شاھد منصفی است بر آنچه می

مربوط به اصول دین است، اما فروع دین، وضعیت بیانات فوق،   گفتنی است که
باشد مادام  دیگری دارد؛ چون اختالف در اغلب مسایل فرعی دین، مشروع و جایز می

شان ظنی و اجتھاد پذیر باشد. و ھر مجتھدی به حق اصابت نماید، دو اجر  که ادله
به حق دارد: یکی، به خاطر نیت و اجتھادش در طلب حق و دیگری، به خاطر آنکه 

 اصابت نموده است. 
ھای مختلفی تقسیم  و گروه ھا فرقه امت اسالمی به سبب چنین مسایلی، به

شوند، بلکه تنھا مذاھب فقھی معتبری دارند، چون اصول دین، یکی است؛ مادام  نمی
 که دچار تعصب و دشمنی و جدایی و تفرق نشوند.

تبری باشد به شرط صحت تواند در فروع دین تابع ھر مذھب مع انسان مسلمان می
نقل مسایل از پیشوای مذھبی که مقلد اوست و به شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت، 
و به شرط عدم تعصب به آن مذھب و عدم انکار آرای مذاھب دیگر. و اجماع علماء بر 

 گوید:  ای اصولی دارند که می این است. آنان در این باره قاعده
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 .»ةالفروعي ةفياملسايل اخلاليف  ال إنكار«
 ».گیرد در مسایل اختالفی فرعی، ھیچ کس مورد انکار و مالمت قرار نمی«

اما اختالف در اصول، شرعًا جایز نیست، چون پروردگار بلند مرتبه برای آن، دالیل 
ای (آیات محکم) قرار داده که ھر کس بر آن دالیل اطالع یابد عذری  صریح و قطعی

 فرماید: خالفت نماید؛ ھمچنان که خداوند متعال میماند که با آن م برایش نمی

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب ﴿
َ
ِ�َن َوُمنِْذرِ�َن َو� ُ ا�َّبِّيَِ� ُمبَّ�ِ ًة َواِحَدةً َ�بََعَث ا�َّ مَّ

ُ
َ�َن ا�َّاُس أ

وتُوهُ ِمْن َ�ْعِد َوَما اْخَتلََف �ِيهِ  بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس �ِيَما اْخَتلَُفوا �ِيهِ 
ُ
ِيَن أ إِ�َّ ا�َّ

ِيَن آَمُنوا لَِما اْخَتلَُفوا �ِيهِ ِمَن اْ�َّقِ �ِإِذْنِهِ  َما َجاَء�ُْهُم اْ�َّيَِناُت َ�ْغًيا بَيَْنُهمْ  ُ ا�َّ  َ�َهَدى ا�َّ
اٍط ُمْسَتقِي�ٍ  ُ َ�ْهِدي َمْن �ََشاُء إَِ� ِ�َ  .]٢١٣[البقرة:  ﴾٢١٣َوا�َّ

رابر فطرت در آغاز از نظر اندیشه و صورت اجتماعی یک گونه و) یک مردمان (ب«
صرف فطری به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و  ی کم دوره دسته بودند (کم

ی به وجود آمد و یبنا به استعدادھای عقلی و شرائط اجتماعی، اختالفات و تضادھا
برانگیخت تا ان را وند پیغمبربلوغ و بیداری بشریت فرا رسید) پس خدا ی مرحله
به بھشت و دوزخ) بشارت دھند و بترسانند. و کتاب (آسمانی) که مشتمل ان را (مردم

کرد، بر آنان نازل کرد تا در میان  ت) دعوت میدالبر حق بود و به سوی حقیقت (و ع
نبوت  ی داوری کند (و بدین وسیله مرحله ورزیدند مردمان راجع بدانچه اختالف می

گاه) در (مطالب و حقانیت) کتاب (آسمانی) تنھا کسانی اختالف ورزیدند  رسید آن فرا
که در دسترسشان قرار داده شده بود، و به دنبال دریافت دالئل روشن، از روی 

زی (و خودخواھی و ھواپرستی، در پذیرش و فھم و ابالغ و اجراء تو ستمگری و کینه
در دین و ظھور دینداران و دین  اختالف ی کتاب) اختالف نمودند (و مرحله

طاغوت فراھم شد). پس خداوند  ی بروز و سلطه ی ای فرا رسید و زمینه حرفه سازان 
رشد فکری و ایمان پاک  ی خویش (که مایه ی کسانی را که ایمان آورده بودند، با اجازه

نچه ھای نفسانی و تمسک کامل به کتاب آسمانی است) به آ رستن از انگیزه ی و زمینه
که حق بود و در آن اختالف ورزیده بودند، رھنمون شد، و خداوند ھر کس را که 

نماید (تا حق را از میان  بخواھد به راه راست (که ھمان راه حق است) رھنمون می
به دین راستین و حاکمیت کتاب و برگشت  ی مرحله ھا دریابند، و ھا و اختالف انحراف

 ».شریعت فرا رسد
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 اختالف در قرآن آمده است:به این راجع 

ًة َواِحَدةً ﴿ مَّ
ُ
 إِ�َّ َمْن رَِحَم َر�َُّك  ١١٨َوَ� يََزالُوَن ُ�َْتلِفِ�َ  َولَْو َشاَء َر�َُّك َ�ََعَل ا�َّاَس أ

لَِك َخلََقُهمْ  ْ�َعِ�َ  َوِ�َ
َ
نَّةِ َوا�َّاِس أ ْمَ�َنَّ َجَهنََّم ِمَن اْ�ِ

َ
ْت َ�َِمُة َرّ�َِك َ� [هود:  ﴾١١٩َوَ�مَّ

١١٩-١١٨[. 
ای پیغمبری که آزمند بر ایمان آوردن قوم خود و متأسف بر روی گردانی ایشان «(

را (ھمچون  خواست مردمان  از دعوت آسمانی ھستی، بدان که) اگر پروردگارت می
کرد (و پیرو  داد و) ملت واحدی می فرشتگان در یک مسیر و بر یک برنامه قرار می

مود، و آنان در مادیات و در معنویات و در انتخاب راه حق یا راه ن ھای می آئین یگآن
آمد) ولی  دیگری در می ی داشتند. آن وقت جھان به گونه باطل اختیار و اختالفی نمی

را مختار و با اراده آفرید و) آنان ھمیشه (در ھمه چیز، حتی در گزینش   (خدا مردمان
. مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده دین و اصول عقائد آن) متفاوت خواھند ماند

کتاب خدا متفق بوده، ھر چند در  ی باشد (و در پرتو لطف او بر احکام قطعی الدالله
آن که منوط به اجتھاد است، اختالف داشته باشند) و  ی فھم معنی ظنی الدالله

 را آفریده است، و سخن خداوند برای ھمین (اختالف و تحقق اراده و رحمت) ایشان 
ی (پیرو نفس ھا انسانھا و  پروردگار تو بر این رفته است که: دوزخ را از جملگی جنی

 ».کنم) اماره و اھریمن مکاره پر می
پس این اختالفی است که از اھل آن رحمت برداشته شده و چنین اختالفی ھیچ 

و ارزش و اعتباری ندارد و به ھیچ وجه قابل قبول نیست. اما اختالف در مسایل فرعی 
 جزئی چنین نیست و مادام که دور از تعصب باشد، قابل قبول و معتبر است. 

اصول دین، آیات محکم قرآنی باشند؛  ی نماید که ادله بنابراین، ضرورت ایجاب می
یعنی آیاتی که داللتشان آن قدر صریح و واضح باشد که نیاز به دیگر ادله یا نصوص 

  دھنده یا تفسیرکننده نداشته باشد. شرح
ار آسان پی یکند، بس کسی که به موضوع اختالف میان اھل سنت و شیعه نگاه می

برد که این اختالف، قبل از آنکه در فروع دین باشد، اختالف در اصول دین است؛  می
چون در میان ھر دو گروه اصول متعددی وجود دارند که مورد اتفاق ھمدیگر نیستند، 

، »عصمت«، »امامت«اند؛ مانند  دای از ھمبلکه ھر دو کامَال نقیض ھمدیگر و ج
توانند  و... پس آیا شیعه می» عدالت صحابه«، »حفظ قرآن«؛ »تمسک به اھل بیت«

آیات محکم قرآنی اثبات نمایند؟ اگر این کار را  ی کنند به وسیله اصولی را که ادعا می
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آن سرباز زنند،  اند، و اگر نتوانند و از شود که آنان بدون شک بر حق بکنند، معلوم می
گردد که آنان بر باطل ھستند. قضیه به نسبت ما ھم، چنین  کامًال معلوم و آشکار می

 است.
)٣( 

ای و تطبیقی به کار گرفته شده تا بدون ھیچ گونه  در این کتاب، روشی نظری ریشه
ھای اھل قبله کدام  فایده، روشن گردد که از میان گروه پیچیدگی و ابھام و جدل بی

بر حق واضح و آشکار قرار دارد و کدام یک بر باطل روشن و آشکار، تا بتوان از این یک 
راه به حقیقت رسید؛ حقیقتی که دیگر امکان ندارد دو نفر در آن اختالف داشته 

 باشند.
ترین  ترین وسیله و نزدیک به خاطر اشتیاق به شناخت حق و کشف حقیقت به آسان

 –مطابق آیات صریح قرآنی  –ماعت و اصول شیعه ان اصول اھل سنت و جیروش، از م
 ام.  میدانی را جھت تطبیق روشی که ذکر کردم، اتخاذ کرده

ام، این است که تمام  بدان دست یافته –بعد از پژوھشی کامل  –حقیقتی که من 
اصولی که خاص شیعه است، به طور قطع ھیچ کدام، دلیل و سندی از آیات محکم یا 

ای که به عنوان دلیلی بر ھر یک از اصول  ندارند. و ھر آیه ألصریح کتاب خداوند
اند، امکان ندارد که به تنھایی بر مطلوب و  خودشان، بدان استدالل و استناد نموده
توجیه نکنند. آن را  تفسیر علماء و روایات ی مقصودشان داللت کند مادام که به وسیله

را به عنوان تنھا اساسی که بدان ھا  آن و این، شأن محکماتی نیست که خداوند متعال
 شوند، توصیف نموده است.  شود و به چیز دیگری ارجاع داده نمی رجوع می

اند، از  تمامی آیاتی که شیعه جھت اثبات اصول خود بدان استدالل و استناد نموده
باشند. این حقیقتی است که من بعد از تحقیقاتی کامل بدان دست  نوع متشابه می

نخست به  ی در وھله –اگر ثابت شود  –و این حقیقت آشکاری است که  ام. یافته
دھد که شیعه بدون ھیچ شک و تردیدی از اھل  صاحبان و طرفداران خود نشان می

بر شیعه است که خالف این را اثبات نمایند، و گرنه آنان اھل  اند. گرایان باطل و باطل
و تأویل نادرست به دنبال متشابھات  انگیزی باطل، و منحرف و گمراھند که برای فتنه

 کنند.  شان حمل می ھای نفسانی بر ھواھا و خواستهان را افتند و می
گویم:  بیان کنم، پس میآن را  توانم از زمان پیشی گیرم و اما با اطمینان کامل می

محکم از کل قرآن دست یابند که  ی یک آیه  آنان نتوانستند و ھرگز نخواھند توانست به



 ١٥  مقدمه

تأیید نماید. اگر چنین نیست با یک آیه ھم که شده ما را تکذیب نمایند. ان را ادعایش
خواھند: یک  زمان که میان ما و آنان از ھر دو طرف باز است، پس ھر مقدار که می

 بگیرند.آن را  سال و یا بیشتر ازسال... یا ھزار 

نَْك رَْ�َةً َر�ََّنا َ� تُزِغْ قُلُوَ�َنا َ�ْعَد إِذْ َهَديْتََنا ﴿ اُب  َوَهْب َ�َا ِمْن َ�ُ نَْت الْوَهَّ
َ
 ٨إِنََّك �

َ َ� ُ�ْلُِف الِْميَعادَ  َر�ََّنا إِنََّك َجاِمُع ا�َّاِس ِ�َْوٍ� َ� َر�َْب �ِيهِ   .]٩-٨[آل عمران:  ﴾٩إِنَّ ا�َّ
ما را (از راه حق) ی ھا دل ند:) پروردگارا!یگو یم ین فرزانگان خردمندی(چن «

قت) یحق یت چشانده و به سویه ما را (حالوت ھداکمنحرف مگردان بعد از آن 
 تو. یشگر توئیگمان بخشاین. بکبه ما عطاء  ی، و از جانب خود رحمتیا رھنمود نموده

رد (تا ک یست جمع خواھیدر آن ن یدیه تردک یپروردگارا! تو مردمان را در روز
گمان خدا خالف یو) ب یا ن امر وعده دادهیو بد یارشان پاداش دھکھمگان را در برابر 

 .» ندک یوعده نم
 مؤلف

٢٣/١/٢٠٠٤





 

 

 

 :بخش اول
 میان منهج معرفتی اصوِل  ی نظریه

 قرآنی و اجتهاد بشری





 

 

 

 :اول باب
اصول استداللی و نیاز آن به  روش

 تجدید و نوگرایی

 





 

 

 

 :فصل اول
 کتاباین  ی منهج و شیوه

اند،  این کتاب در مناقشه و بررسی دالیلی که ھر گروه جھت اثبات اصول خود آورده
منھج  ویژگی این .نماید پیروی می -منھج قرآن  یعنی -ای عظیم از منھج و شیوه

ترین  تر و با نزدیک ھر چه تمام سازد تا به آسانِی  عظیم آن است که صاحبش را قادر می
آن، دانشمند  ی ھای باطل را نقض نماید. حتی اگرچه گوینده شیوه، دالیل و حجت

 متخصصی باشد و او (صاحب این منھج عظیم) متخصص نباشد. 
التی ندارد که فقط متخصصان و ھای زیاد و جزئیات و استدال و ھرگز نیاز به پاسخ

گردانند، چون  مردم ضایع می ی دانند و حق را بر عامه را به خوبی میھا  آن خبرگان،
یابد. پس ھرگاه  علماء تحقق می ی ناخت حق فقط به وسیلهشکنند که  آنان تصور می

یکی از افراد عوام ببیند که در گفتگویی شکست بخورد یا در تنگنا قرار گیرد و 
گوید: علماء ما بھتر  ھایش برایش معلوم شود، می اساس بودن دالیل و حجت بی
دانم. بدین ترتیب،  ھایی برای این مسأله دارند که من نمی دانند و حتمًا آنان جواب می

دھد و  به یکی از علماء ارجاع میآن را  دارد و بحث و گفتگوی خود بر می ازدست 
ان در اصول و زیر بناھای دینش، قرآنی است غافل از آن است که مرجع و منبع مسلم

 نه بشری.
حق در ذھن او مشوش و درھم و  ی شوند و چھره ناپدید می  گونه ھای حق این نشانه
کند که  شود مادام که این نگرانی و بیم در درون داشته باشد. چون تصور نمی برھم می

شود در عین حال این یک شرط کلی نیست؛  حق با کسی است که در گفتگو غالب می
گاه زیرا بعضی مواقع غلبه از آن کسی است که به اسلوب تر است نه کسی  ھای جدل آ

گاھی بیشتری دارد. ارهدربکه   حق علم و آ
گفت:  به ھمین نکته اشاره کرده ھنگامی که مردی نزدش آمد و می /امام مالک

بیا با تو مجادله کنم، امام مالک گفت: اگر بر تو غلبه کنم چی؟ آن مرد گفت: در آن 
کنم. امام مالک گفت: اگر تو بر من غلبه کنی چی؟ گفت: در آن  وقت از تو پیروی می

شخص دیگری بیاید و بر ما غلبه  کنی. امام مالک گفت: اگر صورت از من پیروی می
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شود، آیا  کنیم. امام مالک گفت: این قضیه طوالنی می کند چی؟ گفت: از او پیروی می
تر باشد، از او پیروی کنیم؟ تو مرد شک  ھر زمان مردی نزد ما بیاید و در مجادله غالب

 ای مثل خودت برو.  شک کننده دای ھستی پس نز مر کننده
مردم  ی ھر چند از عامه –حقی  ی ن کلیدی در اختیار ھر جویندهھمانا قرآن به عنوا

ای در اختیار  و به عنوان اسلحه برسدآن به شناخت حق  ی قرار دارد تا به وسیله –باشد 
به ھا  ی این غلبه کند. ھمه –ھر چند از علماء بزرگ باشد  –اوست تا بر طرف مقابلش 

 گیرد. و درازگویی صورت میدھی  کش  آسانی و سادگی و بدور از ھرگونه
ھمانا این کلید و این اسلحه در مناقشه و بررسی دلیل از آن جھت که صالحیت 

شود، قبل از آنکه در مناقشه و بررسی داللت  استدالل را دارد یا نه، به کار گرفته می
 آن دلیل بر مراد و مقصود به کار گرفته شود. 

ه کارگیری آن از جانب ھمه اعم از شناخت صالحیت دلیل از ھمان ابتدا و در ب
ای که بر  تقلیدی ی علماء و عوام کاری بسیار آسان است، اما پیروی از اسلوب و شیوه

ھای یک دلیل قبل از نگاه کردن در صالحیت آن دلیل برای  مناقشه و بررسی داللت
بی به خوآن را  فرساست و جز افراد اندکی کند، کاری سخت و طاقت استدالل، تکیه می

دانند و نیاز به علم و دانش زیادی دارد. و گاھی از خالل آن حق از باطل به تمام و  نمی
 گردد.  کمال معلوم و مشخص نمی

پردازد، اولین  این منھجی که به بررسی خود دلیل قبل از داللتش می بردر تکیه 
ن اشاره نیز دانشمندانی به آ  کسی نیستم که این کار را کرده باشد، بلکه در گذشته

اند. گاھی این امر برایشان آشکار بوده در نتیجه بدان  مد نظر داشتهآن را  کرده و
خیال  و بیاند  اند و گاھی از آنان پنھان بوده در نتیجه از آن دوری گرفته تصریح نموده

 اند.  از ماورای شبھات مخالفان گذر کرده
سی خود دلیل قبل از دھد علماء، قبًال روش برر از جمله مواردی که نشان می

ھمانا عقیده جز به «گویند:  اند، این سخن است که می داللتش را مورد توجه قرار داده
این سخن، به معنای کنار گذاشتن تمامی دالیل » شود. متواتر ثابت نمی ی وسیله

(روایت) غیر متواتر در اثبات عقیده است، و این امر قبل از مناقشه و بررسی داللت آن 
 باشد.  یادله م



 ٢٣  ی این کتاب شیوهفصل اول: منهج و 

ھرگاه احتمال متوجه دلیلی بشود، «گویند:  ھمچنین است سخنشان که می
این سخن، به معنای ساقط نمودن تمامی دالیل » شود. استدالل به آن دلیل باطل می

 ظنی است. 
 ونیاز  آشکار و پالفته و بیآن را  با این تفاوت که من فقط به این منھج تکیه نمودم و

 ای که سھل و آسان کردم به گونهآن را  ی و منظم نمودم و سپسبند دار و طبقه ریشه
در اختیار عموم قرار آن را  ھای علماء گردآوری نمودم و از دستاوردھا و تالشآن را 

دادم تا مبادا از جانب علماء سوء گمراه شوند. این از یک جھت، از جھت دیگر که 
کار نمودم و آن ھم ضرورت محدود تر و مھمتر است: امری را در نھایت اھمیت، آش اولی

 باشد.  اصولی فقط بر نصوص قرآن می ی کردن دلیل قطعی الدالله
رسیم این است که کلید مذکور در عبارت زیر خالصه  ای که بدان می نھایی ی نتیجه

ھا و ضروریات دین به ناچار باید دلیلشان، نص صریح  و پایه ١ھمانا اصول«شود:  می
                                           

گانه اعتقادی  آن معنای اصطالحی متعارف نیست که فقط به اصول سه» اصول«منظورم از  -١
شود. بلکه منظورم از  گانه اعتقادی گفته می (توحید، نبوت و معاد) یا در نزد بعضی اصول پنج

بر پایه آن استوار ای است که دین  ل اساسییعالوه بر این معنای اصطالحی، تمام مسا» اصول«
نیاز نیست، مبتنی بر وجود آن است و  گاه از آن بی ھای عظیمی که انسان ھیچ است و مصلحت

آورد؛ مانند نماز، زکات، جھاد و تحریم اساس  اختالف در آن حتمًا مفاسد بزرگی را به بار می
ل یقت جزو مساکارھای حرام مثل قتل، زنا، دزدی و رباخواری، صرف نظر از اینکه آیا در حقی

اصولی است یا اینکه به عنوان مسائل اصولی قرار داده شده؛ یعنی دیگران این منزلت را بدان 
 اند.  داده

است  یا ھمانا منظور از اصول، قواعد کلی«گوید:  امام شاطبی به این نکته اشاره کرده آنجا که می 
عانی جزئی شریعت، است. و در آن که در اصول دین یا قواعد فقه یا دیگر معانی کلی شریعت نه م

پذیریم که به طور قطع تشابه در اصول شریعت واقع شده بلکه در فروع شریعت واقع  صورت نمی
 ). ٣/٦٦(الموافقات، » شده است.

حتمًا باید بدان قطع و یقین  –با ھر تقدیری که باشد  –ھمانا اصل «گوید:  در جای دیگری می 
یابد، و امثال این موارد (موارد ظنی) بنا به  باشد، احتمال بدان راه میحاصل نمود، زیرا اگر ظنی 

 ).١/١١٩(الموافقات، » شود. استقراء به عنوان اصلی در دین قلمداد نمی
ی متکلمین؛ چون ھنگامی ھا روش ھا و تر است تا به منھج این امر به روش و اھداف قرآن نزدیک 

نماید، میان ایمان به غیب و نازل کردن  دایت را ذکر میکه خداوند متعال در آغاز کتابش اصول ھ
ھای آسمانی، و میان بر پا کردن نماز و دادن زکات جمع نموده و آن دو را ھمراه ھم ذکر  کتاب

َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب �ِيهِ ُهًدى  ١الم﴿ فرماید: ای میانشان ایجاد ننموده و می نموده و فاصله
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قرآنی باشد که محتمل غیر معنای صریح نباشد و شناخت آن نیازمند آراء و نظرات 
 ». علماء یا روایاتشان نباشد

ھای ادله  داللت ی این امر، افراد غیر متخصص و کم سواد را از بحث طوالنی درباره
ھا در آن  ای که بسیاری فایده را از جدل مخرب و بی  گرداند و آنان نیاز می بی

دھد؛ زیرا باطل گاھی در  اند، نجات می اند و جاھالن در آن گمراه گشته انسرگرد
نیکو جلوه آن را  ھای تیز شود آن ھم در صورتی است که عقل حق آشکار می ی چھره

آن  بدھد و دالیل و براھین نیکو و قابل قبول زیادی را برای آن بیاورد به ویژه زمانی که
خودش است، استناد بدھد؛ روایاتی که داللتشان  ی هبه روایاتی که ساخته و پرداخترا 

توان مسایل بسیار زیادی را بر آن قیاس نمود. پس عموم مردم از  صریح است و می
آن  ھا بشناسند و ھا و تاریکی حق را در میان این ھمه سرگردانی ی توانند چھره کجا می

 تشخیص بدھند؟!! را 
سلمان (مانند یھودی یا مجوسی) با زن مثال: در شریعت اسالمی، نکاح مرد غیر م

و دارای شرایط دیگر مثل توانایی بر دادن نفقه و  ، ھرچند با اخالقمسلمان جایز نیست
اش  اخالق خواستگار و توانایی مادی ی امثال آن باشد؛ چون بحث و بررسی درباره

 بدون داشتن شرط اسالم صحیح نیست، پس اگر مثًال مجوسی باشد، صالحیتش برای
 ی شود بدون آنکه نیاز به بحث و بررسی درباره اول باطل می ی خواستگاری در وھله

                                                                                                       
ِ  ٢لِلُْمتَّقِ�َ  ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ ا�َّ َ�ةَ َوِممَّ ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما  ٣يَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َوُ�قِيُموَن الصَّ َوا�َّ

نْزَِل ِمْن َ�بْلَِك َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَ 
ُ
نْزَِل إَِ�َْك َوَما �

ُ
ولَ�َِك ُهُم  ٤�

ُ
ولَ�َِك َ�َ ُهًدى ِمْن َرّ�ِِهْم َوأ

ُ
أ

 ْ  .]٥-١[البقرة:  ﴾٥ُمْفلُِحونَ ال
الف. الم. میم. این کتابی است که ھیچ گمانی در آن نیست و راھنمای پرھیزگاران است. آن « 

خوانند، و از آنچه  دارند، و نماز را به گونه شایسته می کسانی که به غیب (دنیای نادیده) باور می
ارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه د بخشند. آن کسانی که باور می ایم می بھره آنان ساخته

قبل از تو فرو آمده، و به روز رستاخیز ایمان و اطمینان دارند. این چنین کسانی، ھدایت و 
 ».رھنمود خدای خویش را دریافت کرده و حتمًا رستگارند

یمی ھای عظ ھای ھدایت است که مصلحت از پایه –اعتقادی باشد یا عملی  –پس تمامی این موارد  
قطعًا مفاسد عظیمی را ھا  آن شود و اختالف در گذاری می نیاز نیست بر آن پایه که انسان از آن بی

از آن » ضروریات«یا » اساسیات«با لفظ » اصول«آورد. و به ھمین خاطر گاھی به جای  به بار می
 شود.  تعبیر می



 ٢٥  ی این کتاب شیوهفصل اول: منهج و 

اش باشد... و گرنه دچار خطای آشکار و اساسی  موضوع اخالق و توانایی مادی
شویم که آن غفلت از شرط اساسی، یعنی اسالم است. ھرگاه این شرط اساسی  می

 حیت بحث و بررسی و نظر دارد. تحقق پیدا کند، آن وقت موضوع خواستگاری، صال
این ھمان تسلسل صحیح علمی در بحث و بررسی و مناظره است. شناخت عدم 

او مجوسی و غیر   هک نیصالحیت او برای نکاح با زن مسلمان به محض علم به ا
ار آسان است. و این امر نیاز به اجتھاد یک عالم یا یمردم بس ی مسلمان است بر عامه

ندارد. و اگر فرض کنیم که عالمی موضوع عدالت آن مرد غیر  مراجعه به علماء
را مورد بررسی قرار دھد و از شرط اسالمش که فاقد آن است، غفلت ورزد، آن   مسلمان

معنا و  داند که سخن آن عالم باطل است و بررسی این موضوع بی وقت ھر مسلمانی می
او را ساکت گرداند ھر چند خود  تواند سخن آن عالم را رد کند و ارزش است و او می بی

 عالم ھم نباشد. 
اصول دین ھم صادق باشد و در مورد  ی ھمچنین الزم است که این امر برای ادله
اصول دین، این است که نصوصی صریح  ی آن ھم به کار رود. ھمانا شرط صالحیت ادله

رو ھر  . از اینو واضح قرآنی باشند که نیازمند آراء و نظرات علماء یا روایات نباشند
گردد. پس از بررسی این  اصلی که دلیلی بر این شرایط نداشته باشد از اعتبار ساقط می
 رسد.  شرط است که نوبت به بررسی داللت آن دلیل و بطالن آن می

ھا و تحقیقات علماء که ما را در خطای  ھمانا این تسلسل علمی در بسیاری از بحث
گرداند و  ما را مجبور به تالش و کوشش زیاد نمی –اندازد  و می –اساسی انداخته 

ھا و  گیرد؛ کسانی که در حین بررسی نیت را از ما نمی بسیاری از افراد خوش
ھای ادله بدون آنکه اصًال به صالحیت دلیل برای  داللت ی ھای طوالنی درباره گفتگو

 کنند.  استدالل توجه کرده باشند، احساس ضعف و شکست می
در دسترس آن را   هک نیر ماست که این شرط را به ھمه اعالم کنیم تا ارو ب از این

گونه که از ھمان ابتدا قبل  مردم قرار دھیم و آنان بدان علم داشته باشند ھمان ی عامه
 اند.  از ھر چیز به شرط اسالم آن خواستگار علم داشته

تر  خطرناک ھمانا دلیلی که فاقد شرط صراحت و حکم دادن است، برای مسلمانان
باشد. پس مسلمانان باید این ادله را رد کنند  یاز خواستگار فاقد شرط اسالم م

ھمانطور که آن مرد مجوسی را زمانی که اقدام به ازدواج با زن مسلمان کند، رد 
 کنند.  می



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٢٦

مردم به این حد از درک و شناخت، از بزرگترین  ی به نظر من رساندن عامه
 است علماء به آن اقدام کنند. چیزھایی است که شایسته 

نگاه  –یا بدون  –ھمانا روی آوردن به بررسی و بحث راجع به داللت دلیل قبل از 
ی بحث و استدالل ھا شیوهکردن و توجه به صالحیت آن دلیل برای استدالل، در 

 جبران نمود. آن را  خطای اساسی و آشکاری است که باید در اسرع وقت



 

 

 

 :فصل دوم
 جدید منهجاستداللی قدیم و نیاز به  منهججمود و ناتوانی 

ھمانا مشغول شدن به بررسی داللت دلیل قبل از آنکه به میزان صالحیتش برای 
اصول استداللی در طول تاریخ  منھجاستدالل نگاه شود، بزرگترین خطایی است که 

 مرتکب آن شده است. 
 –اند خطاھای اساسی دیگری  ای که علماء به کار گرفته در قواعد منھج استداللی

وجود دارند که سببشان توجه نکردن به وجود تفاوت  –بر خطای فوق الذکر   عالوه
ن کاری که باشد، یعنی ھما میان طبیعت قضایای طرح شده برای بررسی و مناقشه می

منجر به جمود و قھقرایی در کاربردشان منجر شده، چون ما پیوسته قضایای خود را 
رغم وجود اختالف در  دھیم، علی براساس قواعد اصولی قدیم مورد بحث قرار می

رغم گذشت بیش از ده قرن بدون آنکه  طبیعت قضایای موجود با قضایای قدیم، و علی
که برآن عارض  یبا طبیعت تغییرآن را  اعد عارض شود تاای بر آن قو آوری ھیچ گونه نو

 شده و با طبیعت اختالفی که در آن ایجاد شده، متناسب و ھماھنگ سازد. 
ای که مسلمانان در قرون اولیه با آن درگیر  ھمانا اغلب مسایل فکری و عقیدتی

ھم از لحاظ شان  بوده که به خاطر ظنی بودن ادله ١یا اند، قضایا و مسایل فرعی بوده

                                           
 –اند: اول  دسته تقسیم شده به عنوان مثال، در مسأله رؤیت خداوند متعال، مسلمانان به دو -١

ای از آنان (مانند معتزله) معتقدند که رؤیت خداوند به طور مطلق ھم در دنیا و ھم در آخرت  عده
اند؛ از  نظریه خود به دالیل عقلی و نقلی استناد و استدالل نمودهاثبات  پذیر نیست. و برای امکان

 فرماید: می اند که خداوند متعال جمله به این آیه استدالل کرده

بَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْ�َبِ�ُ ﴿ 
َ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْ�

َ
 .]١٠٣[األنعام:  ﴾١٠٣َ� تُْدرُِ�ُه اْ�

ھا  آن یابد (و به ھمه دقائق و رموز ھا را در می یابند، و او چشم ھا (کنه ذات) او را در نمی چشم« 
ه ھا آشنا، و از ھم کاری اراده شامل خود به ھمه ریزهآشناست) و او دقیق (است و با علم کامل و 

گاه است  ».چیزھا) آ
 گویند: ادراک ھمان رؤیت است.  اینان می 
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سلف و پیشنیان صالح و در  ی دسته دیگری قائل به رؤیت خدا ھستند. این دسته، ھمه –دوم 

 رأس آنان، صحابه بزرگوار ھستند. اینان ھم دو دسته ھستند: 
 .بقائل به امکان رؤیت خدا در دنیا و آخرت ھستند؛ مانند ابن عباسگروھی  –الف 
گروه دیگری قائل به امکان رؤیت خدا فقط در آخرت ھستند؛ مانند ام المؤمنین، حضرت  –ب 

سبب اختالف از اساس این است که نصوص وارده در خصوص رؤیت خدا، ظاھرًا با  .لعائشه
و مراد اصلی از آن  گری دقیق دارند تا بتوان به مقصد نھایین اند و نیاز به تدبر و ژرف ھم متعارض

 نصوص رسید. 
بنابراین، کسانی که قائل به رؤیت خداوند ھستند، به نصوص متعددی از قرآن و سنت استدالل 

 اند که از آن جمله، این آیه است: نموده

ةٌ ﴿  .]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣إَِ� َرّ�َِها نَاِظَرةٌ  ٢٢وُُجوهٌ يَوَْم�ٍِذ نَاِ�َ
 » نگرند. ھائی شاداب و شادانند به پروردگار خود می در آن روز چھره«

 ر قطع دیدن آن چیز است. اما آیه:و نگاه کردن به یک چیز، به طو

بَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْ�َبِ�ُ ﴿
َ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْ�

َ
 .﴾١٠٣َ� تُْدرُِ�ُه اْ�

به این آیه در خصوص عدم رؤیت خداوند از لنداخته است. حضرت عائشهدیگران را به اشتباه ا
گونه که در صحیح مسلم از  در شب معراج استدالل و استناد نموده است؛ آن ج طرف پیامبر

گوید: نزد عائشه به چیزی تکیه زده بودم که گفت: ای پدر عائشه! سه چیز  مسروق آمده که می
بسته است.  ألباشد، دروغ و افترای بزرگی بر خداوندھا  آن ھست که ھر کس قائل به یکی از

پروردگارش را دیده، افترای  ج گفتم: آن سه چیز کدامند؟ گفت: ھر کس گمان کند که محمد
گاه نشستم و گفتم:  بزرگی بر خداوند بسته است. مسروق گوید: من به چیزی تکیه زده بودم آن

گویم و بر من عجله مکن. مگر خداوند متعال  ، ببین چه می ای مادر مؤمنان! به من مھلت بده
 فرماید: نمی

فُِق الُْمبِ�ِ ﴿
ُ
 .]٢٣ر: [التکوی ﴾٢٣َولََقْد َرآهُ بِاْ�

 ».) به طور مسلم او را در ناحیه روشنی دیدج محمد«(

ْخَرى﴿
ُ
 .]١٣[النجم:  ﴾١٣َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

 ». او که بار دیگر (در شب معراج) وی را دیده است«
پرسیدم، ایشان در  ج گفت: من اولین فرد این امت بودم که راجع به آن از رسول الله لعائشه

 جواب فرمودند: 

ما هو جرب�ل لم أره ىلع صورته اليت خلق عليها غ� هات� املرت�، رأيته منهبطاً من السماء ساداً إن«
 .»عظم خلقه ما ب� السماء إىل األرض
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است که من غیر از این دو دفعه، صورت واقعی او را ندیدم. او را  ÷منظور از آن، ھمان جبرئیل«

بر اثر عظمت خلقتش، بین آسمان و زمین را فرا   آمد در حالی که یدیدم که از آسمان فرود م
 » بود.  گرفته

 فرماید: می ألای که خداوند شنیدهن مگرگاه عائشه در ادامه گفت:  آن

بَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْ�َبِ�ُ ﴿
َ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْ�

َ
 .]١٠٣[األنعام:  ﴾١٠٣َ� تُْدرُِ�ُه اْ�
ری در صحیح مسلم نیز آمده: از مسروق روایت است که گوید: از عائشه پرسیدم: آیا در روایت دیگ

پروردگارش را دیده است؟ گفت: سبحان الله! ھمانا به خاطر آنچه گفتی، موھایم سیخ  ج محمد
 کند. شد.... بقیه ماجرا را بیان می

دا را با قلبش دیده است، ، خج آید که پیامبر اما راجع به نظر ابن عباس، از ظاھر کالمش بر می
 گونه که در صحیح مسلم آمده است. آن

معنی کرده، این مسئله برای وی مشکل و مبھم بوده، زیرا » رؤیت«را به » ادراک«پس کسی که 
کلمه به معنای رؤیت اند؛ چون ھر دو  در آن آمده با ھم متعارض» ادراک و نظر«ای که  دو آیه

به خاطر رفع تعارض و  سد. پیمان نفی میآن را  کند و دیگری است، اما یکی، رؤیت را اثبات می
 حل مشکل، به ناچار باید به تأویل روی آورد. 

ھایشان، مختلف است؛  ھا و شناخت در این قضیه، آرای مسلمانان به تبع اختالف افکار و اندیشه

بَْصارُ ﴿ ای از آنان، آیه عده
َ
 ﴾لَْن تََراِ� ﴿ ÷و فرموده خداوند به حضرت موسی ﴾...َ� تُْدرُِ�ُه اْ�

اند که باید سایر آیات و نصوص متعارض  را اصل قرار داده». ھرگز مرا نخواھی دید«. ]١٤٣[األعراف: 
تمامی احادیث  ز باشد؛ تایتأویل مشکلی ن  بر ھمین اساس تأویل و تفسیر نمود، اگر چهآن را  با

راساس آن تأویل و تفسیر شوند. و از آنجایی که این احادیث، متعارض، با آن سازگار شوند و ب
نیست، در نتیجه این عده به قضیه ھا  آن ای در صحت اند و ھیچ شک و شبھه ھمگی صحیح

کنند که این احادیث، آحاد و مفید ظن ھستند و ظن در  روی آورده و ادعا می» متواتر و آحاد«
 اینجا معتبر نیست. 

ةٌ ﴿ی  ی نخست آیه دیگر، بر عکس دسته ی دسته را اصل  ﴾٢٣إَِ� َرّ�َِها نَاِظَرةٌ  ٢٢وُُجوهٌ يَوَْم�ٍِذ نَاِ�َ
قرار داده که باید نصوص متعارض را بدان ارجاع داد و براساس آن تفسیر نمود، در نتیجه رؤیت 

 کنند.  خدا را اثبات می
کنند، فقط مخصوص  ؤیت خدا را نفی میگویند: ھمانا نصوصی که ر گروھی از دسته اخیر ھم می

فرق گذاشته و » ادراک«و » رؤیت«دنیا ھستند و ربطی به آخرت ندارند. و بعضی از اینان میان 
معنی » احاطه«گویند: میان عدم ادراک و عدم رؤیت ھیچ مالزمتی نیست و اینان ادراک را به  می

کنی؛ یعنی بینائی تو از ھمه  درک نمیآن را  بینی ولی اند. به عنوان مثال، تو این شھر را می کرده
 ببینی اگر چه قسمتی ازآن را  توانی تمام این شھر و جوانب جھات بر آن احاطه ندارد و تو نمی
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بَْصارُ ﴿ بینی. پس فرموده خداوند متعال: میآن را 

َ
یعنی دیدگان بر خداوند  ؛﴾...َ� تُْدرُِ�ُه اْ�

ی احادیث صحیحی که در  این گروه رأی خویش را به وسیله بینند. احاطه ندارند گرچه او را می
اند، یا برای این، قضیه  کنند و قائل به متواتر بودن آن احادیث این باره آمده، تأیید و تقویت می

دانند، چون از نظر آنان، احادیث آحاد ذاتًا حجت ھستند. فرموده خداوند متعال  تواتر را شرط نمی

، مربوط به این دنیاست »ھرگز مرا نخواھی دید« ﴾لَْن تََراِ� ﴿ فرماید: که می ÷به حضرت موسی
تواند خدا را ببیند. اما در  در این دنیا با آن وضعیت و خلقتی که دارد نمی ÷که حضرت موسی

 تواند خدا را ببیند. آورد که می دیگری در می  را به گونه ÷موسی ألآخرت، خداوند
أله این است که اصل و اساس بزرگ در توحید اسماء و صفات عبارت سخن آخر راجع به این مس

آمده، و منزه  ج گونه که در قرآن و سنت نبوی است از: اثبات صفات کمال برای خدای متعال آن
 فرماید: ھمچنان که خدای سبحان میداشتن خداوند از صفات نقص؛ 

 ﴿ 
َ
َماَواِت َواْ� ْ�َ ِ� السَّ

َ
 .]٢٧[الروم:  ﴾رِْض َوَ�ُ الَْمَثُل اْ�

 ».و زمین متعلق به خداست ھا آسمانباالترین وصف، در «

ْسَماُء اْ�ُْسَ� ﴿ فرماید: و می
َ
ِ اْ�  .]١٨٠[األعراف:  ﴾َوِ�َّ

 ».ھاست خدا دارای زیباترین نام«

ِميُع اْ�َِص�ُ ﴿ فرماید: نیز می ٌء َوُهَو السَّ  .]١١[الشوری:  ﴾١١لَيَْس َكِمثْلِهِ َ�ْ
ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزھای آسمان و زمین «

ماند) و او شنوا و  ماند، و نه چیزی از چیزھای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می می
 ». بیناست

ا يَِصُفونَ ﴿ فرماید: در جای دیگری می  .]١٨٠افات: [الص ﴾١٨٠ُسبَْحاَن َرّ�َِك َرّبِ الْعِزَّةِ َ�مَّ
بافند و سر  ھائی که (مشرکان درباره خدا به ھم می پاک و منزه است خداوندگار تو از توصیف«

 ». کنند، خداوندگار عزت و قدرت ھم) می
ای که درباره اثبات آن آمده، به وسیله  ز یکی از فروع این اصل است، و نصوص قرآنییرؤیت خدا ن

ارض قرار گرفته است. سبب این اختالف و علت فرع نصوص دیگری مورد اشکال و ابھام و تع
از  -رغم واضح بودنشان علی -کنند،  بودن رؤیت، این است که نصوصی که رؤیت خدا را اثبات می

گردند، ھا  آن وجود نصوص و دالئل معارض با آن که از نظر نفی کنندگان رؤیت، موجب تأویل
ظنی بودن داللتشان نزول کرده و بنابراین، سالم نمانده است؛ در نتیجه این نصوص، به درجه 

شأن قطعیتی ندارند که اساس اصول است. و بنا نمودن مسائل فرعی بر احادیث صحیح نبوی 
راجع به رؤیت خداوند در  ج (اعم از آحاد و متواتر) صحیح است. و بسیاری از احادیث پیامبر

شود و رؤیت او از بزرگترین  یکنند که خداوند در بھشت دیده م اند و بیان می آخرت صریح
 گردد.  ی بھشتی است که نصیب بھشتیان میھا نعمت



 ٣١ فصل دوم: جمود و ناتوانی منهج استداللی قدیم و نیاز به استدالل...

یا به نسبت ھمه، قابل قبول یا  ھا فرقه ثبوت و ھم از لحاظ داللت، به نسبت بعضی از
 قابل رد ھستند.

ن، طبیعی است که علماء قواعدی را وضع کنند که مناسب این مرحله باشد. یبنابر ا
ر اشتراط توات« ی و در مقابل آن، قاعده» اثبات عقیده با احادیث آحاد« ی مانند قاعده

 ». برای اثبات عقیده
اند و آن مسأله ھم  بسیار مھم و اساسی شده ی ھمانا ھر دو گروه غافل از یک مسأله

شدند نه  فرق و تفاوت می  این است که: باید میان مسایل اصولی و مسایل فرعی قائل به
 میان مسایل اعتقادی و عملی. 

مسایل عملی، اھتمام  گذشتگان به جدایی میان مسایل اعتقادی و  گفتنی است که
فھمیدند که فرق میان  بودند، می اند، ولی اگر از دقت نظر برخوردار می خاصی داشته

 ھا، چندان مھم و مؤثر نیست، زیرا دین اسالم میان آن دو فرق نگذاشته است. آن
درست است که عقیده، اساس ھمه چیز است اما عبادت و سایر اعمال بزرگ، 

یده دارد، و انکار ھر یک از آن دو (عقیده و عبادات بزرگ)، کفر ارتباط تنگاتنگی با عق
 شود. محسوب می

 قرآن، فرق اساسی میان اعتقاد و عمل ننهاده است
نماز، اسالم برای آن منزلتی قرار داده که نزدیک است با توحید در مورد  مثالً 

باشد، در  یبرابری کند؛ چون انکار نماز کفر است ھمان طور که انکار توحید کفر م
حالی که یکی، عقیده است و دیگری، عبادت. خداوند متعال در خصوص منکران آن دو 

 فرماید: می
                                                                                                       

به خاطر فرعی بودن مسأله رؤیت و به خاطر وجود اشکال و ابھام در نصوص آن به ھر صورتی که 
گونه که منکر  باشد، تکفیر منکر رؤیت خدا در آخرت که برای خود تأویلی دارد، درست نیست آن

 شود.  وزه تکفیر مینماز یا منکر ر
ھمچنین اعتراض و ایراد بر قائلین به رؤیت خدا، کار درستی نیست. به ھمین خاطر است که 

که از علماء بزرگ تابعین و از پیشینیان صالح امت اسالم و از جمله شاگردان ابن  –عطاء و مجاھد 
اعتقاد نداشتند. و  ألندنه در دنیا و نه در آخرت به رؤیت خداو یعنیبه طور مطلق  –عباس بودند 

با وجود آن، ھیچ یک از علماء نسبت کفر یا بدعت را به آنان نداده است. اما انکار اصلی از اصول 
اند، موجب کفر  دین موجب کفر است، ھمانطور که انکار فروعی که با دلیل قطعی ثابت شده

 است. 
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َق َوَ� َص�َّ ﴿ َب َوتََو�َّ  ٣١فََ� َصدَّ ي ٣٢َولَِ�ْن َكذَّ ْهلِهِ َ�َتَمطَّ
َ
ْوَ�  ٣٣ُ�مَّ َذَهَب إَِ� أ

َ
أ

ْوَ� 
َ
 .]٣٤-٣١[القیامة:  ﴾٣٤لََك فَأ
معاد) ھرگز نه زکاتی داده است و نه نمازی خوانده است. بلکه راه انسان منکر «(

تکذیب (حق و حقیقت) را در پیش گرفته است و (به فرمان خدا) پشت کرده است. 
گذشته از این، مغرورانه و متکبرانه (از کفر و عناد خود) نزد خانواده و کسانش برگشته 

 »است. مرگ بر تو! مرگ!.
 فرماید:  می ج به ھمین خاطر، پیامبر

 ١»فمن تر�ها فقد �فر ة،بیننا و بینهم الصال يالعهد اذل«
ترک کند، ھمانا آن را  باشد ھر کس عھد و پیمانی که میان ما و آنان است، نماز می«

 ». کفر ورزیده است
ی چندانی  جدایی و فاصله ه میان عقیده و عملکقرآن واضح بیان کرده است 

قدم نموده است؛ مثًال نماز یا عمل را بر عقیده مه گاھی ذکر کوجود ندارد، بل
 فرماید: می

 ٤٤َولَْم نَُك ُ�ْطعُِم الِْمْسِك�َ  ٤٣قَالُوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصّلِ�َ  ٤٢َما َسلََكُ�ْم ِ� َسَقرَ ﴿
ُب �َِيوِْم اّ�ِينِ  ٤٥َوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع اْ�َا�ِِض�َ  تَانَا اْ�َ  ٤٦َوُ�نَّا نَُ�ّذِ

َ
َ�َما  ٤٧قِ�ُ َح�َّ �

افِعِ�َ   .]٤٨-٤٢[المدثر:  ﴾٤٨َ�نَْفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
پرسند:) چه چیزھائی شما را به دوزخ  مؤمنان از بزھکاران و گناھکاران می«(

نمازگزاران  ی گویند: (در جھان) از زمره کشانده است و بدان انداخته است؟ می
گرایان (ھمنشین و  و ما پیوسته با باطلایم  ایم و به مستمندان خوراک نداده نبوده

ایم. و روز سزا و جزای  رفته جوئی) فرو می ایم و به باطل و یاوه و عیب شده ھمصدا می
ایم تا مرگ به سراغمان آمد. دیگر شفاعت و میانجی  دانسته (قیامت) را دروغ می

شان سودی کنندگان و میانجیگران (اعم از فرشتگان و پیغمبران و صالحان) بدی شفاع
 ».بخشد نمی

 فرماید: در جای دیگری می

                                           
اند و ترمذی گوید: حدیثی حسن صحیح  روایت کردهآن را  احمد و نسائی و ابن ماجه و ترمذی -١

 غریب است. 
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ْدَراَك َما الَْعَقَبةُ ﴿
َ
ْو إِْطَعاٌم ِ� يَْوٍ� ذِي َمْسَغَبةٍ  ١٣فَكُّ َرَ�َبةٍ  ١٢َوَما أ

َ
يَتِيًما ذَا  ١٤أ

َ�ةٍ  ١٥َمْقَر�َةٍ  ْو مِْسِكيًنا َذا َمْ�َ
َ
ْ�ِ  ١٦أ ِيَن آَمُنوا َوتََواَصْوا بِالصَّ َوتََواَصوْا  ُ�مَّ َ�َن مَِن ا�َّ

 .]١٧-١٢[البلد:  ﴾١٧بِالَْمرَْ�َةِ 
دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده است. یا خوراک دادن در زمان  تو چه می«

کسانی  ی ھا، او باید از زمره گرسنگی (قحطی و خشک سالی) است... گذشته از این
کنند، و به ترحم و  آورند و ھمدیگر را به صبر و شکیبایی توصیه می باشد که ایمان می

 ».نمایند مھربانی سفارش می
 فرماید: در جای دیگری نیز می

ِ الَْعِظيمِ  ٣٢ُ�مَّ ِ� ِسلِْسلٍَة َذرُْ�َها َسبُْعوَن ذَِراً� فَاْسلُُكوهُ ﴿  ٣٣إِنَُّه َ�َن َ� يُْؤمُِن بِا�َّ
 .]٣٤-٣٢[الحاقة:  ﴾٣٤َوَ� َ�ُضُّ َ�َ َطَعاِم الِْمْسِك�ِ 

را با زنجیری ببندید و بکشید که ھفتاد زراع درازا دارد؛ چرا که او به  سپس او«
به دادن خوراک به بینوا، تشویق و ترغیب ان را آورد و مردم خداوند برگ ایمان نمی

 ».کرد نمی
نماید و گاھی عقیده را بر عمل.  پس در این آیات، گاھی عمل را بر عقیده مقدم می

داللت دارند که جدایی میان عقیده و  بر این امر و ھمگیامثال این در قرآن زیاد است 
عمل، چیز اساسی و مؤثری نیست. پس قرآن میان اصول اعتقاد و اصول عمل فرق 
مؤثری را ننھاده است، بلکه صرف نظر از تفاوت درجه، در ھمه جای قرآن به طور 

ای که  به گونه ن، چیزی که قرآن زیاد بدان توجه نکردهیاند؛ بنابر ا مساوی ذکر شده
 د سبب آن شود ما، در قطعی بودن دلیِل یارزش مھمی را برای آن قرار داده باشد نبا

گیر  یکی از دو امر اعتقاد و عمل، تسامح کنیم و در قطعی بودن دلیل دیگری سخت
 باشیم بدین اعتبار که امر اول، عمل است و امر دوم، عقیده. 

 یم:نگر خداوند متعال می ی به این فرموده

ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب  ٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب  ١الم﴿ ا�َّ
ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ  َ�ةَ َوِممَّ نْزَِل ِمْن  ٣َوُ�قِيُموَن الصَّ

ُ
نْزَِل إَِ�َْك َوَما �

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما � َوا�َّ

 ِ ولَ�َِك َ�َ ُهًدى ِمْن َرّ�ِهِمْ  ٤ُهْم يُوقُِنونَ َ�بْلَِك َو�ِاْ�ِخَرة
ُ
ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  أ

ُ
 ﴾٥َوأ

 .]٥-١[البقرة: 
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الف. الم. میم. این کتابی است که ھیچ گمانی در آن نیست و راھنمای «
دارند، و نماز را به  پرھیزگاران است. آن کسانی که به غیب (دنیای نادیده) باور می

بخشند. آن کسانی که باور  ایم می خوانند، و از آنچه بھره آنان ساخته می گونه شایسته
دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه از تو فرو آمده، و به روز رستاخیز ایمان و  می

اطمینان دارند. این چنین کسانی، ھدایت و رھنمود خدای خویش را دریافت کرده و 
 ».حتمًا رستگارند

،  هک نیمیان اصول و مسایل اساسی دین برابری نھاده صرف نظر از ا این چنین قرآن
 آن اصول و مسایل اساسی، اعتقادی باشد یا عملی.

 گوید: مر اشاره کرده، آنجا که میامام شاطبی به صراحت بدین ا

مُّ الِْكَتاِب ﴿
ُ
 .]٧[آل عمران:  ﴾ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

است (و معانی مشخص و اھداف روشنی دارند » محکمات«ی ھا آیه از آن، یبخش«
 ».اصل و اساس این کتاب ھستندھا  آن و)

آیات محکم ـ که معنای واضح و روشنی دارند و ھیچ گونه ابھام  ،خداوند در این آیه
ر آیات یرا به عنوان اصل و اساس این کتاب قرار داده که سا –نیست ھا  آن و اشکالی در

 شوند.  شوند و براساس آن تفسیر می یبدان برگردانده م
 فرماید: سپس در ادامه می

َخُر ُمتََشابَِهاٌت ﴿
ُ
 .]٧[آل عمران:  ﴾َوأ

است (که معانی مبھمی دارند و احتماالت » متشابھات«ی ھا آیه و بخشی از آن،«
 »رود. میھا  آن مختلفی در

باشند؛  م نمیی متشابه، اصل و اساس نیستند و زیاد ھھا آیه منظور این است، که
اند. سپس خبر داده که آنانی که به دنبال متشابھات  بنابراین، آیات متشابه کم

حق و  ی کژی است و اھل گمراھی و انحراف از جاده یشانھا دل افتند، در می
اند. اما راسخان و ثابت قدمان در دانش، چنان نیستند و تنھا به دنبال  حقیقت

ه محکمات کدارد  یان میکنند. سپس ب را ترک می اند و پیروی از متشابھات محکمات
شود، چون قرآن و سنت نبوی آیات  عام است و شامل اصول اعتقادی و اصول عملی می

محکم را تنھا به اصول اعتقادی منحصر نکرده است؛ زیرا کسی که با یکی از اصول 
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مخالفت کند، ھمانند کسی است که با یکی از اصول اعتقادی  عملی شرعی مخالفت می
 . ١»اند کرده است، چون ھر دو قواعد شرعی را نابود کرده

 باید میان اصول و فروع فرق گذاشت
شریعت اسالم میان آنچه که اصل و اساس ھدایت است و باید براساس دالئل قطعی 
بنا شود، و میان آنچه که فرع و تابع اصل است و برای اثبات آن دالئل ظنی کافی 

آن جایز و مشروع است، فرق گذاشته است. باید اذعان داشت  باشد و اختالف در می
  محل جدایی مؤثر و اساسی، ھمین جا است.  که

اشتراط دلیل قطعی در اصول، و عدم اشتراط آن در فروع، امری است که پایان 
 است.   و تکمیل گشته  یافته
لیان بوده، مباحث اصو ی گویی است اگر بگوییم قضایا و مسایلی که در حیطه گزافه 

ی  جزو مسایل اصلی و اساسی دین است. بنابراین، شایسته نیست که اصل و پایه
 مسایل، نظری یا عقلی صرف و یا دور از مصدر اصلی و اساسی مسایل باشد. 

ی درست و شرعی، باید براساس چیزی باشد که در قرآن آمده  ھمانا اصل و شالوده
و اختالف با  درگیریش دور شود و در اثر از مصدر خود  است. اما اگر اصل و پایه

ھا و افراد دیگر به وجود آمده باشد و از مصدر اساسی (وحی) سرچشمه نگرفته  گروه
را به آن خطاھای اساسی دچار  باشد، این ھمان سبب حقیقی است که گذشتگان 

کرده، و یکی از علل اساسی گمراھی فکری است؛ زیرا قواعدی که در این خصوص 
 باشد.  یه، نادرست و یا غیر دقیق موضع شد

را در آن خطای آشکار و مسلم، افکنده این است که   ای که آنان حقیقتًا علت اساسی
اند که آیا آن مسأله، عقیدتی است یا  ه مسایل را بر این گذاشتهیایشان معیار اصل و پا

مسأله، اصولی گذاشتند که آیا آن  عبادی. و اگر معیار اصل مسایل را بر این اساس می
 کردند.  است یا فرعی، قطعًا به حق اصابت می

 حقیقت قصور در منهج قدیم 
  ھمانا گروھی که قائل به حجیت احادیث آحاد در عقیده ھستند، در اصل و پایه

 اند.  اند ھر چند عمًال به حق اصابت کرده دچار خطا شده

                                           
 . ١١٦-٤/١١٥موافقات، شاطبی،  -١
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  هک نیده، به خاطر اای که این گروه بدان استناد کر خطایشان این است: قاعده
درست و متعادل شود، نیاز به قیدی دارد و باید بگویند: احادیث آحاد در فروع عقیده، 

باشد؛ از این رو  یحجت است ھمان طور که در مسایل فرعی و عملی شریعت، حجت م
 نیازی به اشتراط تواتر ندارد. 
گفتند: فروع  و مینمودند  مقید میآن را  شان است و اگر پس خطا در اطالق گفته

 کردند.  شود، آن وقت کامًال به حق اصابت می عقیده با احادیث آحاد اثبات می
اما به حق اصابت کردن این گروه در واقعیت و عمل این است: قضایا و مسایلی که 

اند، و برای اثبات مسایل فرعی  اند، غالبًا مسایل فرعی این قاعده را بر آن جاری نموده
 است و قطع و یقین برای آن، شرط نیست. ھم، ظن کافی 

را  طاخ هاند، در تطبیق و عمل را اما گروھی که قائل به اشتراط تواتر در عقیده
اند. این عده  اند، ھر چند از لحاظ تئوری و نظری، تقریبًا به حق اصابت کرده پیموده

 اند:  عمًال دچار خطاھای زیر شده
اند و مسایل فرعی ھم به قطع و  نطبق نمودهاین قاعده را بر مسایل فرعی م – اول

 یقین نیاز ندارند پس نیازی به تواتر نیست. 
در تطبیق این قاعده بر اصول عقیده، میان دلیل قرآنی و دلیل حدیثی ھیچ  –دوم 

اند، پس درست نیست که گفته شود: اصول باید براساس نص قرآنی  فرقی نگذاشته
ھیچ اصلی وجود ندارد که ابتدا در قرآن ذکر نشده اثبات شوند، زیرا در دین اسالم، 

شوند، سخنی  باشد؛ بنابراین، این گفته که اصول عقاید با احادیث متواتر اثبات می
 مده و نیازی به احادیث نیست. آاصول در قرآن  ی معناست، چون ھمه اضافی و بی

اند، بدون آنکه  به عالوه، اینان ھمانند گروه اول میان عقیده و عمل فرق گذاشته
متوجه این باشند که فرق گذاشتن باید میان اصول عقیده و فروع عقیده باشد نه میان 

 عقیده و عمل. 
اند و دو امر مختلف را در ھم  ؛ ھر دو گروه میان دو امر متشابه فرق گذاشتهخالصه

،  نی میان آنچه که نیازی به فرق گذاشتن نداشته، تفاوت در نظر گرفتهاند؛ یع ختهیآم
 اند. ھمانند ھم قلمداد کردهآن را  اند و اما میان آنچه با ھم تفاوت دارند، فرقی نگذاشته

برای اثبات اصول دین،   یافتند که دست می  این نتیجه  به  این دو گروه  در صورتی که
ی قرآن شرط است، اما برای  از نصوص قطعی الدالله  ادهاعم از اعتقادی و عملی استف

باشد، اشکال  اثبات فروع، تنھا دالیل ظنی (خواه قرآنی باشد یا حدیثی) کافی می
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رسیدند و در نھایت تمامی قضایای  ھم می  به  در یک نقطه  شد و دو گروه برطرف می
و میدان وسیعی   یافته گسترش  شدند که ای خارج می ی مبارزاتی فروعی ظنی از دایره

 است.  را در بر گرفته

 روایات متواتر  ی خطرات اثبات عقیده یا اصول به وسیله
این از یک طرف، از جانب دیگر اثبات عقیده با روایات متواتر دو امر سلبی را در بر 

س، بلکه بنیست و  صرف ای قاعده تنھا شود این مشخص میھا  آن الی دارد که از البه
 است: -دین ی ھمه  بلکه –یانی جدی در رابطه با عقیده خطر و ز

زیرا  ،میدر اثبات اصول عقیده نیازمند روایات (آحاد و متواتر) نیست ما امر اول:
ھیچ اصلی از   کرده است، باید اذعان داشت که  نیاز از آن را بیھا  آن صراحت قرآن

ه است، لذا سخن گفتن صراحتًا در قرآن ذکر شد  هک نیاصول اعتقادی نیست مگر ا
 درباره اثبات اصول با روایات امری اضافی است و نیازی بدان نیست. 

را  و بدی شماری از شر ابواب بی -نیازی بدان نداریم  که -امر اضافی این  امر دوم:
متواتر روایی  چون زیرا این قاعده منضبط نیست، ،بر عقیده (و شریعت) گشوده است

به ھا  آن ی ازھا دستن در آن اختالف دارند تا جایی کھو محدثا است امری نسبی
عنوان مثال ه ب بودنشان؛ تواترمدھند و برخی دیگر به  ضعیف بودنشان حکم می

 .١احادیث مھدی را نگاه کن

                                           
ی نظری  یک مسئلهآن را  باشند و از میان علما کسانی ھستند که منکر وجود احادیث متواتر می -١

 صفحات» القرآن والسنةفی  تحقیقات وأنظار«دانند، شیخ محمد طاھر ابن عاشور در  می  ساده
غیر از قرآن یا آنچه که خود ضرورتًا از دین مشخص است، ھیچ چیز دیگری از «گوید:  می ٥١-٥٠

یند: متواتر در سنت گو ی احادیث متواتر علمای ما می متواتر در دسترس ما نیست. اما درباره
ی اصول روائی،  وجود ندارد، زیرا وجود عددی که اجتماع آن بر دروغ ممتنع باشد در ھمه

آیند. چنانچه در اصول فقه این  به شمار نمی مستفیضن است و اکثر احادیث روایت شده ناممک
 ». کنند علمای اصول الدین خود را به این مسأله سرگرم نمی خاطربحث آمده است. به ھمین 

 »١٧٣املهدي املنتظر يف روايات أهل السنة والشيعة اإلمامية ص« دکتر عداب حمش در   چه مطابق آن

العقود الياقوتية يف جيد األسئلة « در ابن بدران  عبدالقادر بن احمد دمشقی معروف به از شیخ

احادیث متواتر بسیار اندک   گوید: واقعیت این است که کند، ابن بدارن می نقل می »الكويتية
است: احادیث   رو ابن صالح گفته باشند، از این  ھستند و احتمال دارد چنین روایاتی وجود نداشته
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 داد، متواتر بودن و یا خالی بودن از ھوای نفس روایتی حکم  توان به بنابر این نمی
اند. اینک بسیاری از  ی خود را بر روایات متواتر بنیان نھادهھا فرقه زیرا اھل ھوی

اند. مانند طبرسی،  روایات تحریف قرآن حکم کردهبودن تواتر معلمای امامیه به 

تواتر  هو سایر علمایی که ب »حتريف كتاب رب األرباب فصل اخلطاب يف«صاحب کتاب 
  ن در خصوص روایات مربوط بهھای آنا داوری  رسد به  اند چه چنین روایاتی حکم داده

 امامت...
 یبرا  هک نیی شاذی وجود ندارد مگر ا در مذھب شیعه ھیچ عقیده  باید گفت که

 اند. حکم کردهھا  آن اثبات آن، روایاتی را وضع نموده و به متواتر بودن
ه بدون جدایی انداختن بین اصول و فروع آن، ب –بحث و گفتگو در باب اثبات عقیده 

 یھمواره یکی از ابواب فتنه بوده است، که بر رو –عالوه بر آحاد  –روایات متواتر  ی وسیله
آنچه  ی وسیلهه ب -دین و عقیده   هک نیی امت گشوده شده است. با وجود ا دین و عقیده

 نیاز ھستند.  بیھا  این کامًال از -خداوند از آیات محکمات به ما بخشیده است
ما به   ایم، اینکه که ما در روش و منھج خود بدان گرفتار شده ییخطا  اما راجع به

دلیل قصور ه بھا  ی آن مند بودن این قواعد و با وجود عدم مالحظه رغم عدم نیاز و زیان
 گذریم. میھا  آن و نیز اختالفات مناقشه برانگیزشان، از کنار

ول (مانند: امامت پیرامون اصھا  آن اغلب قضایای مبارزات فکری و بیشترین فعالیت
) است نه فروع؛ و این مستلزم قواعد جدید و مناسبی، غیر از قواعد  عنوان نمونه  به

کند اگر این قواعد ذاتًا ناتوان باشند و برای  حالی پیدا می  باشد، پس چه قدیمی می
باشند. لذا اسلوب استداللی ھم   شایستگی کافی را نداشتهھا  آن تطبیق اصول بر

وارد شده   ی گذشتهھا زمانر قابل اعتماد است، زیرا منھجی است جامد و ازاکنون، غی
است که قدرت و کیفیت آنچنانی ندارند تا قضایا را در بر بگیرند عالوه بر این از بنیان، 

ھای کشمکش نیرو گرفته نه استناد  کامل نیستند بلکه این روشی است که از میدان

                                                                                                       
توان  نمی »من كذب يلّع متعمداً فليتبوأ مقعده من انلار«متواتر کمیاب ھستند و جز برای حدیث 

  ی شرایط تواتر باشد، انکار کرده در بر گیرنده  ادعای تواتر را نمود، و ابن حبان وجود حدیثی را که
آخرت را در  ألشفاعت، حوض و رؤیت خداوند  است، حافظ ابن حجر نیز تنھا احادیث مربوط به

  به  مھدی کسی را نیافتم که  احادیث مربوط به  است، اما راجع به  حساب آورده  از روایات متواتر به
 باشد.  در خصوص تواتر آن سخن رانده  که این  رسد به  باشد چه  صحت آن قطعیت نھاده
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این روش پایدار ھا  ی آن یر این صورت با ادامهحقیقی به مصدر ھدایت (قرآن)، در غ
 بود.  می

 اصالت اسلوب جدید و داوری آن
گنجد.  کنیم، برای ھر زمان و ھر گونه اشکالی می ای که ما بدان تکیه می اما شیوه

زیرا اسلوبی است که در بھره گرفتنش  ،کند مشکالت گذشته و پیش آمده را حل می
 اش در تطبیق نصوص بر آن، ممتاز است.  اصیل است و در کشش و توانایی

ف اسالمی یوحدت دینی در بین طوا ی پیروی کردن از این منھج تنھا راه اشاعه
اسالم را نمایش   دارد که از جماعتی برمی  وضوح پرده  به -حد اقل –باشد یا  می
فی که از امت اسالمی خارج شده و از صراط مستقیم منحرف یدھند و نیز طوا می

 .گردند اند، نمایان می گشته





 

 

 

 :فصل سوم
کردن به دلیل قبل از داللت را به وجود  قرآن دیدگاه نظر و نگاه

 آورد می

 فرماید: خداوند می

نَْزَل ﴿
َ
ِي � َخُر ُهَو ا�َّ

ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

 .]٧[آل عمران:  ﴾ُمتََشابَِهاٌت 
او کسی است که کتاب را بر تو فرو فرستاد که قسمتی از آن آیات محکم که «

 ». باشد و قسمتی دیگر آیات متشابه اساس این کتاب ھستند می
 فرماید:  در این آیه خداوند آیات کتابش را به دو دسته تقسیم می

قسمت از آن که محکم است و احتمال معنی دیگر یا اشتباه در آن  یک  )١
 دھند.  را تشکیل می رود که این بخش اساس قرآن  نمی

کنندگان آیات را نکوھش فرموده،  دیگری آیات متشابه که خداوند پیروی  )٢
 فرماید: آیه می ی چنانچه در ادامه

وِ�لِهِ ﴿
ْ
ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتْنَةِ َوابْتَِغاَء تَأ ا ا�َّ مَّ

َ
 ﴾فَأ

 .]٧[آل عمران: 
ھای منحرف ھستند به قصد فتنه و تأویل از متشابھات  اما کسانی که دارای قلب«

 ».کنند روی می دنباله
  عنوان دلیل خوانده  یش این است که: اگر دلیل، نص متشابھی باشد بهمعنا

زیرا دلیل قابل اعتماد آن است که نص محکم باشد و فھم معنای آن نیازمند  شود، نمی
 تأویل نباشد. 

 سوی آن فرا خواند. ه اعالم کند و بآن را  خواھد و این است کلیدی که خداوند می
 فرماید: میاز قول اصحاب کھف 

َُذوا مِْن ُدونِهِ آلَِهةً ﴿ ٍ  َهُؤَ�ءِ قَوُْمَنا ا�َّ تُوَن َعلَيِْهْم �ُِسلَْطاٍن َ�ّ�ِ
ْ
ْظلَُم  لَْوَ� يَ�

َ
َ�َمْن أ

ِ َكِذبًا ِن اْ�َ�َى َ�َ ا�َّ  .]١٥[الکهف:  ﴾١٥ِممَّ
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 یائقوم ما، بجز الله معبودھ یعنینان، یگفتند:) ا یشان به برخیاز ا ی(سپس برخ «
ش را یساخت دست خو ید بتھای! چرا بایری(چه مردمان حق اند! گرفته یرا به خدائ

 دادند! یارائه مھا  آن )یبر (خدائ یل روشنیاش! دلک یبپرستند، مگر عقل ندارند؟!). ا
ارتر کستم یسکارند!) آخر چه ک؟ ھرگز ! آنان چه ستم ن استکمم یزین چی(مگر چن

دگار جھان نسبت یبه آفر یبندد (و با افتراء انبازھائه به خدا دروغ کاست  یاز فرد
 ».دھد؟!)
است  ای دلیل قویای در آن نباشد و  هبھکه ش است : دلیلی واضحیدلیل آشکار اما

رد آن را  دنبتوان ھا لعق  هک نیکند بدون ا را قانع میھا  آن ھا چیره است، که بر عقل
رود، (در اصول  چند معنی در آن میکنند. پس بنابراین دلیل متشابھی که احتمال 

 عقاید) دلیل نبوده و صرفًا دروغ بستن بر خدای متعال است.
آید و خداوند متعال برای شرک  زیرا دین و تشریع عقاید تنھا از عھده خدا بر می

آراسته، آراء و آن را  ھا باطل است ھر چند که عقل شرک نفرستاده، لذا یروشن دلیل
 دوست داشته باشند.آن را  ھواھای نفسانینیکو و آن را  نظرات

کند و اھل  آن در دین بحث می ی ی این منھج و میزان ریشهھا گام ی این آیه درباره
 اند.  کرده اند و به آن استناد می شناخته را میھا  آن حق از قدیم

 فرماید: خداوند می

َت َوالُْعزَّى﴿ ْ�ُتُم ال�َّ
َ
فََر�

َ
ْخَرى َوَمَناةَ ا�َّاِ�َةَ  ١٩أ

ُ
�َْ�  ٢٠اْ�

ُ
َكُر َوَ�ُ اْ� لَُ�ُم ا�َّ

َ
�٢١ 

ُ بَِها  ٢٢تِلَْك إًِذا قِْسَمٌة ِضَ�ى نَْزَل ا�َّ
َ
�ُْتْم َوآبَاؤُُ�ْم َما �

َ
يُْتُموَها � ْسَماٌء َسمَّ

َ
إِْن ِ�َ إِ�َّ أ

�ُْفُس  ِمْن ُسلَْطانٍ 
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ�  ﴾٢٣ْد َجاَءُهْم ِمْن َرّ�ِهُِم الُْهَدىَولَقَ  إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

 .]٢٣-١٩[النجم: 
ن بت یو منات، سوم  .یه الت و عزکد) ین گونه معتقدید (و اینیب ین میا چنیآ «

ا پسر مال یآ  باشند؟). یقدرت و عظمت م یند، و دارایگر (معبود شما و دختران خداید
تر از  ارزش مکه به گمان شما دختران ک یشما باشد، و دختر مال خدا؟! (در حال

 یئھا نام ھا فقط نیا است. یا م ظالمانه و ستمگرانهین تقسین صورت، ایپسرانند؟!) در ا
ھا  آن ش خود) بریه شما و پدرانتان (از پک) است یمسم یب یئھا اسم و یمحتو ی(ب

 ».رده استکھا) نازل ن (بر صحت آن یل و حجتیاند. ھرگز خداوند دل گذاشته
 از جانب خدایعنی نص قاطع یا حجت محکمی دلیل محکمی لذا دلیلی بر نزول 

یی ھا اسم ھستند وھا  آن رو یی ھستند که دنبالهھا گمان ھا این وجود ندارد. بلکه
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مین ھ دلیل معتبری داشته باشند. به  هک نیاند بدون ا اختراع کردهآن را  ھستند که
 :فرماید دنبال آن میه خاطر خداوند ب

�ُْفُس ﴿
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ�  ﴾٢٣َولََقْد َجاَءُهْم ِمْن َرّ�ِِهُم الُْهَدى إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

 .]٢٣[النجم:
ه ک ینند. در حالک ینم یروینفس پ یاساس و از ھواھا یب یھا گمان آنان جز از«
توانند  یپرتو آن مشان آمده است (و در یا یپروردگارشان برا یت و رھنمود از سویھدا

 »ند)یند و راه سعادت بپویرا بجو یخدا یببرند و رضا یبتھا پ یزیبه ناچ
 فرماید: سپس می

﴿ �َْ�
ُ
وَن الَْمَ��َِكَة �َْسِمَيَة اْ� ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِخَرةِ لَيَُسمُّ َوَما لَُهْم بِهِ مِْن  ٢٧إِنَّ ا�َّ

نَّ إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ِعلْ�ٍ  نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا الظَّ  .]٢٨-٢٧[النجم:  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
 یزنان وصف و نامگذار یھا نام فرشتگان را با ،مان ندارندیه به آخرت اک یسانک«

امًال کو از نر و ماده بودن فرشتگان (دانند  ینم یزین باب چیشان در ایا .نندک یم
نند، و ظن و گمان ھم (در بخش ک ینم یرویو جز از ظن و گمان پ )خبرند یب

 ».گرداند یاز از حق نمین یرساند، و انسان را) ب ینم یسود یسکاعتقادات، به 
 اند، این ظن ھمان متشابه است.  شده نکوھشظنی که مشرکین بر پیروی از آن 

 فرماید: باز می

ْم لَُهْم ُسلٌَّم �َْستَِمُعوَن �ِيهِ ﴿
َ
ِت ُمْسَتِمُعُهْم �ُِسلَْطاٍن ُمبِ�ٍ فَ  أ

ْ
 .]٣٨[الطور:  ﴾٣٨لَْيأ

له آن اسرار وحی را یروند) و بوس ه به آسمان باال میکا نردبانی دارند (یآ«
 ».اورد!یل روشنی بین اّدعا را دارد دلیاھا  آن ه ازکسی کشنوند؟!  می

 شود.  خبری است که از عالم برتر از خداوند شنیده می برھان آشکارمنظور از 
 فرماید: از قول یھود می

يَّاًما َمْعُدوَدةً ﴿
َ
َنا ا�َّاُر إِ�َّ �  .]٨٠[البقرة:  ﴾َوقَالُوا لَْن َ�َمسَّ

رمان یبانگیگر یآتش جز چند روز معدود )میار باشکھر چند ھم گناھ( :ندیگو یم«
 ».گردد! ینم

ِ َ�ْهًداقُْل ﴿ َْذُ�ْم ِعنَْد ا�َّ َّ�
َ
 .]٨٠[البقرة:  ﴾�

 ».دیا مان گرفتهیا از جانب خدا پیآ :بگو«
 فرماید: دنبال آن میه ب
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ِ َما َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿ ْم َ�ُقولُوَن َ�َ ا�َّ
َ
 .]٨٠[البقرة:  ﴾٨٠أ
ش یب یو دروغ(د یخبر یه از آن بکد یدھ یبه خدا نسبت م یزیه چکن یا ای«

 ».؟)ستین
 دھند: را اله قرار می ÷در ابطال حجت نصاری که عیسی

َ إِلََهْ�ِ ِمْن ُدوِن ﴿ ِ�ّ
ُ
ُِذوِ� َوأ نَْت قُلَْت لِلنَّاِس ا�َّ

َ
�
َ
ُ يَا ِعيَ� ا�َْن َمْرَ�َم أ �ذْ قَاَل ا�َّ

 ِ  .]١١٦[المائدة:  ﴾ا�َّ
ا تو به یم ! آیپسر مر یسیع یا :دیگو یه خداوند مکآن گاه را  )خاطرنشان ساز(و «

ز یو ما دو نفر را ن(د یگر بدانید یمن و مادرم را ھم دو خدا ،ه جز اللهک یا مردم گفته
 ».)؟دینکپرستش 

کنند نص محکمی داشته باشند که پیامبرشان گفته  چنانچه بر آنچه که ادعا می
به این اله باشد یا پسر خدا  ÷عیسی  هک نیمعذورند. اما اھا  این صورت باشد در آن

چنین پندارھایی پیروی کردن از متشابه است  به راستی ،خاطر است که او پدر نداشته
ای صریح که از طرف خدا نازل شده باشد، نیست. خداوند در رد  و اساسًا نص یا گفته

 فرماید:می ÷در خصوص به صلیب کشیدن عیسیھا  آن اعتقاد

ِيَن اْخَتلَُفوا �ِيهِ لَِ� َشّكٍ ِمنْهُ  لَُبوهُ َولَِ�ْن ُشّبَِه لَُهمْ َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َص ﴿ َما  �نَّ ا�َّ
نِّ   .]١٥٧[النساء:  ﴾١٥٧َوَما َ�َتلُوهُ يَقِيًنا لَُهْم بِهِ ِمْن ِعلٍْ� إِ�َّ اّ�َِباَع الظَّ

ار بر آنان مشتبه شد و کن یکول ،ختندیشتند و نه به دار آوکه نه او را ک یدر حال«
گر اختالف یباره با ھمد نیاند و در ا شتهکرا  یگریا دی یسیا عیه آکدند یمترّدد گرد(

 کراجع بدو در ش )یجملگ(ردند کدا یه درباره او اختالف پک یسانک )ردند وکدا ینظر پ
گاھ نًا یقی )هکد بدانند یبا(ند و یگو یبدان ندارند و تنھا به گمان سخن م یو گمانند و آ

 ».)بوده است یگریس دکو قطعًا مقتول (اند  شتهکاو را ن
 فرماید: و در رد علیه مشرکان می

ءٍ ﴿ ْمَنا ِمْن َ�ْ ْ�َنا َوَ� آبَاُؤنَا َوَ� َحرَّ َ�ْ
َ
ُ َما أ ِيَن ِمْن  لَْو َشاَء ا�َّ َب ا�َّ َكَذلَِك َكذَّ

َسَنا
ْ
نَّ  ِعنَْدُ�ْم ِمْن ِعلٍْ� َ�ُتْخرُِجوهُ َ�َاقُْل َهْل  َ�بْلِِهْم َح�َّ َذاقُوا بَأ إِْن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

�ُْتْم إِ�َّ َ�ُْرُصونَ 
َ
 .]١٤٨[األنعام:  ﴾١٤٨�ْن �
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اء حالل یاز اش(را  یزیو چ ،میشد ینم کما و پدران ما مشر ،خواست یاگر خدا م «
ه به تو ک(ن گونه یز ھمیاند ن بودهش از آنان یه پک یسانک .میردک یم نمیتحر )بر خود
 )گفتند و آنان را یغمبران ما دروغ میبه پ ،دارند یب میذکند و تو را تیگو یدروغ م

فر اعمال بد خود را کیو (دند یعذاب ما را چش )سرانجام طعم(نمودند تا  یب میذکت
م یحرخود و ت کت خدا از شریرضا یبرا یو سند درست( یل قاطعیا دلیآ :بگو .)دندید
 ی! شما فقط از پندارھا ؟دیبه ما ارائه دھآن را  د تایدار )در دست ،حالل یزھایچ
شما نه از  .دیردار خود ندارکبر گفتار و  یحّجت و برھان(د و ینک یم یرویاساس پ یب

 ».دینک یار مکن یظّن و تخم یاز رو )هکبل ،نیقیعلم و  یرو
 فرماید: در جایی دیگر می

َذاَ�ُهْم ِمنُْه رَْ�ًَة إَِذا فَرِ�ٌق �َذا َمسَّ ﴿
َ
ا�َّاَس ُ�ٌّ َدَعوْا َر�َُّهْم ُمنِيبَِ� إَِ�ْهِ ُ�مَّ إَِذا أ

 .]٣٣[الروم:  ﴾ِمنُْهْم بَِرّ�ِِهمْ 
 )گرید دیھا و شدا ھا و زلزله ھمچون طوفان( یبزرگ یایه مصائب و بالکھر زمان  «

اشف مصائب و دافع کو جز او را (خوانند  یاد میپروردگارشان را به فر ،برسد ھا انسانبه 
انبار و یحوادث ز(ه کن یسپس به مجّرد ا .گردند یو بدو پناھنده م )دانند یا نمیبال

 یو نعمت(د یشان روا دیاز جانب خود در حق ا یخداوند مرحمت )مصائب برطرف شد و
و (دھند  یو انباز قرار م یکپروردگارشان شر یاز آنان برا یناگھان گروھ )شان دادیبد

 ».)روند یراه به در م یشوند و از راستا یھا معتقد م ھا و بت به خداگونه
 فرماید: سپس در ادامه در پاسخ می

نَْزْ�َا َعلَيِْهْم ُسلَْطانًا َ�ُهَو َ�َتَ�َُّم بَِما َ�نُوا بِهِ �ُْ�ُِ�ونَ ﴿
َ
ْم �

َ
 .]٣٥[الروم:  ﴾٣٥أ
شان را موّجه و یا که شرکم یا ردهکآنان نازل  یبرا یا و روشنیل گویا ما دلیآ«
 »!؟شمارد یده میپسند

یعنی امور اساسی در اعتقاد ضرورتًا باید دلیلی از جانب خدا داشته باشند که 
سخن گفته باشد و بدون اشتباه و التباس بر آن ھا  ی آن به صراحت درباره ألخداوند

کسی نیاز ندارد که برایش بگوید یا تفسیر  یعنی به »فهو يتكلم«اعتقادات داللت کند. 
 کند. 

ظنی  ی خداوند متعال بیان فرموده که بیشتر مردمان در اصول دینشان از ادله
 فرماید:  کنند چنانچه می پیروی می
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﴿ ِ رِْض يُِضلُّوَك َ�ْن َسبِيِل ا�َّ
َ
ْ�َ�َ َمْن ِ� اْ�

َ
نَّ �ْن إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  �ْن تُِطْع أ الظَّ
 .]١١٦[األنعام:  ﴾١١٦ُهْم إِ�َّ َ�ُْرُصونَ 

تو را از راه خدا دور  ،ینک یرویپ )افران و منافقانندکه ک(شتر مردم یاگر از ب«
نند و آنان جز به دروغ و گزاف ک ینم یرویه آنان جز از ظّن و گمان پکسازند. چرا  یم

 ».ندیگو یسخن نم
 باشد. مشتابه بوده و غیرقابل استدالل می ظنی وھا  آن در نتیجه دالیل



 

 

 

 :باب دوم
اصول دین در میان آیات محکم و متشابه 

قرآن





 

 

 

 :فصل اول
 و متشابهمعنای محکم 

 محکم و متشابه در لغت و در عموم آیات قرآن: مبحث اول
 اند که او گفت: روایت کرده لبخاری و مسلم از عائشه

 این آیه را تالوت نمود: ج رسول الله

َخُر ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتِغَ  ا ا�َّ مَّ
َ
اَء ُمتََشابَِهاٌت فَأ

وِ�لِهِ 
ْ
ُ  تَأ وِ�لَُه إِ�َّ ا�َّ

ْ
اِسُخوَن ِ� الْعِلِْم َ�ُقولُوَن آَمنَّا بِهِ ُ�ٌّ مِْن ِعنِْد رَ  َوَما َ�ْعلَُم تَأ  ّ�ِنَاَوالرَّ

ْ�َاِب 
َ
ولُو اْ�

ُ
ُر إِ�َّ أ كَّ  .]٧[آل عمران:  ﴾٧َوَما يَذَّ

ی ھا آیه اوست که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است، بخشی از آن،«
اصل و اساس این ھا  آن است (و معانی مشخص و اھداف روشنی دارند و)» محکمات«

معانی مبھمی دارند و  است، (و» متشابھات«ی ھا آیه کتاب ھستند، و بخشی از آن
کژی است (و گریز از  یشانھا دل رود) اما کسانی که در میھا  آن احتماالت مختلفی در
انگیزی و تأویل (نادرست) به  را فراگرفته است) برای فتنه  ناحق، زوایای وجودش

را جز خدا، کسی ھا  آن افتند. در حالی که تأویل (درست) دنبال متشابھات می
ایمان داریم ھا  ی آن گویند: ما به ھمه اسخان (و ثابت قدمان) در دانش میداند. و ر نمی

دانیم که محکمات و متشابھات) ھمه از سوی خدای ماست. و  (و در پرتو دانش می
دانند و)  برند، نمی (این را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از ھوی و ھوس فرمان نمی

 ».شوند متذکر نمی
 فرمود: ج گوید: رسول الله لعایشه

و� روايه» إذا رأيتم اذلين يتبعون ما �شابه منه فأوئلک اذلين سماهم اهللا فاحذروهم«
 ».فأوئلک اذلين ع� اهللا فاحذروهم: «ي

) آنان  کنند، پس (بدانید که ھرگاه کسانی را دیدید که آیات متشابه را دنبال می«
و ». برده، لذا از آنان دوری کنیدان را در قرآن نامش ألھایی ھستند که خداوند ھمآن
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(سعی کنید  پس ھستند، ألخداوند آنان افراد مورد نظر«در روایت دیگری آمده است: 
 ». آنان دوری کنید از ) که

 »إن يف أميت قوماً يقرأون القرآن ينرثونه نرث ادلقل يتأولونه ىلع غ� تأو�له«
کند که فرمود: در میان  می روایت ج و او ھم از پیامبر سحافظ ابو یعلی از حذیفه

مثل دانه و پوشال خرما پراکنده آن را  خوانند و امت من گروھی ھستند که قرآن می
 کنند. چنانچه پروردگار فرموده: یغیر تأویل درست، تأویل مه بان را سازند، قر می

وِ�لِهِ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء ﴿
ْ
وِ�لَهُ  تَأ

ْ
 .﴾َوَما َ�ْعلَُم تَأ

 ». افتند انگیزی و تأویل (نادرست) به دنبال متشابھات می برای فتنه«
 گوید:  ابن منظور در لسان العرب می

معنای حاکم و قاضی ھستند، حکیم فعیل به معنای فاعل ه الحکم، الحکیم ھر دو ب
ل خواھد فعِ معنای مُ ه ن صورت فعیل بگرداند. در ای محکم میرا است یا کسی که اشیاء 

 بود. در وصف قرآن در حدیث آمده است که: 

کتابی است   هک نییعنی به نفع شما یا ضرر شما داور است، یا ا »و هو الذكر احلكيم«
 که در آن اختالف و نگرانی وجود ندارد.

در زمان پیامبر ان را ھای مفصل قر آمده: (من سوره بدر حدیث ابن عباس
 نسخ نشده است.ھا  آن باشد که چیزی از یم یھای خواندم). منظورش سوره می

متشابه نباشد، زیرا که خود،   شود که شود: محکم برای چیزی استعمال می گفته می
و » حکمتأ«، »حَکمت«گوید:  معنا را بیان کرده و نیازی به دیگری ندارد. عرب می

 »اصل احلكومة«گوید:  باز داشتم و برگرداندم... اصمعی میآن را  معنایه ب» متحکَّ «

نیز به ھمین  »مة اللجامكَ حَ «گوید:  می .بازداشتن کسی از ظلم و ستم است به معنای
 دارد. معنا است چون چارپا را باز می

اشباه است. ھا  آن معنای مثل و نمونه، و جمعه : بالشبيهو هبه، الشبَ الشِّ شبه:  ی ماده

(دو چیز  تشابه الشيئان(امر بر من دو پھلو شد)،  اشتبه علیَّ باب است عبارات: از ھمین 

 ردند.کدا ی: ھر کدام از آن دو به صاحبش شباھت پاشتبها با ھم شباھت پیدا کردند).
 در قرآن نیز آمده:

 .]٩٩[األنعام:  ﴾ُمْشتَبًِها وََ�ْ�َ ُمتََشابِهٍ ﴿
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 شباھت! بیگر، و (گاه) یدیکه به ی(گاه) شبیعنی: 

: یعنی مسایل مشکل و مبھم و ھمانند. در املشتبهات من األمورگویند:  وقتی می

بِّه مقبلة وتبني مدبرة)ای ذکر شده است با عنوان:  حدیث حذیفه: فتنه گوید:  شمر می (تشَ
شود و  معنای این حدیث این است که اگر فتنه پیش آمد بر مردم دو رویه و مبھم می

رو چیزھایی از آن  شوند و دنباله وارد آن می  هک نیبینند تا ا رت حق میبر صوآن را  مردم
حالل نیست. وقتی که فتنه از بین رفت و سپری شد، واقعیت امر برایشان شوند که  می

 داند که بر راه اشتباه بوده است.  شود پس کسی که داخل آن فتنه شده می آشکار می

یعنی  »هةبِّ امور مشتبهة ومشَ «تباس است. نیز بمعنای دو پھلو بودن و ال »الشبه«
ه علیه: یعنی کار را بر او قاطی کنند. شبَّ  امورات نامعلومی که ھمدیگر را مشتبه می

  :رد. در حدیث در وصف قرآن آمده استک

 ».آمنوا بمتشاهبه واعملوا بمحكمه«
 ». به متشابه آن ایمان بیاورید و به محکم آن عمل نمایید«

 باشد و آن بر دو نوع است:   نشده  متشابه: یعنی آنچه معنایش از لفظش گرفته
 شود. در صوتی که به آیات محکم ارجاع داده شود، معنایش فھمیده می )١
رو آن، قصدش  ھیچ راھی برای شناخت حقیقی آن وجود ندارد و شخص دنباله )٢

 ا تسکین دھد. فتنه بوده، زیرا امکان ندارد به معنایی دست یابد که روانش ر
محکم یعنی آنچه که از لحاظ «ید: گو می »مفردات الفاظ القرآن«راغب اصفھانی در 

ه شود. و متشابه یعنی آنچه که تفسیر کردنش ب ای متعرض آن نمی شبھه ،لفظی و معنا
گویند:  دلیل شباھت به غیر، یا از جھت لفظ یا از جھت معنا دشوار باشد. فقھاء می

 ». دھد ظاھر آن از معنا و مقصودش خبر نمی متشابه آن است که
شود که معنای محکم پیرامون منع و محکم کاری  از مجموع این مطالب روشن می

است، لذا سخن یا لفظ محکم یعنی: گفتار یا لفظ متقنی است که در مشخص کردن 
ایش معن  هک نیو شبھه و نگرانی و دشواری بدان راه ندارد یا است معنا قابل اختالف نی

آمیزد و ھمچنین منسوخ نیستند. بدین خاطر لفظ محکم را بر ھر آنچه  یبا غیر در نم
نیاز از دیگر آیات باشد، اطالق شده  خودی خود واضح و در فھم معنایش بیه که ب

 است. 
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این تعریف محکم است، اما بر خالف آن، متشابه آن است که معنایش پیرامون 
باشد که بدون ارجاع  تشابه بین چند امر مختلف میدشواری و درھم آمیختن ناشی از 

 به غیر منظور آیات از ظواھر لفظ غیر قابل فھم است. 

 محکم... عام، مطلق و مقید
 .مقید واند: عام، مطلق  آیات محکم در قرآن عمومًا به سه روش وارد شده

 الله آمده است: ی در این فرموده عام؛

ْحِكَمْت آيَاتُهُ  الر﴿
ُ
ْن َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  كَِتاٌب أ لَْت ِمْن َ�ُ  .]١[هود:  ﴾١ُ�مَّ فُّصِ

گاه به روشنی « کتابی است که آیات آن استحکام یافته، سپس از جانب حکیمی آ
 ».بیان شده است

طبق این آیه، آیات قرآن ھمگی محکم ھستند بدین معنی که در صورتی که اگر 
معنا، محکم خواھند  دلیل روشنِی آیات قرآن به ھمدیگر ارجاع داده شوند ھمگی به 

 بود، لذا به این اعتبار کتاب خدا کًال محکم است. 
این به لحاظ اجمال و کلیت بود. اما به لحاظ تخصیص و تفصیل، برخی از موارد 

شوند و در تبیین و بیان معنا و  طور مطلقی ذکر می  بسا به  عام ھستند چه  محکم که
ات نیستند و قسمتی از آیات ھم برای فھم معنایش مقصود نیازمند توضیحات دیگر آی

نیاز به آیات محکم مطلق دارد تا بدان ارجاع داده شود و معنایش معتبر شناخته شود 
 گویند.  این قسم از آیات محکم را محکم به قید می

 الھی وارد شده که:  ی در این فرموده یات محکم به مطلقیاما آ

نَْزَل ﴿
َ
ِي � َخُر ُهَو ا�َّ

ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

 .]٧[آل عمران:  ﴾ُمتََشابَِهاٌت 
محکم در این آیه در مقابل متشابه قرار دارد، متشابھی که ظنی و محتمل چند 

از  اصًال راھی برای فھم معنایش وجود ندارد؛ و مرجع ھر کدام  هک نیباشد یا ا یمعنا م
این دو قول در خصوص متشابه، یک اصل واحد است و آن متشابھی است که روشی 

سوی الله، پس اگر ھر دو نوع ه برای درک معنایش وجود ندارد جز با ارجاع آن ب
شود و این در برابر  (اخیر) را به خدا ارجاع دادیم منظور و مقصود ھر دو روشن می

 ه معنایش مشخص، قطعی، بدون ظن وچرا که محکم آن است ک ،محکم قرار دارد
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گیرد و  به خود می دیگری احتمال معانی مختلف باشد، در غیر این صورت معنای بدون
 این خالف مراد آیه است.

عنوان مرجع و اصلی (ام الکتاب) معرفی ه ی فوق، محکم را ب آیه  گفتنی است که
اج به غیر باشد، به آیات قرآن که متشابه یا حتی محکم و محت ی ه ھمهککرده است 

شود و اگر مرجع آیات نبود باید  گردد، مقصود آن با این مرجع روشن می این اصل بر می
 بود در حالی که این باز خالف مقصود آیه است.  غیر محکم (متشابه) مرجع می

 :ه استحج بیان شد ی سوره ٥٢ ی شریفه ی در آیه محکم مقیداما 

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلِ ﴿
َ
ْمنِيَّتِهِ َوَما أ

ُ
يَْطاُن ِ� أ لَْ� الشَّ

َ
َك ِمْن رَُسوٍل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ إَِذا َ�َم�َّ �

ُ آيَاتِهِ  يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ِْ�ُم ا�َّ ُ َما يُلِْ� الشَّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َ�َينَْسُخ ا�َّ  .]٥٢[الحج:  ﴾٥٢َوا�َّ
ا یآن رسول (ه ک یه ھنگامکن یمگر ا ،میا را نفرستاده ییو نب یش از تو رسولیما پ«

جاد وساوس و یبا ا(من یرده است اھرکتالوت  )مردم یام خدا را براکات و احیآ ینب
ه و دارودسته یتوّسط ذّر  یسرائ اوهیو با پخش  ،مانیل در دل شنوندگان سست ایاباط
 ،ساحر یو زمان ،غمبران را شاعریپ یو گاھ(نموده است  )شبھه(در تالوت او القاء  )خود

اّما خداوند آنچه را  .)گر ساخته است ان جلوهینیشیافات پھا و خر ناقل افسانه یو وقت
غمبران و دعوت و زحمت ین پییغ و تبیتوّسط تبل(طان القاء نموده است یه شک

و شبھات و (ان برداشته است یاز م )شان در ھمه جا و ھمه آنیروان ایپ یروز شبانه
ات خود یو سپس آ )نس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده استمنان ایتّرھات اھر

 )هیپا یبازان ب سهیه و دسیما یبازان ب رنگین یجا در برابر سخنان ناروا و دالئل نابه(را 
گاه کرا یز ،دار و استوار داشته استیپا طان و یردار و گفتار و پندار شکاز (ه خدا بس آ
و لذا (مت است کح یدارا )فلسفه و یروش از یارھاکطان صفتان بوده و ھمه یش

س و وساوس خود یشه مھلت داده است تا به دسایروان او را ھمیمن و پیاھر
 ».)بپردازند

امکان داشت از   که إحکام و دقت بخشید بعد از این  آیه  به ألخدوند  باید گفت که
  موارد ذکر شدهکند، زیرا   اشتباھاتی رخنهھا  آن طریق الفاظ کلی، یا مجمل و یا امثال

ھا  آن عنوان منفذی برای شیاطین انس و جن قرار گیرند تا از طریق  توانستند به می
عبارت   استعمال کرده،  برای آیه ألخداوند  شبھات خود را القا نمایند، و نسخی که

به بطن آیه نفوذ آن را  خواھد شیطان می  است از نسخ إمکان ورود معانی فاسدی که
  بود، اما بعد از آن، دیگر به  قبل از نسخ در چنین معرضی قرار گرفته  دھد، چون آیه
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  شود، این در حالی است که فضایی برای نفوذ بدان یافت نمی  که  محکمی تبدیل شده
 است.  بوده  قبال متشابه

شوند و  غیر (محکم مقید) به محکم تبدیل می ی وسیلهه در نتیجه: آیات متشابه ب
 .شود خواه با اطالق یا با قید گونه تمام آیات کتاب خدا از آیات محکم تشکیل می بدین

زیرا وقتی آیات  باشد نه حقیقی، و اشتباه و التباس در آیات قرآن نسبی و اضافی می
به سبب قصور یا   هک نیماند مگر ا متشابه را در کنار ھم جمع کنیم اشتباھی باقی نمی

 کوتاھی، از طرف شخص اشتباه صورت گیرد.
ل یما حروف مقطعه اوا  هک نیمگر ا ،در قرآن وجود ندارد به طور مطلقلذا متشابه 

ھا را متشابه بدانیم که البته این در نظر من نه جزء محکم است و نه جزء متشابه،  سوره
در جستجوی یک معنا برای   هک نیتا ازیرا از حروف مبانی ھستند نه از حروف معانی 

مورد اختالف قرار دھیم. معلوم است که حرف مفرد مانند آن را  آن باشیم و سپس
(ب)، (ع)، (ش) ذاتًا دارای ھیچ معنایی نیستند مادامی که با غیر خود ھمراه نشوند و 

 مفھوم تبدیل نگردند.  ی به یک کلمه
ای با (محکم) ذکر شده در  یدش) رابطهمعنای عام و مقه (محکم، بھا  ی این ھمه

آل عمران ندارد. به ھمین دلیل علماء روی تفسیر آن به معنای مطلق که قطعی  ی آیه
 خداوند متعال: ی الدالله است، توافق دارند. مانند فرموده

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾ُ�َمَّ
تفسیر محکمات غیر از آن در خصوص   که؛ اما اینج در داللت بر پیامبری محمد

باشد و این  محکم به معنای عام و مقید میھا  آن اند، مراد معنی را از او نقل کرده
ای با  ای که گفته شده که رابطه چیزی است که در عموم قرآن وارد است غیر از آیه

 . ١»محکم آل عمران ندارد ی آیه

 آل عمران) ی (سوره ی محکم و متشابه در آیه: مبحث دوم
 گوید: ابو جعفر محمد بن جریر طبری در تفسیر این آیه می

                                           
، محکم مقید در عموم قرآن ھمان متشابه در آیه سوره آل عمران است و محکم آیه دیگربعبارت  -١

 آل عمران ھمان محکم مطلق در قرآن. 
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آمده و دالیل و اسناد آن ھا  آن آیاتی ھستند که بیان و تفصیلھا  این اما محکمات:«
ای مانند حالل و حرام، جزاء و تھدید، ثواب  عنوان نمونه، اثبات ادلهبه ثابت شده است. 

 ھا و دیگر موارد این چنین.  عبرت ھا، پندھا و و عقاب، امر و نھی، اخبار و مثل
 عبارته ب؛ سپس خداوند این محکمات را به عنوان اساس کتاب توصیف کرده است

، این آیات، پایه قرآن ھستند قرآنی که ستون دین و فرائض و حدود و دیگر دیگر
بدان نیاز دارند، نیز در آنچه که مردم بدان امر  ینیباشد که مردم از امور د مواردی می

 اند در گذشته و آینده مثل: فرائض و....  شده
ھای قرآنند و  زیرا برترین را ام (مادر) قرآن نامید،ھا  آن به این خاطر ألخداوند

آورند. عرب نیز کسی را که  جایگاھی دارند که اھل آن آیات، ھنگام نیاز به آن روی می
که -نامد. لذا پرچم قوم را  ھای چیزی باشد، مادر آن چیز می برترین ی کننده جمع

اند و ھمچنین مدبر بزرگ  نامیدهھا  آن مادری برای -شوندسپاھیان دور آن جمع می
 شود. عنوان مادر آنجا قلمداد می  امورات یک روستا یا سرزمین، به

ھم اما در معنا  اما متشابھات: معنایش این است که برخی آیات در تالوت شبیه

تُوا بِهِ ُمتََشابًِها﴿ فرماید: اختالف دارند. ھمان گونه که می
ُ
یعنی: در نگاه  ]٢٥[البقرة:  ﴾َو�

نقل خبری در خصوص بنی   و ظاھر شبیه به ھم اما در طعم متفاوتند. چنانچه راجع به

منظورشان این  ]٧٠[البقرة:  ﴾اإِنَّ اْ�ََقَر �ََشابََه َعلَيْنَ ﴿ آنان گفتند:  فرماید که اسرائیل، می
 ».انواعش مختلف باشد  هک نیبود که در صفت بر ما مشتبه شده با وجود ا

 فرماید:  ابن کثیر در تفسیر آیه می
دھد که در قرآن آیات محکماتی وجود دارد که مادر و اساس قرآن  خداوند خبر می«

کسی پوشیده نیست. در ای که معنایشان بر  ھستند یعنی آیات روشن و واضح الدالله
عین حال، دارای آیاتی است که معنای آن برای بیشتر مردم یا برخی از آنان مبھم و 

 آمیخته است. )١(درھم

                                           
قَالُوا اْدُع َ�َا َر�ََّك ﴿ ، مانند: ھای گوناگونی آمده است در آیات دیگری نیز ھمین معنی با عبارت -١

ْ َ�َا َما ِ�َ إِنَّ اْ�ََقَر  َ�َء َخلَُقوا َكَخلْقِهِ ﴿ :ھمچون و ]٧٠[البقرة:  ﴾�ََشابََه َعلَيَْنايُبَّ�ِ َ�ُ ِ ْم َجَعلُوا ِ�َّ
َ
أ

َوَما َ�تَلُوهُ َوَما ﴿ :فرماید می ÷حیمس  راجع به ألخداوند  که این و ]١٦[الرعد:  ﴾فَتََشابََه اْ�َلُْق َعلَيِْهمْ 
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  محکمات و آیات واضح و روشن مراجعه  به  پس اگر کسی برای فھم آیات متشابه
راھی نجات و از گم  نمود و محکمات را بر متشابھات مسلط گرداند، راه ھدایت را یافته

شود، به ھمین دلیل  عنوان گمراه قلمداد می  است، در غیر این صورت به  پیدا کرده

مُّ الِْكَتاِب ﴿ خداوند فرموده
ُ
یعنی اصل کتاب است که در ھنگام  ]٧[آل عمران:  ﴾ُهنَّ أ

 شوند. ابھام، آیات متشابه به آن ارجاع داده می

َخُر ُمتََشابَِهاٌت ﴿
ُ
موافق با آیات محکم است و از جھت لفظ و یعنی داللتشان  ﴾َوأ

 .)١(»ترکیب نه از جھت مقصود و مراد محتمل چیز دیگری ھستند

 فرماید:  در تفسیر این آیه می »اجلامع ألحكام القرآن«قرطبی در 

إِنَّ اْ�ََقَر �ََشابََه ﴿ و اختالط است: دو معنیمتشابه در این آیه از باب احتمال «
یعنی: گاو بر ما مبھم شد و احتمال انواع مختلفی از گاو در آن  ]٧٠ [البقرة: ﴾َعلَيَْنا

وجود دارد. منظور از محکم در مقابل متشابه آن است که مفھومش پیچیده نباشد و 
 فقط محتمل یک معنی باشد. 

وجوه مختلف است  هن است که محتمل و در بردارندآگفته شده است که: متشابه 
که اگر آن وجوه را بر یک وجه ارجاع دھیم، دیگر وجوه باطل شده و آیه متشابه به 

گردد. لذا ھمواره محکم اصل و مرجعی است که فروع و متشابھات به  محکم تبدیل می
ھایی ھستند که حجت  : محکمات آنگوید می گردند. محمد بن جریر بن زبیر بر می آن

ھاست و غیر قابل دگرگونی و  ھا در آن بندگان و دفع دشمنی پروردگار و مصونیت
 تغییرند. 

 را با  بندگان ألاما متشابھات دارای دگرگونی معنایی و تأویل ھستند که خداوند
رابطه است که مجاھد و ابن اسحاق و ابن این آزماید. این بھترین اقوال در  میھا  آن

 اند. گفتهآن را  عطیه

                                                                                                       
ّنِ َوَما َصلَُبوهُ َولَِ�ْن ُشّبَِه لَُهْم �نَّ  ِيَن اْخَتلَُفوا �ِيهِ لَِ� َشّكٍ ِمنُْه َما لَُهْم بِهِ ِمْن ِعلٍْ� إِ�َّ اّ�َِباَع الظَّ ا�َّ

 .]١٥٧[النساء:  ﴾١٥٧َ�َتلُوهُ يَِقيًنا
  به  و گروھی فاسد ھستند که  ای درمانده گوید: آنان طایفه می  ابن کثیر در توصیف رافضه -١

است، کنار   ی اسالم ثابت شده نزد ائمه  و امور محکمی که زنند متشابھات چنگ فرا می
 گزارند. می
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که: بھترین قولی که در مورد محکمات و متشابھات گفته  است اس نقل شدهنحاز 
 ؛ مانندشده است این است که محکمات از لحاظ معنا احتیاج به آیات دیگری ندارند

َحدٌ ﴿
َ
اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمنَ ﴿ و )١(]٤[اإلخالص:  ﴾٤َولَْم يَُ�ْن َ�ُ ُكُفًوا أ  ]٨٢[طه:  ﴾�ّ�ِ لََغفَّ

نُوَب َ�ِيًعا﴿ یا متشابھات مانند: َ َ�ْغفُِر ا�ُّ خداوند  ی که به فرموده )٢(]٥٣[الزمر:  ﴾إِنَّ ا�َّ

اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َصاِ�ًا ُ�مَّ اْهتََدى﴿ :گردد بر می و به  )٣(]٨٢[طه:  ﴾٨٢�ّ�ِ لََغفَّ

َك بِهِ ﴿ خداوند: ی فرموده ْن �ُْ�َ
َ
َ َ� َ�ْغفُِر أ  .)٤(]٤٨[النساء:  ﴾إِنَّ ا�َّ

گوید: محکم اسم مفعول از احکم، و إحکام به معنی اتقان است، و شکی  قرطبی می
باشد. و این  یدر این نیست که آنچه واضح المعنی است بدون اشکال و شک و شبھه م

به خاطر واضح بودن کلمات و مفردات آیه و محکم کاری در ترکیب آن است. و ھرگاه 
 آید.  شتبه و مختل شد، مشکل و تشابه به میدان مییکی از این دو امر م

 گوید:  زمخشری در کشاف می
از احتمال وقوع چند معنا و   هک نیمحکمات: عباراتش متین و استوار شده به ا

 اختالف محفوظ است.
 .مشتبه و محتمل چندین معنامتشابھات: آیات 
ھا  اساس کتاب ھستند که متشابھات بر آن حمل شده و بدانیعنی ھن أم الکتاب: 

 شود.  ارجاع داده می
کرار عین عبارت زمخشری را ت  هک نیدر تفسیرش چیزی اضافه نگفته فقط ا فیسن

 کرده، سپس گفته:

احتمال دیدگاه مبتدع   زنند که متشابھاتی چنگ فرا می  به: ]٧[آل عمران:  ﴾َما �ََشابَهَ ﴿
مطابق آیات   ھمان آیات متشابه  باشد، در حالی که و مطابق محکم نمی را در بر دارد

 باشد.  محکمات، احتمال دیدگاه اھل حق نیز می

                                           
 ». ستی] و ن س ھمتای او [نبودهکچ یو ھ: «یعنی -١
 .»بخشد به راستی خداوند ھمه گناھان را می: «یعنی -٢
ت شود، یمان آورد، و عمل صالح انجام دھد، سپس ھدایند، و اکه را توبه کو من ھر : «یعنی -٣

 ».!آمرزم می
 ».رده شودکمقرر  یکآمرزد او را شر نه خدا نمییھر آئ: «یعنی -٤
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  فرماید: می )٥٦ص  ٣(جلد  »أصول األحكام املوافقات يف«امام شاطبی در 
 شود.  محکم بر دو قسم: عام و خاص اطالق می

عبارت علمای ناسخ ھمان خاص: آن است که مقصود از آن خالف منسوخ است که 
  است. و منسوخ

نیاز از غیر  مقصود از آن دلیل واضحی است که در بیان معنا بیکه عام: آن است 
 باشد.  یم

پس متشابه در صورت اطالق اول بر آن، منسوخ خواھد بود و به اعتبار اطالق 
معنایش با   هک نیگردد خواه ا معنایش از لفظش پدیدار نمیدومی آن خواھد بود که 

 بحث و نظر درک شود یا نه. 

نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ﴿ ی آیه ی سخن مفسران درباره ی عمده
َ
ِي � ُهَو ا�َّ

مُّ الِْكَتاِب 
ُ
 چرخد، ھمچنین حدیث محور معنای دومی می ]٧[آل عمران:  ﴾ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

شود،  می  داده  ز به معنای دوم مراجعهیاز پیامبر پیرامون متشابه و محکم ن  نقل شده
 فرمود:  پیامبر  آنجا که

 ».احلالل ب� واحلرام ب� و�ینهما أمور مشتبهات«
» حالل مشخص و حرام مشخص است و بین این دو امور آمیخته و متشابه ھستند«

  در لفظ حدیث بمعنای محکم است. »نبیِّ «
گوید: تشابه در قواعد کلی روی  می ٦٥ص  ٣ھمچنان صاحب الموافقات در جلد 

 باشد:  یدھد و تنھا مربوط به دالیل جزئی است که آن نیز به دو دلیل م نمی
 شود که این امر چنان است.  الف) با تتبع و استقراء معلوم می

بود که  تشابه میشد، بیشتر شریعت باید م یب) چنانچه در اصول دین تشابه وارد م
 این باطل است. 

دھد: منظور از اصول، قواعد عمومی است که در  ادامه می ٦٦در ھمان کتاب ص 
اند، به ھمین خاطر قبول  اصول دین یا اصول فقه یا سایر موارد کلی شریعت وارد شده

 شود.  واقع شود، بلکه در فروعات واقع میھا  آن کنیم که تشابه در نمی
 -به ھر تقدیر  -ھمانا اصل ھمان منبع قبلی آمده است که:  ١١ص  ١در جلد 

ناچارًا باید دارای حکم قطعی باشد، زیرا اگر حکم آن ظنی باشد احتماالت مختلف را 
 ی این مورد اصًال در دین ثابت نشده است.  گیرد که نمونه در برمی
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ن و گوید: (محکمات) صفت آیات ھستند یعنی روش آلوسی در روح المعانی می

 »هن أم الكتاب« .ھای استوار و خالی از احتمال و تشابه ظاھر الدالله و دارای عبارت
گویند.  آن است. عرب نیز به ھر چیزی که مرجع باشد، ام می اساسیعنی پایه و 

آیاتی  عان متشاهبات)(حمتمالت ملاست یعنی فی وذ(متشابھات) در واقع صفت برای مح
چند معنی باشد و این معناھا از ھمدیگر تشخیص داده نشوند و  ی که در بردارنده

 شود.  تنھا با دقت و تأمل دقیق فھم میھا  آن معناھای

 تفسري كالم املنان)يف  (تيسري الكريم الرمحنعبدالرحمن بن ناصر سعدی در کتاب 

 ایرادی درای که شبھه و  یعنی: آیات واضح الدالله ﴾ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ﴿ :گوید می

مُّ الِْكَتاِب ﴿ نیست.ھا  آن
ُ
ھا ارجاع  متشابھات بدان ی یعنی: اصل کتابند که ھمه ﴾ُهنَّ أ

َخُر ﴿ شود، و بیشتر آیات قرآن از ھمین قسمند. (و) از این آیات داده می
ُ
َوأ

شود به این دلیل که  یعنی: معنایش بر بسیاری از اذھان مشتبه می ﴾ُمتََشابَِهاٌت 
اصلی به ذھن برخی متبادر معنای معنا مجمل است، یا معنایی غیر از داللتشان بر 

شود. نھایتًا در قرآن آیات روشن و واضحی برای ھر کسی وجود دارد که بیشتر  می
شود و آیات مشکل دیگری وجود دارد که معنایش بر گروھی از  آیات دیگر بر آن رد می

حکم و خفی به جلی ارجاع داده مردم پنھان است، پس واجب آن است که متشابه به م
 شود.

فرماید: بعد از آن، کسانی  در ذیل تفسیر این آیه می »ظالل القرآن يف«سید قطب در 
ھایی که حقائق پدیدار در  شوند، ھمان ھایشان کژی وجود دارد، کشف می که در قلب

در   هک نیرو نصوص تأویل بردار ھستند تا ا اند و دنباله آیات محکم الھی را رھا کرده
 شبھات تازه بسازند. ھا  آن پیرامون

 گوید:  می أصول الفقه)يف  (الوجيزدکتر عبدالکریم زیدان در کتاب 
محکم در لغت به معنای متقن و استوار است و در اصطالح شرعی لفظی است که 

گوید، آشکار باشد.  طور روشن و آشکاری و بیشتر از آنچه مفسر میه خود ب داللتش بر
ای رسیده که  قابل تأویل و نسخ نباشد، زیرا داللت آن بر معنا به اندازه طوری که

کند و نیز داللت بر حکم اصلی دارد و ذاتًا تبدیل و تغییر  می احتمال تأویل را نفی
 پذیرد. نمی
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 ی گوید: ھر آنچه که دلیل قطعی داشته باشد و از آن اراده حکم محکم می ی درباره
 . ١قابل ابطال و نسخ باشد، عمل بدان واجب استمعنای دیگری نشود و غیر 

 گوید: می (كيف نتعامل مع القرآن العظيم)دکتر قرضاوی در کتاب 
آل عمران) آیات کتاب خدا را به دو قسمت تقسیم  ی این آیه کریمه (آیه سوره

نموده است: یکی محکمات که اصل و اساس قرآن و اکثریت آن است، و دیگری 
 متشابھات است.

بر معنایش داللت کند و از جانب  یور از محکم این است که به وضوح و روشنمنظ
 قرار نگیرد، چنانچه راغب در مفرداتش آورده است.  هلفظ و معنا در معرض شبھ

و منظور از متشابه در قرآن: آن است که از جھت لفظ یا از جھت معنا به غیر خود 
د. لذا گفته شده است: متشابه باش ین خاطر تفسیرش مشکل میشباھت دارد، به ھم

با ارجاع آن به آیات دیگر معنایش   هک نیآن است که ظاھر معنایش مشخص نباشد یا ا
 . ٢شود واضح می

التوراة واإلنجيل والقرآن يف سورة آل (عبدالحمید محمود طھماز در تفسیر خود بنام 

نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ﴿ فرماید: می )عمران
َ
ِي � ای است  آیه ﴾ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت  ُهَو ا�َّ

با معنای روشن، داللت آشکار و عبارات متین و استوار و مصون از فراگیری چند معنا و 

مُّ الِْكتَاِب ﴿ ھمانند بودن.
ُ
یعنی اصل و عمود قرآن ھستند و دیگر آیات در فھم  ﴾ُهنَّ أ

 شوند. ارجاع داده میھا  آن معنا و ھنگام التباس به

﴿ 
ُ
در قرآن آیات دیگری وجود دارند که داللتشان بر معنا موافق  ﴾َخُر ُمتََشابَِهاٌت َوأ

از نظر مراد احتمال معانی   آیات محکم است و ممکن است از نظر لفظ و ترکیب نه
 دیگری از آن بشود...

ت ، تنھا به آیااست یکژ یشانھا دل که در یکسان(یعنی  ﴾َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنْهُ ﴿
را به آیات محکم ھا  آن کنند، و شوند و خود را بدان آویزان می متشابه قرآن متمسک می

شان دھای فاس خواھند این آیات را طبق انگیزه گردانند به خاطر این که می بر نمی
زیرا که اباطیل و  این گونه آیات بر محکمات روی گردانند، ی تحریف کنند و از عرضه

                                           
 . ٣٤٩ول الفقه، دکتر عبدالکریم زیدان، ص صأفی  الوجیز -١
 . ٢٦٧کیف نتعامل مع القرآن العظیم، دکتر یوسف قرضاوی، ص  -٢
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لذا تا زمانی که آیات متشابه ؛ نموده و حجتی است بر علیه آنانرا رد ھا  آن یھا ساخته
 مگررا بگیرد ھا  آن تواند یک معنای قطعی از محتمل چند معنا ھستند کسی نمی

َوَما ﴿ فرماید: این دسته از آیات را به آیات محکم برگرداند. بدین جھت خدا می  هک نیا
 ُ وِ�لَُه إِ�َّ ا�َّ

ْ
مقصود حقیقی آیات متشابه چه به صورت مستقل یا یعنی:  ﴾َ�ْعلَُم تَأ

بر محکم  آیات داند. و دانایان در علم، آیات متشابه را به اساسی را کسی جز خدا نمی
کنند، و  بدون مراجعه به آیات محکم تالش نمیھا  آن تأویل ی و درباره گردانند می

تشابه را روشن کند چنانچه در میان آیات محکم چیزی نیافتند که معنای مورد نظر م
خداوند به مقصود و  :گویند در فرو رفتن بیش از حد در معنا خودداری کرده و می

گاه  تر است.  اسرار کتابش آ

 گوید:  می »التفسرييف  األساس«سعید حوی در 

نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ﴿
َ
ِي � یعنی او ذاتی است که  ﴾ُهَو ا�َّ

دارای عبارات  یفرو فرستاده است که قسمتی از این قرآن، آیات ج را بر پیامبرش قرآن 

مُّ الِْكَتاِب ﴿ روشن و محکم و محفوظ از تخالط و تشابه ھستند
ُ
این آیات پایه و : ﴾ُهنَّ أ

 شوند. میبرگردانده ھا  آن مغز قرآنند و متشابھات به

َخُر ُمتََشابَِهاٌت ﴿
ُ
چند معنای  ی داللتشان در بر دارندهیعنی: متشابھاتی که  ﴾َوأ

ه باشند نه از موافق با محکم است و احتمال دارد اندک تفاوت از جھت لفظ با ھم داشت

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ْغٌ ﴿لحاظ معنا و مقصود  ا ا�َّ مَّ
َ
ھایشان  کسانی که در قلب ﴾فَأ

َ�َيتَّبُِعوَن ﴿ ھستند.رویگردانی و انحراف از حق وجود دارد، آنان اھل بدعت و انحطاط 
احتمال دیدگاه مبتدع را در بر دارد   زنند که متشابھاتی چنگ فرا می  به ﴾َما �ََشابََه ِمنْهُ 

آورند، چون  رو بدان رویی می باشد، گفتنی است آنان از این و مطابق محکم نمی
زیرا لفظ و مقاصد فاسد خود تحریف نمایند و مطابق آن تفسیر کنند،   بهآن را  توانند می

ای از آن  بھرهھا  آن عبارت احتمال مراد آنان را در بر دارد، اما در رابطه با محکم،
 باشد. یآنان م علیهرا رد نموده و حجتی  آنان  ی دهیزیرا محکم عق ندارند،

  ، حتما به شده  و با گمراھی مواجه  ای از فرق اسالمی که گمراه گشته ھر فرقه
و تأویل فاسد و غلطی را برای   اشتباه تلقی نمودهآن را  معنی  که  نصوصی چنگ فرا زده
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بدان  ھا فرقه توانیم بگوئیم: ھر آنچه را که این است، بدین خاطر می  آن در نظر گرفته
 شوند، از باب آیات متشابھات است.  متوسل می

توانیم  الی آیاتی که در مورد متشابه بحث شد، می گوید: اکنون از البه در ادامه می
 ی ضاله را مشخص کنیم. ھا فرقه ناجیه و ی صفات و خصوصیات فرقه

کند، به متشابه ایمان  ھا عمل می ناجیه از آیات محکم پیروی نموده و بدان ی فرقه
  شود، البته برای فھم آن به آیات محکم مراجعه آورد و تسلیم آنچه در آن است می می
گیرد که با معنای آیات محکم در تعارض  یکند و برای آن معنایی را در نظر نم می

 باشد. 
و آیات محکم را تأویل نموده  شان این است کهخصوصیاتاولین ی گمراه، ھا فرقه اما

 کنند. از آیات متشابه پیروی می
معنای اول است و  ی گویم: متشابه معنی دیگری نیز دارد که در واقع زیر مجموعه 

زیرا آنچه که فقط  داند، را کسی جز خدا نمی آن این است که حقیقت معنای متشابه
 داند برای ما در بردارنده یک یا چند معناست.  خدا تأویلش را می

کند که: متشابه؛ ھیچ کسی از ھیچ راھی بدان  قرطبی از جابر بن عبدالله نقل می
: -بعضی گفتند-به علم خود اختصاص داده نه بندگان، آن را  علم ندارد و خداوند

و مانند  ÷وج و مأجوج و دجال و نزول حضرت عیسیأجقوع قیامت، خروج یمانند و
  .ھا ابتدای سوره ی حروف مقطعه

 القرآن) (صفوة البيان ملعاينتفسیرش  ی شیخ حسنین محمد مخلوف در مقدمه
 گوید: می

 است: قرار داده دو نوع را بر متشابه یخطاب
 معنایش فھمیده شود.  ،اگر به اصل (محکم) برگردانده شود )١
 ھیچ راھی برای دست یافتن به کنه و حقیقت آن وجود ندارد.  )٢

گاھی بر معنایشان وجود دارد وھا دستحال ی دیگر، ھا دستی از متشابھات امکان آ
  .داند نمیآن را  جز خدا کسی معنای

گویم: قسم دوم (متشابھات) خود به دو نوع دیگر قابل  من (حسنین مخلوف) می
 است: تقسیم
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را خداوند تا مدت زمانی به خود مختص ھا  آن ھایی که علم و دانستن الف) آن
جال دکند مثل: خروج  نموده، سپس ھر کس را که بخواھد از بندگانش، به او الھام می

 ر قرآن مانند این فرموده خداوند:یا اعجاز علمی د ÷و نزول عیسی

 .]٢٠-١٩[الرحمن:  ﴾٢٠ُهَما بَْرَزٌخ َ� َ�بْغَِيانِ بَيْنَ  ١٩َمَرَج اْ�َْحَر�ِْن يَلَْتقَِيانِ ﴿
رده است و کنار ھم روان کرا در  )، و گرم و سردن و شوریری(مختلف ش یایدو در«

گذارد  یه نمکاست  یان آن دو حاجز و مانعیاما در م گر قرار داده است.یدیکمجاور 
 ».ندک یشکزد و سریامیب یگریبا د یکی

متعددی را برای برزخ برگزیده بودند اما باز به حقیقت معنای علمای گذشته معانی 
قرن  ی اکتشاف علمی در نیمه  هک نیآیه در گذشته متشابه بود تا ا این ، لذاندآیه نرسید

بیستم پدید آمد و وجود یک مانع مادی نامرئی در بین ھر دو دریا را ثابت کرد که ھر 
کنند. قبل از این  خود بر ھمدیگر تجاوز نمیی ھا ویژگیکدام از این دو دریاھا با حفظ 

اکتشاف، برزخ شامل چند معنا و لذا متشابه بود. اما اکنون این معانی ھمه کنار زده 
در بحث اکتشافات علمی آن را  شود که اراده میھا  آن شده و تنھا یک معنی از

 دانشمندان ذکر کردیم. 
معنای آن نظر  ی کند و دربارهگونه متشابھات پیروی  جایز نیست که کسی از این

بخاطر حفظ اصل آن را  خداوند از باب فضل و بزرگواری خود  هک نیقطعی دھد قبل از ا
 داند. نمی جز خداوند کسیآن را  دین کشف کند، زیرا تأویل و معنای

ای از این متشابھات را تا روز قیامت، خداوند محصور به علم خود نموده و  دستهب) 
آن، راھی برای فھم معنایش نیست. مانند: زمان برپا شدن  ی مشاھدهبدون وقوع یا 

شود، یا حقیقت معنای صراط و  روز قیامت، ھرگاه که اتفاق افتد علم بدان پیدا می
 دانیم و تا زمانی که را میھا  آن میزان و حوض کوثر و زمین محشر که ما معنای لغوی

ن حقیقت یخبریم. ھمچن بیھا  نآ مشاھده نکنیم نسبت به صفات و چگونگیآن را 
در انحصار علم خود قرار داده، لذا در زمان حاضر آن را  اسماء و صفات الھی که خداوند

ال أحىص ثناء عليک «فرمود:  ج رو پیامبر نیوجود ندارد. از اھا  آن راھی برای شناخت
  ».أنت كما أثنيت ىلع نفسک

 ».توانم ثنای تو را بکنم نمیکنی من  آن گونه که تو ثنای خودت را می«
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گوید:  در ذیل تفسیر این آیه می تفسري القرآن)يف  (التبيانابو جعفر طوسی در کتابش 
ه ھمراه آن باشد، از ظاھرش مراد و ک یا نهیچ قریاج به ھیه بدون احتکم آن است کمح

َ َ� َ�ْظلُِم ا�َّاَس ﴿ هیمنظور، روشن و معلوم باشد مانند آ  ]٤٤[یونس:  ﴾َشيًْئاإِنَّ ا�َّ
 .لی نداردینه و دلیاز به قریه فھم آن نک رایز». ندک یچ به مردم ستم نمیخداوند ھ«

مُّ الِْكَتاِب ﴿
ُ
یعنی: اساس قرآن که برای متشابھات و دیگر امور دین بدان  ﴾ُهنَّ أ

 شود. استدالل می
 . ستیمعلوم ن، مراد و مقصود از ظاھر آن لیو دل نهیه بدون قرکاست  آن متشابه

 گوید:  می ١»االسالميف  القرآن«محمد حسین طباطبائی در کتاب 
محکم آن است که در داللت بر معنا ثابت باشد طوری که معنای آن با معنای 

 . ٢است آندیگری آمیخته نشود. متشابه در مقابل 
روشن و غیر شبیه به ھا  آن گوید: محکم آیاتی است که معنای مورد نظر باز می

شود.  ھا واجب می معنای غیر مورد نظر است. لذا ایمان به این گونه آیات و عمل بدان
 شان نیست.  ھا، معنای ظاھری متشابه آیاتی ھستند که معنی مورد نظر آن

وجود ندارد که برای ما امکان فھم معنایش نباشد، زیرا آیه  ای گوید: در قرآن آیه می
اسطه است مانند خود آیات محکمات یا محکم با واسطه است مانند حکم بدون ومیا 

 متشابھات. 
 گوید:  محمد جواد مغنیه در (تفسیر الکاشف) می

شوند: محکم و  آیات قرآن به اعتبار روشن یا خفی بودن معنا به دو نوع تقسیم می
 متشابه. 

ابل تأویل و محکم: آن است نیاز به تفسیر ندارد و به طور واضح، قطعی و غیر ق
 یشانھا دل خ، بر معنای مورد نظرش داللت دارد. و برای کسانی که درستخصیص و ن

ماند تا با تأویالت و تحریفات خود در صدد بر انگیختن  بیماری است، فرصتی باقی نمی
 سازی مردم برآیند. فتنه و گمراه

 مقابل محکم است و خود دارای چند نوع است:  در متشابه
 شود.  آن معنایش به طور خالصه و کلی فھمیده میای از  دسته

                                           
 لبنان. –دارالزھراء بیروت  -٣٧-٣٥-٣٤ترجمه احمد حسینی ص  -١
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کند که عقل از پذیرفتن آن امتناع  ای دیگر، الفاظشان بر چیزی داللت می دسته
 ورزد.  می

 چرخد.  ای دیگر نیز داللت لفظشان بین دو معنا یا بیشتر می دسته
 حکم آن منسوخ ھستند. ای ھم دسته

ارج از آنچه در تفسیر این آیه ذکر کردم رجوع کردم خھا  آن سخنان مفسرانی که به
نیست. و البته نظریات در این زمینه بسیار است، و من نظریاتی را ذکر کردم که در 

 بیان مقصود کافی ھستند. 
آل عمران سخن از محکم  ی سوره ٧ ی در آیه که ی این گفتارھا این است و خالصه

لت صریح و قطعی، غیر قابل ان آمده یعنی: واضح و روشن و دارای داله میمطلق ب
 باشد و در این آیه منظور از محکم، عموم محکمات نیست.  نسختأویل و تخصیص و 

 خالصه معنای آیه

نَْزَل َعلَيَْك الِْكتَاَب مِنُْه آيَاٌت ﴿ ی شریفه ی آیه ی کالم درباره ی خالصه
َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ُهنَّ ﴿ بر کسی پوشیده نیست.ی: آیات روشن و واضحی که معنای آن نیع ﴾ُ�َْكَماٌت 
مُّ الِْكَتاِب 

ُ
 قرآن و ستون دین و مرجع تمامی آیات متشابھات است. ی اساس و پایه ﴾أ

َخُر ُمتََشابَِهاٌت ﴿
ُ
بر بسیاری از مردم یا ھا  آن آیاتی در آن وجود دارد که معنای ﴾َوأ

ا محکمات بر معنا موافق بھا  آن بر بعضی از آنان گنگ و پوشیده است، ولی داللت
به چیزی دیگری از لحاظ لفظ و شکل ترکیب ھا  آن است، و احتمال دارد که داللت

داشته باشند نه از جھت معنا و محتوا. در نتیجه کسی که این آیات را به آیات ھویدا و 

ا ﴿ روشن ارجاع داد و بمانند محکم در مورد متشابه حکم داد، ھدایت یافته است. مَّ
َ
فَأ

ِيَن ِ� قُ  َ�َيتَّبُِعوَن َما ﴿ دارند تمایل به انحراف از حق اما کسانی که ﴾لُو�ِِهْم َز�ْغٌ ا�َّ
کنند و از متشابھات با  کار را بر عکس کرده و محکمات را رھا می ﴾٧�ََشابََه ِمنُْه 

کنند و  رود) پیروی می خواھند (و در ظاھر احتمال آن معنا می معنایی که خودشان می
 کنند). دانند. (تعطیل میگر از محکمات روی می

پوشانند و ھر  بندند و معنای حق را با باطل می راه را بر مردم می ﴾ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ ﴿
جلوه متشابھات  با استناد به خواھند ھای منحرفشان می آنچه از باطل را که قلب

آن  دھند. باطلی که برخالف حق است. آن حقی که خداوند در آیات محکِم بسیاری می
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وِ�لَهُ ﴿ روشن کرده است.را 
ْ
ھای مریضان  آن معانی را بر آنچه که قلب ﴾َوَما َ�ْعلَُم تَأ

گیری از  کنند اعم از معانی منحرف، تأویالت باطل ھمراه با کناره خواھد، حمل می می

وِ�لَهُ ﴿ محکمات.
ْ
بدور از محکمات کسی آن را  معنای قطعی و یقینی ﴾َوَما َ�ْعلَُم تَأ

ُ ﴿ داند نمی به خدا یعنی به آیات محکمات الھی آن را  بجز خدا. پس زمانی که ﴾إِ�َّ ا�َّ
 .١شود برگردانند تأویل و معنایش فھمیده می

                                           
 یمداند، در صورتی است که از محکمات کناره بگیر جز خدا کسی نمیآن را  تأویلاینکه گفتیم که  -١

و به معنای مورد نظر دست نیابیم. نه به این خاطر که مطلقًا قابل فھم نیستند. زیرا تأویلی که 
 منحرفان خواستار آن ھستند جز این نیست.

د، یعنی اگر به خدایی که غیر از شود، معلوم خواھد ش و چون تأویل متشابه اگر با محکم جمع می 
داند برگردانده شود. باین معنی که به آیات محکمات او برگردانده شود تا  نمیآن را  او کسی تأویل

ِ ﴿ فرماید: معنی آن روشن گردد. چنانچه می ٍء فَُحْكُمُه إَِ� ا�َّ  ﴾َوَما اْخَتلَْفُتْم �ِيهِ ِمْن َ�ْ
». گردد مش به خداوند احاله میکد، حینکدا یدر آن اختالف په کزی یو در ھر چ« .]١٠[الشوری: 

ُ اْ�َاِطَل َوُ�ِحقُّ اْ�َقَّ بَِ�لَِماتِهِ﴿ یا سازد و  و خداوند باطل را نابود می« ]٢٤[الشوری:  ﴾َوَ�ْمُح ا�َّ
شود که مطلقًا  و ھمچنین در کتاب خدا چیزی یافت نمی». گرداند حق را با کالم خود محقق می

ل المعنی باشد و این با استقراء و عقل اثبات شده است چرا که اگر این طور باشد حکمتی مجھو
در نزول این دسته آیات وجود ندارد. از طرفی این با نص صریح قرآن که به تدبر در آیات محکم و 

نَْزْ�َاهُ إَِ�َْك ُمَباَركٌ ﴿ فرماید: کند، تناقض دارد مثًال می متشابه امر می
َ
بَُّروا آيَاتِهِ  كَِتاٌب � ِ�َدَّ

ْ�َاِب 
َ
ولُو اْ�

ُ
َر أ کتابی است که به سوی تو فرو فرستادیم تا باشد در آیاتش « ]٢٩[ص:  ﴾٢٩َوِ�ََتَذكَّ

ْن ﴿ یا». تدبر کنید و صاحبان خرد با آن پند پذیرند لَْت ِمْن َ�ُ ْحِكَمْت آيَاتُُه ُ�مَّ فُّصِ
ُ
الر كَِتاٌب أ

گاه  یمیسپس از جانب حک افته،یآن استحکام  اتیاست که آ یکتاب« ]١ [هود: ﴾١َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  آ
. پس آیات قرآن ھمگی محکم و مفصل بوده و ابھامی ندارند. لذا ھر »شده است انیب یبه روشن

ای از آیات قرآن خواه یک قسمت یا عبارتی از آن امکان ندارد معنایش فھمیده نشود مگر  آیه
از حروف مبانی ھستند نه معانی. و درج نمودن آن به این  -گذشتچنانچه  –حروف مقطعه که 

 موضوع درست نیست.
 ج نزد رسول خدا  باشد: زیرا نصارایی که موافق می  با سبب نزول آیه  این ھمان چیزی است که 

مسایل   اصال راجع به -دنازل ش  سبب آنان آیه  به  ی نجران که یعنی ھمان ھیئت قبیله –آمدند 
گاه باشد، با پیامبر  و نامعلومی که  پیچیده   به  بحث و گفتگو نکردند، بلکه ج فقط خدا بدان آ
استدالل نمودند، اما ھمان آیات، در  ج پیامبر  ی آیات متشابه و دارای معانی مشخص علیه وسیله
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اِسُخوَن ِ� الْعِلِْم َ�ُقولُوَن آَمنَّا بِهِ ُ�ٌّ مِْن ِعنِْد َرّ�َِنا﴿  .﴾َوالرَّ
م (و در یمان داریاھا  آن : ما به ھمهندیگو یو راسخان و ثابت قدمان در دانش م(

 ). ما است یخدا یمات و متشابھات) ھمه از سوکه محکم یدان یپرتو دانش م
پس قبل از مراجعه آیات متشابه به سوی خدا (آیات محکم خدا) از پیروی آن 

کنند. و اگر چیزی از آیات خدایی بعد از عرضه بر محکمات، مبھم و  خودداری می
کنند، بلکه به تمامی آنچه خداوند نازل  با آن گالیه نمی مشکل باقی ماند، در رابطه

آورند. و البته تقصیر و کوتاھی در فھم آیات از  کرده طبق مقصود خودش، ایمان می

ولُو ﴿: ھاست نه از جانب آنچه که خدا نازل فرموده است جانب آن
ُ
ُر إِ�َّ أ كَّ َوَما يَذَّ

ْ�َاِب 
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾٧اْ�

                                                                                                       
ر بر شد، احتمال معانی باطل مورد نظر آنان را نیز د می  از آیات محکمات دور گردانده  صورتی که

تواند معنی مورد نظر خداوند را درک نماید، اما اگر ھمان  داشت، و در این حال کسی جز خدا نمی
معنی  -باشد خدا نیز ھمین می  بازگرداندن به معنی عملی  که –شوند   محکمات برگردانده  آیات به

 شوند. می  متشابھات نیز فھمیده
آمده  ÷در قرآن در وصف عیسی مسیح نصارای نجران متمسک به آیات متشابھی شدند که 

لَْقاَها إَِ� َمْرَ�َم َوُروٌح ِمنْهُ ﴿ است مانند:
َ
گفتند: این خداست یا پسر  .]١٧١[النساء:  ﴾َوَ�َِمُتُه �

خبر بودند که درباره خلق  فرموده خداوند بی که از این خداست یا جزئی از اوست. در حالی

�ُْتهُ ﴿ فرماید: می ÷آدم پس « ]٢٩ [الحجر: ﴾٢٩َو�ََفْخُت �ِيهِ مِْن ُروِ� َ�َقُعوا َ�ُ َساِجِدينَ  فَإَِذا َسوَّ
یا در جایی ». درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتیدآن را  وقتی که

ِ َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمْن تَُراٍب ُ�مَّ قَاَل ﴿ دیگر فرموده:  ﴾٥٩َ�ُ ُ�ْن َ�يَُكونُ  إِنَّ َمَثَل ِعيَ� ِعنَْد ا�َّ
در واقع، مثل عیسی نزد خدا ھمچون مثل [خلقت] آدم است که او را از خاک « ]٥٩[آل عمران: 

و برای عقیده خود (تثلیث) به آیات متشابه قرآن ». آفرید سپس بدو گفت: باش، پس وجود یافت

کنند. و این آیه محکم را رھا  یبه کار رفته است، استدالل م (إنا... نحن... أنزلنا)که در آن الفاظ 

و معبود شما، معبود « ]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣�لَُهُ�ْم إَِ�ٌ َواِحٌد َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الرَّْ�َُن الرَِّحيمُ ﴿ اند: کرده
 فرماید: یا می». ھای است که جزء او ھیچ معبودی برحق نیست و اوست بخشندهء مھربان نایگ

﴿ َ خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او « ]٥٩[األعراف:  ﴾َما لَُ�ْم ِمْن إَِ�ٍ َ�ْ�ُهُ اْ�ُبُدوا ا�َّ
و این الفاظ جمع وقتی به سوی خدا (یعنی محکمات کتاب خدا) ارجاع داده شود، ». نیست

داند. برای ھمین  شود. در غیر این صورت جز خدا ھیچ کس معنایش را به یقین نمی معلوم می

ُ ﴿ د:فرمای می وِ�لَُه إِ�َّ ا�َّ
ْ
 . ﴾َوَما َ�ْعلَُم تَأ
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 فصل  ی خالصه
ه کاست  یا این گفتار: آیات محکمات ھمان نص قرآنی و قطعی الدالله ی خالصه

باشند. بر  می یغیر قابل اختالط یا گمان و شک و شبیه بودن معنا به معنای دیگر
ھمین اساس، آیات محکم (ام) و مرجع دیگر آیات برای توضیح و رفع اشکال ھستند و 

یات دیگر و روایات و نظریات ندارند. زیرا به آ ی برای فھم معنای آن نیازی به مراجعه
گیرند، یعنی غیر  عنوان تفسیر برای دیگری قرار می  خودی خود معلوم و اصطالحًا به

ه خود محکمات به کشوند در حالی  این آیات در فھم معنا به محکمات ارجاع داده می
در برای تأسیس شوند. بنابراین، آیات محکمات تنھا منبع و مص نمی برگردانده چیزی

 .١باشند اصول دین می
بیش از  ی و آیات متشابه ھمانا نصوص قرآنی ظنی الدالله ھستند که در بردارنده

ی ھا فرقه و تکیه بر آن گونه آیات برای تأسیس اصول دین، راه و شیوهباشند  ییک معنا م
ول مذھبشان اص ی باشد، زیرا ادله یمآنان گمراه است. و بزرگترین اصل و عالمت تشخیص 

 نیازمند آیات محکم است و خود واضح و روشن نیستند.
 
 

                                           
شود این است که خداوند در این آیه، محکم را در مقابل متشابه قرار  آنچه به روشنی معلوم می -١

نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ﴿ داده است. بیایید با ھم دوباره به آیه تأمل نماییم:
َ
ِي � ُهَو ا�َّ

َخُر ُمتََشابَِهاٌت  ُ�َْكَماٌت 
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
که دانستیم که محور کالم مفسرین در بیان  وری. ط﴾ُهنَّ أ

معنی متشابه این است که معنایش گنگ باشد یا محتمل چند معنی باشد یا اینکه راھی برای 
 فھم محتوایش وجود ندارد. و دانستیم که محکم غیر این است. به عبارت دیگر، محکم معنایش

مرجعی برای فھم متشابھات قرار داده آن را  معلوم، روشن و ھویدا است. به ھمین دلیل خداوند
آن را  بودند، درست نبود که است. و اگر آیات محکم بسان متشابه در بر دارنده چند معنا می

شد. به ھمین جھت، خداوند لفظ متشابه را به معنای  مرجعی برای فھم متشابھات قرار داده می
ی و مبھم، و در مقابل محکم را به معنای یقینی و واضح به کار برده است، ھمان طور که ظن

ِيَن اْخَتلَُفوا �ِيهِ لَِ� َشّكٍ مِنُْه َما لَُهْم ﴿ فرماید: می َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِ�ْن ُشّبَِه لَُهْم �نَّ ا�َّ
نِّ  قَالُوا اْدُع َ�َا َر�ََّك ﴿ فرماید: یا می ]١٥٧[النساء:  ﴾١٥٧َوَما َ�َتلُوهُ يَِقيًنا بِهِ ِمْن ِعلٍْ� إِ�َّ اّ�َِباَع الظَّ

ُ لَُمْهتَُدونَ  ْ َ�َا َما ِ�َ إِنَّ اْ�ََقَر �ََشابََه َعلَيَْنا �نَّا إِْن َشاَء ا�َّ ترجمه آیات در  .]٧٠[البقرة:  ﴾٧٠يُبَّ�ِ
 مطالب قبلی گذشت. 
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 مبحث تکمیلی 
  ح آنییک اشکال و توض

کنند گنگ و دو پھلو و  برخی که در این موضوع بحث و بررسی می یاین امر برا
اند بین علماء اختالفاتی در تفسیر محکم و متشابه  مشتبه شده است، لذا خیال کرده

قول ذکر  ٢٠وجوه اختالف را تا ھا  آن که در آیه ذکر شده، وجود دارد. حتی برخی از
اند. مثًال برخی را باطل قرار داده پرداخته، حتیھا  آن اند، سپس به ترجیح بین کرده

گوید محکم ھمان ناسخ و متشابه ھمان منسوخ است، باطل قرار  نظری را که می
کند و آیات منسوخ  اند. و حجتشان این است که آیات ناسخ از چند آیه تجاوز نمی داده

 ی به دو دستهان را ، آل عمران) کل قر٧ ی که (آیه نیز در ھمین حدود است، در حالی
رسد که این قول  گویند که بسیار بعید به نظر می کند. و می محکم و متشابه تقسیم می

 .١ت شده باشدیروا شاز عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس
(کسانی که محکم و متشابه را ناسخ و منسوخ قرار   ی با این وجود، برای گفته

 اند) اصلی در قرآن وجود دارد: داده

﴿ ُ ُ آيَاتِهِ َ�َينَْسُخ ا�َّ يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ِْ�ُم ا�َّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   َما يُلِْ� الشَّ  ﴾٥٢َوا�َّ
 .]٥٢[الحج:
گردانید، سپس خدا آیات  وحی کرد محو میو  پس خدا آنچه را که شیطان القا«

 ».ساخت و خداوند دانای حکیم است خود را استوار می

 روش متقدمین در تفسیر
 گویم:  برای از بین بردن گمان قبلی می

قدمان در تم ی خبری از روش و طریقه اساس این گفته درماندگی از خواندن و بی
  هک نیلفظ به یکی از اجزا و یا معناھای آن است، یا ا تفسیرِ   هک نیا آنباشد، و  تفسیر می

چنانچه این تفسیرشان برای مثال بر یکی از معناھای کلی آن لفظ تطابق داشت. 
 :اند فرموده خداوند متعال را تفسیر کرده

                                           
تفسیر آیات من القرآن الکریم بقلم دکتر محسن، فی  نگرید به کتاب: نظراتبعنوان نمونه ب -١

 عبدالحمید. 
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�َْيا َحَسَنًة َوِ� اْ�ِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب ﴿ َوِمنُْهْم َمْن َ�ُقوُل َر�ََّنا آتِنَا ِ� ا�ُّ
 .]٢٠١[البقرة:  ﴾٢٠١ا�َّارِ 
گویند: پروردگارا، در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا فرما و ما را  میھا  آن کسانی از«

 ».دار دور نگهاز عذاب آتش 
اند:  گفتهھا  آن گویند: حسنه در این دنیا به معنای ھمسر صالح است. برخی از می

اند: فرزند صالح و... غیره. تردیدی  رزق حالل و فراوان است. و برخی دیگر گفته
قسمتی از معنای حسنه ھستند، یا به عبارتی، یکی از معانی آن  نیست که این اقوال

نداند این تعداد اقوال را اختالفاتی در تفسیر آن را  ریھستند. و اگر متکلم طریقه تفس
اند و برخی  گوید: برخی مفسران این چنین گفته دھد، و لذا می معنای لفظ قرار می

قوال یکی است. و این الفاظ متعدد ا ی دیگر آن چنان. در حالی که معنای کلی ھمه
 نمونه یا جزئی از آن کلی ھستند. 

 فرماید: ] می١٢، ص ٥/ ج  التفسیر یف مقدمةشیخ اإلسالم ابن تیمیه در [
اختالف بین سلف در تفسیر قرآن اندک است... و بیشتر اقوالی که به ظاھر «

 و شیوه است:اختالف دارند مربوط به اختالف تنوع است نه تضاد. و این به د
تعبیر  یھر یک از مفسران منظور عبارت را با الفاظی غیر از الفاظ دیگر  هک نیا )١

کند ولی در  کنند، زیرا بر معنایی غیر از معنای دیگری در مسمی داللت می می
 .»ھر حال مسمی یکی است

زند، بعنوان مثال: در جواب پرسش از  شیخ اإلسالم برای این قسم چند مثال می
 :ی در آیه »ذکر«

اِ�َاِت وَُهَو ُمْؤِمٌن فََ� َ�َاُف ُظلًْما َوَ� َهْضًما﴿  .]١١٢[طه:  ﴾١١٢َوَمْن َ�ْعَمْل ِمَن الصَّ
ھر کس از یاد من دل بگرداند، در واقع زندگی تنگ و سختی خواھد داشت و روز «

 ».کنیم رستاخیز او را نابینا محشور می
 ھمان ذکر شود که ر این است که فھمیدهمنظو«فرماید:  طوالنی می سخنبعد از 

، لذا مساویست اگر گفته شود: او توسط بنده استالھی، یا ذکر کردن  نازل شدهکالم 
 . »است یکییا از این قبیل، زیرا مسمی  »ھدای«، »یمکال«، »کتابی«، »ذکری«
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مثال  به عنوانیکی از جزئیات یا برخی از جزئیات یک اسم عام  دوم: ی دسته )٢
جزء به اسم  ی سمیهتاند نه برای تعریف مشخص و دقیق اسم عام ( ذکر کرده

 عنوان نمونه:ه کل) ب

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا﴿ ْوَر�َْنا الِْكَتاَب ا�َّ
َ
فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ�َْفِسهِ َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد  ُ�مَّ أ

 .]٣٢[فاطر:  ﴾َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْ�َْ�َاتِ 
سپس این کتاب را به آن بندگان خود که برگزیده بودیم به میراث دادیم، پس «

رو، و برخی از آنان در کارھای  بر خود ستمکارند، و برخی از ایشان میانهھا  آن برخی از
 ».نیک خدا پیشگامند

کسی است که واجبات را ضایع نموده و  »ظالم بر نفس«معلوم است که 
کسی است واجبات را به جا آورده و ترک  »مقتصد«محرمات است. و  ی دھنده انجام

 نیز در مفھوم مقتصد وجود دارد، یعنی کسانی که در »سابق«محرمات است.  ی کننده
 . »و عبادات به خاطر نزدیکی به خدا سبقت جستند ھا نیکی

لی را به شک یلککند که ھر کدام از مفسرین این معنی  سپس شیخ اإلسالم بیان می
را به کسی که در  »سابق«ز یاند. برخی ن از اجزای طاعات ذکر کرده یھا یا جزئ لکاز ش

را به کسی که در اثنای وقت نماز  »مقتصد«اند و  گذارد، تفسیر کرده اول وقت نماز می
کسی است که وقت عصر را تا زردی غروب به تأخیر  »ظالم بر نفس«خواند و  می
دھد،  را به کسی که ھمراه زکات، صدقه می »سابق«ای  اندازد. در این میان عده می

را به  »ظالم بر نفس«دھد و  را به کسی که زکات می »مقتصد«اند و  تفسیر کرده
 اند.  ربا تعبیر کرده ی خورنده

 این دو صنفی که در تنوع تفسیر ذکر کردیم یا به خاطر تنوع«فرماید:  در پایان می
و صفات است، یا بخاطر ذکر انواع مسمی و اقسام مختلف آن مانند تمثیالت. و  ھا اسم

شود مختلف ھستند (در  می گمانغالب در تفسیر سلف بوده که  ی این دو روش، شیوه
 . »حالیکه چنین نیست)

 فرماید: ] می١٤٤ـ٤/١٤٠[موافقات  در امام شاطبی
این نیز دو   شود، که عتبار نمیعنوان خالف ا  به  از موارد خالف یکی این است که

 نوع دارد:
 ف با نصوص قطعی شریعت ھستند. لاقوال اشتباھی که مخا –اول 
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اقوالی که در ظاھرشان خالف است ولی در واقع این طور نیست. و این  –دوم 
را  شوند که معانی الفاظ قرآن  آید. مفسرانی یافت می بیشتر در تفسیر کتاب و سنت می

از نظر  راھا  آن اند. وقتی که الفاظ مختلفی در ظاھر، از سلف نقل کردهو  ھا شیوهه ب
  هک نییابی. اگر امکان این باشد که بدون ا بگذرانی برخورد تفاسیر بر سر یک معنا را می

خللی به ھدف گوینده وارد شود، اقوال جمع شوند نقل اختالف در خصوص آن صحیح 
ه در کای  شود، و نقل اختالف در مسأله نیست... و واجب است در مورد آن تحقیق

باشد، اشتباه است، ھمانگونه که نقل توافق در محل مورد  واقع حاوی اختالف نمی
 اختالف صحیح نیست. 

 اندازند، ده تا را نام برده است:  شاطبی از اسبابی که شخص را در این خطا می
یا یکی از صحابه یا غیره نقل  ج ای، چیزی را از پیامبر ه در تفسیر آیهک نیا )١

تنھا شامل برخی از عبارت باشد، سپس مفسر مسایل   کنند، اما روایت نقل شده
نماید و مفسران این دو را معنی جدا از ھم  بیان می  دیگری را در تفسیر آیه

که برای معنای   گونه برند که اختالف در آن است. ھمان دانند لذا گمان می می
اند که  نازک، زنجبیل، ترنج، نوشابه مخلوط با آب را نقل کرده نان »منال«لفظ 

است، زیرا خداوند با آن نعمت بر آنان ھا  ی آن ھمه ی این لفظ در بر دارنده

الكمأة من املن اذلي أنزل اهللا ىلع «منت نھاده است. بنابر این، در حدیث آمده: 
رستادن آن برای بنی ھایی است که خداوند با ف سماروغ از منت« »ب� إرسائيل

 ». منت گذاشته استھا  آن اسرائیل بر
چیزھایی را ذکر کنند که در معنا مترادف باشند طوری که ھمه تحت یک معنا   )٢

کنند اگر خالف  و گمان میشود  آن یک قول می ی درآیند. لذا تفسیر درباره
ای  اند: پرنده گفته» السلوی«لفظ نقل شود خالف محض است. لذا در مورد 

ای سرخی که دارای فالن صفت  است شبیه بلدرچین. یا گفته شده: پرنده
ھای این  است. مثال خانگی کگنجشای در ھند که بزرگتر از  است، یا پرنده

 ست. شرط اتفاق معنا نقلشان صحیح اه طوری ب
طبق تفسیر  یمفسری قولی را طبق تفسیر لغوی ذکر کرده باشد و دیگر )٣

 گردند. معنوی. که ھر دو تا با ھم به یک حکم بر می
گردد و دیدگاه معنوی به بکارگیری معنا در  زیرا دیدگاه لغوی به اصل وضع بر می

 اند: در مورد این آیه گفته ھمچنان کهاستعمال. 
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 .]٧٣[الواقعة:  ﴾٧٣نَ َوَمَتاً� لِلُْمْقوِ�﴿
یعنی: کسانی  »المقوین«اند:  یا گفته .میا قرار داده مسافرانو منفعتی برای یعنی: 

تُِصيُبُهْم بَِما َصَنُعوا ﴿ شوند. یا آب و علف) می که وارد سرزمین خشک و خالی (بی
ای از  سریهشوند. یا گفته شده:  یعنی: آفتی که ناگھان بدان دچار می ]٣١[الرعد:  ﴾قَارَِعةٌ 

 . و چیزھایی از این قبیل...ج سرایای رسول الله
حمل بر مجاز نموده و گروھی بر آن را  لذا گروھی .اختالف در گرفتن معنای واحد

ای مثل این  حقیقت. در حالی که مطلوب و مقصود از ھر دو یکی است. چنانچه در آیه
 :تروی داده اس مفسرانآیه اختالفات بسیاری بدین شیوه بین 

 .]١٩[الروم:  ﴾ُ�ْرُِج الَْ�َّ مَِن الَْمّيِِت َو�ُْخرُِج الَْمّيَِت ِمَن الَْ�ِّ ﴿
زندگی و مرگ ھا  آن ای از . عده»گرداند و مرده را از زنده زنده را از مرده خارج می«

اند. اما اختالفی در  ای بر مجاز حمل کرده را حمل بر حقیقت آن دو دانسته، و عده
 واقع شدن معنای آن دو نیست... 

 اختالف در تعبیر از معنی مورد نظر، در حالیکه معنی ھمه یکی است. 

 در تعبیر اختالفاتفاق در معنا و 
آن آمده، و نیز آنچه از اختالف و به ھمین منوال است محکم و متشابھی که در قر

 گفته شده است.ھا  آن اقوال علما بر معنای
پس معنی کلی محکم این است که لفظ بدون نیاز به غیر، صریح بر معنایش داللت 

احتمال دو یا چند معنی در آن برود و برای ترجیح بین که ابه لفظی است شکند. و مت
 معانی محتمله نیازمند مرجحی است. 

که در تعبیر اختالف  دھای مفسرین یکی است ھر چن گفته ی اساس، ھمه بر این
داشته باشند. برخی از مفسرین این معنی کلی را توسط یکی از معناھای آن کلی 

اند: محکم ھمان ناسخ است و متشابه ھمان منسوخ. یا محکم  اند، لذا گفته تفسیر کرده
ترک شده است. این ھمان معنای  شود و متشابه عمل به آن آن است که بدان عمل می

 محکمات یعنی آنچه که خدا در :گویند یا می .اما با اختالف عبارتاست ناسخ و منسوخ 
وده است و متشابه یعنی آیاتی که با من ش را به طور محکم بیانحالل و حرامھا  آن

، اختالف الفاظ عبارت دیگراند. به  وجود اختالف در لفظ از لحاظ معنا به ھم شبیه
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گویند: محکم یعنی آنچه معانی احکامش  شود. یا می سبب تولید اختالف در معنا می
اخالص  ی فاتحه یا سوره ی سوره ،است. یا محکم آنمعقول است، و متشابه در مقابل 

 صرفًا از باب مثال آوردن ھستند. ھا  این نیست. چیزیھا  آن است، زیرا جز توحید در
ھر کدام از  البتهگردد که ذکر کردیم،  یز به ھمان چیزھایی بر میاقوال ن ی بقیه

 کند.  تعبیر می دیگریت رعبااز مفسرین با لفظ یا عبارتی غیر 
سخن پیرامون محکم (ناسخ) و متشابه (منسوخ) نیز چنین است. لذا اگر منسوخ، 

نظور شود که م یز تصور میشود، و عامل نسخ ن ناسخش شناخته نشود، بدان عمل می
عمل به آن است، پس از این ناحیه متشابه است، زیرا در بین دو اعتبار مطلوب و 

محکمی است  ی گیرد. در مقابل، ناسخ آیه متروک مردد است، لذا دو معنا را در بر می
برد، لذا  بقای حکم منسوخ را نیز از بین می ی ای در آن نیست، و بلکه شبھه که شبھه

م حکِ شابه (منسوخ) است، و نسخ احکام و ناسخ ھمزمان مُ محکم اصل و مرجع آیات مت
جزای محکم است و منسوخ یکی از ا وم است. پس ناسخ یکی از افراد حکَ و مُ 

ھای متشابه است. لذا تفسیر محکم و متشابه به این معنی، اختالفی را در تفسیر  شاخه
 کند.  ایجاد نمی

 فرماید: خداوند می

رَْسلَْنا ِمْن ﴿
َ
ْمنِيَّتِهِ َوَما أ

ُ
يَْطاُن ِ� أ لَْ� الشَّ

َ
َ�بْلَِك ِمْن رَُسوٍل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ إَِذا َ�َم�َّ �

ُ آيَاتِهِ  يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ِْ�ُم ا�َّ ُ َما يُلِْ� الشَّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َ�َينَْسُخ ا�َّ  .]٥٢[الحج:  ﴾٥٢َوا�َّ
ا یآن رسول (ه ک یه ھنگامکن یمگر ا ،میا را نفرستاده ییو نب یش از تو رسولیما پ«

جاد وساوس و یبا ا(من یرده است اھرکتالوت  )مردم یام خدا را براکات و احیآ ینب
ه و دارودسته یتوّسط ذّر  یسرائ اوهیو با پخش  ،مانیل در دل شنوندگان سست ایاباط
 ،ساحر یو زمان ،غمبران را شاعریپ یو گاھ(نموده است  )شبھه(در تالوت او القاء  )خود

. اّما خداوند آنچه را )گر ساخته است ان جلوهینیشیھا و خرافات پ ناقل افسانه یو وقت
غمبران و دعوت و زحمت ین پییغ و تبیتوّسط تبل(طان القاء نموده است یه شک

و شبھات و (ان برداشته است یاز م )شان در ھمه جا و ھمه آنیروان ایپ یروز شبانه
ات خود یو سپس آ )نس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده استمنان ایتّرھات اھر

 )هیپا یبازان ب سهیه و دسیما یبازان ب رنگین یجا در برابر سخنان ناروا و دالئل نابه(را 
گاه کرا یز ،دار و استوار داشته استیپا طان و یردار و گفتار و پندار شکاز (ه خدا بس آ
و لذا (مت است کح یدارا )فلسفه و یروش از یارھاکطان صفتان بوده و ھمه یش
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س و وساوس خود یشه مھلت داده است تا به دسایروان او را ھمیمن و پیاھر
 ».)بپردازند

 باطل و احتماالت پوچ ی شبھه قبیل کند از ازاله آنچه که شیطان القا می ألخداوند
عنوان محکم   بهآن را  قرار داده است و ھمچنینرا به عنوان ناسخ آن القائات شیطانی 

 ی نفوذ کند. و این بسان گفتهھا  آن خواھد میان که شیطان می  کردن آیاتی قرار داده
 ماند وقتی که این آیه را شنیدند: مشرکین می

�ُْتْم لََها َوارُِدونَ ﴿
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم �  .]٩٨[األنبیاء:  ﴾٩٨إِنَُّ�ْم َوَما َ�ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ

زم یره و ھید آتشگیپرست یه جز خدا مک یزھائیشما و چ )ستمگر !افران ک یا(«
 ».دیگرد یشما حتمًا وارد آن م .د بودیدوزخ خواھ

ھیزم دوزخند!؟. و ھا  آن گفتند: عیسی و مالئکه به جز خدا پرستش شدند، پس
باشیم. خداوند در ھا  آن در جھنم ھستند پس ما راضی ھستیم که باھا  آن دام کهام

 :فرموده استھا  آن پاسخ به

ولَ�َِك َ�نَْها ُمبَْعُدونَ ﴿
ُ
ِيَن َسَبَقْت لَُهْم ِمنَّا اْ�ُْسَ� أ  .]١٠١[األنبیاء:  ﴾١٠١إِنَّ ا�َّ

شان یقبًال بد )دهیخوب و پسند یارھاکمان درست و انجام یبه خاطر ا(ه کآنان «
 . »شوند یدور نگاه داشته م )و عذاب آن(از دوزخ  یسانکن یچن ،میا داده یکوعده ن

 ی آیه ی وسیلهه الی این آیه نفوذ داده بود، ب پس خداوند آنچه را که شیطان به البه
 محکم بعدی نسخ نمود.

 آل عمران: ی سوره  آیه باحج  ی سوره  آیه ی رابطه
آل عمران  ی ای سوره حج بود و پیش از این بیان شد شبیه آیه ی ای که از سوره آیه
 کند:  تفسیر میآن را  است و

 آید: حج که ذکر شد این آیه می ی در سوره ٥٣ ی بعد از آیه

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض َوالَْقاِسَيةِ قُلُوُ�ُهمْ ﴿ يَْطاُن فِتَْنًة لِ�َّ  ﴾ِ�َْجَعَل َما يُلِْ� الشَّ
 .]٥٣[الحج:
توّسط مخالفان  یالت در راه دعوت آسمانکجاد مشیو ا( یطانیش یھا ن وسوسهیا«

 یسانکش یرا آزماھا  آن خواھد یه خداوند مکبدان خاطر است  )یزدانی یھا برنامه
ه کند ک یسانکو آزمون  ،است )شه دواندهینفاق ر( یماریب یشانھا دل ه درکسازد 

 ».ھستند )فر و ضاللکاز (ن دل یسنگ
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 آل عمران است: ٧ ی این آیه شبیه به آیه

ِيَن ِ� ﴿ ا ا�َّ مَّ
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ  فَأ

يَْطانُ ﴿ :ی فرموده  قرار دارد.  ﴾َما �ََشابََه ِمنْهُ ﴿ ی در مقابل فرموده ﴾َما يُلِْ� الشَّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض َوالَْقاِسيَةِ قُلُو�ُُهمْ ﴿ :ی فرموده در برابر  ]٥٣[الحج:  ﴾لِ�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِهِْم َز�ْغٌ ﴿ ی فرموده است. فتنه در ھر دو آیه به معنی  ]٧[آل عمران:  ﴾ا�َّ
 (آزمایش) است.

 فرماید: بعدی می ی سپس خداوند در آیه

نَُّه اْ�َقُّ ِمْن َرّ�َِك َ�ُيْؤِمُنوا بِهِ ﴿
َ
وتُوا الْعِلَْم �

ُ
ِيَن أ �نَّ  َ�ُتْخبَِت َ�ُ قُلُو�ُُهمْ َوِ�َْعلََم ا�َّ

اٍط ُمْسَتقِي�ٍ  ِيَن آَمُنوا إَِ� ِ�َ َ لََهادِ ا�َّ  .]٥٤[الحج:  ﴾٥٤ا�َّ
گاھان بدانند کن یو ا« حق بوده  )ندیگو یغمبران به مردم میپ(ه آنچه که عالمان و آ

رد یبدان آرام گ یشانھا دل اورند تایمان بید بدان ایپس با ،و از جانب پروردگار تو است
قطعًا خداوند مؤمنان را به راه راست رھنمود  .م و خاضع شودیو در برابرش تسل

شان یبد یآسمان یت و وحیرا در پرتو ھدا یطانیش یھا ھا و وسوسه و شبھه(د ینما یم
 ».)گذارد یران و سرگردانشان نمیشناساند و ح یم

 شد.با در آل عمران می ٧ ی آیه ی که این آیه مشابه بقیه

ولُو ﴿
ُ
ُر إِ�َّ أ كَّ اِسُخوَن ِ� الْعِلِْم َ�ُقولُوَن آَمنَّا بِهِ ُ�ٌّ ِمْن ِعنِْد َرّ�َِنا َوَما يَذَّ َوالرَّ

ْ�َاِب 
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾٧اْ�

 اختالف تنوع
اھل تأویل در «گویند:  می شود که برخی مفسرین روشن می ی بدین گونه گفته

تضاد و  ی ، البته مقصود اختالفی نیست که نتیجه»اند آیه اختالف کرده معنای این
بلکه منظور اختالف لفظی  –اند  چنانچه برخی این طور برداشت کرده –تناقض باشد 

دانیم برخی از اقوال اصًال ربطی به  می که ، چرا–چنانچه گذشت  –است یا اختالف تنوع 
ت الفاظش تکرار نشده باشد و متشابه آن است که محکم آن اس  هک نیآیه ندارند مانند: ا

دھند در حالی که  را معنای آیه قرار میھا  این لفظ در آن تکرار شده است. پس چگونه
الفاظ  ی آیه پیروی از متشابھات را انحراف و گمراھی قرار داده است. آیا پیروی از ھمه

 اش کژی و گمراھی است؟!  تکراری
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ر از اختالف غیر این است دچار توھم و خیالبافی شده کسی که تصور کند که منظو
خبری از شناخت روش ائمه سلف  است و دلیل این توھم چنانچه گفتیم ناتوانی و بی

و نیز گذشتن سطحی بدون تفکر از ھا  آن ھای یا پیشینیان و عدم دقت نظر در گفته
 بوده است. ھا  آن کنار

 مقید و محکم... مطلق
گفتیم که محکم در قرآن به دو شیوه وارد شده است: مطلق و قبًال این مطلب را 

و گفتیم که محکم مطلق آن است که به ھیچ وجھی اشتباه و التباس در آن  .مقید
محکم آن را  مقید آن است که برای بیان معنا نیازمند دیگری است تا محکم نیست. و

کتاب الھی محکم است  ی برطرف کند. بدین معنی، ھمهآن را  گرداند، و تشابه معانی
 :چنانچه فرموده است

ْن َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  الر﴿ لَْت ِمْن َ�ُ ْحِكَمْت آيَاتُُه ُ�مَّ فُّصِ
ُ
 .]١[هود:  ﴾١كَِتاٌب أ

ی برای الفاظ نموده، داخل این باب (محکم مطلق و محکم زی که رایبند تقسیم
 کند: تقسیم میی زیر ھا شیوهه الفاظ را ب  که این  به  شود، با توجه مقید) می

 رود.  نص: برای معنای واحدی وضع شده و احتمال معنی دیگری در آن نمی
 جح. اظاھر: عالوه بر یک معنا، محتمل معنای دیگری است اما به احتمال ر

 است  به نص مربوط ساخته و ھر دو را در کنار ھم قرار دادهآن را  محکم:
 وجود دارد. متشابه: احتمال معانی مرجوح یا متساوی در آن 

برابر است با  »ظاھر«عبارت است از محکم مطلق. و  »نص«به نظر امام فخر رازی 
 محکم مقید، و ھر دو محکم ھستند، اما ھر یک به اعتباری. 

واضح  ی گوید: (محکم یعنی آیه قول رازی به این گفته شوکانی شبیه است که می
اعتبار خود یا به اعتبار چیز دیگری. المعنایی که داللتش بر معنا روشن باشد حال یا به 

و متشابه آن است که معنایش واضح نیست یا داللتش روشن نیست نه به اعتبار 
عموم معنای (محکم)  ی خودش و نه به اعتبار غیر خودش). شوکانی در اینجا درباره

زیرا محکم به  آل عمران آمده است، ی گوید نه از خصوص محکم که در آیه سخن می
است  یغیرآن  باشد در حالی که (ام) مرجع و اساس واساس تواند (ام) غیر نمی اعتبار

گردند. لذا این تعریف از محکم  آن آیات متشابه، محکم و روشن می ی واسطهه که ب
 تواند مقصود آیه باشد و مقصود آیه ھمان (ام) مرجع و اساس محکمات است.  نمی
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 و از دقت در فرموده خداوندی:

﴿ ِ َخُر ُهَو ا�َّ
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ي �

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََشابََه مِنْهُ  ُمتََشابَِهاٌت  ا ا�َّ مَّ
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾فَأ

ی ھم محکم معنای محکم عام نیست، یعنه شود که محکم این آیه ب فھمیده می
زیرا  ،بلکه این آیه محکم را فقط به محکم مطلق اختصاص داده است ،مطلق و ھم مقید

معنای خاص ه در مقابل متشابه استعمال شده است. پس محکمی که در این آیه آمده ب
ھیم و در خارج ناست نه عام. بنابراین، صحیح نیست لفظ را از سیاق اصلی خود کنار 

رف نظر از مناسبات و سیاقات مختلف آیه، اقوال علمایی را آیه قرار دھیم. سپس ص
ومی را بر لفظ تطبیق ماند تا این اقوال ع عموم لفظ بحث کرده ی بیاوریم که در زمینه

محتمل معانی آن را  یم در حالی که لفظ با سیاق خاص وارد شده است سپسدھ
مقصود  :گوییم و این معانی را برای آیه قرار دھیم، بنابراین می گردانیمعجیب و غریب 

 از لفظ در آیه ھمین است که گفتیم. 

 اند به طور مطلق محکم ھستند آیاتی که در اثبات اصول دین آمده
کند که آیاتی که  استقراء و تحقیق کلی در کتاب خداوند برای ما مشخص می

باشند. و  ھستند یعنی قطعی الدالله میمؤسس اصول دین است به طور مطلق محکم 
به آیات ھا  ی آن از نوع محکم مقید است ھمهو ھر آنچه که متعلق به اصول دین است 

شود که تمام آن  ه یک آیه در قرآن یافت نمیکگردند. طوری  محکم مطلق بر می
. در واقع ھر برنگرددآیات محکم مطلق  به لیمتعلق به اصلی از اصول دین باشد و

صلی از اصول دین متکی به آیات زیادی است که محکم مطلق ھستند و امکان دارد ا
 . برگرداندھا  آن ا محکم مقید را بهیسھولت آیات متشابه ه که ب

ی محکم ھا دستو مطلقی محکم ھا دستاما آیاتی که مربوط به فروع ھستند،
 اخیر چند قسم دارد:  ی مقید ھستند که دسته

 در قرآن مرجعی از آیات محکِم مطلق دارند.  )١
  گرداند. محکم میآن را  روایاتی ھست کهدر سنت  )٢
 شود.  به اجتھاد ارجاع داده می )٣

ھا  آن مانند که نظرات علماء در مورد ای دیگر ھمچنین متشابه باقی می دسته
 ،است  مدهنیاھا  آن اصال در قرآن نامی از  متفاوت است. بلکه برخی از فروع ھستند که
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به طور عموم به فساد کشیده  ، چونزیرا اختالف در فروعات مشروع و رواست
شود، بر عکس اختالف در اصول دین. به ھمین دلیل تمامی آیاتی که اصول دین  نمی

 مطلق و کامل ھستند. بنیان شده است از ھر لحاظ محکمھا  آن بر





 

 

 

 :فصل دوم
 قواعد و مقدمات اساسی 

 . اسالم دینی است که اساسش یقین است١
 یقین اعتقاد جازمی است که شکی بدان راه ندارد.

و  است. علم و زوال شک به معنای در کتاب (مختار الصحاح) رازی آمده که: یقین،

 ش فھم ھمراه با ثبات حکممراغب اصفھانی به معنای آرا »مفردات الفاظ القرآن«در 

َو�ِاْ�ِخَرةِ ﴿ شیخ حسنین محمد مخلوف در تفسیر این آیه »صفوة البيان«در  آمده است.
آخرت علمی قطعی دارند که  ی زندگی دوباره ی درباره«آمده است که:  ﴾٤ُهْم يُوقُِنونَ 

فظ یقین) از لفظ ایقان گرفته شده، و اثری از ادعاھای دروغین و توھم در آن نیست. (ل
وقتی که » یقن الماء«گوید:  است. عرب می نوقوع پیوسته او به معنای تحقق و ب

 . »سکون یابد و زیر آب مشخص شود
یقین بنیان کرده  ی اسالم دینی است که اصول و قواعد اساسی خود را بر پایه

اعد اساسی ایمان کامل و است. پس مسلمان واقعی کسی است که به این اصول و قو
صحت و درستی خود، ثقه و   زیرا اسالم نسبت به ،جازم و بدون شک داشته باشد
دھد. و این تنھا به خاطر قوت و توانای دالیل اسالم و  اطمینان کامل به پیروانش می

 شود.  می  ھا است، و با آن آرامش، ثبات و استقرار به انسان داده استیالی آن بر درون
 است:  چنین توصیف شده  قرآن که  ی است کهگفتن

 .]٢[البقرة:  ﴾�ِيهِ  َ� َر�َْب ﴿
 »شکی در آن نیست.«

 باشد حاوی این دالیل می
 خداوند نفی شک از کتاب خود را با دلیل قطعی ثابت کرده است:

تُوا �ُِسوَرٍ� ِمْن ﴿
ْ
ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا فَ� ا نَزَّ  .]٢٣[البقرة:  ﴾مِثْلِهِ �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ

 ».بیاوریدآن را  ای مانند خود نازل کردیم شک دارید، سوره ی اگر در آنچه بر بنده«
 یقین و از جانب خدا است.  و این آیه دلیل بر این است که قرآن،
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اما باز به یک امر دیگر نیازمندیم تا شک از اصل دین زدوده شود و یقین حاصل 
زیرا نص گاھًا قطعی  طعیت داللت نصوص بر معنایشان،ست از قا گردد که عبارت

 الدالله و گاھًا ظنی الدالله است. 
شود، زیرا ھر آنچه که اساسش ظنی باشد،  ریزی نمی اصول دین بر دالیل ظنی پایه

کافر معرفی آن را  نکوھش و گرویدگان بهآن را  پس خود نیز ظن است. خداوند پیروان
 :کند می

نَّ  إِْن يَتَّبُِعونَ ﴿ نَّ َ� ُ�ْغِ� مَِن اْ�َّقِ َشيًْئا إِ�َّ الظَّ  .]٢٨[النجم:  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
 .»ندارداز حق ای  بھرهکنند در حالی که ظن  ھا جزء از ظن پیروی نمی آن«

الدليل اذا تطرق اليه اإلحتامل بطل به «اند:  به ھمین جھت، علمای اصول گفته

 »االستدالل
 ».شود می، باطل آناستدالل به  یابد،ھرگاه دلیل احتمال بدان راه «

 آن قطعی و یقینی هستند های پایه. اصول دین و ٢
ھای آن قطعی و یقنی ھستند،  گوییم که اصول دین و پایه بنابر آنچه ذکر شد، می

ین و باشند. و اگر دالیل اصول د یزیرا دالیل آن از نگاه ثبوت و داللت، قطعی و صریح م
خواھد بود که در این صورت  و گمان اساسیات آن قطعی نباشد، اساس دین ظن

جایگاھی برای تعدد آراء و نظریات مختلف (در اصول دین) خواھد شد که منجر به 
با دالیل جزم و قطعی حق از باطل   هک نیشود بدون ا گرایی می تعدد ادیان و فرقه
 . ١تشخیص داده شود

 روعات کاربرد دارند نه در اصولفظنی در  ی . ادله٣
 عقیده و عمل.  از اسالم عبارت است

 و ھر دو دارای اصول و ملحقاتی (فروع) ھستند. 

                                           
تشابه در قواعد کلی «ذکر شد که:  ٦٥، ص ٣ج » الموافقات«قبًال سخن شاطبی در کتاب خود  -١

) استقراء این امر را نشان ١شود. به دو دلیل: ( شود و تنھا در فروعات جزئی واقع می واقع نمی
بود و این باطل  متشابه میدین گردید آن وقت اکثر  ) اگر تشابه در اصول داخل می٢است. ( داده
 ». است
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و حرام بودن قتل  ت، نماز، زکاج محمدنبوت ایمان به وحدانیت خدا، مثال اصول: 
را ھا  آن پذیرند، بلکه شریعت اختالف آراء و نظریات مثبت و منفی را نمیھا  این و زنا.

  است. آورده و مورد اجماع امت با وجود اختالف مذاھب
شود که به وحدانیت خدا ایمان نداشته باشد  ی یافت نمیللذا مسلمان عالم یا جاھ

قتل و زنا را   هک نیباشد یا به وجوب نماز و زکات اقرار نکند یا ا ج نبوت پیامبر منکریا 
 حالل بداند. 

عیت نصوصی است که بر این امور اساسی داللت سبب اجماع امت در این اصل، قط
باشد. اگر چنین نبود  ھای متفاوت می کنند و ھمچنین عدم قبول آراء و دیدگاه می

آمد. پس ھر کس که انکار یک اصل اساسی  خلل و فساد در دین و دنیا به وجود می
 کافر شده و خارج از دین خدا است.  ،دین را بکند

 زیرا دالیل اند، تر قضایای عملی فقھی به ھمین گونهبیش مثال فروع و ملحقات:
در  ءفقھا یغالبًا ظنی است و محتمل بیش از یک وجه است، به ھمین دلیل آراھا  آن

شود یا شخص روزه  زیاد است. مانند: مسافت سفری که نماز در آن قصر میھا  آن مورد
یا وضوء بعد از لمس زن، و صدھا و بلکه ھزاران مسایل  ؛جوراب بریا مسح  ؛نگیرد
 از این قبیل. دیگر فقھی 

برتری بین مالئکه و بشر  ی لهأعنوان مثال: مسه وقتی به فروعیات عقیده بنگریم ب
در این امور  تر است، یا وقوع قیامت. کنیم یا خلق عرش و قلم که کدام مقدم را بیان می

شود مگر  زیرا باعث فساد و دگرگونی دین و دنیا نمی ،است اختالف و تعدد دیدگاه جائز
مانند آیات  ؛در مورد آن آمده باشد -از نگاه اثبات و داللت -نص قطعی و صریح   هک نیا

 صریح قرآن که اگر تکذیب شوند نص تکذیب شده و این کفر است. 
زیرا  اند، دانسته اند، اما تقلید در فروعات را جائز علماء از تقلید در اصول منع کرده

 ای رود. معانی بیشتر دالیل فروع، ظنی است، و احتمال چند وجه از معانی در آن می
بدون مراجعه به علماء مشکل  -برای عامه مردم -که تعریف دقیق آن یا فھم دقیق آن 

دالیل اصول  آید که الزم میاست. در خصوص منع کردن مردم از تقلید در اصول این 
 ی آید، لذا ضرورتًا ادله ند، زیرا در غیر این صورت تقلید در اصول الزم میدین ظنی نباش

مردم و عوام مجبور به تقلید   هک نیاصول باید خالی از ظن باشند یعنی قطعی باشند تا ا
  قابل قبول باشد.از علماء نباشد و منع در تقلید از اصول صحیح و 
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 . اصوِل حق قطعی و اصول باطل ظنی است٤
در اصول و مبادی خود بر دالیل قطعی که فقط یک وجه  که اسالم دینی است

ھا ھمان چیزھایی  گاه کند. و این اصول و تکیه شود، تکیه می برداشت میھا  آن تفسیر از
ه را بھا  آن ألکه خداوندنامد. آیاتی  می» آیات محکمات«را ھا  آن ألھستند که خداوند

آل عمران گذشت.  ٧ ی قرار داده است. چنانچه در آیه اتعنوان مصدر و مرجع اختالف
 ای در آن نیست.  بنابر این، دین، یقینی است که ھیچ شک و شبھه

 در این آیات بیاندیش:

ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َوُ�قِيُموَن  ٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿ ا�َّ
ا رَ  َ�ةَ َومِمَّ نْزَِل مِْن َ�بْلَِك  ٣زَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ الصَّ

ُ
نْزَِل إَِ�َْك َوَما �

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما � َوا�َّ

 .]٤-٢[البقرة:  ﴾٤َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَ 
ه به ک یسانکآن . زگاران استیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یچ گمانیتاب ھکن یا«

و از آنچه بھره آنان  ،خوانند یسته میو نماز را به گونه شا ،دارند یده باور میناد یایدن
دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه  یه باور مک یسانکآن  .بخشند یم میا ساخته

 ».نان دارندیز اطمیو به روز رستاخ ،ش از تو فرو آمدهیپ

﴿ 
ْ
ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا فَ� ا نَزَّ  .]٢٣[البقرة:  ﴾تُوا �ُِسوَرٍ� ِمْن مِثْلِهِ �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ

 یا سوره ،دیھست یو دودل کدچار ش ،میا ردهکاگر درباره آنچه بر بنده خود نازل «
ه بر صدق قرآن ک(و گواھان خود را بجز خدا  )دیو ارائه دھ(د یبسازآن را  ھمانند

 ،دیدان یقرآنش مد و ھمسان یا ه آوردهک یزیتا بر صدق چ(د یفرا خوان )دھد یم یگواھ
 ».)شھادت دھند

 .]٥٧[األنعام:  ﴾قُْل إِّ�ِ َ�َ بَّيَِنٍة مِْن َرّ�ِ ﴿
 ».بگو من از جانب پروردگارم دلیلی آشکار دارم«

ِ َورَُسوِ�ِ ُ�مَّ لَْم يَْرتَابُوا﴿ ِيَن آَمُنوا بِا�َّ َما الُْمْؤِمُنوَن ا�َّ  .]١٥[الحجرات:  ﴾إِ�َّ
اند و سپس دچار  ھستند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردهھمانا مؤمنان کسانی «

 ».اند شک نشده

رِْض ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ِ َشكٌّ فَاِطرِ السَّ ِ� ا�َّ

َ
 .]١٠[إبراهیم:  ﴾أ
 ».شکی ھست؟ –و زمین  ھا آسمان ی پدید آورنده –خدا  ی مگر درباره«
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ْن ُ�ْفَ�َى ِمْن ُدونِ ﴿
َ
ِي َ�ْ�َ يََديْهِ  َوَما َ�َن َهَذا الُْقْرآُن أ ِ َولَِ�ْن تَْصِديَق ا�َّ ا�َّ

 .]٣٧[یونس:  ﴾٣٧َوَ�ْفِصيَل الِْكَتاِب َ� َر�َْب �ِيهِ ِمْن رَّبِ الَْعالَِم�َ 
و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا به دروغ ساخته شده باشد بلکه «

آن کتاب است که  باشد و توضیحی از آنچه که پیش از آن است می ی کننده تصدیق
 ».پروردگار جھانیان است طرف ت و ازیستردیدی در آن ن

 ظن و توھم استوارند، زیرا ی بر پایهھا  آن اصول ،اما ادیان باطل عکس این ھستند
کنند، دالیلی که احتمال چند وجه معنا  اصولشان به دالیل ظنی استناد می یبراھا  آن

است؛ و  هنامید» متشابھات«را ھا  آن رود و خداوند و تفسیر و تأویل در آن می
 ازیر ،کار گرفته شونده ھای دین ب متشابھات صحیح نیست که در تأسیس اصول و پایه

ھم درست نیست. در غیر این ھا  آن ازوی (ام) یا مرجع نیستند. و در نتیجه پیرھا  آن
رو آن از کسانی خواھد بود که قلبی منحرف و کژ دارند. چنانچه  دنباله صورت، شخِص 

آل عمران بیان شد. به ھمین جھت، این ادیان و مذاھب ظنی ھستند  ی سوره ٧در آیه 
  .نه یقینی

 ÷عیسی نصاری را در مورد به دار آوریختن ی بنگر چگونه خداوند عقیده
 :کند که بر ظن و اشتباه و بدون یقین استوار بود یادآوری می

ِيَن اْخَتلَُفوا �ِيهِ لَِ� َشّكٍ ِمنْهُ  َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِ�ْن ُشّبَِه لَُهمْ ﴿ َما  �نَّ ا�َّ
نِّ   .]١٥٧[النساء:  ﴾١٥٧َوَما َ�َتلُوهُ يَقِيًنا لَُهْم بِهِ ِمْن ِعلٍْ� إِ�َّ اّ�َِباَع الظَّ

ن یبه ا(ه بر آنان ُمشتبه شد کختند، بلیاویشتند و به دار نکه او رانکدر صورتی «
ه کسانی کو  )شتندکختند و یسی است به دار آویه عک نیخاطر شخصی را به گمان ا

روی از گمان یھستند، و جز پ کردند، نسبت به وضع وحال او در شکدرباره او اختالف 
گاھی و علمی به آن ندارند، و یو وھم، ھ  .»شتندکنًا او را نیقیچ آ

 فرماید: میھا  آن و امثالھا  ی آن یا درباره

ْ�َ�ُُهْم إِ�َّ َظنًّا﴿
َ
نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا َوَما يَتَّبُِع أ  .]٣٦[یونس:  ﴾إِنَّ الظَّ

و جز به (نند ک ینم یرویو گمان پ کجز از ش )در معتقدات خود(ان کشتر مشریب«
قت یو گمان ھم اصًال انسان را از حق و حق کش .)روند یدنبال اوھام و خرافات نم

گمان خداوند یب .)افتد یند و سودمند نمک ین را پر نمیقی یو ظّن جا(سازد  یاز نمین یب
گاه از چ  ».دھند یه انجام مکاست  یزھائیآ
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 ه یقین:نشان مستند به ظن و گمان است  یعنی عقیده و روش زندگی

نَّ ﴿ نَّ َ� ُ�ْغِ� مَِن اْ�َّقِ َشيًْئا إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ  .]٢٨[النجم:  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
باشد که اساس عقاید منحرفان  مبنای حق بر یقین است و مبنای باطل بر ظنی می

 ھاست.  و روش زندگی آن
ریزی شده باشد، دینی است باطل  ظنی متشابه پایه ی ابراین، ھر دینی که بر ادلهبن
 نیز ھمین حکم را دارند. طوائف مختلف ھا و  قَر یقین برای پیروانش نیست. فِ  ی و مایه

ی گمراه در یک اصل کلی با ھم مشترکند که: اصول و مبانی ھا فرقه ھا و ادیان و طائفه
اصولشان ھا  آن از ھیچ کداممتکی به دالیل ظنی محتمل چند وجه است و ھا  آن اعتقادی

 مبتنی بر دالیل قطعی نیست.

 ریزی اصول است نه فروع قرآن پایه کار اصلی. ٥
 فرماید: خداوند می

ءٍ ﴿ ْطَنا ِ� الِْكَتاِب ِمْن َ�ْ  .]٣٨[األنعام:  ﴾َما فَرَّ
 ».ایم ھیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده«

 فرماید: میباز 

ءٍ ﴿ ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ  .]٨٩[النحل:  ﴾َونَزَّ

 ».گر ھر چیزی است بر تو نازل کردیم این کتاب را که روشن«
ذکر ھیچ  از  هک نیاین چیزھایی که خداوند در قرآنش روشن فرموده چیست؟ و ا

امند؟ آیا اصول و اساسیات ھستند یا فرو گذار نکرده و دریغ نورزیده کدھا  آن کدام از
 فروع و ملحقات؟ 

ی ھا آیه اند، لذا اگر منظور خدا در شکی نیست که بیشتر فروعات در قرآن ذکر نشده
تا  ماند میآمد. پس تنھا اصول باقی  بود تناقض و تضاد پیش می سابق فروعات می

 ی پیشین اصول است. ھا آیه مطابقتی باشد بین قول و حقیقت، لذا منظور از  هک نیا
تمامی اصول را در کتابش  ألاستقراء و بررسی ھم ثابت کرده است که خداوند

ھایش و پیامبرانش و روز  بیان فرموده است، مانند: ایمان به الله و فرشتگانش و کتاب
آخرت و نماز و زکات و نیکی به پدر و مادر و ازدواج و طالق، و حرام بودن دروغ و 

الزم نیست. مثًال: اصل وجوب نماز را ذکر فرموده، اما ھا  این ل ھمگیفواحش. اما تفصی
ھا و اذکار نماز را بیان نکرده  ھا، حرکت تعداد رکعتاز قبیل آن را  بسیاری از تفصیالت
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به سنت پاک نبوی آن را  بیان کرده و تفصیلآن را  وجوب، اصل تاست. یا در زکا
 واگذاشته است. 

ءٍ ﴿ پس کلیت این آیه ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبْيَانًا لُِ�ّ مربوط به اصول است  ﴾َونَزَّ

 نه فروع.
 فرماید: خداوند می

َ لَُهْم َما َ�تَُّقونَ ﴿ ُ ِ�ُِضلَّ قَوًْما َ�ْعَد إِذْ َهَداُهْم َح�َّ يُبَّ�ِ  .]١١٥[التوبة:  ﴾َوَما َ�َن ا�َّ
ت یه ھداکرا  یچ وقت قومیھ )دارده ک یمتکبه سبب عدالت و ح(خداوند «
ه ک یاز اجتھاد یو در برابر اشتباه و لغزش ناش(سازد  یده است گمراه نمیبخش

ھا  آن د ازیه باکرا  یزھائیه چک یمگر زمان )ردیگ یبه عقاب و عذابشان نم ،نندک یم
 .»ندکان یآنان ب یبرا )غمبریتوّسط پ ،الکشبھه و اش یو ب(ار کزند روشن و آشیبپرھ

دست ه یعنی: اصول تقوی را بیان کرده است اما فروع آن از راه سنت یا اجتھاد ب
 آید. می

 یا این آیه:

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿
مبانی ھدایت را ذکر  به ھمین دلیل بعد از آیه، .یعنی: ھدایت در اصول و مبانی

و ایمان به قرآن و دیگر  تایمان به غیب و برپا داشتن نماز و دادن زکاکند اعم از  می
 فرماید: می ی آیه ی لذا در ادامه؛ ھای آسمانی پیشین و ایمان به روز آخرت کتاب

ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ ﴿ َ�ةَ َوِممَّ ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َو�ُقِيُموَن الصَّ ِيَن يُْؤِمنُ  ٣ا�َّ وَن َوا�َّ
نْزَِل ِمْن َ�بْلَِك َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَ 

ُ
نْزَِل إَِ�َْك َوَما �

ُ
 .]٤-٣[البقرة:  ﴾٤بَِما �

 احکام قرار دارند.  ی اند و گاھًا در پیرامون بقیه اما فروع، گاھی در قرآن ذکر شده

 گرفته است اصول را در بر ی . قرآن همه٦
کریم تمامی اصول و مبادی ضروری دین را  شود که قرآن از آنچه گذشت معلوم می

فروگذار ھا  آن به خاطر محقق شدن ھدایت الھی، در بر گرفته است و ھیچ کدام از
 نکرده است، در غیر این صورت قرآن مصدر ھدایت نبوده و سزاوار این نیست که با

 توصیف گردد. ]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ ﴿
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دلیل قرآنی و نص صریح بدون شبھه داشته  یدناچار باه پس ھر اصلی از این اصول ب
 باشند. در غیر این صورت این اصل باطل و مردود است. 

جایی که معقول نیست که قرآن از ذکر امر  مصداق این امر، عقل صریح است، از آن
شود، غافل بوده باشد،  ضروری دین که ایمان شخص بدون اعتقاد بدان درست نمی

فروعاتی مانند:   هک نیدت ربع قرنی از زمان نازل شده است. و با وجود اقرآنی که در م
سالم، جا دادن به کسی در مجالس، خوردن، نوشیدن، شکار، تیمم، پاک شدن از 

ھا  آن ضای حاجت را با نصوص صریحی بیان کرده که شبھه درقحیض و جنابت و رفع 
را ذکر کرده  اته فروع فروعن فروعات، بلکیلذا معقول نیست که مصدری که ا ،نیست

 باشد، اما از ذکر اصلی از اصول کوتاھی ورزد. 

 استریزی اصول دین  . قرآن تنها مرجع در پایه٧
 کنند: ای از آیات قرآن ھستند که این قاعده را به روشنی بیان می ھا مجموعه این

 .]٢ [البقرة: ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿
 ».این کتابی است که شکی در آن نیست و راھنمای پرھیزگاران است«

َبَع ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َْشَ� ﴿ ْعَرَض َ�ْن ذِْكرِي فَإِنَّ َ�ُ َمعِيَشًة  ١٢٣َ�َمِن ا�َّ
َ
َوَمْن أ

 �َ�ْ
َ
هُ يَوَْم الْقَِياَمةِ أ   ١٢٤َضنًْ� َوَ�ُْ�ُ

َ
تَِ� أ قَاَل  ١٢٥ْ�َ� َوقَْد ُكنُْت بَِصً�اقَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ْ

َ�تَْك آيَاُ�َنا فَنَِسيَتَها
َ
ْ�ََف َولَْم يُْؤِمْن  ١٢٦َوَ�َذلَِك اْ�َوَْم تُنَْ�  َكَذلَِك �

َ
َوَ�َذلَِك َ�ْزِي َمْن أ

�َْ�  بِآيَاِت َرّ�ِهِ 
َ
َشدُّ َو�

َ
 .]١٢٧-١٢٣[طه:  ﴾١٢٧َولََعَذاُب اْ�ِخَرةِ أ

اد یه از کو ھر گمراه و بدبخت نخواھد شد ،ندک یروینمودم پت و رھیه از ھداکھر«
و سخت و (تنگ  یزندگ ،)ندیگز یدور یآسمان یھا تابکام کو از اح(بگرداند  یمن رو
و نه  ،قانع خواھد شد یب خدادادیچون نه به قسمت و نص( ؛خواھد داشت )یا گرفته

امت یبه عرصه ق(نا ینابز او را یو روز رستاخ )خواھد گشت یم قضا و قدر الھیتسل
نا یپروردگارا ! چرا مرا ناب :خواھد گفت م.یآور یگرد م )گران در آنجایل و با دیگس

ه قبًال کمن  ؟یا جمع آورده )ل داشته و در آنجایامت گسیو به عرصه ق یا ختهیبرانگ(
 یجه نافرمانیه ھست و بچش نتک(ن است یھم :دیگو یم )خدا. (ام نا بودهیب )ایدر دن(
را ھا  آن د و تویمن به تو رس )یِت جھانیو دالئل ھدا ،یآسمان یھا تابک(ات یآ .)را

نام و نشان در آتش  یو ب( یشو یده گرفته میھمان گونه ھم تو امروز ناد ؛یده گرفتیناد
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در (ط یو تفر )انیدر عص(ه افراط کرا  یسکم یدھ ین گونه سزا میما ا. )یگرد یرھا م
مسّلمًا عذاب  .آورد یمان نمیات پروردگارش ایرد و به آیگ یش میپ )پرستش و عبادت

 ».است )ن جھانیاز عذاب ا(تر و ماندگارتر  ار سختیآخرت بس

نَْزْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب لِلنَّاِس بِاْ�َقِّ ﴿
َ
َوَمْن َضلَّ فَإِ�ََّما  َ�َمِن اْهتََدى فَلَِنْفِسهِ  إِنَّا �

 .]٤١[الزمر:  ﴾يَِضلُّ َعلَيَْها
ما این کتاب را برای مردم، به حق بر تو فرو فرستادیم، پس ھر کس ھدایت شود، «

 ».شود به سود خود اوست و ھر کس بیراھه رود، تنھا به زیان خودش گمراه می

ْ�َقابَِنا َ�ْعَد إِذْ ﴿
َ
نَا َونَُردُّ َ�َ أ ِ َما َ� َ�نَْفُعَنا َوَ� يَُ�ُّ نَْدُعو ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
َهَدانَا قُْل �

ْصَحاٌب يَْدُعونَُه إَِ� الُْهَدى ائْتَِنا
َ
رِْض َحْ�َاَن َ�ُ أ

َ
َياِطُ� ِ� اْ� ِي اْسَتْهَوتُْه الشَّ َّ��َ ُ  ا�َّ

ِ ُهَو الُْهَدى ِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِرّبِ الَْعالَِم�َ  قُْل إِنَّ ُهَدى ا�َّ
ُ
 .]٧١[األنعام:  ﴾٧١َوأ

به  یه نه سودک )مینکو عبادت و پرستش (م یا را بخوانر از خدیغ یزیا چیآ :بگو«
و به (ده است یت بخشیه خداوند ما را ھداکا پس از آن یو آ ؟یانیحال ما دارد و نه ز

م و یشکمان دست بیو از ا(م ینکبه عقب بازگشت  )رده استکخود رھنمون  یسو
ن ین او را در زمیاطیه شک )مینکم و یباش( یسکبسان  )و ؟میفر برگردکگر بار به ید
ه کداشته باشد  یو دوستان ،شندکالن و سرگردان به دنبال خود یو )برھوت یابانھایب(

ند و به کشان گوش نیاّما او بد(اد دارند یخود فر یاو را به راه راست خوانند و به سو
ت است و یھدا ،ت خداوندیھدا :بگو )؟تر شود تر و گمراه ن رود و گمراهیاطیدنبال ش

ه فرمانبردار کبه ما دستور داده شده است  )خدا یو از سو ،ضاللت است ،اسالمبجز (
 ».)میم و به فرمان او رویو منقاد او شو(م یان باشیپروردگار جھان

ِضلُّ َ�َ َ�ْفِ� ﴿
َ
َما أ إِنَُّه َسِميٌع  �ِن اْهتََديُْت فَبَِما يُوِ� إَِ�َّ َرّ�ِ  قُْل إِْن َضلَلُْت فَإِ�َّ

 .]٥٠[سبأ:  ﴾٥٠ٌب قَرِ�
ام و اگر ھدایت یابم چیزی است  بگو: اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده«

 ».کند که پروردگارم به سویم وحی می

ءٍ ﴿ ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ  .]٨٩[النحل:  ﴾َونَزَّ

 ».گر ھر چیزی است بر تو نازل کردیم این کتاب را که روشن«

ءٍ ﴿ ْطَنا ِ� الِْكَتاِب ِمْن َ�ْ  .]٣٨[األنعام:  ﴾َما فَرَّ
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 ».ایم ھیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده«

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
 ».نازل کردیم و ما برای او حافظ و نگھبان ھستیمان را ھمانا ما قر«

و﴿
ُ
َل لَِ�َِماتِهِ  ِ�َ إَِ�َْك ِمْن كَِتاِب َرّ�َِك َواتُْل َما أ  .]٢٧[الکهف:  ﴾َ� ُمبَّدِ

کلمات او را تغییر  ،و آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان«
 ».ای نیست دھنده

﴿ ِ ْن ُ�ْفَ�َى مِْن ُدوِن ا�َّ
َ
 .]٣٧[یونس:  ﴾َوَما َ�َن َهَذا الُْقْرآُن أ

 ».که این قرآن از جانب غیر خدا و به دروغ ساخته شده باشدو چنان نیست «

�ِيهِ اْ�َاِطُل ِمْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َوَ� ِمْن َخلْفِهِ  ٤١�نَُّه لَِكَتاٌب َعزِ�زٌ ﴿
ْ
َ�ْ�ِ�ٌل ِمْن  َ� يَأ

 .]٤٢-٤١[فصلت:  ﴾٤٢َحِكيٍ� َ�ِيدٍ 
 ،یو نظر یچ جھتیاز ھ ،یچ گونه باطلیھ .است یرینظ یتاب ارزشمند و بکقرآن «

و نه علوم  ،م آن استیدر الفاظ و مفاھ یو تناقض ینه غلط( .گردد یمتوّجه قرآن نم
ف به یو نه دست تحر ،ان مخالف با آنینیان و پسینیشیتشافات درست پکن و ایراست

مت و ستوده که با حکزدان است یقرآن فرو فرستاده  )هکچرا  .رسد یدامان بلندش م
 ».)ار استیش بسیسته حمد و ستایو شا ،مت استکح یروو افعالش از (است 

ْعرِْض َعِن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿
َ
وِ�َ إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو َوأ

ُ
 ﴾١٠٦اتَّبِْع َما أ

 .]١٠٦[األنعام:
چ یھ .شده است یپروردگارت به تو وح ین از آنچه از سوک یرویپ )غمبر!یپ یا(«
شان یآنان و سخنان ا یو دشمنانگ(ن کان اعتناء مکبه مشر .جز او وجود ندارد یخدائ

 ».)ز انگاریرا ناچ

نْزَِل إَِ�َْك فََ� يَُ�ْن ِ� َصْدرَِك َحَرٌج ِمنُْه ِ�ُنِْذَر بِهِ َوذِْكَرى لِلُْمْؤمِنِ�َ ﴿
ُ
 ٢كَِتاٌب �

نْزَِل إَِ�ُْ�ْم ِمْن َرّ�ُِ�ْم َوَ� 
ُ
ْوِ�َاءَ اتَّبُِعوا َما �

َ
ُرونَ  تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ أ  ﴾٣قَلِيً� َما تََذكَّ

 .]٣-٢[األعراف: 
د از یبر تو نازل شده است و نبا )زدان جھانی یسو(ه از کاست  یتابک )ن قرآنیا(«

ن یه بار سنگیاز ناح ینه نگران( .یبه خود راه دھ یو ناراحت یچ گونه نگرانیه آن ھیناح
ه دشمنان سرسخت در ک یھائ العمل سکو نه از جانب ع یداره بر دوش ک یرسالت
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ن رسالت انتظار یغ ایه از تبلک یجه و برداشتینت یو نه از سو ،دھند یبرابر آن نشان م
افران را از عواقب شوم ک(ه بدان ک )ن استین قرآن ایه ھدف از نزول اکچرا  .رود یم
ه از کد ینک یرویپ یزیاز چ .یدرز دھو مؤمنان را پند و ان ،یبترسان )ار و اعمالشانکاف

 یگریاء و سرپرستان دیو جز خدا از اول ،پروردگارتان بر شما نازل شده است یسو
متر کو (د یھست )خدا یاوامر و نواھ(متر متوّجه ک .)دیریو فرمان مپذ(د ینکم یرویپ

 ».)دیریگ یپند م

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم ﴿
َ
 .]٢١٣[البقرة:  ﴾َ�ْ�َ ا�َّاِس �ِيَما اْختَلَُفوا �ِيهِ َو�

دعوت  )و عدالت(قت یحق یه مشتمل بر حق بود و به سوک )یآسمان(تاب کو «
 یدند داوریورز یان مردمان راجع بدانچه اختالف میرد تا در مکبر آنان نازل  ،ردک یم
 ».ندک

ٍء ﴿ ِ َوَما اْخَتلَْفتُْم �ِيهِ ِمْن َ�ْ  .]١٠[الشوری:  ﴾فَُحْكُمُه إَِ� ا�َّ
 ».گردد یآن به خدا واگذار م یداور ،دیه اختالف داشته باشک یزیدر ھر چ«

ِ ُحْكًما لَِقْوٍ� يُوقُِنونَ ﴿ ْحَسُن ِمَن ا�َّ
َ
 .]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠َوَمْن أ

 ».برای مردم که یقین دارند، داوری چه کسی از خدا بھتر است«

َ�َغْ�َ ﴿
َ
ً� أ نَْزَل إَِ�ُْ�ُم الِْكَتاَب ُمَفصَّ

َ
ِي � �َْتِ� َحَكًما وَُهَو ا�َّ

َ
� ِ  .]١١٤[األنعام:  ﴾ا�َّ

اوست که این کتاب را به تفصیل به سوی   هک نیپس آیا داوری جز خدا جویم؟ با ا«
 ».شما نازل کرده است

﴿ َ نَْزْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ
َ
ِي اْخَتلَُفوا �ِيهِ َوَما � وَُهًدى َورَْ�ًَة لَِقْوٍ�  لَُهُم ا�َّ

 .]٦٤[النحل:  ﴾٦٤يُْؤِمُنونَ 
آنچه را در آن اختالف   هک نیو ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای ا«
آورند رھنمود و  دھی، و آن برای مردمی که ایمان می  اند، برای آنان توضیح کرده

 ».رحمتی است

ُ اْ�َقَّ بَِ�لَِماتِهِ َولَْو َكرِهَ الُْمْجرُِمونَ ﴿  .]٨٢[یونس:  ﴾٨٢َوُ�ِحقُّ ا�َّ
خوش ان را گرداند، ھر چند بزھکار و خداوند با کلمات خود حق را ثابت می«
 ».نیاید

ْن ُ�ِقَّ اْ�َقَّ بَِ�لَِماتِهِ َو�َْقَطَع َدابَِر الَْ�فِرِ�نَ ﴿
َ
ُ أ  .]٧[األنفال:  ﴾٧َوُ�رِ�ُد ا�َّ
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 ».ریشه کن کندان را خواھد حق را با کلمات خود ثابت، و کافر خدا می«

ُ اْ�َاِطَل َوُ�ِحقُّ اْ�َقَّ بَِ�لَِماتِهِ ﴿  .]٢٤[الشوری:  ﴾َوَ�ْمُح ا�َّ
دارد و حق را پابرجا  یان برمیخود باطل را از م )یقرآن(خداوند با سخنان «

 ».دارد یم

َولَْم يَْ�فِِهمْ ﴿
َ
نَْزْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب ُ�تَْ� َعلَيِْهمْ  أ

َ
نَّا �

َ
 .]٥١[العنکبوت:  ﴾�

شود و بر تو فرو  آیا برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده می«
 ».فرستادیم

ّيِ َحِديٍث َ�ْعَدهُ يُْؤِمُنونَ ﴿
َ
 .]٥٠[المرسالت:  ﴾٥٠فَبِأ

 ».آورند ن میپس به کدامین سخن بعد از قرآن ایما«

ِ َ�تْلُوَها َعلَيَْك بِاْ�َقِّ ﴿ ِ َوآيَاتِهِ يُْؤِمُنونَ  تِلَْك آيَاُت ا�َّ ّيِ َحِديٍث َ�ْعَد ا�َّ
َ
َو�ٌْل  ٦فَبِأ

�ِي�ٍ 
َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ْن لَْم �َْسَمْعَها ٧لُِ�ّ
َ
ِ ُ�تَْ� َعلَيْهِ ُ�مَّ يُِ�ُّ ُمْسَتْكِ�ًا َكأ ْ  �َْسَمُع آيَاِت ا�َّ هُ فَبَّ�ِ

 ٍ��ِ
َ
ََذَها ُهُزًوا ٨بَِعَذاٍب أ ولَ�َِك لَُهْم َعَذاٌب ُمهِ�ٌ  �َذا َعلَِم ِمْن آيَاتَِنا َشيْئًا ا�َّ

ُ
 ﴾٩أ

 .]٩-٦[الجاثیة: 
ات او یاگر به خدا و آ ،ن حالیبا ا .میخوان یه به حق بر تو مکات خدا است یآھا  این«

مان یا )دا در عبارات قرآنیو پ ن ھمه دالئل موجود در گستره جھانیبا وجود ا(
ار که دروغپرداز و بزھکس کبر ھر  یوا !؟آورند یمان میا یپس به چه سخن ،اورندین

و از وعد و (شود  یه بر او خوانده مکشنود  یات خدا را میوسته آیه پک یسکآن  باشد!
پس از  )اواّما  ،دارد یصحبت م ،و پند و اندرز ،یامر و نھ ،م دادن و مژده دادنیب ،دیوع

 ھای آیه انگار ؛ورزد یاصرار م )فر و مخالفت با حق و انجام گناهکبر (ّبر کت یآن از رو
 .مژده بده کیپس او را به عذاب بس دردنا )ن استیه چنکحال ( ده است!یخدا را نشن

ه استھزاء یرد و مایگ یبه تمسخر مآن را  ،ردیگ یات ما را فرا میاز آ یزیه چک یھنگام
 ».دارند یا نندهکعذاب بزرگ و خوار یسانکن ین چنیگرداند! ا یم

ْحَسَن اْ�َِديِث ﴿
َ
َل أ ُ نَزَّ  .]٢٣[الزمر:  ﴾ا�َّ

 ».خداوند زیباترین سخن را به صورت کتاب نازل کرده است«

﴿ ِ َم ا�َّ ِجْرهُ َح�َّ �َْسَمَع َ�َ
َ
َحٌد مَِن الُْمْ�ِ�َِ� اْستََجاَرَك فَأ

َ
 .]٦[التوبة:  ﴾�ْن أ



 ٩٣  فصل دوم: قواعد و مقدمات اساسی

ه به شما دستور جنگ با آنان داده ک یافرانکو (ان کاز مشر یکیاگر  )غمبر !یپ یا«
را  )ات قرآنیآ یعنی(الم خدا کاو را پناه بده تا  ،دیطلب یاز تو پناھندگ )شده است

 ».بشنود

َمَها ﴿ ِي َحرَّ ةِ ا�َّ ْ�بَُد َربَّ َهِذهِ اْ�َْ�َ
َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
َما أ ءٍ إِ�َّ ُ�وَن  َوَ�ُ ُ�ُّ َ�ْ

َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
َوأ

تْلَُو الُْقْرآنَ  ٩١ِمَن الُْمْسلِِم�َ 
َ
ْن �

َ
َما َ�ْهَتِدي ِ�َْفِسهِ  َوأ َوَمْن َضلَّ َ�ُقْل  َ�َمِن اْهتََدى فَإِ�َّ

نَا ِمَن الُْمنِْذرِ�نَ 
َ
َما �  .]٩٢-٩١[النمل:  ﴾٩٢إِ�َّ
را  )ه نامکمقّدس م(ن شھر یخداوند اه تنھا و تنھا کبه من دستور داده شده است «

حرم امن و آن را  و(ده است یرا حرمت بخش ین شھریه چنک یآن خداوند .بپرستم
ا با ذبح یو  ،یسکا ظلم به ی یشتن انسانکه با کو حرام فرموده است  ،امان ساخته است

 .گردد اه آن بدان اھانتیندن درخت و گکه با کن یا ایو  ،وان و جانور پناھنده بدانیح
ز از یھمه چ )یه در عالم ھستکبل ،خدا است کن ملین سرزمیه فقط اکاّما تصّور نشود 

و ھمچون (م شدگان باشم یه از زمره تسلکو به من فرمان داده شده است  .آن او است
ه کن یا )به من فرمان داده شده است(و . )رنش ببرم و بسکر مخلصان در برابر او یسا

 ،میم نمایگران تفھیرده و خود بفھمم و به دک یو وارس یبررسرا  آن و(قرآن را بخوانم 
اب یراھ )در پرتو آن(س کپس ھر  .)شتن گردانمیبرنامه خو یزندگ یارھاکو در ھمه 

س کو ھر  ،اب شده استیخود راھ )یو اخرو یویر و صالح و سعادت دنیخ( یشود برا
من فقط  :و بگو .)ندیب یخود را م یسزا(گمراه گردد  )جهیند و در نتک یاز قرآن دور(

فه ما رساندن فرمان یغمبران خدا بوده و وظیاز پ یکیو (باشم  یم دھندگان میاز زمره ب
 ».)مّنان یتاب بر خداکزدان است و حساب و ی

لَْفيَْنا َعلَيْهِ ﴿
َ
ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما � نَْزَل ا�َّ

َ
َولَْو َ�َن  آبَاَءنَا�َذا �ِيَل لَُهُم اتَّبُِعوا َما �

َ
أ

 .]١٧٠[البقرة:  ﴾١٧٠آبَاؤُُهْم َ� َ�ْعقِلُوَن َشيًْئا َوَ� َ�ْهَتُدونَ 
و (د ینک یرویاز آنچه خدا فرو فرستاده است پ :ه به آنان گفته شودک یو ھنگام«

ه ما از آنچه پدران خود را بر کبل :ندیگو یم ،)طان راینه راه ش ،دیریش گیراه رحمان را پ
از عقائد و ( یزیا اگر پدرانشان چیآ .)یگریز دینه از چ(م ینک یم یرویم پیا افتهیآن 

باز ھم (راه نبرده باشند  )مانیت و ایبه ھدا(ده باشند و یرا نفھم )نیعبادات د
 ».)؟نندک یم یروید و پیشان تقلیورانه از اکورک

ْمُرهُ فُُرًطاَ� تُِطْع َمْن ظَ ﴿
َ
َبَع َهَواهُ َوَ�َن أ ْ�َفلَْنا قَلَْبُه َ�ْن ذِْكرِنَا َوا�َّ

َ
 .]٢٨[الکهف:  ﴾٢٨أ
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ایم و از ھوس خود پیروی کرده و  و از کسی که قلبش را از یاد خود غافل کرده«
 ».روی است پیروی مکن کارش بر زیاده

﴿ 
َ
ْن ذُّكَِر بِآيَاِت َرّ�ِهِ فَأ ْظلَُم ِممَّ

َ
 .]٥٧[الکهف:  ﴾ْعَرَض َ�نَْهاَوَمْن أ

و کیست ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده و از آن روی «
 ».برتافته

 َعِظيمٌ ﴿
ٌ
�ُْتْم َ�نُْه ُمْعرُِضونَ  ٦٧قُْل ُهَو َ�َبأ

َ
 .]٦٨-٦٧[ص:  ﴾٦٨�

 ».تابید بگو: این خبری بزرگ است که شما از آن روی بر می«

ْ�ُِف َ�ْن آيَ ﴿
َ
رِْض بَِغْ�ِ اْ�َّقِ �ْن يََرْوا ُ�َّ آيٍَة َ� َسأ

َ
وَن ِ� اْ� ُ ِيَن َ�َتَك�َّ اِ�َ ا�َّ

ِ َ�تَِّخُذوهُ َسبِ   يً� يُْؤِمُنوا بَِها �ْن يََرْوا َسبِيَل الرُّْشِد َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيً� �ْن يََرْوا َسبِيَل الَْ�ّ
 ِ بُوا ب ُهْم َكذَّ َّ�

َ
 .]١٤٦[األعراف:  ﴾١٤٦آيَاتَِنا َوَ�نُوا َ�نَْها َ�فِلِ�َ َذلَِك بِ�

ات خود یآ )ردنک موجود در آفاق و انفس و از فھم یھا دن درباره نشانهیشیاند(از «
شتن را باالتر از آن یو خو(ورزند  یّبر مکن به ناحق تیه در زمکدارم  یرا باز م یسانک
از ( یا هیو اگر ھر نوع آ ،)رندیش گیاء را در پیرند و راه انبیات ما را بپذیه آکدانند  یم
 )یجھان یھا از نشانه یا غمبران و ھر قسم نشانهیاز پ یا و ھرگونه معجزه یتاب آسمانک

راه خود آن را  نندیرا بب )یو رستگار(ت یو اگر راه ھدا ،آورند یمان نمینند بدان ایرا بب
انحراف از (ن یا ،رندیگ یراه خود مآن را  نندیرا بب یه راه گمراھکو چنان  ،رندیگ ینم

غافل و ھا  آن رده و ازکب یذکات ما را تیه آکھم بدان سبب است  )عت خدایجاده شر
 ».اند خبر گشته یب

 . نص قطعی قرآنی، مرجع ما در شناخت اصول دین است ٨
 شوند:  آیات قرآن به دو قسم تقسیم می

است، محکم و بدون  واضحمش روشن و مفھو : یعنی معنایش قطعی الدالله )١
 باشد. یتشابه م

بیش از یک معناست. خداوند پیروی و استناد به  ی در بردارنده:  ظنی الدالله )٢
این آیات بدون ارجاع به اصل (محکمات) را حرام کرده است. چنانچه در بحث 

 محکم و متشابه پیرامون آن سخن رفت. 
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یافت  ای هفرق که ھیچ این است رقھای غیر قابل انکار در تاریخ فِ  از واقعیت
حتمًا در اصول و مبادی خود   هک نیشود که خود را منسوب به اسالم دانسته مگر ا نمی

 به آیاتی از قرآن استناد کرده است! 
چیست، زیرا ھمه به قرآن استناد ھا  آن پس عامل جدایی حق و باطل از میان

 کنند؟!  می
بھی باشد که مشتمل بر چند معنا ھستند، جواب: اگر استناد ایشان به آیات متشا

روی از متشابھات است، و این  زیرا دنباله این دلیل بطالن این احتجاج و استناد است،
ی گمراه است. و اگر احتجاج به آیات محکمی باشد که ھا ی فرقه مرز مشترک بین ھمه

 صریح الدالله ھستند، این دلیل بر حق و عالمت رستگاری است. 
(پیروی  یا منھج اخیر فقط برای یک فرقه رواست، اما منھج و روش اولاین شرط 
و ادیان باطل در  ھا فرقه مسلک قرار داده و ھمگیآن را  ضاله ی ، فرقهاز متشابھات)
ھا  زیرا حق یکی و باطل ،فساد و بطالن است آشکاراند، و این دلیل  آن فرو رفته

 متعددند. 

 نیستز یجاتقلید و اجتهاد در اصول . ٩
زیرا  ،ز نیستیاند که تقلید از علماء در اصول جا علمای علم اصول فقه اجماع کرده

تقلید را  ی نکوھش فرموده است، و دایرهآن را  رو تقلید ظنی است که خداوند دنباله
بودن در  یدلیل ظنه فقط در فروع فقھی محدود کرده است. پس مادامی که تقلید ب

واجب است که در  صورت ظن است وھمین  ه بهاصول ممتنع است، اجتھاد نیز ب
به خاطر اشتراک با تقلید در علتی که به خاطر آن از تقلید  ،، معتبر شناخته نشوداصول

 در اصول منع شده، و آن علت ھم ظن است.

 دالیل ظنی بودن اجتھاد
یا نقلی. اجتھاد یا دیدگاه عقلی اجتھاد از دو حال خالی نیست، یا عقلی است 

باشد. دلیل این امر اختالف  یاحتمال اشتباه و درست در آن وجود دارد، لذا ظن م
آن را  است که واقعیت لجاجتیھا،  ھا است. و انکار اختالف سلیقه ھا و سلیقه اندیشه

 کند. تکذیب می
تقلید کردن در ه عوام از کز نیست یه اجتھاد یقینی باشد نه ظنی، جاک یدر صورت

 ی اند، ترس از افتادن در بیراھه را علت منعی را که علماء بیان کردهیآن منع شود، ز
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باشد، لذا در اجتھاد یقینی کسی  یظن است، اما این علت از اجتھاد یقینی منتفی م
رود و بدون  ظھور مانع از بین می ی واسطهه خواستار منع تقلید نیست، زیرا علت ب

تھاد عالم بھتر از اجتھاد عامی یا جاھل است، زیرا احتمال خطا و شک تکیه بر اج
لغزش در اجتھاد عامی بیشتر از احتمال خطا در اجتھاد عالم است، پس چگونه از 

 شود؟!  رو اجتھاد عامی می شود و به جای آن دنباله اجتھاد عالم پیروی نمی
یا ظنی است یا از دو حال خارج نیست:  -نص شرعی -اما اجتھاد نقلی، نقل 

اگر ظنی باشد، استناد به آن برای اصول صحیح نیست. بدین شیوه نصوص . قطعی
زیرا  ،نیستھا  آن شوند. و اگر قطعی باشند، اجتھادی در از موضوع خارج می ظنی

ه باشد، نیاز به اجتھاد در آن نیست. بھا  آن معنایشان مشخص است. و ھر چیزی شبیه

با موجودیت نص،  النص)يف  اجتهاد (ال که اند کرده ھمین دلیل، اصولیون اجماع
 اجتھادی در کار نیست.

بدون تردید منظور از نص که اجتھاد با وجود آن صحیح نیست، نص صریح و قطعی 
گیرد و در مورد بسیاری  الدالله است، زیرا بیشتر اجتھادات پیرامون نصوص صورت می

اختالف دارند که این دسته ھا  آن تفسیر ی از نصوص علماء طبق اجتھادشان درباره
ھای اجتھاد آمده است:  نصوص ظنی الدالله ھستند بدین جھت در برخی از تعریف

دست آوردن یک حکم شرعی از دلیلی ه ب: «)حتصيل حكم رشعی من دليل ظنی(

املجتَهد فيه هو حكم رشعی ليس فيه (اند به:  و برخی اصولیون از آن تعبیر کرده». ظنی

شرعی است که  یشود حکم آنچه که در مورد آن اجتھاد می: «)ل من دليل قطعیدلي
اند که: (احکام شرعی که دارای دالیل قطعی  و این را توجیه کرده». دلیل قطعی ندارد

نیست، مانند وجوب نماز و روزه، و حرمت زنا ھا  آن ھستند، اجتھاد و اختالف در مورد
اما احکامی که نصوص قطعی  آمده،ھا  ی آن ارهقطعی درب ی که ادلهھا  آن و امثال

 آمده،ھا  آن نیامده و فقط نصوص ظنی الثبوت یا ظنی الدالله دربارهھا  آن ی درباره
احکام قطعی محل اجتھاد و اظھار «اند:  . ھمچنین علما گفته١)محل اجتھاد ھستند

این دسته از  نظر نیستند بعد از آنکه حق در نفی یا اثبات واضح و آشکار شده است.

                                           
 . ٤١٠أصول الفقه، دکتر عبدالکریم زیدان، ص فی  الوجیز -١
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 احکام، واضح و روشن ھستند؛ زیرا در حقیقت حکمشان واضح است و کسی که از
 . ١»خارج شود، قطعًا مخطیء استھا  آن

از آنجایی که اصول دین بر نصوص قطعی و واضح الدالله متکی ھستند، بنابراین 
د از اجتھاد در اصول ممنوع است، ھمچنان که تقلید در اصول ممنوع است. زیرا بع

فھم آن را  توانند مردم می ی ای که عامه آنکه نص معنای کامًال روشنی دارد به گونه
رو نیازی به  کنند بدون آنکه نیازی به اجتھاد علماء یا تقلید از آنان داشته باشند، از این

 اجتھاد و تقلید در اصول نیست. 
یست، بنابراین، توان گفت: از آنجایی که تقلید در اصول دین جایز ن ھمچنین می

مردم واضح و روشن باشند به  ی واجب است که نصوص دال بر اصول دین، برای عامه
ای که نیازی به اجتھاد و تقلید نداشته باشند. بنابراین تقلید تنھا در فروع دین  گونه

رو  ظنی متکی ھستند از این ی منحصر است، چون اغلب مسایل فرعی دین، بر ادله
 تقلید در فروع جایز و درست است. 

  پس ھر اصلی که به نص قطعی الدالله نیاز داشته باشد، به عنوان اصل خوانده
شود. بنابراین ملحق نمودن چنین اصلی به اصول دین، باطل است. یعنی اصل، باید  نمی

 دلیلش، یک نص قرآنی و قطعی الدالله باشد. 
معناست که ھر نصی که فھمش برای عوام دشوار یا مشکل باشد و این بدان 

احتمال چندین معنا و چندین صورت داشته باشد و جھت شناخت معنا و صورت راجح 
توان به عنوان دلیل بر آن تکیه  آن، نیاز به اجتھاد داشته باشد، در اصول دین نمی

 نمود.

 توضیحات و شروح ی یلهشوند نه به وس ثابت می صنصو ی ـ اصول به وسیله١٠
خواه مسایل اعتقادی  –مسایل اصولی  ی یکی از حقائق آشکار آن است که: ھمه

گاھی به –مسلمانان  ی عامه –باشد و خواه مسایل عملی  بجز تالوت  –ھا  آن جھت آ
به شرح  یاین نصوص نیاز  شان نیاز به چیز دیگری ندارند. باید گفت که نصوص قرآنی

قضایای فلسفی را در توضیح آن بیان   هک نیا  رسد به  ندارند، چهو تفسیر و توضیح 
 چیده گردند. ھا  آن زیاد شوند و مقدمات زیادی برایھا  ی آن داشت که سخن درباره

                                           
 . ٤/٤١٠أصول األحکام، أبوإسحاق شاطبی، فی  الموافقات -١
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ی خارج از ھا فرقه یکی از حقایقی که باید در نظر داشت، این است که اصولی که
را فقط با ھا  آن توان ت، نمیاھل سنت و جماعت، برای خود دارند و خاص خودشان اس

بینیم که صاحبان  نصوص قرآنی و بدون شرح یا تفصیل یا تأویل اثبات نمود؛ بلکه می
ای که فھم آن بر عوام دشوار  اند به گونه ور شده این اصول در فلسفه و کالم غوطه

 است. 
سخن گفتن پذیرفتند، زیرا  بود، این عوام آن اصول را نمی و اگر تقلید کورکورانه نمی

 نیست. ھا  آن ھا، در حد فھم اثبات آن ی درباره
برای خود دارند، در حقیقت اصول  ھا فرقه کند که اصولی که این این خود اثبات می

معتبر شرعی نیستند و گرنه نیاز به این ھمه شرح و توضیح و فلسفه و تأویل 
توضیح و تفسیر و  هداشت، چنانچه اصول دین بدین گونه ھستند که اصًال نیاز ب نمی

 تأویل ندارند.

 محفوظ است .معنای قرآن همچون لفظش،١١
حفاظت خدای متعال از زیاده و کاستی  ی واسطهه معلوم است که قرآن کریم ب

 فرماید: محفوظ است، چنانچه می

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
 ».حافظ و نگھبان ھستیم آننازل کردیم و ما برای ان را ھمانا ما قر«

وِ�َ إَِ�َْك ِمْن كَِتاِب َرّ�َِك ﴿
ُ
َل لَِ�َِماتِهِ  َواتُْل َما أ  .]٢٧[الکهف:  ﴾َ� ُمبَّدِ

و آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان، کلمات او را تغییر «
 ».ای نیست دھنده

ِ َوَما َ�َن َهَذا الْقُ ﴿ ْن ُ�ْفَ�َى مِْن ُدوِن ا�َّ
َ
 .]٣٧[یونس:  ﴾ْرآُن أ

 ».چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا و به دروغ ساخته شده باشد«

�ِيهِ اْ�َاِطُل ِمْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َوَ� ِمْن َخلْفِهِ  ٤١�نَُّه لَِكَتاٌب َعزِ�زٌ ﴿
ْ
َ�ْ�ِ�ٌل ِمْن  َ� يَأ

 .]٤٢-٤١[فصلت:  ﴾٤٢َحِكيٍ� َ�ِيدٍ 
و این به این دلیل است که خداوند نبوت را خاتمه داده و ضرورتًا برای حفظ دین 

محفوظ بدارد. در غیر این صورت، نیازمند پیامبر آن را  ی باید منبع و سرچشمه
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نمایش بگذارد. چنانچه قبل از   جدیدی بودیم که نقاط انحراف را برای مردم به
 ) چنین بود.ج(پیامبر
عانی من شک ھدف از حفظ و نگھداری الفاظ و مبانی، حفظ و نگھبانی مقاصد و بدو

بیان معانی ھستند. پس باید لفظ محفوظ نگه  ی زیرا الفاظ وسیله ؛این الفاظ است
داشته شود طوری که معنای مطلوبی از آن فھم شود بدون امکان تسلط علمای فاسد 

رفت و حکمت  ، ھدف از بین میورتصتحریف کنند. در غیر این آن را  که بخواھند
 شد.  حفظ لفظ محقق نمی

 چگونه ممکن است علمای سوء، بر معانی آن چیره شوند؟ 
الی این آیات برای تحریف  راه برای تسلط این گونه علماء در البه دو دو وسیله یا

 وجود دارد: تفسیر به رأی، یا به روایت. 
 ألتالش بشری ھستند و خداوند ی نتیجهز یبدون شک رأی و اجتھاد، و روایت ن

متعھد پاکی و حفظ آن نشده، در نتیجه خطا و ھوی بدان راه دارد. و لذا لفظ تفسیر 
اساسیات دین   که این  به  شوند. با توجه شود و روایاتی برای یاری مذھب ساخته می می

 ی عرضه یقابل خطا و اشتباه نیست، زیرا در غیر این صورت دین جایگاھی برا
رو حفظ نصوص دین از ھر راھی که منجر به خطا و شک در  شد، از این مشکوکات می

اصول باید از آراء علماء و  صمعنایش شود، الزم و ضروری است. بنابراین، نصو
و دست نخورده و معصوم و  کردر لفظ و معنا بِ   هک نیتا ا دھایشان در امان باش دیدگاه

  گرفت. قرار میاشتباه و خطا  در معرضدین ، صورتمحفوظ بماند. در غیر این 
در تفسیر نیاز به رأی و روایت  اش نصوص قرآنیبدان معناست که ھر اصلی که و این 

 داشته باشند، اصل نیست.

گذاری اصول و  است نه بنیان عروایات (سنت) پشتیبانی از اصول و تفری ی . وظیفه١٢
 مبانی

شده در قرآن تأکید ورزد، اعم از  رکاصول ذ یه روکن است یوظیفه روایات ا
تفصیل دادن و بیان احکام فرعی، مانند: ذکر تفصیالت نماز که اصل آن توسط آیات 

نیز بیان آن را  اند و از طرفی تفصیل قرآنی ثابت شده و روایاتی نیز در تأیید آن آمده
ھای  و کتاب اند. دیگر اصول ایمان، مانند: اصل ایمان به خدا و فرشتگان و مالئکه کرده

و حج و  روزهقیامت نیز ھمین گونه است. اساسیات دیگر مانند زکات و  آسمانی و روز
 ه صورتجھاد ھمین شیوه را دارند. اما اصلی که اصول دین را ثابت کند و در قرآن ب
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اصول در  ی ھمه چون -نص و قطعی وارد نشده باشد در دین ما اصًال وجود ندارد
و به خاطر دالیلی که اکنون  –رسند  قرآن به اثبات می ی به وسیله نخست ی مرحله

  گفتیم درست نیست.
 ،آن است، و شرح ھای میوهای از  قرآن و میوه ی روشن است که سنت شرح دھنده

تفریع و توضیحی است برای آنچه در اصل آمده است. میوه ھیچگاه خودش رشد 
بپروراند و متکی بدان باشد. سنت  آن را وابسته به اصلی باشد که  هک نیکند مگر ا نمی

قرآن مانند قوانینی است که از دستوری که قضایای کلی را در بر دارد، گرفته  نسبتبه 
از آن  تنھا شود، و قوانین اشتقاق یافته صرف نظر از قانون کلی منبع نیستند و می

 آید که یم بر خدا ی هفرمودمعنای این و این از . شود و بر آن بنا میسرچشمه گرفته 
 فرماید: می

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِْهمْ ﴿ نَْزْ�َا إَِ�َْك اّ�ِْكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
 .]٤٤[النحل:  ﴾َو�

سویشان آمده ه تا روشن کنی برای مردم آنچه بان را و بر تو نازل کردیم قر«
 ».است

را ، چنین اصلی ششگانهی معتبر اھل سنت تأمل کردم مانند کتب ھا روایت و در
بر اصول قرآن اضافه کرده باشد یا از آن حذف نموده باشد حتی آن را  که سنت یافتمن

دست نیاوردم، که البته جرح و تعدیل ه از روایات آحاد و متواتر ھم چنین امری ب
پیروی کنند. ھا  آن باید از تاً شناسی است. مردم ضرور علمای حدیث به روایات مربوط

ات اصول صرف نظر از قرآن نوعی تقلید باطل است. از پس تکیه بر روایت برای اثب
یا به غیر  ج ، روایات ممکن است ساخته و پرداخته شده باشد و به پیامبردیگر طرف

از دستبرد آن را  ایشان نسبت داده شده باشند برخالف آیات قرآن که خداوند حفظ
توانند عبارتی  د نمیدار شده است. لذا افراد ھر اندازه عالم باشن تغییر و تحول عھده

شد. به ھمین  به قرآن نسبت دھند. در این صورت، نزد ھمه رسوا میآن را  بسازند و
اند، در نتیجه  اند، متوسل شده به روایاتی که ساخته و پرداخته باطل گرایانجھت، 

و این  .تشخیص صحیح از ضعیف آن مشکل است جز برای متخصصان این علم
اند که تنھا راه بستن آن ھشدار دادن به مردم  آن عبور داده خاللای است که از  رخنه

یگانه منبع معصوم از خطا و اشتباه ھمان آیات محکم قرآن ھستند و در   هک نیاست به ا
ھر چیزی  یتکیه نکنند. اما شرط تواتر، ممکن است ھر کسی براھا  آن اصول بر غیر
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بودن را به روایاتی افزودند که با آن ادعای متواتر بودن بکند و چنان ھم کردند، تواتر 
 اصول دین کفار و زنادقه را ثابت کردند. 

را موکول  اصل دین آنان   هک تر از آن است  خداوند متعال نسبت به بندگانش مھربان
ھایی باشد  ھا و رخنه کند به مرجعی که مورد اتفاق و قبول ھمه نیست، و در آن شکاف

 نفوذ کند. ھا  آن که باطل بتواند از البالی
بی نیاز عنوان مرجع و ه در نتیجه، قرار دادن روایات با این اشتباھات مھلک ب

 نصوص قرآن، شرعًا ناروا و عقًال غیر قابل قبول است.  شان از بودن

 قرآنی است نه بشری ،. مرجع ما در اصول١٣
نیست ھا  آن یھا اصول دین ما، نصوصش تابع آراء علماء و روایات  که این  به  با توجه

  توانند در اصول به پس علماء نمی، ز نیستیدر اصول دین تقلید از علماء جا  هک نیو ا
ندارد. و این یعنی؛ ھا  آن مردم برای اصول نیازی به چونعنوان مرجع ما قرار گیرند، 

 مرجعیت ما در اصول دینمان و مبانی آن، قرآنی و ربانی است نه علمایی و بشری. 

 علماء در این میان چیست؟ پس نقش 
ظنیه صحیح  ی فروعات است، و اجتھاد در ادله ی نقش علماء صرفًا در محدوده

است، نه قطعیه. و ھمین است معنای اجتھاد (کسب یک حکم شرعی از دلیل ظنی). 
و نیازی به مجتھد ندارد. بنابراین، مرجعیت  است زیرا دلیل صریح قطعی خودش واضح

ھا  آن اجتھاد ی ع و ظنیات است و اصول و قطعیات در دایرهعلماء پیرامون فرو
 نیستند.

ستند به دالیل قطعی ھستند خارج از اجتھاد مالزم است گفته شود: فروعی که 
زیرا چنانچه گفتیم، دلیل قطعی نیازمند مجتھد نیست. مثل این آیه که  ،باشند یم

 فرماید: می ی که شوھرش فوت کرده،زن ی درباره عده

ا﴿ ْشُهٍر وََعْ�ً
َ
ْرَ�َعَة أ

َ
�ُْفِسهِنَّ أ

َ
�َّْصَن بِ� ْزَواًجا َ�َ�َ

َ
ِيَن ُ�َتَوفَّْوَن ِمنُْ�ْم َوَ�َذُروَن أ  ﴾َوا�َّ

 .]٢٣٤[البقرة: 
 ،گذارند یم یاز پس خود به جا یرند و ھمسرانیم یم )مردان(ه از شما ک یسانکو «

 ».)و عّده نگاه دارند(شند کروز انتظار ب د چھار ماه و ده شبانهیھمسرانشان با
مردم بود، از این مرجعیت  ی تریِن ھمه داناترین و با فضیلت که ج حتی پیامبر خدا

 :قرآنی خارج نبود
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تَّبُِع َما يُوَ� إَِ�َّ مِْن َرّ�ِ ﴿
َ
َما �  .]٢٠٣[األعراف:  ﴾قُْل إِ�َّ

 ».مکن شود، پیروی می بگو: از آنچه که از جانب پروردگارم به من وحی می«

ِضلُّ َ�َ َ�ْفِ� ﴿
َ
َما أ  .]٥٠[سبأ:  ﴾�ِن اْهَتَديُْت فَبَِما يُوِ� إَِ�َّ َرّ�ِ  قُْل إِْن َضلَلُْت فَإِ�َّ

ام و اگر ھدایت یابم چیزی است  بگو: اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده«
 ».کند که پروردگارم به سویم وحی می

 .]٧[الضحی:  ﴾٧َووََجَدَك َضا�ًّ َ�َهَدى﴿
 ».و تو را سرگشته یافت، پس ھدایت کرد«

  .وحی) ی وسیلهه (یعنی ب
 فرماید: در جایی دیگر می

وَْحيَْنا إَِ�َْك َهَذا الُْقْرآَن �ْن ُكنَْت ِمْن ﴿
َ
ْحَسَن الَْقَصِص بَِما أ

َ
َ�ُْن َ�ُقصُّ َعلَيَْك أ

 .]٣[یوسف:  ﴾٣َ�بْلِهِ لَِمَن الَْغافِلِ�َ 
تو حکایت  ترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم برما نیکو«

 ».خبران بودی کنیم و تو قطعًا پیش از آن از بی می
 فرماید: آل عمران می ٧ ی یا در آیه

مُّ الِْكَتاِب ﴿
ُ
 .]٧[آل عمران:  ﴾ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

خص و اھداف روشنی دارند است (و معانی مش» محکمات«ی ھا آیه بخشی از آن،«
 ».اصل و اساس این کتاب ھستندھا  آن و)

آراء  به سوی سوی محکمات دارند نه به متشابھات برای شناخت معنا نیاز به ارجاع
 و روایات.

 اند.  و این در مورد اصول و فروعی است که با نص قطعی در قرآن ثابت شده

 کند نمی اثبات. تفسیر و تأیل بدون نص صریح هیچ اصلی را ١٤
  :استدالل و احتجاج به قرآن دو نوع است

 خاطر روشنی و وضوح آن. ه ، بصاحتجاج به خود ن )١
 نیاز نص بدان. ه خاطر احتجاج و استناد به تفسیر نص، ب )٢

اصول دین را صرفًا نصوص واضح و صریحی قرار داده که  ی ولی خداوند ادله
که تفسیر از کارھای بشری است  آن است، امر نیازمند شرح و تفصیل نیستند. راز این
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ای از دانایی ھم رسیده باشد، معصوم از لغزش و خطا نیست  و ھر انسانی به ھر درجه
رو ھرگاه اصول دین به تفسیر واگذار شود، خطاپذیر خواھند بود. لذا  نی(بجز انبیاء). از ا

و  .از خطا دلیل عدم عصمت آنه در ثبوت اصل دین اعتماد به تفسیر صحیح نیست ب
از نظر لفظ و زیرا از خطا و اشتباه  تنھا تکیه گاه اثبات اصول دین، نص قرآنی است،

 مصون ھستند.  داللت
ا تفسیر یا تأویل بدون خود نص ثابت شده باشد، دور انداخته بپس ھر اصلی که 

 . ألخداوند ی مفسر است نه فرموده ی ، زیرا تفسیر در حقیقت گفتهشود می
 

 نه کندیتواند اصول را نهاد بدون نص محکم قرآنی مستقًال نمی. عقل ١٥
گذاری اصول  به ھمین خاطری که گفته شد تکیه به عقل یا در واقع رأی در بنیان

حجت الزم  چون تواند حجت و دلیل این امر باشد، زیرا عقل نمی، دین امکان ندارد
ه عقل بشری چنین ک یخطا و اشتباه بدان معصوم باشد، در حال یابی است از راه

 نیست. 
بزرگی را  در تأسیس اصول دین، درِ  -با این وصف-بدون تردید تکیه بر عقل بشری 

خواھند بگویند با این  گشاید تا وارد آن شوند و آنچه را که می پیش روی دشمنان می
پسندد. بلکه واقعیت تاریخ عقاید و ادیان و مذاھب فکری  میآن را  دلیل که عقل

 ند که عقل از پذیرفتنا هھای خالف عقلی را گفت دھد که داعیان عقل، گفته گواھی می
  .پذیرد نمیآن را  نمایند و فطرت سلیم رد میآن را  ھا کند و ذوق ابا میھا  آن

زیرا مردم  ،بود نیازی به بعثت پیامبران نبود اگر عقل در اثبات اصول دین حجت می
حصر شده بود و منپیامبر در بیان فرعیات  ی وظیفه چون ھا ضرورتی نداشتند، بدان

اند. در حالی که این یک  گذار نمودهوا  ھایشان اصول دین را به عقول مردم و دیدگاه
ستند به عقل داشتند، آیا مھای  چیز غیر عقالنی است، زیرا روم و فارس آراء و فلسفه

جنگیده که فلسفه را با ھا  آن را به این دعوت کرده و مسلمانان باھا  آن ج پیامبر
 فلسفه و نظریه را با نظریه عوض کنند؟ 

ُهًدى  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿ :در این صورت، معنی این آیه چه خواھد بود
  ؟آیا قرآن، کتاب ھدایت در فروع است، و در اصول نیست!؟ ]٢[البقرة:  ﴾٢لِلُْمتَّقِ�َ 

 فرماید: و نیز معنی این آیه که می
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نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس �ِيَما اْختَلَُفوا �ِيهِ ﴿
َ
 .]٢١٣[البقرة:  ﴾َو�

کتاب، به حق نازل کردیم تا در آنچه که مردم در آن اختالف دارند، ھا  آن و ھمراه«
 ».حکم کند

 آیا آنچه که در آن اختالف دارند اصول است یا فروع؟
 شود که: میو مفھوم این آیه چه 

�ُْفُس ﴿
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ� [النجم:  ﴾٢٣َولََقْد َجاَءُهْم مِْن َرّ�ِهُِم الُْهَدى إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

٢٣[. 
کنند در حالی که از  خواھد پیروی نمی ھایشان می ھا جز از ظن و آنچه نفس آن«

 ».آمدھا  آن جانب پروردگارشان ھدایت برای
مردم به عقل و آرای شخصی خود و بدون توجه به ھدایتی که   این است که  مگر نه

نه  –ر شاند؟ و اال ب ظن و ھوای نفسانی اعتماد کرده  از جانب پروردگار آمده است، به
بود. و این تفکر  ترین قضایای دین (اصول) مصدر ھدایت و تشریع می خود در مھم –خدا 

 از تفکرات کفر است. 
 ماید:فر خداوند می  هک نیو ا

ءٍ ﴿ ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ  .]٨٩[النحل:  ﴾َونَزَّ

 »گر ھر چیزی است بر تو نازل کردیم. این کتاب را که روشن«
نیست که قرآن به بیان آن پرداخته  ییعنی چه؟! آیا اصول دین از اولین چیزھای

 ؟است
  :خدا چیست ی و معنی این فرموده

َ لَُهْم َما َ�تَُّقونَ ﴿ ُ ِ�ُِضلَّ قَوًْما َ�ْعَد إِذْ َهَداُهْم َح�َّ يُبَّ�ِ  .]١١٥[التوبة:  ﴾َوَما َ�َن ا�َّ
، مگر گمراه کندخدا نیست که گروھی را پس از آنکه ھدایتشان نمود  در شأن و«

 ».اشدآنکه چیزی را که باید از آن پروا کنند، برایشان بیان کرده ب
 بیان کرده است؟   خدا تقوی را در آن  مسایلی نیست که  آیا اصول دین از جمله

مسایل  ی آری! اگر عقل، کیان و تعریف مستقلی داشت طوری که دیگر به ھمه
شد که عقل مرجعی در  ، جائز میداد میاصولی مورد سؤال، پاسخ روشن و بدون ابھام 

زیرا با این توصیف  م،ت و پیامبر را ملغی کنیآمد که نقش رسال دین باشد. و الزم می
 بود!  عقل، نیازی به آن دو نیست، و نیز اعتراض بر بعثت پیامبران درست و منطقی می



 ١٠٥  فصل دوم: قواعد و مقدمات اساسی

طبیعتًا با ھم  ھا انسانو  ،استاین انسان  سراما واقعیت عقل آن است که در 
 معنی است.  لذا حجت و مرجع دانستن عقل در اصول دین بیاختالف دارند؛ 

شان در مورد ید نوشت، ار امام غزالی فالسفه را تکفیر کرد و بر ابن سینا و فارابی

ن رشد آمد تا او را رد کند با ؛تحریر نمود ) (هتافت الفالسفه، کتابی را تحت عنوان آن

ھا  آن ھر یک از شکنوشت. بدون  ت)(هتافت التهافلذا در جواب کتاب او کتابی به نام 
حق است؟! و عقل کدام ھا  آن ازیک اند. پس کدام  دارای عقل چیره و فکری نخبه بوده

 و مرجع است؟!  تحجیک 
ز است که در کتابی گردآوری شده و دارای تعریف و کیان مشخص یاما قرآن یک چ

وده است. و برای ھر به ارجاع دادن امور به آن امر فرم ألو مستقلی است که خداوند
تواند  مطلب اصولی یک جواب واضح و بدون ابھام دارد با این شرایط فقط قرآن می

ی ھا ویژگیمرجع و خصوصًا یگانه مرجع در اصول دین باشد، زیرا تنھا مصدری است که 
 فوق را در نظر گرفته است. 

 فرماید: می ألرا بیاورد، چنانچه خداوند  تواند مانند قرآن و عقل بشری نمی

تُوَن بِِمثْلِهِ َولَْو ﴿
ْ
تُوا بِِمثِْل َهَذا الُْقْرآِن َ� يَ�

ْ
ْن يَ�

َ
نُّ َ�َ أ �ُْس َواْ�ِ قُْل لَ�ِِن اْجَتَمَعِت اْ�ِ

 .]٨٨[اإلسراء:  ﴾٨٨َ�َن َ�ْعُضُهْم ِ�َْعٍض َظهًِ�ا
توانند  نمیای مانند قرآن بیاورند  نمونه  هک نیبگو: اگر انسان و جن جمع شوند بر ا«
 ».بیاورند اگر چه ھمدیگر را یاری کنندآن را  مثل

ه است، نیه مستند به دالیل ظک یا یاند که در امور مورد اختالف علماء تصریح کرده
در معقوالت متفاوتند، لذا آن تبع  به الزام و انکاری وجود ندارد، زیرا علماء در عقول و

آن  ناشی از اختالف عقول است و  ود کهصحیح نیست که مردم را ملزم به قضایایی نم
 جزء اصول قلمداد کرد. را 

 یا تواند قضایای عمومی و کلی دیگر عقل تنھا می طرفاینھا ھمه از یک طرف، از 
را برای این  یرا ندارد که مطالب خاص ھمچون نبوت را اثبات کند، اما این امکان 

تواند نبوت شخصی معین را  نمی  -در مثال ذکر شده-قضایای کلی ثابت گرداند؛ یعنی 
 امضا نماید.

ا، غیر یآن قضا ینظر از اثبات مطلوب خاص برا  شرعًا اثبات قضایای کلی صرف 
این  ،خداوند پیامبرانی دارد  هک نیآورم به ا بگوید: من ایمان می یمعتبر است. اگر انسان
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اسالم خارج  ی باشد، از محدوده  ایمان نداشته ج محمد تانسان تا زمانی که به نبو
) را برای آن معنی کلی ج خاصی (نبوت محمد  معنی  باشد) تا زمانی که یاست (کافر م

 (نبوت) اثبات نکند.
نظر عقلی و بدون نص شرعی، این  ی لهیتواند تنھا به وس انسان نمی  گفتنی است که

 ، چونتواند اصول شریعت را ثابت کند زیرا دیدگاه عقلی نمی ،معنای خاص را بفھمد
ھدف عقل اثبات قضایای کلی است نه قضایای خاصی که جز از راه نص شرعی اثبات 

 شوند.  نمی
عقالء به نبوت اقرار کرده باشند در حالی که  ی و این بر این فرضیه است که ھمه

 اند.  ر آن شدهھایشان منک اغلب عقالء اعم از فالسفه، دانشمندان با تکیه بر آراء عقل
عقل شاید بتواند اصول اساسی اعتقادی مانند الوھیت، نبوت و معاد را ثابت کند، اما 

تواند اصول دیگری ھمچون اعتقاد به مالئکه را که در اعتبار ایمان ضروری  نمی
را نیز  ملیرا ندارد که اصول ع  ھستند، ثابت گرداند. به ھمین شیوه، عقل این امکان

اقرار ایمان بدون د: نماز، زکات، حج، و روزه. این ھمان اصولی ھستند که ثابت کند مانن
 شود.  و انسان وارد اسالم نمی ھیچ اعتباری نداردھا  آن به

تواند به معنای  در نتیجه، اجتھاد یا دیدگاه عقلی به تنھایی و بدون نص شرعی نمی
 مطلوب اصول شرعی برسد. 

 اجتهاد و سنت و قرآن ی . وظیفه١٦
  :توان وظیفه خاص ھر کدام از قرآن و سنت و اجتھاد را مشخص نمود ر اینجا مید
  است. کردن اصول و مبادی دین  اختصاصی قرآن، نھادینه ی وظیفه -
  ست.ھا شده و توضیح و تفصیل آن  سنت، تأکید اصول نھادینه ی وظیفه -
 : است زیر رداحکام شرعی در موا استنباطاجتھاد،  ی وظیفه -

 عدم وجود نص قرآنی یا نبوی.   )١
ثبوت الاگر نص ظنی الدالله یا ظنی الثبوت باشد با این توجه که ظنی   )٢

 قرآن قطعی الثبوت است.  چون مخصوص سنت است،
اختالف زمان و  ی واسطهه قرار دادن احکام در موارد مخصوص خود که ب  )٣

 ھا متفاوت است. مکان و واقعیت
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 را با هم جمع نموده استی ل عقلی و نقلی . قرآن دال١٧
از جمله حقایق بزرگی که بسیاری از مردم از ادراک و تطبیق آن با وجود تکرار 

اند، این است که قرآن عظیم  شدن آن در قرآن و مشخص بودنشان، غافل مانده
 اندازد.  ش، پیش رو میا ترین دالیل عقلی را بر صحت ادعاھایی ایمانی قوی

 قرآن به ھمین دلیل، ،شوند میکفار  متوجهمسلمانان ز اقبل که این خطابی است 
را بر صحت آنچه ھا  آن  هک نیبا یک بحث و گفتگوی طوالنی با دروغگویان در افتاده، تا ا

آیه در قرآن  ھا ده  کند، با دالیل و براھین عقل قانع سازد. گفتنی است که که ادعا می
بیان کرده و به عدم آن را  دھد و راھنمای استفاده از آمده که عقل را مخاطب قرار می

کند. و ھمچنین جمود فکری و تقلید کورکورانه را  تعطیل عقل راھنمایی و ارشاد می
  .کند نکوھش می

ب کند و گاھًا به قل گاھًا از عقل به ُلب (عقلی که مخلوط به ھوی نیست) تعبیر می
که ھا  این و فؤاد یا فکر و بصر و نظر و غیره. و عالوه از تعبیرھای علم و برھان یا شبیه

از متعلقات عقل ھستند. اضافه بر اشتقاقات خود ھا  ی این آیند، و ھمه در قرآن زیاد می
کنم از  بار در قرآن تکرار شده است! و من بسیار تعجب می ٥٠لفظ عقل که تقریبًا 

کسی استدالل نماییم   گوید: چگونه با قرآن علیه که می –ًا افراد عالم خصوص –مسلمانی 
 را قبول ندارد؟!  که قرآن 

شود تا آیات  این حجت غلط در میان مؤمنان به کار گرفته می  هک نیتر ا شگفتناک
جو را بازی کنند در حالی که دو طرف به خیال  ترک نموده و نقش مناقشهان را قر

 رآن ایمان دارند.صحت ق  خودشان به
 باشد:  دو دلیل ذیل اشتباھی بزرگ می  ه بهکاست  یا ه این مغالطهکد گفت یبا
ھا  آن جو عادتًا در بین خود مسلمانان ھستند و این فکر را میان افراد مناقشه -١

اندازند که نیازی به پدید آمدن ایمان نیست. و اثبات اصول را به عقول  می
در حالی است که مؤمن ھستند و قبًال به صحت کنند. این  یمجرد واگذار م

و از طرف خدا نازل  است مصدر ھدایت که قرآن ایمان آورده بودند به قرآنی
 شده است: 

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس �ِيَما اْختَلَُفوا �ِيهِ ﴿
َ
 .]٢١٣[البقرة:  ﴾َو�
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دعوت  )و عدالت(قت یحق یبر حق بود و به سوه مشتمل ک )یآسمان(تاب کو «
 یدند داوریورز یان مردمان راجع بدانچه اختالف میرد تا در مکبر آنان نازل  ،ردک یم
 ».ندک

نقش دالیل عقلی نسبت به خود مسلمانان، تنھا برای افزونی اطمینان است نه به 
 فرماید: می ÷ھا. چنانچه خداوند از قول ابراھیم وجود آمدن ایمان در آن

رِِ� َكيَْف ُ�ِْي الَْمْوَ� ﴿
َ
َولَْم تُْؤِمنْ  َرّبِ أ

َ
[البقرة:  ﴾قَاَل بََ� َولَِ�ْن ِ�َْطَم�ِنَّ قَلِْ�  قَاَل أ

٢٦٠[. 
مان یمگر ا :گفت .ینک یپروردگارا ! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده م«

گاھ(نم کدا ینان قلب پیتا اطم یچرا ! ول :! گفت ؟یا اوردهین  ،شتریب یو با افزودن آ
 .»)ابدیدلم آرامش 

ایمان استدالل  ی خارج از دایره  طرفین، چنان وانمود نماید کهاز یکی   هک نیمگر ا
 نماید. می

قرآن در بیان دالیل عقلی و  ،اگر فرض کنیم که مناقشه با طرف کافر است -٢
قرآن به چیز دیگری نیاز نداریم مگر  از منطقی، عاجز و قاصر نیست. و غیر

ھا و دالیل  حجت ی زیرا قرآن ھمه بخواھیم دایره را وسعت و عمومیت دھیم،
 عقلی و اصلی را در خود جای داده است. 

گیرد، و دلیل  کار میه عنوان اثبات ربوبیت الله به بنگر چگونه دلیل خلق را ب
 کند:  ین عبارت بیان میترتصرربوبیت را برای اثبات دلیل الوھیت با مخ

ِي َخلََقُ�مْ ﴿  .]٢١[البقرة:  ﴾اْ�بُُدوا َر�َُّ�ُم ا�َّ
 . »را بپرستید کسی که شما را آفرید پروردگارتان «

ھمین رب بودن او،  ی واسطهه پس خدا تنھا خالق است، در نتیجه او رب است، و ب
 جز او نیست. پس اوست معبودی که جزء او معبود برحقی نیست. یپروردگار دیگر

 ا بیشتر به تفصیل بیان کرده است:سپس دالیل ربوبیت ر

َماَء بَِناءً ﴿ رَْض فَِراًشا َوالسَّ
َ
ِي َجَعَل لَُ�ُم اْ�  .]٢٢[البقرة:  ﴾ا�َّ

ار به مانند بنیانی برای شما قران را ای و آسم کسی که زمین را به عنوان گستره«
 ».داده است

 کند تا به خود ھدف اصابت کند: و بدین گونه بیان می
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رِْض ﴿
َ
َماءِ َواْ� ِ يَْرزُقُُ�ْم ِمَن السَّ  .]٣[فاطر:  ﴾َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ  َهْل ِمْن َخالٍِق َ�ْ�ُ ا�َّ

 ؟برساند ین روزیه شما را از آسمان و زمکوجود دارد  یا نندهیآفر ،ا جز اللهیآ «
 .»وجود ندارد یجز او خدائ .)اصالً ! نه(

ْم ُهُم اْ�َالُِقونَ ﴿
َ
ٍء أ ْم ُخلُِقوا ِمْن َ�ْ�ِ َ�ْ

َ
 .]٣٥[الطور:  ﴾٣٥أ
ده یآفر یچ گونه خالقیبدون ھ )اند و از عدم سر بر آورده ین جوریھم(شان یا ایآ «
 . »؟دگارندیخودشان آفر )اند و دهیشتن را آفریخودشان خو(ه کن یا ایو  ؟اند شده

وِ� ﴿
ُ
رِْض َواْختَِ�ِف اللَّيِْل َوا�ََّهارِ َ�يَاٍت ِ�

َ
َماَواِت َواْ� إِنَّ ِ� َخلِْق السَّ

ْ�َاِب 
َ
 .]١٩٠[آل عمران:  ﴾١٩٠اْ�

و آمد و  ،نیو زم ھا آسمان )ب و منّظم و مرّتبیب و غریعج(نش یمسّلمًا در آفر«
 یھا و دالئل نشانه ،شب و روز )یو دراز یوتاھکو  ،یو روشن یکیو تار ،یاپیپ(رفت 

 ».خردمندان است یبرا )مال و دانش و قدرت اوکدگار و یشناخت آفر یار براکآش(
و  ج ا ببینی که چگونه دلیل عقلی را برای اثبات پیامبری محمدتبار دیگر بنگر: 

 فرماید: می آنجا کهگیرد،  راستی رسالتش به کار می

ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا�ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب ﴿ ا نَزَّ  .]٢٣[البقرة:  ﴾مِمَّ
 این آیه دو نکته دارد:

ْ�َا﴿ ا نَزَّ است. و ھر دو مالزم ھم  ج پیامبر منظور ﴾َ�بِْدنَا﴿ یعنی قرآن ﴾ِممَّ
(قرآن) زدوده شد، به تبع  آنچه فرو فرستاده شدهپس ھرگاه شک و تردید از  .ھستند

نتیجه، صحت یکی از آن دو،  . درشود طرف می ) نیز برج ل= محمدآن شک از (مرَس 
 دلیلی است بر صحت دیگری. 

تُوا �ُِسوَر�ٍ مِْن ﴿ زداید، کدام است؟ میدو حال این دلیل عقلی که شک را از آن 
ْ
فَ�

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ   . ]٢٣[البقرة:  ﴾٢٣ِمثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُ�ْم ِمْن ُدوِن ا�َّ
ار، فرا کن یبرای ا -ر خدایغ -د و گواھان خود رایاوریسوره ھمانند آن ب یک«
 .»د!ییگو د اگر راست مییخوان

نظیر آن عاجز شدید، اعجاز ثابت شده و شک  ی یعنی: اگر از آوردن یک سوره
 شود. و این چیزی بود با یک دلیل عقلی در نھایت ایجاز و اعجاز ثابت شد. برطرف می
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اعتقادی بزرگ را  ی بقره تعریف مشخص سه قضیه ی سوره ی گانه هسآیات  ی از ھمه
ماند که ایمان به  آوریم: صحت توحید و نبوت و قرآن و قضیه چھارمی می دست میه ب

روز قیامت است. لذا با روشن شدن سه مطلب قبلی، تنھا با خبر دادن آن بدون آوردن 
 چون صحت روز آخرت نیست، یکند، زیرا نیازی به دلیل برا دلیل عقلی، اکتفا می

 :فرماید لذا در دنباله می آمده است؛ )ج صحت خبر (قرآن) و مخِبر (پیامبر

ُقوا ا�َّارَ ﴿  .]٢٤[البقرة:  ﴾فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا َولَْن َ�ْفَعلُوا فَا�َّ
 ».از آتشتوانید، پس بترسید  اگر نتوانستید و ھرگز نمی«

با مؤمنان چطور باید باشد؟ و چگونه گفته ، پس وضعیت است روی سخن با کافران
شود که حجت الھی در قرآن بر غیر مسلمانان نیست و سپس ھمین سخن را برای  می

گیرند. و اصول دین را بسیار  ھدایت مسلمین به کار می ی بر کنار کردن قرآن از صحنه
و نه علیه آورند. پس قرآن نه علیه کفار  وجود میه دور از کتاب پروردگار جھانیان ب
 مسلمین، حجت و دلیل نیست؟ 

  ؟نازل نکرده استآن را  پس بر چه کسی حجت است؟ مگر خداوند
  :یابیم و اگر این حجت خدایی را در کتابش نیابیم که بر آن نص آورده، در کجا می

ُة اْ�َالَِغةُ ﴿  .]١٤٩[األنعام:  ﴾قُْل فَلِلَّهِ اْ�ُجَّ
 ».خداست ی بگو: برھان رسا ویژه«

 دھد: او امر کرده، قرار می چه کسی را مخاطب آنچه خدا به ج و پیامبر خدا

 .]٢٩[الکهف:  ﴾َ�َمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيْ�ُفرْ  َوقُِل اْ�َقُّ مِْن َرّ�ُِ�مْ ﴿
خواھد ایمان بیاورد و کسی  بگو: حق از جانب پروردگارتان آمد، پس کسی که می«

 ».باشد سخواھد ناسپا که می
خدا و آیا تنھا برای مسلمانان است؟ و حق ذکر شده در آیه، منبع آن چیست؟ آیا 

 آیات خدا تغییر کرده است؟!

ِ َوآيَاتِهِ يُْؤِمُنونَ ﴿ ّيِ َحِديٍث َ�ْعَد ا�َّ
َ
 .]٦[الجاثیة:  ﴾٦فَبِأ

 »؟آورید ھایش ایمان می پس به کدامین گفته بعد از خدا و نشانه«
 فرماید: برش میاز قول پیام ألخداوند
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ءٍ ﴿ َمَها َوَ�ُ ُ�ُّ َ�ْ ِي َحرَّ ةِ ا�َّ ْ�بَُد َربَّ َهِذهِ اْ�َْ�َ
َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
َما أ ُ�وَن  إِ�َّ

َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
َوأ

تْلَُو الُْقْرآنَ  ٩١ِمَن الُْمْسلِِم�َ 
َ
ْن �

َ
َما َ�ْهَتِدي ِ�َْفِسهِ  َوأ َ�ُقْل  َوَمْن َضلَّ  َ�َمِن اْهتََدى فَإِ�َّ

نَا ِمَن الُْمنِْذرِ�نَ 
َ
َما �  .]٩٢-٩١[النمل:  ﴾٩٢إِ�َّ
حرام کرده، آن را  به من امر شده است که تنھا پروردگار این سرزمینی که خداوند«

ان را چیز از آن اوست، و به من دستور داده شده تا از مسلمانان باشم و قر مهبپرستم ھ
خود ھدایت یافته و ھر کس که گمراه تالوت کنم. پس ھر کس ھدایت یافت به نفع 

 ».دھندگانم شود بگو من تنھا از بیم
حجت بالغه  . و قرآنصادر شده است پروردگاراین حق که قرآن است از جانب  ،آری

 است و ما موظف به پیروی و تبلیغ و استناد به آن ھستیم. 

 .]٢٩[الکهف:  ﴾َ�َمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيْ�ُفرْ ﴿
 ». ھر کس خواست ایمان بیاورد و ھر کس خواست کافر شود«

و این ملغی کردن و از صحنه به در کردن دالیل عقلی نیست! نه!... ھرگز... بلکه 
از بین بردن نقش قرآن  یدھد. و این یک اعتراض است برا خود قرآن به آن دستور می

عقل در طرف دیگر قضیه است نامند، گویی قرآن در یک طرف و  در برابر آنچه عقل می
و تو مختار ھستی کدام را بر گزینی؟! و گویا در قرآن دالیل عقلی نیست و قرآن 

  کافرین و ملحدین را به  بیاورد که یا تر از آن است که براھین و دالیل منطقی ضعیف
کسی نیاز دارد تا با ذکر دالیلی،   صحت اقوال و ادعاھای خود ملزم گرداند؟ پس به

قرآن از اظھار آن عاجز و   بدھد که  اثبات برساند و عباراتی را ارائه  اھای قرآن را بهادع
 است.   ناتوان بوده

این بزرگترین بھتان و بلکه از لوازم کفر است ھر چند که گوینده یا معتقد به آن، 
 را نکند! داشته باشد و تصور لوازم فاسد این بھتان  یقصد نیک

 فرماید: خداوند می

قْوَمُ ﴿
َ
 .]٩[اإلسراء:  ﴾إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َ�ْهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 ».نماید راھی که راست است، ھدایت میه راستی این قرآن به ب«
 و این ھدایت شامل ھمه چیز است و دالیل عقلی نیز در این کلی داخل ھستند،

 تر از عقل است. بیشتر و درست یا هاین قرآن دارای بھر ازیر
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نَْزْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب ُ�تَْ� َعلَيِْهمْ ﴿
َ
نَّا �

َ
َولَْم يَْ�فِِهْم �

َ
إِنَّ ِ� َذلَِك لَرَْ�ًَة َوذِْكَرى  أ

ِ بَيِْ� َوَ�يْنَُ�ْم َشِهيًدا ٥١لَِقْوٍ� يُْؤِمُنونَ   .]٥٢-٥١[العنکبوت:  ﴾قُْل َكَ� بِا�َّ
ه خوانده شود، بھا  آن ل کردیم تا برکه کتاب را بر تو نازھا  آن آیا کافی نیست برای«

ه بگو: خداوند ب .آورند راستی در این رحمت و پندی است برای گروھی که ایمان می
 ».عنوان گواه بین من و شما کافیست

 گونه باشد؟! چاین وضعیت با کافران است پس باید حال و شأن با مؤمنان 
ه و ضرورتًا عقل باید ب پس این اسطوره که قرآن برای غیر مسلمانان حجت نیست

تنھا در عقل بدون قرآن است، از کجا آمده است؟!  تدور از قرآن حجت باشد و حج
را خارج از ھا  آن گیرد تا مناقشه و ھدایت به کار می انانسپس این اسطوره را با مسلم

 قرآن کند؟! راست گفت خدای تعالی:نور  ی دایره

ءٍ ﴿ ِيَن ُهْم  َورَْ�َِ� وَِسَعْت ُ�َّ َ�ْ َ�ةَ َوا�َّ ِيَن َ�تَُّقوَن َو�ُْؤتُوَن الزَّ ْ�ُتُبَها لِ�َّ
َ
فََسأ

ِي َ�ُِدونَُه َمْكُتو�ًا ِعنَْدُهْم ِ�  ١٥٦بِآيَاتَِنا يُْؤِمُنونَ  َّ ا�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل ا�َِّ�َّ اْ� ا�َّ

ُمرُُهْم بِالْمَ 
ْ
ْ�ِيِل يَأ ِ َواْ�ِ ّيَِباِت َوُ�َحّرُِم ا�َّْوَراة ْعُروِف َوَ�نَْهاُهْم َعِن الُْمنَْكرِ َوُ�ِحلُّ لَُهُم الطَّ

ْغَ�َل الَِّ� َ�نَْت َعلَيِْهمْ 
َ
ِيَن آَمُنوا بِهِ  َعلَيِْهُم اْ�ََبا�َِث َوَ�َضُع َ�نُْهْم إِْ�َُهْم َواْ� فَا�َّ

ِي َبُعوا ا�ُّوَر ا�َّ وهُ َوا�َّ ُروهُ َونََ�ُ ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  وََعزَّ
ُ
نْزَِل َمَعُه أ

ُ
�١٥٧﴾. 

افر و مؤمن کشامل  ین سرایو در ا(ز را در برگرفته یچ و رحمت من ھم ھمه«
نند ک یزگاریه پرھکمقّرر خواھم داشت  یسانک یبراآن را  )یاّما در آن سرا ،گردد یم

مان یا )یگسترده جھان یھا و نشانه یآسمان یھا تابک(ات یات بدھند و به آکو ز
نند از ک یم یرویه پک یسانک )دھم به یژه رحمت خود را اختصاص میبه و( .اورندیب

داند و وصف او  یخواندن و نوشتن نم(ه ک یغمبر امّ یپ )یخدا محّمد مصطف(فرستاده 
ار کدھد و از  یدستور م یکار نکاو آنان را به  .ابندی یل نگاشته میدر تورات و انج )را

ھا را بر آنان حرام  کد و ناپاینما یشان حالل میھا را برا زهکیو پا ،دارد یبازمزشت 
ان نجاست کھمچون قطع م یفرسا ام طاقتکاح(ر یاندازد بند و زنج یسازد و فرو م یم

شان به در یا )دست و پا و گردن(را از  )به عنوان توبه یشکو خود ،به منظور طھارت
اورند یمان بیه به او اک یسانکپس  .)رھاند یاستثمارشان مو از ُغل استعمار و (آورد  یم

قرآن نام است و (ه کنند ک یرویپ یو از نور ،دھند یاریرا  ینند و وکت یو از او حما
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گمان آنان یب ،به ھمراه او نازل شده است )ت مردمان است ویه ھدایھمسان نور ما
 ».رستگارند

 است نه نصیق باطله، استنباطی َر . اصول ادیان و فِ ١٨
طور نصوص در ه شان ب باطل مانند: یھودیت و مسیحیت، اصول و مبادی ادیان

اج کرده و در مقابل نصوص تخود این مبانی را استنھا  آن ھایشان نیامده، بلکه کتاب
متشابه  ی ھاست، معانی را از خالل نصوص یا ادله محکم که در تعارض با این اصول آن

 اند.  ن، استنباط کردهیا اخبار و ادعاھای دروغی
ه کجا  زیرا آن اولین کسی نص محکم را ترک و دنبال نص متشابه رفت، شیطان بود،

 گفت:

نَا َخْ�ٌ ِمنْهُ ﴿
َ
 .]١٢[األعراف:  ﴾�
 ».من بھتر از اویم«

 یک دلیل متشابه برداشت کرده بود:را از  ÷برتری خود بر آدم

 .]١٢[األعراف:  ﴾١٢ِط�ٍ َخلَْقَتِ� مِْن نَاٍر وََخلَْقتَُه ِمْن ﴿
 ».ای مرا از آتش و او را از خاک آفریده«

 ده را ترک کرد:جداد، س و با وجود نص محکم که به او دستور می

 .]١١[األعراف:  ﴾اْسُجُدوا ِ�َدمَ ﴿
 ».برای آدم سجده کنید«

و ھمسرش  ÷زاندن آدملغسپس ابلیس قصد کرد تا روایت ساختگی را برای 
دو را گول زد و به آن دو رد. و با نسبت دادن آن روایت به خدا، آن کار گیه حواء، ب
 گفت:

يَْطاُن ِ�ُبِْدَي لَُهَما َما ُوورَِي َ�نُْهَما ِمْن َسْوآتِهَِما َوقَاَل َما َ�َهاُكَما ﴿ فَوَْسوََس لَُهَما الشَّ
ْو 

َ
ْن تَُ�ونَا َملََكْ�ِ أ

َ
َجَرةِ إِ�َّ أ ِ الشَّ  ﴾٢٠تَُ�ونَا ِمَن اْ�َاِ�ِينَ َر�ُُّ�َما َ�ْن َهِذه

 .]٢٠[األعراف:
 زمرهپروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جزء آنکه دو فرشته گردید یا از «

 ».جاودانان شوید
 :و این روایت دروغین را با قسم به خدا موثق جلوه داد
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 .]٢١[األعراف:  ﴾٢١َوقَاَسَمُهَما إِّ�ِ لَُكَما لَِمَن ا�َّاِصِح�َ ﴿
 ».د که من برای شما از پند دھندگانمرو برای آن دو قسم خو«

این روایت را تصدیق کند، زیرا با نص محکم که از جانب خدا،  ÷روا نبود که آدم
 که فرموده بود:  ؛ آنجاخوردن درخت را نھی کرده بود، در تعارض بود

الِمِ ﴿ َجَرةَ َ�تَُكونَا ِمَن الظَّ  .]١٩[األعراف:  ﴾١٩�َ َوَ� َ�ْقَرَ�ا َهِذهِ الشَّ
 ».شویدظالمان  ی به این درخت نزدیک نشوید تا مبادا از زمره«

و ھمچنین در سند آن قول، شخصی است که از جانب خدا مجروح و متھم شده که 
از بھشت خاطر عدم قبول سجده برای آدم او را ه او ابلیس است. کسی که خداوند ب

 خارج کرد و به او فرمود:

اِغرِ�نَ فَاْخُرْج ﴿  .]١٣[األعراف:  ﴾١٣إِنََّك ِمَن الصَّ
 ».بیرون شو که تو از خوارشدگانی«

رو متشابه و روایات  و این است سرنوشت ھر که نص محکم را رھا کند و دنباله
چنانچه  ؛متعارض با نصوص محکم گردد که از جانب علمای سوء و اتباعشان وارد شده

 کند: حکایت میدر روز رستاخیز ھا  آن خدا از قول

بِيَ� ﴿ َضلُّونَا السَّ
َ
اَءنَا فَأ َطْعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
َر�ََّنا آتِِهْم ِضْعَفْ�ِ مَِن  ٦٧َوقَالُوا َر�ََّنا إِنَّا أ

 .]٦٨-٦٧[األحزاب:  ﴾٦٨الَْعَذاِب َوالَْعنُْهْم لَْعًنا َكبًِ�ا
م و آنان ما را از راه یا ردهک یرویپروردگارا ! ما از سران و بزرگان خود پ :ندیگو یو م«

شان را یو ا ،نکپروردگارا ! آنان را دو چندان عذاب  اند. ردهکاند و گمراه  به در برده
 ».)شان منمایبد ین ترّحمیمترکو (امًال از رحمت خود به دور دار ک

و در اثر التباس و تشابه، گوساله را  ندسامری را تصدیق کرد ی بنی اسرائیل گفته
، ھیچ شریکی ندارد کهعبادت خدای یگانه  ی و نصوص محکمی را که درباره ندپرستید

آمده بود، ترک کردند. و ادعا کردند که عزیر پسر خداست، و دلیلشان این بود که بعد از 
کردند که مسیح پسر  سال از مرگش، زنده شده است. چنانچه نصاری ادعا می ١٠٠

کردند که بدون پدر متولد  احتجاج می پرستیدند و جای خدا میه خداست، و او را ب
کند. و نص  را زنده می دھد و مردگان  جذامی را شفا می کور مادرزاد وشده است و 

محکم کتاب خود را مبنی بر بنده بودن برای خدا را ترک کردند. چنانچه خدا از اولین 
 دھد: در گھواره خبر می ÷سخن عیسی
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ِ آتَاِ�َ ﴿  .]٣٠[مریم:  ﴾٣٠الِْكتَاَب وََجَعلَِ� نَبِيًّا قَاَل إِّ�ِ َ�بُْد ا�َّ
پیامبر قرار داده مرا به عنوان  خدایم، مرا کتاب داده و ی گفت: ھمانا من بنده«
 ».است

مقابل محکم  –استنباطات از الفاظ متشابه  ی شکی نیست که این عقاید تنھا نتیجه
وجود ندارد. برای ھمین ھا  آن ھستند و نص واحد یا قول صریحی در داللت بر –

 فرماید: می ألخداوند متعال روز قیامت به عیسی بن مریم

﴿ ِ َ إِلََهْ�ِ مِْن ُدوِن ا�َّ ِ�ّ
ُ
ُِذوِ� َوأ نَْت قُلَْت لِلنَّاِس ا�َّ

َ
�
َ
قَاَل  يَا ِعيَ� ا�َْن َمْر�ََم أ

قُوَل َما لَيَْس ِ� ِ�َقٍّ 
َ
ْن أ

َ
َ�ْعلَُم َما ِ�  نُْت قُلُْتُه َ�َقْد َعلِْمَتهُ إِْن كُ  ُسبَْحانََك َما يَُ�وُن ِ� أ

ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِسَك 
َ
ُم الُْغُيوِب  َ�ْفِ� َوَ� أ نَْت َع�َّ

َ
َمْرتَِ� بِهِ  ١١٦إِنََّك �

َ
َما قُلُْت لَُهْم إِ�َّ َما أ

َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�مْ  ِن اْ�بُُدوا ا�َّ
َ
يْتَِ� ُكنَْت  يِهمْ َوُ�نُْت َعلَيِْهْم َشهِيًدا َما ُدْمُت �ِ  أ ا تَوَ�َّ فَلَمَّ

نَْت الرَّ�ِيَب َعلَيِْهمْ 
َ
ٍء َشِهيدٌ  � ْ�َ ِ

نَْت َ�َ ُ�ّ
َ
 .]١١٧-١١٦[المائدة:  ﴾١١٧َو�

ا تو به یم ! آیپسر مر یسیع یا :دیگو یه خداوند مکآن گاه را  )خاطرنشان ساز(و «
ز یو ما دو نفر را ن(د یگر بدانید یمن و مادرم را ھم دو خدا ،ه جز اللهک یا مردم گفته

و انباز  یکشر یه داراکدانم  یتو را منّزه از آن م :دیگو یم یسیع .)؟دینکپرستش 
آن را  اگر .ستیحق من ن )فه ویه وظکو بطلبم (م یرا بگو یزیه چکمرا نسزد  .یباش

گاھیگفته باشم ب از راز درون من ھم  )عالوه از ظاھر گفتار من(تو  .یگمان تو از آن آ
 .خبرم یب یدار یاز آنچه بر من پنھان م )ستمیش نیب یچون انسان(من  یول ،یباخبر

 یزیمن به آنان چ .)یامور باخبر یایا و نوایو از خفا( یھائ یرا تو داننده رازھا و نھانیز
ه جز خدا را کن یا )و آن( یا ه مرا به گفتن آن فرمان دادهکام مگر آنچه را  نگفته
ده است و ھمه یو ھمو مرا و شما را آفر(ه پروردگار من و پروردگار شما است کد ینپرست

 ».)میبندگان اوئ

نَْت قُلَْت لِلنَّاِس ﴿ پرسد: می ÷خداوند از عیسی
َ
�
َ
منصوص ھا  آن یعنی: تو برای ﴾أ

ادعای چنین چیزی را ھا  آن کنند تو گفتی؟ یا ادعا میھا  آن را که چیزیکردی؟ و 
کنند؟ پس ھمواره نص صریح برای حجت قرار دادن در این مسایل عظیم، نزدشان  می

 نیافتنی است.
 نه از راه نص: استنباط بود از راه ھا شرک عرب
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ِ اّ�ِيُن اْ�َالُِص ﴿ َّ�ِ �َ
َ
ْوِ�َاَء َما َ�ْعُبُدُهْم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا  �

َ
َُذوا ِمْن ُدونِهِ أ ِيَن ا�َّ إَِ� َوا�َّ

َ َ�ُْ�ُم بَيَْنُهْم ِ� َما ُهْم �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ  ِ ُزلَْ� إِنَّ ا�َّ َ َ� َ�ْهِدي َمْن ُهَو َ�ذٌِب  ا�َّ إِنَّ ا�َّ
ارٌ   .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ
ه جز خدا ک یسانک .خدا است و بس یھان! تنھا طاعت و عبادت خالصانه برا«

 ،ندیجو یو بدانان تقّرب و توّسل م(رند یگ یرا برم یگریاوران دیسرپرستان و 
 یکه ما را به خداوند نزدکم مگر بدان خاطر ینک یما آنان را پرستش نم ):ندیگو یم

ه در آن اختالف ک یزیدرباره چ )و مؤمنان(شان یان ایامت میخداوند روز ق .گردانند
ت و یھدا )حق یبه سو(شه را یفرپک یخداوند دروغگو .ردکخواھد  یدارند داور
قت نائل یو فھم حق کفر به درکذب و کو او را با وجود (ند ک یرھنمود نم

 ».)گرداند ینم
 فرماید: یا می

َذاَ�ُهْم ِمنُْه رَْ�ًَة إَِذا فَرِ�ٌق ﴿
َ
�َذا َمسَّ ا�َّاَس ُ�ٌّ َدَعوْا َر�َُّهْم ُمنِيبَِ� إَِ�ْهِ ُ�مَّ إَِذا أ

نَْزْ�َا  ٣٤َ�تََمتَُّعوا فََسوَْف َ�ْعلَُمونَ  ِ�َْ�ُفُروا بَِما آتَيَْناُهمْ  ٣٣ِمنُْهْم بَِرّ�ِِهْم �ُْ�ُِ�ونَ 
َ
ْم �

َ
أ

 .]٣٥-٣٣[الروم:  ﴾٣٥َعلَيِْهْم ُسلَْطانًا َ�ُهَو َ�َتَ�َُّم بَِما َ�نُوا بِهِ �ُْ�ُِ�ونَ 
به  )گرید دیھا و شدا ھمچون طوفانھا و زلزله( یبزرگ یایه مصائب و بالکھر زمان «

اشف مصائب و دافع کو جز او را (خوانند  یاد میپروردگارشان را به فر ،برسد ھا انانس
انبار و یحوادث ز(ه کن یسپس به مجّرد ا .گردند یو بدو پناھنده م )دانند یا نمیبال

 یو نعمت(د یشان روا دیاز جانب خود در حق ا یخداوند مرحمت )مصائب برطرف شد و
و (دھند  یو انباز قرار م یکپروردگارشان شر یاز آنان برا یناگھان گروھ )شان دادیبد

ن افراد یبگذار ا( .)روند یراه به در م یشوند و از راستا یھا و بتھا معتقد م به خداگونه
 .نند و ناسپاس گذارندکفران کم یا ه ما بدانان دادهکرا  یئھا نعمت )کت مشریم ظرفک
به (اّما  ،دید و لّذت ببریمند شو بھره )ایه دنزودگذر چند روز ھای نعمتران ! از کمن یا(

ا یل گویا ما دلیآ .د دانستیخواھ )ش رایم اعمال خویجه شوم و سرانجام وخینت یزود
 »! ؟شمارد یده میشان را موّجه و پسندیا که شرکم یا ردهکآنان نازل  یبرا یو روشن

شرط قرار داده دو  است، و خداوند برای آن، تدر این آیه حج »سلطان«منظور از 
است: از طرف خدا باشد، چیزی باشد که صراحتًا بیان کند. سلطان نازل (که متکلم 
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بنفسه ھستند) ھمان آیات محکم و صریحی ھستند که احتجاج به امر خارجی برای 
 باشد. نداشته  تقویت معنا

 فرماید:  می نجم خداوند ی سوره ٢٣ـ١٩چنانچه در آیات 

ْ�ُتُم ﴿
َ
فََر�

َ
ىأ َت َوالُْعزَّ ْخَرى ١٩ال�َّ

ُ
�َْ�  ٢٠َوَمَناةَ ا�َّاِ�ََة اْ�

ُ
َكُر َوَ�ُ اْ� لَُ�ُم ا�َّ

َ
�٢١ 

ُ بَِها  ٢٢تِلَْك إًِذا قِْسَمٌة ِضَ�ى نَْزَل ا�َّ
َ
�ُْتْم َوآبَاؤُُ�ْم َما �

َ
يُْتُموَها � ْسَماٌء َسمَّ

َ
إِْن ِ�َ إِ�َّ أ

�ُْفُس إِْن يَتَّبُِعوَن إِ  ِمْن ُسلَْطانٍ 
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ�  .]٢٣-١٩[النجم:  ﴾�َّ الظَّ

ای است که سندی ندارد جز دالیل متشابه در حالی که  معنای نظریهه ب »ظن«و 
  تنھا آیات محکمات صریح ھستند و بس. »سلطان نازل«

ریزی  گیرد بلکه بر نص صریح پایه بنابراین، اصول دین بر مبنای استنباط قرار نمی
د، لذا خداوند در آنچه که یھود و نصاری و مشرکان بر مبنای دالیل محتمل و شو می

 داند.  ه به آن اعتقاد دارند، معذور نمیک یمتشابھ
  خاطر ھمین برداشت،ه و ب ھر اصلی که با استنباط ثابت شود، باطل است.بنابراین؛ 

 اند.  ھا و طوائف و ادیان مختلف گمراه شده قَر فِ 

 گمراه است یها فرقه ی اصول روش همه. استنباط در ١٩
شود که خود را به اسالم نسبت دھد و در اصولش به نصوص  ای یافت نمی فرقه

  استنباط نه نص. از راهقرآن احتجاج نکند! اما 
چنانچه  ؛عبارتی مشابه ھستنده برخی از نصوص، حامل چند وجه معنایی و ب

 ست. آل عمران فرموده ا ی سوره ٧ ی در آیه ألخداوند
نص و  ی شناسند و فاصله را نمی ھا فرقه مشکل در این است که بیشتر مردم،

گاھًا نص و معنای   هک نیکنند با وجود ا معنایی که از آن برداشت شده را درک نمی
مستنبط کامًال با ھم در تضاد ھستند! و ھمین کافیست که خطای سھوی یا عمدی از 

 شود!!  البالی آن بیرون کشیده نمی
 زیرا اغلب دالیل ر صحت کاربرد استنباط در فروع، اختالفی میان اصولیان نیست،د

ظنی ھستند و این اساس اجتھادی است که مردم به موجب آن به مجتھدین و ھا  آن
 فرماید: می ألچنانچه خداوند ؛اند مقلدین مختلفی تقسیم شده
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وِ اْ�َوِْف ﴿
َ
ْمِن أ

َ
ْمٌر ِمَن اْ�

َ
َذاُعوا بِهِ �َذا َجاَءُهْم أ

َ
وِ�  أ

ُ
َولَْو َردُّوهُ إَِ� الرَُّسوِل �َ� أ

ِيَن �َْستَنْبُِطونَُه ِمنُْهمْ  ْمرِ ِمنُْهْم لََعلَِمُه ا�َّ
َ
َبْعُتُم  اْ� ِ َعلَيُْ�ْم َورَْ�َُتُه َ��َّ َولَْوَ� فَْضُل ا�َّ

يَْطاَن إِ�َّ قَلِيً�   .]٨٣[النساء:  ﴾٨٣الشَّ
قّوت و  :لیاز قب(دن است یا ترسیدن یه موجب نترسک یارک )رخب(ه ک یو ھنگام«

به آنان  )لهیله و گسستن از آن قبین قبیمان بستن با ایو پ ،ستکو ش یروزیو پ ،ضعف
پخش و  )ان مردمیم(آن را  ،رسد یم )مانیاال فیا مسلمانان ضعیمنافقان  یعنی(

سخن  ،ن گونه افرادیاگر ا .)رسانند یو اخبار را به گوش دشمنان م(نند ک ینده مکپرا
شنوند  یه مکرا  یو خبرھائ(غمبر و فرماندھان خود واگذارند یباره را به پ نیگفتن در ا

نند ک یدا میشان اّطالع پین خبر ایاز ا یسانکتنھا  )فقط به مسؤوالن امور گزارش دھند
اگر فضل و رحمت  .ندینما یو فھم م کست از آن دریه اھل حّل و عقدند و آنچه باک

و برگشت امور به  ،غمبرشیو شما را به اطاعت از خود و پ(گرفت  یخدا شما را در بر نم
از شما ھمه  کیجز اند )ردک یت نمیش ھدایخو یرکو لش یشورکغمبر و مسؤوالن یپ

 ».دیردک یم یرویمن پیاز اھر
و  نصوص اصول دین قطعی است نه ظنی و قابل اجتھاد ی از آنجاست که کلیه

 باشد.  یاستنباط نم
ای گمراه و  کار گیرد، فرقهه ریزی اصول دینش استنباط را ب که در پایه ای هپس ھر فرق

 منحرف است. 

 اند یی که چگونه نص را ترک کرده و به استنباط اعتماد کردهھا فرقه ھایی از مثال
 کنند: خدا استناد می ی که برای نفی قدر به این فرموده قدریه: )١

ا َكُفوًرا إِنَّا﴿ ا َشاكًِرا �مَّ بِيَل إِمَّ  .]٣[اإلنسان:  ﴾٣َهَدْ�َناهُ السَّ
 ».ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد، خواه ناسپاس«

 نفی قدر. ی در حالی که این استنباط است نه نص درباره
  ناو را نفی نموده و انسا ی کار را بر عکس نموده و اختیار بنده و اراده :جبریه )٢

 اند بنا به این آیه: را مجبور قرار داده

﴿ ُ ْن �ََشاَء ا�َّ
َ
َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما َوَما �ََشاُءوَن إِ�َّ أ  .]٣٠[اإلنسان:  ﴾٣٠إِنَّ ا�َّ

 ».ه خدا بخواھدکد مگر آنیخواھ و نمی«
 این استنباط نیز به ھمان شیوه است. 
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 در یک سوره ھستند.  ھا آیه ھر دوی این
الله  ی این فرموده هاند. و ب : کسانی که صفات خدا را تعطیل کردهجھمیه )٣

 اند: استناد کرده

ءٌ ﴿  .]١١[الشوری:  ﴾لَيَْس َكِمثْلِهِ َ�ْ
 ».چیزی نظیر او نیست«

شود در غیر این صورت نظیر و  گویند: خداوند به ھیچ کدام از صفات وصف نمی می
این استنباط با بسیاری از نصوص که در وصف خدا ھستند در تعارض  .ه داردیشب

 :شود خداوند ختم می ی است. و خود آیه به این فرموده

ِميُع اْ�َِص�ُ ﴿  »!! و اوست شنوای دانا« ﴾١١َوُهَو السَّ
 اند.  لذا متشابه را پیروی نموده و نص قاطع را رھا کرده

 :اند، با احتجاج به آیه تهبر عکس قول سابق را گف مجسمه: ی مشبھه )٤

يِْديِهمْ ﴿
َ
ِ فَْوَق �  .]١٠[الفتح:  ﴾يَُد ا�َّ

 ».ھاست دست خدا باال دستان آن«
اش شبیه چھره مخلوق و  ایشان گفتند که دست خدا مانند دست مخلوق، چھره

 ھاست. مانند جسم آفریدهه جسمش ب

ا ﴿ ا َ�ُقولُوَن ُعلُوًّ  .]٤٣[اإلسراء:  ﴾٤٣َكبًِ�اُسبَْحانَُه َوَ�َعاَ� َ�مَّ
 .»ندیگو ار واالتر است از آنچه مییاست و بس کاو پا«
اند: ذات خداوند در ھر مکانی است با استناد به این  که گفته اند کسانی حلولیه: )٥

 خداوند: ی رمودهف

رِْض إَِ�ٌ ﴿
َ
َماءِ إَِ�ٌ َوِ� اْ� ِي ِ� السَّ  .]٨٤[الزخرف:  ﴾َوُهَو ا�َّ

 ».که در آسمان پرستش شده و در زمین معبود است و اوست کسی«
قایل به وجود دو خدا ھستند؛ یکی در آسمان و یکی در زمین با استناد  ثنویت: )٦

 ابوشاکر دیصانی است. ھا  ی آن که سر دسته .قبلی ی به آیه
خمر و دیگر محرمات را با احتجاج به این  :منصور عجلی)و(پیروان اب منصوریه )٧

 ند:ا آیه حالل کرده

َقْوا َوآَمُنوا﴿ اِ�َاِت ُجَناٌح �ِيَما َطعُِموا إَِذا َما ا�َّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  ﴾لَيَْس َ�َ ا�َّ
 .]٩٣[المائدة: 
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اند، گناھی نیست در آنچه  اند و عمل صالح انجام داده بر کسانی که ایمان آورده«
 ».دشرطی که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورنه اند ب خورده

گویند: مھم  تحریم شراب نازل شد! می ی آیه بالفاصله بعد از آیه در حالی که این
آشامد  خورد و می ایمان و تقوی است پس کسی که مؤمِن متقی باشد در آنچه که می

 گناھی بر او نیست. 
خطاب اسدی): تمامی محرمات را حالل نموده و در فرائض و(پیروان اب خطابیه )٨

 ند با احتجاج به این آیه:کن د میتغییر ایجا

ْن ُ�َّفَِف َ�نُْ�مْ ﴿
َ
ُ أ  .]٢٨[النساء:  ﴾يُرِ�ُد ا�َّ

 ».سبک گرداندان را خواھد تا بارت خداوند می«
 در حالی که قبل از آن، این آیه قرار دارد:

ْن تَِميلُوا َميًْ� َعِظيًما﴿
َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ  .]٢٧[النساء:  ﴾٢٧َوُ�رِ�ُد ا�َّ

خواھند شما دستخوش انحرافی  می، کنند ھا پیروی می و کسانی که از خواسته«
 ».بزرگ شوید

کنند و  ر میرا تکفی شاصحاب ی : علی و عثمان و معاویه و بقیهخوارج )٩
 حجتشان این آیه است:

ولَ�َِك ُهُم الَْ�فُِرونَ ﴿
ُ
ُ فَأ نَْزَل ا�َّ

َ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤َوَمْن لَْم َ�ُْ�ْم بَِما �

 ».کافرانندھا  آن آنچه خدا نازل کرده حکم نکند، پس هکسی که ب«
اند  خونشان، بلکه آنچه گفتهکردن و حالل ھا  آن بدون تردید این نص نیست بر کفر

 اند.  را از متشابه استنباط کرده
ه این آی به : علی را اله قرار داده و معتقد به رجعت او بعد از مرگ است، ویهئسب )١٠

 :کنند استدالل می

َك إَِ� َمَعادٍ ﴿ ِي فََرَض َعلَيَْك الُْقْرآَن لََرادُّ  .]٨٥[القصص:  ﴾إِنَّ ا�َّ
را بر تو فرض کرد، یقینًا تو را به سوی  در حقیقت، ھمان کسی که این قرآن«
 ».گرداند گاه باز می وعده

 این آیه: هو ب

رِْض تَُ�ّلُِمُهمْ �َذا َوَ�َع الَْقْوُل َعلَيِْهْم ﴿
َ
ْخرَْجَنا لَُهْم َدابًَّة ِمَن اْ�

َ
 .]٨٢[النمل:  ﴾أ
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آوریم  ای را از زمین برای آنان بیرون می و چون قول بر ایشان واجب گردد جنبنده«
 ».که با ایشان سخن گوید

 گویند: که علی ھمان دابه است!!  می
ھا  آن او ھستند.معتقد به امامت محمد بن حنیفه و غیبت و رجعت  کیسانیه: )١١

  :سخن گفتند با این استدالل »بداء« ی اولین کسانی بودند که درباره

ُ َما �ََشاُء َو�ُثْبُِت ﴿ مُّ الِْكَتابِ  َ�ْمُحو ا�َّ
ُ
 .]٣٩[الرعد:  ﴾٣٩وَِعنَْدهُ أ

 ».کند، و اصل کتاب نزد اوست خدا آنچه را بخواھد محو یا اثبات می«
 کنند:  به این آیه استناد می تناسخیه و حلولیه: )١٢

�ُْتُه َوَ�َفْخُت �ِيهِ ِمْن ُروِ� َ�َقُعوا َ�ُ َساِجِدينَ ﴿  .]٢٩[الحجر:  ﴾٢٩فَإَِذا َسوَّ
پس وقتی او را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده در «
 ».افتید

ه را برای دمیده شده، و این شیو ألگویند: روح خدا در کالبد آدم و عیسی می
 اند.  و سپس ائمه، قیاس کرده ج محمد
 زنند با استدالل به این آیه: طعنه می ب: به ابوبکر و عمرمغیریه )١٣

�َْسانُ ﴿  .]٧٢[األحزاب:  ﴾٧٢إِنَُّه َ�َن َظلُوًما َجُهوً�  وََ�َلََها اْ�ِ
 ».انسان (بار امانت) را حمل کرد براستی که انسان بسیار ظالم و نادان است«

 است.  گویند: منظور ابوبکر می
 :ی گویند: مقصود در آیه و می

�َْساِن اْ�ُفرْ ﴿ يَْطاِن إِذْ قَاَل لِْ�ِ  .]١٦[الحشر:  ﴾َكَمَثِل الشَّ
 ». گوید: کفر شو مانند شیطان وقتی که به انسان میه ب«

 عمر است.  تحضر
بردند و  به کار می سخوارج نیز گاھًا ھمین اسلوب را برای طعنه زدن به علی

 گفتند: منظور این آیه علی است: یم

﴿ ُّ�َ
َ
َ َ�َ َما ِ� قَلْبِهِ َوُهَو � �َْيا َو�ُْشِهُد ا�َّ َوِمَن ا�َّاِس َمْن ُ�ْعِجُبَك قَْوُ�ُ ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ

 .]٢٠٤[البقرة:  ﴾٢٠٤اْ�َِصامِ 
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تعجب وا و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به «
ترین  گیرد و حال آنکه او از سخت دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد، گواه می می

 ».دشمنان است
 است: -سقاتل علی -ابن ملجم  هگویند: منظور این آی و می

﴿ ِ ُ رَُءوٌف بِالْعَِبادِ  َوِمَن ا�َّاِس َمْن �َْ�ِي َ�ْفَسُه ابْتَِغاَء َمرَْضاِت ا�َّ  ﴾٢٠٧َوا�َّ
 .]٢٠٧بقرة:[ال

است  یزین چیزتریه عزک(ه جان خود را کشود  یافته می یسکان مردم یو در م«
ھا یا و مافیت الله را باالتر از دنیو رضا(فروشد  یخدا م یدر برابر خوشنود )ه داردک
و خداوندگار نسبت به  )دارد یم میسب آن تقدکز خود را در راه یشمارد و ھمه چ یم

ش از یبخشد و ب ید مینعمت جاو ،کار اندکو بدانان در برابر (بندگان بس مھربان است 
 ».)دارد یف و وظائف مقّرر نمیالکشان تیبرا یانسان یتوانائ

کار ه بھا  آن : نیز ھمین گونه ھستند و ھمان شیوه را برای ذم صحابه و تکفیررافضه
 ی گویند: در آیه کنند: می او غلو می فرزندانعلی و  ی دربارهکه گونه  برند ھمان می

َ لَُهُم الُْهَدى﴿ دْبَارِهِْم مِْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
َ
وا َ�َ أ ِيَن اْرتَدُّ ه بعد ک یسانک ]٢٥[محمد:  ﴾إِنَّ ا�َّ

 ».گردند ین خود برمیشیفر و ضالل پکبه  ،تیھدا )قت ویراه حق(از روشن شدن 
 ١و عمر است.گان ابوبکر  منظور خدا از دین برگشته

 خدا: ی و معنی فرموده

يَمانَ ﴿ َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ  .]٧[الحجرات:  ﴾َولَِ�نَّ ا�َّ
 .»را در نظر شما محبوب گرداند  نامیخداوند ا«

 علی و ائمه است.

هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ ﴿ :ی و در آیه  .]٧[الحجرات:  ﴾َوَ�رَّ
 .»تان ناپسند گرداندیفر و فسق و نافرمانی را براکتان آراست و یھا دل درآن را  و«

  ٢ منظور ابوبکر و عمر و عثمان است.
 آیه:منظور از 

                                           
  ٤٢٦ص  ١ –کلینی ج  –اصول کافی  - ١
  ]٤٢٦ص  ـ ١[ھمان منبع ـ ج  - ٢
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 .]٢-١[النبأ:  ﴾٢َعِن ا�ََّبإِ الَْعِظيمِ  ١َ�مَّ يَتََساَءلُونَ ﴿
ز یو مھّم رستاخ(از خبر بزرگ  ؟پرسند یگر میدیکز از یدرباره چه چ )ن مردمیا(«

 ». )پرسند یم
 . ١والیت علی است

 :ی و در آیه

ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�مْ ﴿
َ
 .]٣[المائدة:  ﴾اْ�َوَْم أ

 . ٢والیت علی است ی واسطهه اتمام دین ب
 است.  سعلی مذمتخوارج در مدح ابن ملجم و  ی و این ھمان شیوه

تواند به ھر  ای، لغو ھستند، طوری که انسان می این تأویالت رھا از ھر قید و ضابطه
ای احتجاج کند مادامی که برای مدلول الفاظ  نصی به خاطر تأیید ھر اندیشه و عقیده

 قیمت و اھمیتی نباشد. 
کنند نه به نص  ی گمراه به استنباط آیات تکیه میھا فرقه این ی اما به ھر حال، ھمه

واجب است از نصوص پیروی کند، نصوص بدون  ھر کس خواھان رستگاری است، ن.آ
 :ی هاز جملکند و  استنباط؛ در غیر این صورت گمراه شده و گمراه می

قُوا دِيَنُهْم َوَ�نُوا ِشَيًعا﴿ ِيَن فَرَّ  .]٣٢[الروم:  ﴾ِمَن ا�َّ
 ».از کسانی که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند«

 خواھد گردید.

 . اصول ما نصی است نه استنباطی٢٠
نصوص متعدد ھا  آن ھر اصلی از یترین مبادی و اصول دین ماست. برا این مھم
 شده که احتیاج به تفسیر یا روایت یا استنباط ندارند:  دصریحی وار

 وحدانیت خدا: 

﴿ ُ نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
َ
 .]١٩[محمد:  ﴾فَاْعلَْم �

 ».ان که معبودی برحق جزء الله نیستپس بد«

                                           
  ٤١٨ـ ص  ١ج  –ھمان منبع  - ١
  ٢٩٠ص  – ١ج  –ھمان  - ٢
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ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الَْ�ُّ الَْقيُّومُ ﴿  .]٢[آل عمران:  ﴾٢ا�َّ
 ».پاینده است ی خداست که ھیچ معبودی (برحق) جز او نیست و زنده«

ُ إَِ�ٌ َواِحدٌ ﴿ َما ا�َّ  .]١٧١[النساء:  ﴾إِ�َّ
 ».فقط الله معبود یگانه است«

 :ج نبوت محمد

ٌد إِ�َّ رَُسوٌل ﴿  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾َوَما ُ�َمَّ
 ».جز فرستاده شده نیست -ج -محمد «

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾ُ�َمَّ
 ».خداست ی فرستاده -ج -محمد «

 ایمان به روز آخرت:

 .]٤[البقرة:  ﴾٤َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَ ﴿

 ».و کسانی که به آخرت یقین دارند«

َ َ�بَْعُث َمْن ِ� الُْقُبورِ ﴿ نَّ ا�َّ
َ
اَعَة آ�َِيٌة َ� َر�َْب �ِيَها َوأ نَّ السَّ

َ
 .]٧[الحج:  ﴾٧َوأ

راستی خداوند کسانی که ه و ھمانا که قیامت آمدنی است، شکی در آن نیست و ب«
 ».انگیزد در قبرھا ھستند را بر می

ْجدَ ﴿
َ
ورِ فَإَِذا ُهْم مَِن اْ�  .]٥١[یس:  ﴾٥١اِث إَِ� َرّ�ِِهْم يَنِْسلُونَ َونُفَِخ ِ� الصُّ

سوی پروردگار ه د، پس بناگاه از گورھای خود شتابان بشو در صور دمیده خواھد «
 ».آیند خویش می

 ایمان به پیامبران:

ٌة َ�ْعَد الرُُّسلِ ﴿ ِ ُحجَّ  .]١٦٥[النساء: ﴾ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ

 ».یامبران در مقابل خدا حجتی نباشدتا برای مردم پس از پ«

لَْنا َ�ْعَضُهْم َ�َ َ�ْعٍض ﴿  .]٢٥٣[البقرة:  ﴾تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ

 ».را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم  برخی از پیامبران«

َحٍد ِمْن رُُسلِهِ ﴿
َ
ِ َوَمَ��َِكتِهِ َوُ�ُتبِهِ َورُُسلِهِ َ� ُ�َفّرُِق َ�ْ�َ أ  .]٢٨٥[البقرة: ﴾ُ�ٌّ آَمَن بِا�َّ
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 ».ھا و فرستادگانش ایمان آوردند ھمگی به خدا و فرشتگان و کتاب«

ِ َورُُسلِهِ ﴿  .]١٧٩[آل عمران:  ﴾فَآِمُنوا بِا�َّ

 ».پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید«

 ایمان به فرشتگان:

ا﴿ وُح َوالَْمَ��َِكُة َصفًّ  .]٣٨[النبأ:  ﴾يَوَْم َ�ُقوُم الرُّ

 ».ایستند روح و فرشتگان به صف میروزی که «

وُح إَِ�ْهِ ﴿  .]٤[المعارج:  ﴾َ�ْعُرُج الَْمَ��َِكُة َوالرُّ

 ».روند ی او باال میوسه فرشتگان و روح ب«

نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو َوالَْمَ��َِكةُ ﴿
َ
� ُ  .]١٨[آل عمران:  ﴾َشِهَد ا�َّ

نظام  یکوسته و یواحد بھم پ یکبه گونه  یبا نشان دادن جھان ھست(خداوند «
در (ه او کن یو ا ،ستیجز او ن یه معبودکن یدھد ا یم یگواھ )عمالً  ،گانه و ناگسستهی
به  یکھر (و فرشتگان و صاحبان دانش  ،ندک یم یدادگر )دگان خودیآفر یارھاک

 . »دھند یم یگواھ )ن بارهیدر ا یا گونه

 ھای آسمانی:  کتاب

وَ� إِنَّ َهَذا لَِ� ﴿
ُ
ُحِف اْ�  .]١٩-١٨[األعلی:  ﴾١٩ُصُحِف إِبَْراهِيَم َوُموَ�  ١٨الصُّ

 ».ھای ابراھیم و موسی صحیفه است،ھای گذشته  در صحیفه این قطعاً «

ْ�ِيَل ﴿ نَْزَل ا�َّْوَراةَ َواْ�ِ
َ
 .]٣[آل عمران:  ﴾٣َو�

 ».و تورات و انجیل را فرو فرستاد«

 .]٥٥[اإلسراء:  ﴾٥٥َوآتَيَْنا َداُووَد َزُ�وًرا﴿

 ».به داود زبور را دادیم«

ِ َوَمَ��َِكتِهِ َوُ�ُتبِهِ َورُُسلِهِ ﴿  .]٢٨٥[البقرة:  ﴾ُ�ٌّ آَمَن بِا�َّ
 ».ھا و فرستادگانش ایمان آوردند ھمگی به خدا و فرشتگان و کتاب«

 قضا و قدر:

ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدرٍ ﴿  .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ْ

 ».چیز را به اندازه آفریدیمما ھر «
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ِ قََدًرا َمْقُدوًرا﴿ ْمُر ا�َّ
َ
 .]٣٨[األحزاب:  ﴾٣٨َوَ�َن أ

 ». ار خداوند به اندازه [و] مقرر استکو «

َرهُ َ�ْقِديًرا﴿ ٍء َ�َقدَّ  .]٢[الفرقان:  ﴾٢وََخلََق ُ�َّ َ�ْ

 ».ه استگیری کرد و ھر چیزی را آفریده و بدان گونه که در خور آن بوده اندازه«

َر َ�َهَدى﴿ ِي قَدَّ  .]٣[األعلی:  ﴾٣َوا�َّ

 ».ردکت یرد پس ھداکر یه تقدکو آن«

قَْواَ�َها﴿
َ
َر �ِيَها أ  .]١٠[فصلت:  ﴾َوَ�اَرَك �ِيَها َوقَدَّ

 ».مقّدر فرمودآن را  یید و مواّد غذایاتی در آن آفرکو بر«

 حفظ قرآن: 

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩َ�ُ َ�َافُِظونَ إِنَّا َ�ُْن نَزَّ

 ».را فرو فرستادیم و ھر آئینه نگھدار آن خواھیم بود  ھمانا ما قرآن«

وِ�َ إَِ�َْك ِمْن كَِتاِب َرّ�َِك ﴿
ُ
َل لَِ�َِماتِهِ  َواتُْل َما أ  .]٢٧[الکهف:  ﴾َ� ُمبَّدِ

تغییر و آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان کلمات او را «
 ».ای نیست دھنده

 گذاری:  قرآن مصدر ھدایت و قانون

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿
 ».این کتاب ھیچ تردیدی در آن نیست، راھنمای پرھیزکاران است«

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس �ِ ﴿
َ
 .]٢١٣[البقرة: ﴾يَما اْختَلَُفوا �ِيهِ َو�

کتاب را به حق نازل کرد تا در آنچه که در آن اختالف دارند بین ھا  آن و ھمراه«
 ».مردم، داوری کنند

 .]٥٠[سبأ:  ﴾�ِن اْهَتَديُْت فَبَِما يُوِ� إَِ�َّ َرّ�ِ ﴿
وحی واسطه آنچه از سوی پروردگارم به سوی من ه و اگر ھدایت یابم پس ب«

 ».شود، است می
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 نبوی منبع دیگر تشریع:  تسن

 .]٧[الحشر:  ﴾َوَما آتَاُ�ُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهاُ�ْم َ�نُْه فَا�َْتُهوا﴿

 بگیرید و ھر آنچه که شما را از آنآن را  ھر آنچه را که پیامبر برایتان آورده، پس«
 ».کرده، خودداری کنید منع

َ َمْن يُِطِع ﴿ َطاَع ا�َّ
َ
 .]٨٠[النساء:  ﴾الرَُّسوَل َ�َقْد أ

 ».کسی که اطاعت پیامبر را بکند پس قطعًا خدا را اطاعت کرده است«

 .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِْن ُهَو إِ�َّ وَْ�ٌ يُوَ�  ٣َوَما َ�نِْطُق َعِن الَْهَوى﴿

شود،  که وحی میای  گوید و این سخن به جز وحی از سر ھوی سخن نمی«
 .»نیست

 پیروی از مھاجرین و انصار و وجوب محبت و عدالتشان:

﴿ ُ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ 

کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی و پیشگامان نخستین از مھاجران و انصار و «
 ».نیز از خدا خشنودندھا  آن کردند، خدا از ایشان خشنود و

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ». د آورده شده استیه برای مردم پدکد ین اّمتی ھستیشما بھتر«

ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا ﴿ ولَ�َِك ُهُم َوا�َّ
ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ

ا  .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ

و کسانی که ایمان آوردند و ھجرت کردند و در راه خدا جھاد کردند، و کسانی که «
مغفرت و رزقی شایسته ھا  آن مؤمنان برحقند، برایھا  آن پناه داده و یاری کردند،

 ».است

َجَرةِ ﴿ ُ َعِن الُْمْؤمِنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت الشَّ  .]١٨[الفتح:  ﴾لََقْد رَِ�َ ا�َّ

 ».راستی خداوند راضی شد از مؤمنانی که زیر آن درخت با تو بیعت کردنده ب«
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مهمترین اصول عملی و عبادی آنچه گذشت مهمترین اصول اعتقادی ما بود و اینک 
 ما

 نماز: 

َ�ةَ ﴿  .]٣[البقرة:  ﴾َوُ�قِيُموَن الصَّ

 ».دارند پا میه نماز را ب«

َ�ةَ ﴿ قِِم الصَّ
َ
 .]٧٨[اإلسراء:  ﴾أ

 ».پا داره نماز را ب«

 زکات:

َ�ةَ ﴿  .]١١٠[البقرة:  ﴾َوآتُوا الزَّ

 ».بپردازیدو زکات را «

َ�ةَ ﴿ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِ� اْ� ِيَن إِْن َمكَّ  .]٤١[الحج:  ﴾ا�َّ

را  زکات ودارند  پا میه توانایی دادیم نماز را بھا  آن زمین به درکسانی که اگر «
 ».دھند می

 روزه:

ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْ�ُم الّصِ ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
 .]١٨٣[البقرة:  ﴾َيامُ يَا �

 ».فرض گردید روزه بر شماای کسانی که ایمان آوردید، «

َياِم الرَّفَُث إَِ� �َِسا�ُِ�مْ ﴿ ِحلَّ لَُ�ْم َ�ْلََة الّصِ
ُ
 .]١٨٧[البقرة:  ﴾أ

 ».ده استیحالل گرد یدار با ھمسرانتان در شب روزه یکیزش و نزدیآم«

ُ�وا َح�َّ ﴿ ْسَودِ مَِن الَْفْجرِ َوُ�ُوا َواْ�َ
َ
�َْيُض ِمَن اْ�َيِْط اْ�

َ
َ لَُ�ُم اْ�َيُْط اْ� ُ�مَّ  يَتََب�َّ

َياَم إَِ� اللَّيْلِ  وا الّصِ تِمُّ
َ
 .]١٨٧[البقرة:  ﴾أ

تان از ھم یبرا )شب(اه یه رشته بامداد از رشته سکد تا آن گاه یاشامید و بیو بخور«
 .»دیادامه دھسپس روزه را تا شب  .ار گرددکجدا و آش

ْن تَُصوُموا َخْ�ٌ لَُ�مْ ﴿
َ
 .]١٨٤[البقرة:  ﴾َوأ

 ».اگر روزه بگیرید برای شما بھتر است«



 ١٢٩  فصل دوم: قواعد و مقدمات اساسی

 حج:

ِ َ�َ ا�َّاِس ِحجُّ اْ�َيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِ�ْهِ َسبِيً� ﴿ َ َغِ�ٌّ َعِن  َوِ�َّ َوَمْن َ�َفَر فَإِنَّ ا�َّ
 .]٩٧[آل عمران:  ﴾٩٧الَْعالَِم�َ 

سوی آن راه ه مردم است، کسی که بتواند ب ی برای خدا حج آن خانه بر عھده و«
 ».نیاز است یابد. و ھر که کفر ورزد یقینًا خداوند از جھانیان بی

﴿ ِ وا اْ�َجَّ َوالُْعْمَرةَ ِ�َّ تِمُّ
َ
 .]١٩٦[البقرة:  ﴾َوأ

 .»خدا انجام دھیدو حج و عمره را برای «

ّذِْن ِ� ا�َّاِس ﴿
َ
 .]٢٧[الحج:  ﴾بِاْ�َجِّ َوأ

 ».و در میان مردم برای حج بانگ برآور«

وََّف بِِهَما﴿ ْن َ�طَّ
َ
وِ اْ�َتَمَر فََ� ُجَناَح َعلَيْهِ أ

َ
 .]١٥٨[البقرة:  ﴾َ�َمْن َحجَّ اْ�َيَْت أ

پس ھر که خانه (خدا) را حج کند یا عمره گذارد، بر او گناھی نیست که میان آن «
 .»دو سعی به جای آورد

 جھاد: 

﴿ ِ �ُْفِسُ�ْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ْمَوالُِ�ْم َو�

َ
 .]٤١[التوبة:  ﴾وََجاهُِدوا بِأ

 ».یتان در راه خداھا جان یتان وھا مالو جھاد کنید با «

نَّ لَُهُم اْ�َنَّةَ ﴿
َ
ْمَوالَُهْم بِأ

َ
�ُْفَسُهْم َوأ

َ
َ اْشَ�َى ِمَن الُْمْؤمِنَِ� � َسبِيِل  ُ�َقاتِلُوَن ِ�  إِنَّ ا�َّ

ِ َ�َيْقُتلُوَن َوُ�ْقَتلُونَ   .]١١١[التوبة:  ﴾ا�َّ

بھشت برای   هک نیرا به [بھای] ا یشان ھا مالدر حقیقت خداوند از مؤمنان جان و «
 ».شوند کشند و کشته می جنگند، می آنان باشد، خریده است، که در راه خدا می

َ� ُ�َقاتِلُوَن قَوًْما نََ�ُثوا ﴿
َ
ْ�َماَ�ُهمْ �

َ
 .]١٣[التوبة:  ﴾�

 ».جنگید چرا با گروھی که سوگندھای خود را شکستند، نمی«

ارِ ﴿ ِيَن يَلُونَُ�ْم مَِن الُْكفَّ  .]١٢٣[التوبة:  ﴾قَاتِلُوا ا�َّ

 ».د!ینک کارزارترند، یکه به شما نزدکافرانی کبا «

 تحکیم شریعت: 
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ِيَن َ� َ�ْعلَُمونَ ُ�مَّ َجَعلَْناَك َ�َ َ�ِ�َعٍة ِمَن ﴿ ْهَواَء ا�َّ
َ
ْمرِ فَاتَّبِْعَها َوَ� تَتَّبِْع أ

َ
 ﴾١٨اْ�

 .]١٨[الجاثیة: 

 از آن پیروی کن واز آئینی از امر خدا نھادیم پس  ی سپس تو را در طریقه«
 ».دانند، پیروی مکن ھای کسانی که نمی ھوس

نَْزْ�َا إَِ�َْك الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ِ�َ ﴿
َ
ُ إِنَّا � َراَك ا�َّ

َ
 .]١٠٥[النساء:  ﴾ْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس بَِما أ

داوری آموخته ما این را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به آنچه خدا به تو «
 ».کنی

ْن َ�ْفتُِنوكَ ﴿
َ
ْهَواَءُهْم َواْحَذرُْهْم أ

َ
ُ َوَ� تَتَّبِْع أ نَْزَل ا�َّ

َ
ِن اْحُ�ْم بَيَْنُهْم بَِما �

َ
َ�ْن  َوأ

ُ إَِ�َْك  نَْزَل ا�َّ
َ
 .]٤٩[المائدة:  ﴾َ�ْعِض َما �

ن و از کم کرده است حکان آنان به آنچه خداوند نازل یه در مک]  میو [فرمان داد«
ه مبادا تو را از برخی از کن و از آنان بر حذر باش کروی می] آنان پ ھای [نفسانی خواسته

 ».ش دھندی] گرا باطلرده است [به کآنچه خداوند به تو نازل 

 تحریم قتل: 

ُ إِ�َّ بِاْ�َقِّ ﴿  .]٣٣[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ْقُتلُوا ا�َّْفَس الَِّ� َحرََّم ا�َّ

 ».حرام کرده مگر به حقآن را  و مکشید نفسی که خدا«

�ََّما َ�َتَل ا�َّ ﴿
َ
رِْض فََك�

َ
ْو فََساٍد ِ� اْ�

َ
[المائدة:  ﴾اَس َ�ِيًعاَمْن َ�َتَل َ�ْفًسا بَِغْ�ِ َ�ْفٍس أ

٣٢[. 

غیر فسادی در زمین بکشد، ه کسی که نفسی را به غیر نفسی (بدون قصاص) یا ب«
 ».مردم را کشته است ی پس گویا که ھمه

 تحریم زنا:

 .]٣٢[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ْقَرُ�وا الّزِنَا﴿

 ».نزدیک نشوید ابه زن«

ثَاًماَوَمْن َ�ْفَعْل ذَلَِك  َوَ� يَْزنُونَ ﴿
َ
 ﴾يَُضاَ�ْف َ�ُ الَْعَذاُب يَوَْم الْقَِياَمةِ  ٦٨يَلَْق �

 .]٦٩-٦٨[الفرقان: 

را انجام دھد سزایش را دریافت خواھد کرد، برای ھا  این کنند، ھر کس و زنا نمی«
 ».شود در روز قیامت عذاب دو چندان می او
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 تحریم ربا:

َم الّرِ�َا﴿ ُ اْ�َيَْع وََحرَّ َحلَّ ا�َّ
َ
 .]٢٧٥[البقرة:  ﴾َوأ

 ».را حرام کرده است ربا(خرید و فروش) را حالل و  ی و خدا معامله«

َ َوَذُروا َما بَِ�َ مَِن الّرِ�َا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ ﴿ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
فَإِْن لَْم  ٢٧٨يَا �

 ِ َذنُوا ِ�َرٍْب مَِن ا�َّ
ْ
 .]٢٧٩-٢٧٨[البقرة:  ﴾َورَُسوِ�ِ َ�ْفَعلُوا فَأ

ای مؤمنان! از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید آنچه را از ربا باقی مانده است، «
 ».اید وی برخاسته ی جنگ با خدا و فرستاده به واگذارید، اگر چنین نکردید، بدانید که

 تحریم دزدی: 

يِْدَ�ُهَما﴿
َ
ارِقَُة فَاْ�َطُعوا � ارُِق َوالسَّ  .]٣٨لمائدة: [ا ﴾َوالسَّ

 ».و دست زن و مرد دزد را قطع کنید«

ٌخ َ�ُ ِمْن َ�بُْل ﴿
َ
َق أ  .]٧٧[یوسف:  ﴾قَالُوا إِْن �َْ�ِْق َ�َقْد َ�َ

 ».اگر او دزدی کرده، پیش از این برادرش دزدی کرده بود«

﴿ ُ ْن َ� �
َ
َها ا�َِّ�ُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت ُ�َبايِْعَنَك َ�َ أ ُّ�

َ
ِ َشيًْئا َوَ� يَا � ْ�ِْ�َن بِا�َّ

 .]١٢[الممتحنة:  ﴾�َْ�ِْ�َن َوَ� يَْز�ِ�َ 

چون زنان با ایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا  ،ای پیامبر«
 ».شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند

 تحریم شراب و قمار:

َما اْ�َْمُر َوالَْميِْ�ُ ﴿ يَْطاِن فَاْجَتنِبُوهُ إِ�َّ ْزَ�ُم رِْجٌس ِمْن َ�َمِل الشَّ
َ
نَْصاُب َواْ�

َ
َواْ�

 .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ 

دوری ھا  آن ھا و تیرھای قرعه پلید و از عمل شیطانند پس از شراب و قمار و بت«
 ».گزینید، باشد که رستگار شوید

 لی ما بودند که نصوص واضح و روشنی برایول اعتقادی و عمصترین ا ھا مھم این
نیست و ھمچنین با روایت و استنباط ھا  آن اختالف و اجتھاد در مجالآمده و ھا  آن

 شوند.  ثابت نمی
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کند واجب است نص قرآنی  پس ھر کسی که یک اصل اعتقادی یا عملی را ثابت می
ی متشابه یا ھا آیه ازقطعی الدالله داشته باشد در غیر این صورت استنباط و برداشت 

تواند  می عاجز نیست. (یعنی ھر کسھا  ی آن مطابقت با روایات ضعیف، کسی از عھده
ی متشابه و با استناد به روایات ضعیف اصول اعتقاد خود را به ھا آیه با استنباط از

ی منحرف گفتیم و بلکه یھود و نصاری و ھا فرقه اثبات برساند). چنانچه در مورد
 کنند.  استناد میھا  این به مانند –که خواھد آمد  انچن –مجوس 

 اند آیات اصول دین صریح و محکم ی . همه٢١
اگر اصول و مبادی دین را بررسی و استقراء نمایی، ھمه را در یک امری تخلف 

یابی؛ آن امر مشترک ھمانا تنھا استناد کردن به نصوص صریح و  ناپذیر، مشترک می
باشد. و این بدین خاطر است که در اساس دین چیز مشتبه یا مشکوکی  محکم قرآن می

 نبخشد. نباشد که به پیروان خود اطمینان و یقین 
پس ھر کس اصلی را به دین اضافه کرد و مردم را مجبور به ایمان بدان کرد، باید 

که  ی استکسان ی آن اصل را با نص قاطع قرآنی ثابت کند در غیر این صورت از زمره
(نادرست) به دنبال متشابھات  لیو تأو یزیانگ فتنه یبرا ، واست یکژ یشانھا دل در
  .افتند یم

 اند برای حفظ دین و دنیا ضروری . اصول دین٢٢

 را تشریع کرده و ایمان بهھا  آن خداوند متعال – یخواه اعتقادی یا عمل –این اصول 
در حیات دینی و دنیوی انسان دارند،  بزرگیاثر ھا  این زیرا ،را واجب فرموده استھا  آن

تالل دین و سبب اخھا  آن گیرد و عدم وجود شکل میھا  ی آن و مصالح ضروری بر پایه
شود. لذا ایمان به الوھیت خدا و وحدانیت او، اولین اصل دین است  آشفتگی زندگی می

 که بدون آن، دین ھیچ معنا و مفھومی ندارد. 
زیرا رسول  وجود پیامبر نیز برای شناخت شریعت و عمل به آن، ضروری است،

است  یضروری انتقال دین از جانب خدا به مردم است و او پیشوای معصوم ی وسیله
 باشد.  یکه پیروی و متابعت از او الزم م

نخواھد بود و اغلب  -جز اندکی -باشد عمل صالح ناما روز قیامت؛ اگر ایمان بدان 
 سبب ترس از حساب و طمع در ثواب است.ه بینیم ب آنچه از اعمال که در آن خیر می
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ا نبی یا حساب در آن نباشد، تا عظمت این اصول و سطح یکه اله  کن ی را تصوردین
 نیاز به آن برایت روشن شود!! 

طور ھستند و دارای مصالحی  ارکان عملی اسالم مانند نماز و زکات و جھاد ھمین
 به انجام ألوجود ندارد به ھمین خاطر خداوندھا  آن نیازی از ھستند که امکان بی

 کند.  ر داده و منکرش را کافر و خارج از اسالم معرفی میدستوھا  آن
ا، دزدی، شراب و ربا نیز نز ھا) مانند: قتل، کننده اصول منکرات و موبقات (ھالک

باعث انھدام دین و ھا  آن کرد، حاللیت را حرام نمیھا  آن اند. و اگر خداوندھمین گونه
 شد.  دنیا می

نبودند،  سالم از احتمالنی روشن و صریح و و چنانچه این نصوص مؤید به نص قرآ
حالی در دین و  کردند و در نتیجه فساد و پریشان مردم در نفی و اثبات آن اختالف می

 آمد.  دنیا پدید می
بدین ترتیب، ھر امری که اختالف در آن منجر به اختالل و فساد شود، ذکرش در 

است. حتی اگر امر دنیایی ساده  صورت بیان شافی مانع از اختالف شدهه قرآن رفته و ب
آمده است، زیرا  قرآنمین خاطر مسایل ارث به طور مفصل و روشن در ھ باشد. به

شود که منجر به ھالکت خانوار و  اختالف در این گونه مسایل باعث ایجاد بالھایی می
 شود.  ھا و از ھم پاشیدگی جامعه می ھا و پیمان قطع رشته

وجود ه خاطر آزمایش و ابتالء به ین صرفًا بداصول و این بیانگر این است که 
ای که بسیاری از مصالح  رسانند، بھره و بلکه ضرورتًا به مردم نفع و بھره می ،اند نیامده

 مسلمین در آن است. 
و این از یک طرف مستلزم قطعیت دلیل مثبت برای اصول است و از دیگر طرف 

دیگر (غیر اصول) باعث ایجاد منفعت  که از راھی باشد میبطالن ھر اصلی مستلزم 
 .شود

 کنند ها به قرآن استدالل می ادیان و فرقه ی . همه٢٣
 فرماید: خداوند می

 .]٢٦[البقرة:  ﴾٢٦َوَما يُِضلُّ بِهِ إِ�َّ الَْفاِسقِ�َ  يُِضلُّ بِهِ َكثًِ�ا َوَ�ْهِدي بِهِ َكثًِ�ا﴿

کند و گمراه  بیساری را ھدایت میکند و  می آن بسیاری را گمراه ی وسیلهه ب«
 ».کند با آن جز فاسقان را نمی
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 فرماید:  یا می

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿

 ».این کتابی است که ھیچ گمانی در آن نیست و راھنمای پرھیزگاران است«
  گاه که گیرد، آن فاسقان قرار میلذا ھمین قرآن به عنوان مصدری برای گمراھی 

اندازند، و  ھالکت می  و با دنبال کردن متشابھات خود را به  ترک کردهآن را  محکمات
ھدایتی است برای پرھیزگارانی که به محکمات آن عمل و به  ی مصدر و سرچشمه

 آورند. متشابه آن ایمان می
 فرماید:  خداوند می

﴿ 
َ
لَْت آيَاتُهُ َولَْو َجَعلَْناهُ قُْرآنًا أ ْعَجِ�ٌّ وََعَرِ�ٌّ  ْعَجِميًّا لََقالُوا لَْوَ� فُّصِ

َ
أ
َ
ِيَن  أ قُْل ُهَو لِ�َّ

ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن ِ� آذَانِِهْم َوقٌْر وَُهَو َعلَيِْهْم َ�ً�  آَمُنوا ُهًدى وَِشَفاءٌ  ولَ�َِك ُ�َناَدْوَن  َوا�َّ
ُ
أ

 .]٤٤[فصلت:  ﴾٤٤ِمْن َمَ�ٍن بَعِيدٍ 

اگر  :گفتند یحتمًا م ،میفرستاد یفرو م یجز زبان عرب یه قرآن را به زبانک چنان«
آن را  ن صورت مایدر ا ؟شد یچه م(د یگرد ین مییح و تبیتوض )یبه عرب(ات آن یآ

 :بگو ؟یعرب )غمبریپ(و  یر عربیغ )تابک(ا یآ ):گفتند یو م .میردک یا فھم میروشن و گو
و  یگمراھ یھا راه شان را ازیا( .است یو بھبود یه راھنمائیمؤمنان ما یقرآن برا
 یو اّما برا )بخشد یو گمان نجات م کش یھا یماریو از ب ،رھاند یم یسرگشتگ

ند یسانکآنان  )انگار( .آنان است )چشمان( یورکشان و یا یھا گوش یرک ،رمؤمنانیغ
گر را یمناد ،ه با وجود چشم باز و گوش بازکن است یا(شوند  یه از دور صدا زده مک

 ».)شنوند یه معلوم و مفھوم باشد نمکرا  یو ندائ ،ننندیب ید نمیه باکچنان 
اما: صرف احتجاج به  کنند. ق وادیان به قرآن استناد میرَ فِ  ی هبر ھمین اساس، ھم

تا زمانی که احتجاج به محکمات نباشد نه  ؛قرآن دلیل بر حق و ھدایت بودن نیست
 متشابھات. 

د، چنانچه وفد نکن نصاری برای صحت دین خود به قرآن استدالل میحتی یھود و 
آمده بودند، بر صحت تثلیث به این  ج ان که نزد پیامبرنجرھای  (نمایندگان) مسیحی

نا) و (نحن). گفتند: إ(قضینا) و (أمرنا) و ( :ھای خداوند متعال احتجاج کردند گفته
ه الفاظ پیروی کردند؛ زیرا که تعبیر با متکلم در این آیات جمع است نه یکی، و از تشاب

ضمیر جمع، احتمال دارد متکلم جمع باشد یا مفرد. در صورتی که متکلم مفرد باشد، 



 ١٣٥  فصل دوم: قواعد و مقدمات اساسی

محکم را ترک  ی ضمیر جمع برای تعظیم و تمجید است. در حقیقت ایشان این آیه
 ده بودند که:رک

 .]١٦٣[البقرة:  ﴾�لَُهُ�ْم إَِ�ٌ َواِحدٌ ﴿

 ».خدای یگانه استو معبود شما «
 را نازل فرمود: ناآل عمر ی سوره ٧ ی آیهھا  ی آن لذا خداوند در باره

َخُر ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن  ُمتََشابَِهاٌت  ا ا�َّ مَّ
َ
َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء فَأ

وِ�لِهِ 
ْ
 ١.]٧[آل عمران:  ﴾تَأ

 کنند: از جمله آیاتی که یھود و نصاری بدان احتجاج می

ِيَن َ�َفُروا وََجاِعُل ﴿ ُ يَا ِعيَ� إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمَطّهُِرَك مَِن ا�َّ إِذْ قَاَل ا�َّ
ِيَن َ�َفُروا إَِ� يَوِْم الْقَِياَمةِ  َبُعوَك فَْوَق ا�َّ ِيَن ا�َّ  .]٥٥[آل عمران:  ﴾ا�َّ

 باشند و جزء یھستند مافوق کافران م ÷گویند: مسیحیان که پیروان عیسی می
 نیستند.ھا  آن

ِ آنَاَء اللَّيْلِ ﴿ ٌة قَا�َِمٌة َ�تْلُوَن آيَاِت ا�َّ مَّ
ُ
ْهِل الِْكَتاِب أ

َ
يُْؤِمُنوَن  ١١٣َوُهْم �َْسُجُدونَ  ِمْن أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َو�َُسارُِعوَن ِ� اْ�َْ�َاِت 
ْ
ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوَ�أ بِا�َّ
اِ�ِ�َ  ولَ�َِك ِمَن الصَّ

ُ
ُ َعلِيمٌ  َوَما َ�ْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن يُْ�َفُروهُ  ١١٤َوأ  ﴾١١٥بِالُْمتَّقِ�َ  َوا�َّ

 .]١١٥-١١٣[آل عمران: 

ھائی  و بر حق) پابرجایند و در بخشاند  (به دادگری برخاسته از اھل کتابگروھی «
به خدا و روز قیامت  خوانند. می آیات خدا را –اند  در حالی که به نماز ایستاده –از شب 

دارند و در کارھای  دھند و از کار ناپسند باز می ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان می
 ی گانند و ھر کار نیکی انجام دھند ھرگز درباره کنند و آنان از شایسته نیک شتاب می

گاه گان  آن ناسپاسی نبینند و خداوند به تقوی پیشه  ».استآ
  .صالحان ھستیم نه کافران ی از زمره –نصاری  گفتند: ما ـ یھود و

                                           
 است.  شده  قبال ترجمه -١
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  هک نیو اھا  آن کند و به مدح ظاھر آیات ھم داللت بر اعتراف به دینشان می
اعمالشان بدون شرط دخول به اسالم، نزد خداوند پذیرفته است. بدون شک این معنی 

نبوت است که ایمان به  یشود اما در تعارض با آیات محکم بر آیات قبلی حمل می
باطل است و پیروی از آن و  چنین امری ،بنابراینرا شرط قرار داده است.  ج محمد

 ترک محکم صحیح نیست. 

 های منحرف است تر از دالیل فرقه . دالیل اهل کتاب قوی٢٤
ھا  که یھود و نصاری بدان یا اگر در دالیل قرآنی  هک نیانگیز ا از امور شگفت

 با دالیلھا  آن یابی که در مقایسه داللت دالیل میتأمل کنی در  ،کنند استدالل می
 ی اند، از ھمه خارج شده ج و از سنت پیامبر تهفاز راه راست دوری گریی که ھا فرقه
 تراست.  ، قویھا فرقه این

 شود:  از دو جھت روشن می ھا فرقه و بنابر این، بطالن اصول این
گمراه) در احتجاج به ی ھا فرقه تشابه روش ھردو گروه (یعنی اھل کتاب و )١

 اند.  رو متشابھات شده آیات؛ زیرا ھر دو محکم را رھا کرده و دنباله
 . ھا فرقه دیگر ی گروه اول (یھود و نصاری) بر ادله ی برتری ادله )٢

شود که با ھمچون دالیل نیز دین  ریزی می پس چگونه دین مؤمنان با دالیلی پایه
 . )١(گردد؟!! بیان دلیل این قاعده در جای خودش ذکر خواھد شد  کفار صحیح می

 یقواعد و مبانی اساس ی خالصه
 ان شده است.ییقین بن ی ه بر پایهکاسالم دینی است  )١
 اند.  اصول دین و مبانی آن، یقین و قطعی )٢
 شود.  استدالل به آن باطل می راه یابد، اندلیل اصولی اگر ظن و گمان بد )٣
 ل ظنی در فروعات است نه اصول. یمیدان کار دال )٤
 اصول حق، یقینی و قطعی ھستند.  )٥
 اند.  اصول باطل، ظنی و احتمالی )٦
 ھر اصلی که دلیل آن ظنی باشد، اصل نیست.  )٧

                                           
تر از دالیل یھود و نصاری  ضعیف  دالیل امامیه«ای در فصل (امامت) موضوع  بنگر به ضمیمه -١

 ». شدبا می
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 گذاری اصول است نه فروع.  قرآن پایه ی هوظیف )٨
متشابھی که متعلق به اصول باشد، ضرورتًا باید یک مرجع از محکمات  ی ھر آیه )٩

 داشته باشد، در غیر آن صورت تعلق آن به اصول، باطل است. 
متشابه باشد،  ی از محکم، متکی به یک آیه یھر اصلی که بدون داشتن مرجع )١٠

 اصل نیست. 
 تمامی اصول دین، نص صریح و قاطع و محکم آمده است. ی هدر قرآن دربار )١١
 اصول دین را با نصوص قطعی و محکم در بر گرفته است.  ی قرآن ھمه )١٢
 قرآن یگانه مرجع در بنیان گذاری اصول است.  )١٣
نیاز از شرح، تفصیل، تفسیر، تأویل، روایت،  قرآنی که بی ی نص قطعی الدالله )١٤

رجع ما در اصول قرار مبه عنوان حدیث و ھر نوع دخالت بشری است، 
 رد. یگ یم

 مرجعیت ما در اصول، قرآنی و الھی است، نه علمایی و بشری.  )١٥
 قرآن ھم از لحاظ لفظ و ھم از لحاظ معنا محفوظ است، نه فقط از لحاظ لفظ.  )١٦
 در اصول، تقلید و اجتھادی وجود ندارد.  )١٧
عنوان اصل   م، بهھر اصلی که با شرح ثابت شود نه با نص قرآنی قاطع و محک )١٨

 شود.  نمی  خوانده
 وجود آوردن اصول. ه سنت، تأکید اصول قرآنی و توضیح آن است نه ب ی وظیفه )١٩
ھر اصلی که با سنت یا روایت، صرف نظر از نص محکم قرآنی ثابت شود، اصل  )٢٠

 نیست. 
محسوب  اصلنص قرآنی،  نه باتأویل ثابت شود  و ھر اصلی که با تفسیر )٢١

 گردد.  نمی
 ریزی کند.  تواند اصول دین را پایه عقل به تنھایی و بدون نص محکم قرآنی نمی )٢٢
 نص محکم، اصل نیست.  نه باھر اصلی که با عقل ثابت شود  )٢٣
 ترین دالیل عقلی و نقلی را در خود جای داده است.  قرآن اساسی )٢٤
 اصول ندارد.  ی مجتھد، در میدان فروعات است و ارتباط به دایره ی وظیفه )٢٥
 ل حق نص ھستند نه استنباط. اصو )٢٦
 اصول باطل استنباطی ھستند نه نصی.   )٢٧
 اصل نیست.  ،ھر اصلی که با استنباط ثابت شود  )٢٨
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منحرف در اثبات اصول ی ھا ی فرقه استنباط تنھا وسیله و مرز مشترک ھمه  )٢٩
 است. 

نص محکم قرآنی ثابت  نه باای که مبادی و اصول دینش با استنباط  ھر فرقه  )٣٠
 ی گمراه و منحرف است.  هشود، فرق

اثبات اصول با استنباط و بدون نص صریح، عالمت آشکار و دلیل یقینی بر   )٣١
 گمراھی است. 

 اصول ما نصی است نه استنباطی.  )٣٢
 اصول، برای حفظ دین و محقق شدن مصالح دینی و دنیوی ضروری ھستند.  )٣٣
اصل  ھای دینی یا دنیوی معتبر بر آن متوقف نباشد، ھر اصلی که مصلحت )٣٤

 نیست. 
بر نصوص قطعی و محکم ھا  آن ای ھستند که اصول دین طائفه ناجیه: طائفه )٣٥

توسط نصوص صریح قرآنی ثابت   بر اصول دینی که  استوار است، و ھرگز عالوه
 گیرند. اند، برای خود اصلی اضافی را در نظر نمی شده

 که –لشان اصو  که ی منحرف عبارت است از اینھا ی فرقه کلی برای ھمه یاصل )٣٦
م قرآنی استوار کبر نصوص قطعی و مح –سازد  ناجیه جدا می ی را از فرقهھا  آن

 نیست. 
 ی قرآن استدالل نمایند. وسیله  توانند به ھا و ادیان مختلف می ی دیدگاه ھمه )٣٧
شخص استناد کننده یا  تاستدالل به آیات مطلق قرآن دلیل بر صحت حج )٣٨

 مذھب او نیست. 
استناد کننده و  تو قاطع قرآنی دلیل صحت حج احتجاج به نص محکم )٣٩

 باشد.  یمذھب او م
ھای قرآنی که اھل کتاب (بخاطر صحت عقایدشان بدان استدالل  حجت )٤٠

 اصولشان است. یھای طوائف گمراه برا تر از حجت اند) به مراتب قوی نموده

 ریزی اصول دین روش قرآنی در پایه ی خالصه
که با نص قطعی و محکم قرآنی ثابت شده باشد و اصل شرعی معتبر: آن اصلی است 

ھر شرح و توضیح و برداشت و تفسیر و تأویل و روایت و حدیث و ھر گونه  از نیاز بی
 دخالت بشری باشد. در غیر این صورت باطل و گمراھی است.



 

 

 

 :سومباب 
اصول از منظر منهج قرآنی  فیتعر 

 و منهج امامی 





 

 

 

 :فصل اول
 اصول دین و اثبات آن  ی روش قرآن در عرضه

شود که خداوند متعال در کتابش اصول دین را  مشخص می قرآنالی بررسی  از البه
ھا  آن با نصوص صریح و قطعی ثابت کرده است. نصوصی که احتیاج به تفسیر ندارند تا

رأی و یا  را تقویت کند وھا  آن که نداردروایتی  احتیاج بهتوضیح دھد و ھمچنین  را
 . دریقرار گھا  آن مستندبه عنوان را تقویت کند و ھا  آن نظری که داللت

ھای اساسی و ضروری غفلت نکرده است.  ای از مسئله قرآن از ذکر ھیچ مسئله
وجود آمدن فساد در دین و دنیا، ه خاطر به بھا  آن مسایلی که تسامح و اختالف در

برگرفته است، چنانچه  ای فراگیر ھمه را بدون استثناء در شیوهه صحیح نیست. بلکه ب
 فرماید: می

﴿ َ�ْ ءٍ َونَزَّ ْ�َ ِ
 .]٨٩[النحل:  ﴾ا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ

 ».عنوان روشنگری برای ھر چیز بر تو نازل کردیمه کتاب را ب این و«
طور که  ھمان -زیرا  ا تعمیم اصول اساسی است،یبدون تردید منظور از این کلیت 

 اغلب فروعات در آن به تفصیل بیان نشده است.  -میان داشتیقبًال ب
قسمی داخل در باب ایمان و  :شوند این مسایل اساسی به دو قسم، تقسیم می

باشد، و ھمین اقتضا  یباب اعمال و شریعت م در و قسم دیگر داخل استعقیده 
کافی توضیح  ی ھای روش قرآن در این دو قسم را به اندازه بحث ی کند که ھمه می

 ھم: د

 روش قرآن در اثبات اصول عقیده: بحث اولم
 توانیم شود، شش تا ھستند که می تشکیل میھا  آن ارکان ایمان که اسالم پیرامون

اساسی این ارکان ھستند: وحدانیت  ی را در سه رکن جمع کنیم که اصل و مایهھا  آن
و روز رستاخیز. چرا که قضا و قدر در باب ایمان به خداوند  ج خداوند، پیامبری محمد

 . قرار دارندنبوت  زیرو مالئکه در  ھای آسمانی ابداخل است و ایمان به کت
فکری اسالم و دشمنانش بوده است و دعوت  ی گانه محور مبارزه این اصول سه

صًا آیات مکی نیز بر مبنای آن شکل گرفته و ھمچنین آیات قرآن کریم خصو ج پیامبر
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سؤال اینجاست که چگونه قرآن بر صحت این اصول، دالیل  .پیرامون این اصول ھستند
 آورد؟  قطعی را می

شود  یک بررسی کلی برای شناخت روش قرآنی در اثبات عقیده روشن می خاللاز 
  :کند گیری می ی زیر را پیھا روش که قرآن کریم

 . إخبار و اطالع:١
کند، با نصوص قطعی و با صراحت  این اصول را ذکر می ھنگامی که قرآن کریم

رسول خداست  ج دھد که جز الله معبود برحقی نیست، محمد خبر میھا  ی آن درباره
اصول نیز  ی یی وجود ندارد. بقیه و قیامت حتمی است و در آمدن آن شک و شبھه

 طورند.  ھمین
ن. ب) نھی از کفران (صرف : الف) امر به ایماشوند می دسته تقسیمخبردادن به دو 

 امر و نھی). ی نظر از صیغه

 . اثبات: ٢
کند بلکه اضافه بر  قرآن تنھا به گفتن حقیقت و صرف خبر دادن از آن، اکتفا نمی

د. لذا نصوصی که در این باب (اصول ینما دالیل عقلی را بر صحت خبر، اقامه می آن،
ھا، با دلیل  بر صدق آن ألبلکه خداوند ،اند تنھا خبر دادن نیستند گانه) وارد آمده سه

 عقلی استدالل کرده است.

 . تکرار: ٣
  به  شوند تا آنجا که ذکر می  شوند و پیوسته آیات در بین اثبات و اخبار تکرار می

کند یا به  یه اکتفا نمیآگزاری اصول به یک یا دو  زیرا قرآن در پایه رسد، صدھا دلیل می
ق منحرف این امر َر چنانچه در دالیل فِ  -چھارم از آنجا. ای از اینجا و یک  نصف آیه

کنند،  را که ھمگی یک ھدف واحد را پیگیری می   . بلکه قرآن صدھا آیه-مشھود است
گذاری اصل اعتقادی و  ھمانا پایه ،به طور عمومی بیان کرده است و آن ھدف واحد

 اثبات صریح آن است. 

 قطع و وضوح:  -٤
تأویل و تبدیل آن به معنای دیگری که الدالله ھستند طوری آیات اصول دین قطعی 

خاطر ه ب  هک نیدلیل وضوح الفاظ و صراحتشان است، دوم اه ممکن نیست. و این ب
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ھا  آن امکان تأویل ،با ھم در ادای معنی یا اصل مقصودھا  آن کثرت آیات و ھمیاری
 نیست. 

 این چھار حقیقت ھستند ی تفصیلیه بر پایه ی ادله
خبر دادن در مورد وحدانیت الله در آیات بسیاری آمده  وحدانیت خدای متعال: -١

 ؛ از جمله:مشکل استھا  آن که شمردن

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الَْ�ُّ ﴿  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾ا�َّ

 ».پاینده ی خداست که ھیچ معبودی جز او نیست و اوست زنده«

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك ِمْن ﴿
َ
نَا فَاْ�ُبُدونِ َوَما أ

َ
نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ �

َ
 ﴾٢٥رَُسوٍل إِ�َّ نُوِ� إَِ�ْهِ �

 .]٢٥[األنبیاء: 

سوی او وحی کنیم که ھیچ به   هک نیپیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اھیچ و «
 ».معبودی جز من نیست پس مرا بپرستید

﴿ ُ نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
َ
 .]١٩د: [محم ﴾فَاْعلَْم �

 »پس بدان که معبودی جز الله نیست.«

نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ ﴿
َ
� ُ  .]١٨[آل عمران:  ﴾َشِهَد ا�َّ

 ».دھد که معبودی جز او نیست خداوند گواھی می«

َحدٌ ﴿
َ
ُ أ  .]١[اإلخالص:  ﴾١قُْل ُهَو ا�َّ

 ».بگو، خدا یکی است«
 فراوانی آمده است:ز در آیات یبه وحدانیت خدا ن و نھی از کفرِ 

يَماِن َولَِ�ْن َمْن ﴿ ْ�رِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَم�ِنٌّ بِاْ�ِ
ُ
ِ ِمْن َ�ْعِد إِيَمانِهِ إِ�َّ َمْن أ َمْن َ�َفَر بِا�َّ

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  َح بِالُْ�ْفرِ َصْدًرا َ�َعلَيِْهْم َغَضٌب مَِن ا�َّ  .]١٠٦[النحل:  ﴾١٠٦َ�َ

ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد، مگر آن کس که مجبور شده و ھر کس پس از «
اش به کفر گشاده گردد خشم خدا  و قلبش به ایمان اطمینان دارد، لیکن ھر که سینه

 ».بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواھد بود

ْ�َ  ٢٣فََحَ�َ َ�َناَدى﴿
َ
نَا َر�ُُّ�ُم اْ�

َ
ُ نَ�َ  ٢٤َ�َقاَل � َخَذهُ ا�َّ

َ
وَ� فَأ

ُ
 ﴾٢٥اَل اْ�ِخَرةِ َواْ�

 .]٢٥-٢٣[النازعات: 
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گروھی را فراھم آورد و ندا در داد و گفت: پروردگار بزرگتر شما منم و خدا او را به «
 ».کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد

اَك رَُجً� ﴿ ِي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب ُ�مَّ مِْن ُ�ْطَفٍة ُ�مَّ َسوَّ َ�َفرَْت بِا�َّ
َ
 .]٣٧: [الکهف ﴾٣٧أ

گاه تو را مردی در آورد،  ای آفرید، آن آیا به کسی که تو را از خاک، سپس از نطفه«
 ».کافر شدی؟

َ� إِنَّ َ�ًدا َ�َفُروا َر�َُّهمْ ﴿
َ
َ� ُ�ْعًدا لَِعاٍد قَوِْم ُهو�ٍ  �

َ
 .]٦٠[هود:  ﴾٦٠�

گاه باشید که عادیان به پروردگارشان کفر ورزیدند. ھان، مرگ بر عادیان « قوم آ
 ».ھود

ْ�َناقِهِمْ ﴿
َ
ْغَ�ُل ِ� أ

َ
ولَ�َِك اْ�

ُ
ْصَحاُب ا�َّارِ  َوأ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
 .]٥[الرعد:  ﴾َوأ

 زنجیر ھایشان اند و در گردن ھمان کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیده«
 ».ھاست

  از آن جمله: با دالیل عقلی در بسیاری از آیات آمده؛ اثبات این وحدانیت

َها ﴿ ُّ�
َ
ِي َخلََقُ�مْ يَا �  .]٢١[البقرة:  ﴾ا�َّاُس اْ�ُبُدوا َر�َُّ�ُم ا�َّ

 ».را بپرستید، کسی که شما را آفرید  ناای مردم، پروردگارت«

ْم ُهُم اْ�َالُِقونَ ﴿
َ
ٍء أ ْم ُخلُِقوا ِمْن َ�ْ�ِ َ�ْ

َ
 .]٣٥[الطور:  ﴾٣٥أ

 ».خودشان خالق ھستند  هک نیاند؟ یا ا آیا از ھیچ خلق شده«

ِ يَْرزُقُُ�مْ َهْل ﴿  .]٣[فاطر:  ﴾ِمْن َخالٍِق َ�ْ�ُ ا�َّ

 ».آیا آفریدگاری جز خدا وجود دارد؟«

ُ لََفَسَدتَا﴿  .]٢٢[األنبیاء:  ﴾لَْو َ�َن �ِيِهَما آلَِهٌة إِ�َّ ا�َّ

 ».شدند اگر در آن دو (آسمان و زمین) چند خدای بود، قطعًا به فساد کشیده می«
 –بدین ترتیب دو شرط دیگر نیز  .بر اثبات وحدانیت خداستاین آیات قطعی الدالله 

 شود.  متحقق می -تکراری و قطعی بودن 
 : ج نبوت محمد -٢

 از آن جمله: خبر داده شده است؛ ج شماری از نبوت محمد در آیات بی

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾ُ�َمَّ

 ».خداست ی فرستاه ج محمد«
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ٌد ﴿  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾إِ�َّ رَُسوٌل َوَما ُ�َمَّ

 ».نیست بیشای  جز فرستاده ج محمد«

 .]٣[یس:  ﴾٣إِنََّك لَِمَن الُْمرَْسلِ�َ ﴿

 ».راستی که تو از پیامبران ھستیه ب«
 از جمله: ؛از آن بر حذر داشته است و را مردود شمرده  او  همان بیعدم ا یاریات بسیآ

ِيَن ﴿ رُْض يَوَْم�ٍِذ يََودُّ ا�َّ
َ
ى بِِهُم اْ�  .]٤٢[النساء:  ﴾َ�َفُروا وََعَصُوا الرَُّسوَل لَْو �َُسوَّ

کنند ای  اند، آرزو می اند و از پیامبر نافرمانی کرده آن روز کسانی که کفر ورزیده«
 ».شدند کاش با خاک یکسان می

ا ﴿ بَْصارِهِْم لَمَّ
َ
ِيَن َ�َفُروا لَُ�ْلُِقونََك بِ� َسِمُعوا اّ�ِْكَر َو�َُقولُوَن إِنَُّه �ْن يََ�اُد ا�َّ

 .]٥١[القلم:  ﴾٥١لََمْجُنونٌ 

را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند   و آنان که کافر شدند، چون قرآن«
 ».استیوانه گفتند: او واقعًا د و می

ِي َ�َعَث ﴿ َهَذا ا�َّ
َ
وَْك إِْن َ�تَِّخُذونََك إِ�َّ ُهُزًوا أ

َ
ُ رَُسوً� �َذا َرأ  .]٤١[الفرقان:  ﴾٤١ا�َّ

آیا این ھمان کسی است که (و گویند:) و چون تو را ببینند تو را به ریشخند گیرند «
 ».خدا او را به رسالت فرستاده است

ْ�َمالَُ�مْ ﴿
َ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوَ� ُ�بِْطلُوا أ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
 ﴾٣٣يَا �

 .]٣٣د:[محم

 )یبا انجام معاص(خود را  یارھاکو  ،دینکغمبر اطاعت یمؤمنان ! از خدا و پ یا«
 ». دیباطل مگردان

  از جمله: آمده؛ ج در آیات متعددی با دالیل عقلی اثبات نبوت محمد

تُوا �ُِسوَرٍ� ِمْن ِمثْلِهِ ﴿
ْ
ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا فَ� ا نَزَّ َواْدُعوا ُشَهَداَءُ�ْم �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ  ُقوا ا�َّاَر الَِّ� َوقُوُدَها  ٢٣ِمْن ُدوِن ا�َّ فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا َولَْن َ�ْفَعلُوا فَا�َّ
ْت لِلَْ�فِرِ�نَ  ا�َّاُس َواْ�َِجاَرةُ  ِعدَّ

ُ
 .]٢٤-٢٣[البقرة:  ﴾٢٤أ

بیاورید آن را  ھمانند ای ی م شک دارید سورهمان نازل کردیی و اگر در آنچه بر بنده«
از  ،توانستید و ھرگز نخواھید توانستپس اگر ن. و گواھان خود را غیر از خدا فرا خوانید

 ».بپرھیزید آماده شده،ھا ھستند و برای کافران  مردمان و سنگ آتشی که سوختش،
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قَاوِ�لِ ﴿
َ
َل َعلَيَْنا َ�ْعَض اْ� َخْذنَا ِمنُْه بِاْ�َِم�ِ  ٤٤َولَْو َ�َقوَّ

َ
ُ�مَّ لََقَطْعَنا ِمنُْه  ٤٥َ�

 .]٤٦-٤٤[الحاقة:  ﴾٤٦الَْو�ِ�َ 

گرفتیم، سپس رگ  ھا بر ما بسته بود دست راستش را سخت می ای گفته و اگر پاره«
 ».کردیم قلبش را پاره می

 .]٩[األحقاف:  ﴾قُْل َما ُكنُْت بِْدً� ِمَن الرُُّسلِ ﴿

 ».پیامبران و نخستین فرد ایشان نیستم نوبرِ من  :بگو«

ُهْم َ�ُقولُوَن إِ�ََّما ُ�َعّلُِمُه �ََ�ٌ ﴿ َّ�
َ
ْعَجِ�ٌّ َوَهَذا  َولََقْد َ�ْعلَُم �

َ
ِي يُلِْحُدوَن إَِ�ْهِ أ لَِساُن ا�َّ

 .]١٠٣[النحل:  ﴾١٠٣لَِساٌن َعَرِ�ٌّ ُمبِ�ٌ 

دھد، در حالی  انسانی به او تعلیم میگویند: این آیات را  میھا  آن دانیم که و ما می«
است؛ ولی این زبان عربی  یدھند عجم را به او نسبت میھا  این که زبان کسی که

 ».آشکار است
دنبال ھم ه ب ج صورت قطعی الدالله بر نبوت محمده شماری ب این چنین آیات بی

که اسمش وجود پیامبری  ی آیند. لذا دو شرط دیگر یعنی تکرار و قطعیت درباره می
شود و بر جھانیان الزم است که بدون کمترین شک و  است، متحقق می ج محمد
 ای بدان ایمان داشته باشند.  شبھه

 ایمان به روز آخرت:  -٣
 ؛ از جمله:اثبات آن در آیات بسیاری آمده است

 .]٤[الفاتحة:  ﴾٤َمالِِك يَوِْم اّ�ِينِ ﴿

 ».مالک روز جزاست«

 .]٤[البقرة:  ﴾٤يُوقُِنونَ َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم ﴿

 ».و به روز آخرت یقین دارند«

فَْواًجا ١٧إِنَّ يَوَْم الَْفْصِل َ�َن ِميَقاتًا﴿
َ
تُوَن أ

ْ
ورِ َ�َت�  .]١٨-١٧[النبأ:﴾١٨يَوَْم ُ�نَْفُخ ِ� الصُّ

ده شود آن یه در صور دمکروزی * ن است یبی گمان روز داوری به ھنگامی مع«
 ».دییآ گاه گروه گروه می

ْحَياُ�مْ ﴿
َ
ْمَواتًا فَأ

َ
ِ َوُ�نُْتْم أ ُ�مَّ يُِميتُُ�ْم ُ�مَّ ُ�ْيِيُ�ْم ُ�مَّ إَِ�ْهِ  َكيَْف تَْ�ُفُروَن بِا�َّ

 .]٢٨[البقرة:  ﴾٢٨تُرَْجُعونَ 
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شوید؟! در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده  چگونه به خدا کافر می«
کند، سپس به سوی او باز  دیگر شما را زنده میمیراند و بار  کرد، سپس شما را می

 ».شوید گردانده می
  از آن جمله: ؛نھی و تحذیر از کفر به روز آخرت در آیات متعددی آمده است

﴿ َ�ِ� بُوَن �َِيوِْم اّ�ِينِ  ١٠َو�ٌْل يَوَْم�ٍِذ لِلُْمَكّذِ ِيَن يَُ�ّذِ ُب بِهِ إِ�َّ ُ�ُّ  ١١ا�َّ َوَما يَُ�ّذِ
 
َ
 .]١٢-١٠[المطففین:  ﴾١٢�ِي�ٍ ُمْعَتٍد أ

کنند، تنھا  که روز جزاء را انکار می ییھا ناوای در آن روز بر تکذیب کنندگان! ھم«
 ».کار است کند که متجاوز و گنه انکار میآن را  کسی

بُونَ ﴿ ِي ُكنُْتْم بِهِ تَُ�ّذِ  .]٢٠[السجدة:  ﴾٢٠َو�ِيَل لَُهْم ُذوقُوا َعَذاَب ا�َّارِ ا�َّ

 ».د!یپنداشت یدروغ مآن را  هکرا  ید عذاب آتشیبچش :شود یشان گفته میو بد«

ونَ ﴿ ولَ�َِك ِ� الَْعَذاِب ُ�َْ�ُ
ُ
بُوا بِآيَاتَِنا َولَِقاءِ اْ�ِخَرةِ فَأ ِيَن َ�َفُروا َوَ�ذَّ ا ا�َّ مَّ

َ
 ﴾١٦َوأ

 .]١٦[الروم: 

امت یدن قیه فرا رساند و ب ردهکب یذکات ما را تیاند و آ افر بودهکه ک یسانکو اّما «
 ».گردند یآنان به عذاب دوزخ گرفتار م ،اند مان نداشتهیا

 ؛ از آن جمله:اثبات آن با دالیل عقلی نیز در آیات فراوانی ذکر شده است

�ٍ  ٧٨قَاَل َمْن ُ�ِْي الْعَِظاَم َوِ�َ َرِميمٌ ﴿ َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ

َ
�َْشأ

َ
ِي � َوُهَو بُِ�ّلِ  قُْل ُ�ْيِيَها ا�َّ

�ُْتْم ِمنُْه تُوقُِدونَ  ٧٩َخلٍْق َعلِيمٌ 
َ
ْخَ�ِ نَاًرا فَإَِذا �

َ
َجرِ اْ� ِي َجَعَل لَُ�ْم ِمَن الشَّ  ٨٠ا�َّ

ْن َ�ْلَُق ِمثْلَُهمْ 
َ
رَْض بَِقادٍِر َ�َ أ

َ
َماَواِت َواْ� ِي َخلََق السَّ َولَيَْس ا�َّ

َ
ُق  أ بََ� َوُهَو اْ�َ�َّ

ْمرُ  ٨١الَْعلِيمُ 
َ
َما أ ْن َ�ُقوَل َ�ُ ُ�ْن َ�يَُكونُ إِ�َّ

َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
 .]٨٢-٧٨[یس:  ﴾٨٢هُ إِذَا أ

کند در حالی که پوسیده است؟! بگو: ھمان  ھا را زنده می چه کسی این استخوان«
آفرید و او به ھر مخلوقی داناست، ھمان آن را  کند که نخستین بار زنده میآن را  کسی

افروزید،  آن، آتش می ی وسیلهه آفرید و شما ب کسی که برای شما از درخت سبز آتش
آری، و او  ؟را بیافریندھا  آن تواند ھمانند و زمین را آفرید، نمی ھا آسمانآیا کسی که 

آفریدگار داناست، فرمان او چنین است که ھرگاه چیزی را اراده کند تنھا به آن 
 ».شود درنگ موجود می گوید: موجود باش آن نیز بی می

لَيْ ﴿
َ
ْن ُ�ِْيَ الَْمْوَ� �

َ
 .]٤٠[القیامة:  ﴾٤٠َس َذلَِك بَِقادٍِر َ�َ أ
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 »؟را زنده کند  ناآیا چنین کسی قادر نیست که مردگ«... 

رَْض َ�ْعَد َمْوتَِها﴿
َ
 .]١٩[الروم:  ﴾١٩َوَ�َذلَِك ُ�ْرَُجونَ  َوُ�ْحِي اْ�

قیامت بیرون آورده بخشد و به ھمین گونه روز  زمین را پس از مردنش حیات می«
 ».دیشو می

َها ا�َّاُس إِْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب ِمَن اْ�َْعِث فَإِنَّا َخلَْقَناُ�ْم ِمْن تَُراٍب ُ�مَّ ِمْن ُ�ْطَفٍة ﴿ ُّ�
َ
يَا �

َ لَُ�مْ    ُ�مَّ ِمْن َعلََقٍة ُ�مَّ مِْن ُمْضَغٍة ُ�َلََّقٍة وََ�ْ�ِ ُ�َلََّقٍة ِ�ُبَّ�ِ
َ
رَْحاِم َما �ََشاُء َونُقِرُّ ِ� اْ�

ُ�مْ  ُشدَّ
َ
َجٍل ُمَس�ًّ ُ�مَّ ُ�ْرُِجُ�ْم ِطْفً� ُ�مَّ ِ�َبْلُُغوا أ

َ
َوِمنُْ�ْم َمْن ُ�َتَو�َّ َوِمنُْ�ْم  إَِ� أ

رَْذِل الُْعُمرِ لَِكيَْ� َ�ْعلََم ِمْن َ�ْعِد ِعلٍْ� َشيًْئا
َ
رَْض َهاِمَدةً فَإِ  َمْن يَُردُّ إَِ� أ

َ
ذَا َوتََرى اْ�

ِ َزْوٍج بَهِيٍج 
نْبََتْت ِمْن ُ�ّ

َ
نَْزْ�َا َعلَيَْها الَْماَء اْهَ�َّْت َوَر�َْت َو�

َ
َ ُهَو اْ�َقُّ  ٥� نَّ ا�َّ

َ
َذلَِك بِأ

ٍء قَِديرٌ  ْ�َ ِ
نَُّه َ�َ ُ�ّ

َ
نَُّه ُ�ِْي الَْمْوَ� َو�

َ
َ  ٦َو� نَّ ا�َّ

َ
اَعَة آ�َِيٌة َ� َر�َْب �ِيَها َوأ نَّ السَّ

َ
 َوأ

ِ بَِغْ�ِ ِعلٍْ� َوَ� ُهًدى َوَ� كَِتاٍب  ٧َ�بَْعُث َمْن ِ� الُْقبُورِ  َوِمَن ا�َّاِس َمْن ُ�َادُِل ِ� ا�َّ
 .]٨-٥[الحج:  ﴾٨ُمنِ�ٍ 
اگر در رستاخیز شک دارید ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و  !ای مردم«
برخی دارای شکل و خلقت است و برخی از خون بسته شده، سپس از مضغه که  بعد،

ھایی را که بخواھیم تا مدت معینی در  تا برای شما روشن سازیم و جنین بدون شکل؛
آوریم، سپس ھدف این است  دھیم، بعد شما را به صورت طفل بیرون می رحم قرار می

میرند و بعضی آن  د و بلوغ خویش برسید در این میان برخی از شما میشکه به حد ر
چنان که بعد از علم و  رسند، آن زندگی می ی کنند که به بدترین مرحله در عمر میق

گاھی، چیزی نمی بینی اما ھنگامی که آب باران بر  دانند. زمین را خشک و مرده می آ
رویاند. این  روید و از ھر نوع گیاھان زیبا می آید و می آن فرو فرستادیم به حرکت در می

کند و بر ھر  زنده میان را ند حق است و اوست که مردگخاطر آن است که خداوه ب
رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست و خداوند تمام   هک نیچیزی تواناست و ا

کند، و گروھی از مردم، بدون ھیچ دانش و ھیچ  کسانی را که در قبرھا ھستند زنده می
 ».کنند خدا مجادله می ی ھدایت و کتاب روشنی بخشی، درباره

صریح و واضح ھمراه با تکرار و قطعیت  ی و صدھا آیه ھا ده سان ھمین  باالخره بهو 
 کنند. بر وقوع قیامت داللت می
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 روش قرآن در اثبات اصول شریعت :مبحث دوم
 –در شریعتھا  آن شود که اصول اعمال و مبانی ھای قرآن معلوم می از خالل بررسی

 : و آن دو ھم عبارتند از شوند. می اثبات گریبا دو امر د -عالوه بر تکرار 
 خبر دادن.  )١
 قطعیت در داللت بر معنا.  )٢

رسند. گفتنی  یخبر قرآنی قطعی الدالله به ثبوت م ی وسیلهه یعنی اصول شریعت ب
 : امر و نھی. شود میخبر دادن به دو قسم تقسیم   است که

یم، زیرا اعمال در در اینجا نیازی بدان ندار  اما در خصوص برھان عقلی باید گفت که
با مسلمانی ھستند که در ابتدا به صحت آنچه در قرآن آمده، ایمان آورده است.   رابطه

، برای عمل بدان  تکلیف الھی پیدا کرده  نسبت به  لذا این شخص بیشتر از اطالعی که
 چیز دیگری ندارد.  نیاز به

زیرا این اصول،  شد؛خبری که ایجادکننده یک اصل عملی است باید قطعی الدالله با
ه فساد ب صورتاین چرا که در غیر  باشند، یمپذیر ن ضروری ھستند که اختالف یامور

 آید.  وجود می
بنگر که اینک  .حج و مھمترین ارکان عملی اسالم چھار تا ھستند: نماز، زکات، روزه

 : ١رسند اصول این اعمال در شریعت ما چگونه از قرآن به ثبوت می

 نماز: 

َ�ةَ ﴿ ی به آن به شیوهامر  قِِم الصَّ
َ
جای قرآن وارد شده  ٥در » پا داره نماز را ب« ﴾أ

 است. 

َ�ةَ ﴿ ی و به شیوه �ِيُموا الصَّ
َ
اما آمده است. جای قرآن  ٩در » پا داریده نماز را ب« ﴾أ

 رسد. آیه می ھا ده قام) بهأاشتقاقات ( ی بقیه
 نھی از ترک آن:

                                           
 ھا و فروعات این اصول برخی در قرآن و برخی در سنت آمده است.  اما شاخه -١
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ِيَن ُهْم َ�ْن َصَ�تِِهْم َساُهونَ  ٤فََو�ٌْل لِلُْمَصّلِ�َ ﴿  .]٥-٤[الماعون:  ﴾٥ا�َّ

 ».ز گزارانی که از نمازشان غافلندوای بر نما«

ةٌ ﴿ ْن ُ�ْفَعَل بَِها فَاقَِرةٌ  ٢٤َووُُجوهٌ يَوَْم�ٍِذ بَاِ�َ
َ
َاِ�َ  ٢٥َ�ُظنُّ أ َو�ِيَل  ٢٦َ�َّ إَِذا بَلََغِت ال�َّ

نَُّه  ٢٧َراقٍ  َمنْ 
َ
اقِ  ٢٨الْفَِراُق َوَظنَّ � اُق بِالسَّ ِت السَّ فََ�  ٣٠إَِ� َرّ�َِك يَوَْم�ٍِذ الَْمَساُق  ٢٩َواْ�َفَّ
َق َوَ� َص�َّ  َب َوتََو�َّ  ٣١َصدَّ ي ٣٢َولَِ�ْن َكذَّ ْهلِهِ َ�َتَمطَّ

َ
ْوَ� لََك  ٣٣ُ�مَّ َذَهَب إَِ� أ

َ
أ

ْوَ� 
َ
ْوَ�  ٣٤فَأ

َ
ْوَ� لََك فَأ

َ
 .]٣٥-٢٤[القیامة:  ﴾٣٥ُ�مَّ أ

ه به بال کدانند  یه آنان مکچرا  .ده و َعبوسندیشکدر ھم  یھائ چھره ،و در آن روز«
ه جان به ک یھنگام .برند یه گمان مکست ین نیچن .ندیآ یگرفتار م ینکمرشکو عذاب 

عاجزانه و  ،مه و دستپاچه اویان سراسیاز طرف حاضران و اطراف( .گلوگاه برسد
 !؟سدیبنو یذیافسون و تعو )نجات او یبرا(ه کھست  یسکا یآ :شود یگفته م )وسانهیمأ
 یبه ساق پائ یساق پائ .ده استیه زمان فراق فرا رسکند ک یدا مین پیقی )محتضر(و 
پروردگارت  یبه سو )ھمگان(سوق  ،در آن روز .گردد یگر میدیکچد و پاھا جفت یپ یم

ه کبل .خوانده است یداده است و نه نماز یاتکھرگز نه ز )ر معادکانساِن من( .خواھد بود
 .رده استکپشت  )به فرمان خدا(ش گرفته است و یرا در پ )قتیحق و حق(ب یذکراه ت

سانش برگشته کنزد خانواده و  )فر و عناد خودکاز (ّبرانه کمغرورانه و مت ،نیگذشته از ا
 ».!مرگ بر تو! مرگ ،باز ھم  مرگ بر تو! مرگ! .است

تُوَن َوَما ﴿
ْ
ِ َو�ِرَُسوِ�ِ َوَ� يَ� �َُّهْم َ�َفُروا بِا�َّ

َ
ْن ُ�ْقَبَل ِمنُْهْم َ�َفَقاُ�ُهْم إِ�َّ �

َ
َمَنَعُهْم أ

َ�ةَ إِ�َّ وَُهْم ُكَساَ�   .]٥٤[التوبة:  ﴾الصَّ

به خدا و پیامبرش   هک نیھای آنان نشد جز ا و ھیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق«
 ».آوردند با کسالت نماز بجا نمیکفر ورزیدند، و جز 

َهَواتِ ﴿ َبُعوا الشَّ َ�ةَ َوا�َّ َضاُعوا الصَّ
َ
فََسوَْف يَلَْقْوَن  فََخلََف ِمْن َ�ْعِدهِْم َخلٌْف أ

 .]٥٩[مریم:  ﴾٥٩َ�يًّا
ه نماز کن شدند یگزیجا )نیار آمدند و در زمک یرو( یفرزندان ناخَلف ،بعد از آنان «

شھوات راه  )لذائذ و(ھدر دادند و به دنبال  )از آن را یمند ردند و بھرهک کتر(را 
 ».دیخواھند د )ا و آخرتیخود را در دن( یگمراھ )مجازات(و  ،افتادند

َ�ةَ َوَ� تَُ�ونُوا ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿ �ِيُموا الصَّ
َ
 .]٣١[الروم:  ﴾٣١َوأ
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 ».دیان نگردکو از زمره مشر ،دید بگزاریه باکو نماز را چنان «

َ�ةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهمْ ﴿ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
 .]٥[التوبة:  ﴾فَإِْن تَابُوا َوأ

پس اگر توبه کردند، و نماز بر پا داشتند و زکات دادند راه را بر ایشان گشاده «
 ».گردانید

 زکات: 

َ�ةَ ﴿ به صورت: امر به زکات جای قرآن آمده،  ١٢در » کات را بپردازیدزو « ﴾َوآتَُوا الزَّ
 وارد شده است، مانند:  یدیگر ھای ی جای دیگر به صیغه ھا ده عالوه بر این که در

َ�ةِ فَاِعلُونَ ﴿ ِيَن ُهْم لِلزَّ  .]٤[المؤمنون:  ﴾٤َوا�َّ

 ».کننده زکات ھستند و کسانی که پرداخت«

 نھی از ترک زکات:

وُهْم َواْ�ُعُدوا لَُهْم ُ�َّ َمرَْصدٍ فَاْ�ُتلُوا الُْمْ�ِ�َِ� َحيُْث وََجْدُ�ُموُهْم ﴿  وَُخُذوُهْم َواْحُ�ُ
َ�ةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهمْ  َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
 .]٥[التوبة:  ﴾فَإِْن تَابُوا َوأ

را دستگیر کنید و به محاصره در آورید و   را ھر کجا یافتید بکشید و آنان  مشرکان«
پا داشتند و  بنشیند پس اگر توبه کردند و نماز برھا  آن در ھر کمین گاھی به کمین

 ».ند راه را برایشان گشاده گردانیددزکات دا

َ�ةَ  ٦َوَو�ٌْل لِلُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿ ِيَن َ� يُْؤتُوَن الزَّ  .]٧-٦[فصلت:  ﴾ا�َّ

 ».دھند وای بر مشرکان! کسانی که زکات نمی«
 شوند.  م بدین گونه اثبات میاصل روزه و حج و جھاد و دیگر ضروریات دین اسال

بسیار مشھورتر ھا  آن ھای آیات بر حرمت اما اصول محرمات مانند: قتل و زنا، داللت
 :آوریم عنوان مثال زنا را میه ب کنیاز آن است که ذکر شوند، ا

 .]٣٢[اإلسراء:  ﴾٣٢إِنَُّه َ�َن فَاِحَشًة وََساَء َسبِيً�  َوَ� َ�ْقَرُ�وا الّزِنَا﴿
 ».زنا نزدیک نشوید، زیرا آن ھمواره زشت و بد راھی استبه «

ثَاًما﴿
َ
يَُضاَ�ْف َ�ُ الَْعَذاُب يَوَْم الْقَِياَمةِ َوَ�ْخُ�ْ  ٦٨َوَ� يَْزنُوَن َوَمْن َ�ْفَعْل َذلَِك يَلَْق �

 .]٦٩-٦٨[الفرقان:  ﴾٦٩�ِيهِ ُمَهانًا
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برای او  .یافت خواھد کردرا انجام دھد سزایش را درھا  این کنند ھر کس و زنا نمی«
 ».شوند در روز قیامت عذاب دو چندان می

 .١ازنحریم تدر الدالله  قطعی و دیگر آیات قرآنی

                                           
گاھی و شناخت از اصول  -١ به طور یقینی و  دینشبه تفصیل این موضوع که برای مؤمنی که آ

 اثر نگارنده مراجعه شود.  »القواعد السديدة يف محاية العقيدة«خواھد، الزم است، به رساله  جزمی می



 

 

 

 :فصل دوم
 امامیه در اثبات اصول ی معرفت شناسی نظریه

 نظریه ی خالصه: مبحث اول
معرفت شناسی امامیه در اثبات اصول بر اجتھاد یا دیدگاه عقلی مستقل و  ی نظریه

اش را در رابطه با آنچه  به دور از نصوص دینی (کتاب و سنت) استوار است که وظیفه
 اند.  شود، منحصر کرده عقل ثابت می ی وسیلهه ابتدا ب

 گوید:  رتضی میمشریف 
ه از راه عقل به وجوب ائمه و اوصاف امام اعتقاد ک نیشیعیان معلوم است، اآنچه از «

نند. ھرچند برخی اوقات از باب اظھار ک یاین موارد بر عقل تکیه م ی دارند و در ھمه
 .١»ندینما یدالیل نقلی نیز استدالل م  نظر و تغییر در ادله به

در ھا  آن ات ائمه و وجوب وجوده تواتر از نظر ما روشی برای اثبکد اعالم داشت یبا«
 ..٢»است یل عقلیدال ،روزگاران نیست، بلکه روش اثبات این امر

به خبر (قرآن و  یشان احتیاجیی مخصوص اھا ویژگیاما علم به وجود امام و «
 . ٣»، بلکه عقل در این موارد راھنمای ما استداردسنت) ن

در  ÷نص قاطعی از جانب اوسازد که ضرورتًا باید یک  معلوم میھا  ی این ھمه«
ما  ی عقیدهه وجود داشته باشد. اما ب ،ستوا به رابطه با امام و صفتش و آنچه مربوط

بیان این اوامر نیازمند نص قاطع نیست، زیرا عقل به وجوب امامت و صفات امام و آنچه 
یت برد و ھر آنچه عقل بدان رھنمون شود، بیان آن از طریق روا بدو نیاز دارد، پی می

 . ٤واجب نیست

                                           
 . ١/٩٨اإلمامة، فی  الشافی -١
 . ١/١٩٥ھمان،  -٢
 . ١/١٩٥ھمان،  -٣
 . ١٢٨-١/١٢٧ھمان، ص  -٤
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 گوید:  می ١»عقائد الشيعة«محمد رضا مظفر در کتاب خود 
 شان تقلید کنند نکوھش کرده است: خداوند کسانی را که از پدران«

لَْفيَْنا َعلَيْهِ آبَاَءنَا﴿
َ
َولَْو َ�َن آبَاؤُُهْم َ� َ�ْعقِلُوَن َشيًْئا قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما �

َ
  .]١٧٠[البقرة: ﴾أ

ز ینه از چ(م ینک یم یرویم پیا افتهیه ما از آنچه پدران خود را بر آن کبل :ندیگو یم«
 ».ده باشندیرا نفھم )نیاز عقائد و عبادات د( یزیا اگر پدرانشان چیآ .)یگرید

إِْن ﴿ نماید: کند را نکوھش و طرد می یش پیروی میھا گمان چنانچه کسی را که از
نَّ   .]١١٦[األنعام:  ﴾يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

گذارد یا به تقلید بپس صحیح نیست که انسان خودش را در این امور اعتقادی کنار 
د به کّ ؤنیاکان و مربیان تکیه کند، بلکه واجب است انسان طبق فطرت عقلی خود که م

اش که اصول دین  نصوص قرآنی است، جستجو کند و بیاندیشد و در اصول اعتقادی
توحید و نبوت و امامت و معاد ھستند. و ھا  آن بر کند، و مھمتریناند، تد نامگذاری شده

روی شده و  روی کند مرتکب زیاده دنبالهھا  آن کسی که در این اصول از پدران یا مانند
به حق از راه راست منحرف شده است. و شخص معذور نیست حتی اگر در اعتقادش 

 . اصابت نماید
آورد که اعتقادش را در مورد نقش  را می یلیدگاھش مستقیمًا مسایسپس در کنار د

نصوص دینی جز   هک نیسازد. و ا نصوص دینی برای شناخت اصول اعتقادی روشن می
رود بلکه این ثبوت  به شمار نمی -به آنچه ثابت کرده است –تأیید و تبعیت از عقل 

و  عقلی، واجب و فرض بر بندگان است اعم از علماء و عموم مردم یعنی مجتھدین
  هک نیا و ،آورد: (اول: وجوب نظر و شناخت اصول عقاید مقلدین، سپس دو ادعا را می

وجوب شرعی   هک نیجائز نیست. دوم: این وجوب قبل از ااز دیگری تقلید  در این مورد
آید و اگر  دست نمیه اند. یعنی از متون دینی علم بدین اعتقاد ب باشند، وجوب عقلی

 .٢ با دالیل عقلی تأیید شده باشددست آید باید قبالً ه بھم 
 گوید:  استاد محسن خرازی شارح کتاب در شرح این سخن او می

                                           
باشد که به نام دیگری،  این کتاب مقرر درسی و معتمد امامیه در مدارس حوزه علمیه نجف می -١

 چاپ شده است.  »عقائد اإلمامية«یعنی 
 م.  ١٩٥٤. ق. برابر با  ھ ١٣٧٣چاپخانه حیدریه در نجف، سال  ٧-٦عقائد الشیعة، ص  -٢
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حاصل این امر، جدایی بین اصول و مبانی اعتقادی و بین اصول غیر اعتقادی «
شوند بر خالف اصول اعتقادی  اثبات می یاست. که اصول غیر اعتقادی با دالیل نقل

 . ١»اعم از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد
مسایلی که  ی بر ھر مسلمانی واجب است که درباره«گوید:  آقای جعفر سبحانی می

ھا عقیده دارد، یقین حاصل کند و بدون کسب یقین، پیروی از دیگران در اصول  بدان
که اساس اصول و کلیات مسایل اعتقادی محدود و اعتقادی جایز نیست. و از آنجایی 

دارای دالیل عقلی و واضح ھستند، کسب یقین در ھا  ی آن انگشت شمارند و نیز ھمه
 . ٢»مبانی عقیدتی برای ھر کسی، امری ساده است

 نقض نظریه و دیدگاه امامیه : مبحث دوم
ن قطعی و یقینی یداصول   هک نیھمانا اصول دین باید قطعی و یقینی باشند. برای ا

شوند، ھم قطعی و یقینی  بنا میھا  آن ای که اصول بر ھا و مبانی باشند، باید حتمًا پایه
 شوند. باشند و گرنه از اساس ویران می

                                           
 .١٥ص شرح العقائد اإلمامیة، فی  بدایة المعارف اإللھیة -١

باشد، چنانچه که در مقدمه کتاب بیان  علمیه قم می ی ھای درسی در حوزه این کتاب از برنامه
ھمان  –ی کتاب، مطالب آشفته و ضد و نقیضی دارد: گاھی امامت و معاد  شده است. نویسنده

ادله  بدون یتنھا ادله نقلھا  آن کند که برای اثبات در اصولی داخل می –طور که در نص قبلی بود 
کافی ھا  آن دارد که تنھا ادله نقلی برای اثبات عقلی کافی نیست. سپس در ھمین صفحه بیان می

دارد که اصول اعتقادی پنج تا ھستند: توحید، نبوت، امامت،  است. و باز در صفحه دوم بیان می
ر سخن ھمان طور که از ظاھ –ھا  آن بدون اضافه کردن عدل به –معاد و عدل. و چھار تا نیست 

مستلزم وجوب استدالل عقلی در ھمه آن  –با توجه به قاعده  –آید. و این  قبلی استادش بر می
 ی ام که مذھب امامیه اثنی عشری، از ھمه اصول است. ھیچ جای شگفت نیست، چون من دیده

ھای بیشتری دارند. نه تنھا در فروع و بس  گویی ھا وضد و نقیض مذاھب به طور اطالق، آشفتگی
لکه ھم در اصول دین و ھم در فروع دین، مباحث آشفته و ساختگی و ضد و نقیض دارند. برای ب

گاھی از تناقض (افسانه مذھب » أسطورة المذھب الجعفری«ھای این مذھب به کتاب ما  گویی آ
 جعفری) مراجعه کنید. 

  ھ ١٤١٩، قم، ، چاپ اول٣٢٩ضوء مدرسة أھل البیت، جعفر سبحانی، ص فی  العقیدة اإلسالمیة -٣
 به عربی برگردانده است. آن را  جعفر الھادی .١٩٩٨ق. برابر با 
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که محمد مظفر بدان اشاره کرده و مورد  –گرایی  گرایی یا اصول ھمانا این نظریه
ای ندارد.  ھیچ گونه اساس و پایه –شان است اتفاق علمای امامیه به ویژه علمای اصول

پس وقتی ثابت شد که این اساس ضعیف است و مسایل اصولی و عقیدتی بر آن بنا 
اساس و سست است، بخاطر سست بودن  رو اصول و عقاید امامیه بی شوند، از این نمی

 اند.  اساسی که این اصول بر آن بنا شده
الطه و سفسطه است که حقیقت دلیل ضعف و سستی این اساس، روی آوردن به مغ

آن نوعی سر در گمی و قاطی کردن مسایل است که آن ھم به خاطر دور کردن یا 
زند  نظریه می ی پنھان نمودن مصدر خطر میان امور مختلط است؛ مصدری که به ریشه

 سازد.  از اساس نابود میآن را  و

 یه امام یمعرفت شناس ی گرایی در نظریه گاه مغالطه و سفسطهیجا
 این نظریه منابع احتمالی شناخت اصول دین را در دو امر ذیل منحصر نموده است:

باطل دانسته، چون تقلید تبعیت از ظن و گمان آن را  . که این نظریهتقلید –اول 
 است، چنین امری در مسایل اعتقادی درست نیست. 

 یمعرفت شناس ی . نظریهاجتھاد عقلی محض بدون مراجعه به نصوص دینی –دوم 
آیا این موضوع   هک نیامامیه این مورد اخیر را تنھا جایگزین تقلید دانسته، و راجع به ا

یقین، بحثی نکرده است. پس تنھا جایگزین  ی گمان است یا در محدوده ی در محدوده
 مناسب برای تقلید، اجتھاد عقلی است. 

ھن انسان معموًال از یک دھد که ذ این نوع از نیرنگ فکری بر این اساس تکیه می
نقیض به نقیض مقابل جھش یابد. مانند جایگزین نقیضی که بطالن یا ضررش محرز 

گردد که حق یا منفعت نه در این  شده باشد در حالی که با تدبر و اندیشیدن روشن می
 ست و نه در آن طرف، بلکه تنھا در حد وسط میان آن دوست. اطرف 

این است که بطالن تقلید ثابت و آشکار است؛  امامیه ی ھمانا مضمون نظریه
گردد  باشد. با دقت نظر معلوم می بنابراین حق در نقیض تقلید یعنی اجتھاد عقلی می

باشد. که در این صورت  یعقل بر آن استوار م یکه این ھمان چیزی است که بدون تأن
یگزین نقیضی که آورد ھمانند جا انسان از تقلید به اجتھاد یا استدالل عقلی روی می

 بطالنش محرز شده باشد. 
ھمانا منحصر کردن مصدر معرفتی اصولی در این دو چیز در حالی که با اثبات یکی 

فکری بزرگی است که  ی شود، یک نوع مغالطه از آن دو، دیگری ساقط و یا باطل می
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ن باریک و پنھان در ذھ ی دیدگاه امامیه بر آن استوار است؛ و آن ھم بر یک نقطه
باریک و پنھان، ھمانا جھش از یک نقیض به نقیض  ی کند که این نقطه بشری تکیه می

دیگر است، بدون آنکه معموًال در حد وسط میان دو نقیض که تنھا جایگزین درستی 
است، متوقف شود. این نقطه وسطی که دیدگاه امامیه از آن به عنوان انتخاب سوم و 

 باشد.  نصوص صریح قرآنی می یعنیی دینی معتبر غافل مانده، ھمان نصوص قطع
پس این مغالطه از دو جزء یا دو رکن تشکیل شده که دیدگاه امامیه بر آن دو استوار 

 است. این دو جزء یا دو رکن عبارتند از: 
تنھا به یک امر، که آن ھم  –یا تفسیر عدم تقلید  –منحصر کردن جایگزین تقلید  -١

ر حالی که عدم تقلید مستلزم دو چیز است نه د اجتھاد یا استدالل عقلی است.
از نصوص صریح و قطعی قرآنی. دوم؛ اجتھاد یا استدالل  عیک چیز: اول؛ اتبا

 عقلی. 
ھمانا نصوص صریح قرآنی، ذاتًا معانی روشنی دارند و نیاز به رأی یا اجتھاد احدی 

أی از وی ندارد خواه فرد، عامی باشد و خواه عالمی باشد که شخص عامی در آن ر
کند. به عبارت دیگر، فھم شخص عامی راجع به نص صریح قرآنی به فھم عالم  تقلید می

وابسته نیست؛ چون آن نص، یک امر یقینی و قطعی است و به خاطر صراحت و وضوح 
رود. پس دلیلی نیست که مقتضی دور کردن  نص، ھیچ گمان و خطایی در آن نمی

این زمینه باشد. از این رو اجتھاد تنھا راھی استدالل در  ی شخص عامی از محدوده
 نیست که به عنوان تنھا جایگزین تقلیدی که بطالن آن ثابت شده، انتخاب شود. 

امامیه بر آن متکی است، اثبات استدالل عقلی بنا به  ی که مغالطه یدومین رکن -٢
یعنی: از آنجایی که تقلید، باطل است از این رو  باشد. ثبوت بطالن تقلید می

استدالل و اجتھاد عقلی، صحیح است. بلکه اجتھاد عقلی تنھا جایگزین 
تواند جایگزین درستی باشد. و این تنھا زمانی  درستی است که غیر از آن نمی

است که یک موضوع میان تقلید و استدالل عقلی باشد. در حالی که جایگزین 
ین خصوص ھست و آن ھم اتباع از نصوص صریح و قطعی قرآنی دیگری در ا

است. بنابراین، فقط اکتفا کردن به استدالل عقلی با توجه به ثبوت بطالن 
 ای مردود است. تقلید، مغالطه

این مال از   هک نیاین قضیه ھمانند آن است که کسی به دیگری بگوید: با توجه به ا
تو نیست، بنابراین من صاحب مال ھستم. ھمانا این آن تو نیست یا ثابت شده که از آن 

شود مگر زمانی که ملکیت آن مال را تنھا در  ای است که پذیرفته نمی سخن سفسطه
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این دو نفر منحصر گردانیم. پس وقتی که معلوم شد مدعیان سه نفرند نه فقط دو نفر، 
ت. ھمانا منطق فکری اس ی و ادعای آن فرد در ترازوی حقیقت، نوعی حیله و مغالطه

گرداند که پیش از آنکه مدعی ملکیت آن مال برای خودش باشد،  بر آن فرد واجب می
از فرد دیگر اثبات نماید و گرنه سخن و ادعایش حیله و مغالطه آن را  بطالن ملکیت

 است.
این نوع از مغالطه و حیله دقیقًا در دیدگاه امامیه در خصوص اثبات اصول عقاید 

 . شود مشاھده می
ھمانا قضیه در خصوص شناخت اصول عقاید میان سه چیز متردد است: تقلید، 
استدالل عقلی و نصوص دینی. دیدگاه امامیه قائل بر این است که از آنجایی که بطالن 
تقلید به خاطر ظنی بودن آن، ثابت و روشن است، بنابراین استدالل عقلی تنھا منبع 

نتخاب سومی که مورد پسند خداست، در میزان اثبات اصول عقاید است. بدون آنکه ا
 معادله یا مورد گزینش قرار گیرد.

 از ظن و گمان به دور نیست –ھمانند تقلید  –استدالل عقلی 
ھمانا علت صالح نبودن تقلید جھت اثبات اصول، ظنی بودن آن است که یقین و 

  هک نیاست؟ یا ادھد. اما آیا استدالل عقلی از این علت بری  قطعیت به انسان نمی
ت اصول ھیچ ارو جھت اثب خالی از ظن نیست، از این –ھمانند تقلید  –استدالل عقلی 

 گونه صالحیتی ندارد و نباید بدان تکیه کرد؟. 
استدالل عقلی عبارت است از به کارگیری عقل و به حرکت در آوردن آن برای تدبر 

که در اینجا ھمان  –انی مقصوده عقلی به خاطر دستیابی به مع ی و اندیشیدن در ادله
 باشد.  می –اصول عقاید است 

اگر از غیر معصوم صادر  –شود، این است که: آیا این کار  سؤالی که اینجا مطرح می
به طور قطع از خطا و اشتباه به دور است؟ جواب این است: نه، ھرگز! اگر چنین  –شود 

عقلی محض، در  ی مده از راه ادلهنبود عقالء راجع به اثبات و نفی معانی به دست آ
داشتند. فالسفه بھترین نمونه برای این مطلب ھستند، که  میان خود اختالف نظر نمی

 آنان در این خصوص میان خود اختالفات شدیدی دارند. 
بنابراین، استدالل عقلی قابلیت خطا و اشتباه را دارد، از این رو از ظن و گمان منزه 

رد یقرار گ یان اصولیبن یبرا یتواند به عنوان پایه و اساس می و بری نیست. پس چگونه
 شود؟ ینه میه بر قطع و یقین نھادک
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 زند و یا از شخص عامی.  استدالل عقلی یا از شخص عالم سر می
داشت که شخص آن را  بود، بدون شک صالحیت رأی عالم اگر قطعی و یقینی می

کند در آن صورت تقلید در اصول دین قابل قبول عامی از او تقلید نماید و به او اعتماد 
وص که ھمان ظن است، به دور است. و این صبود، چون از علت مانعه در این خ می

علماست. بنابراین، استدالل عقلی یقینی نیست. و مادام  ی مطلب مخالف اتفاق ھمه
ن تواند دلیل برای اثبات اصول دی که یقینی نیست پس ظنی است و امر ظنی نمی

 باشد.
تواند جایگزین تقلید در اثبات اصول باشد، چون ھر دو  از این رو استدالل عقلی نمی

 در یک علت مانعه که ھمان ظن است، اشتراک دارند. 
این امر به نسبت رأی شخص عالم است، پس به نسبت رأی عامی چگونه باید 

 باشد؟! 
ھمانا امکان ظن و گمان در رأی عامی بیشتر از رأی عالم است. بنابراین، رأی عامی 

 تر است.  در این خصوص به ممنوع بودن و معتبر نبودن، اولی
بدین صورت برای ما روشن گردید که استدالل عقلی، شرط دلیل مسایل اصولی ـ 

ای اثبات اصول عقاید دارا نیست؛ بنابراین بر –که این شرط ھمان قطع یا یقین است 
 توان بدان تکیه نمود.  نمی

پذیرش یک امر عقلی، مشروط به موافقت منقول با آن است، اما پذیرش منقول مشروط 
 به موافقت معقول با آن نیست: 

 فرماید: خداوند متعال می

رِْض َ�يَاٍت لِلُْمْؤمِنِ�َ ﴿
َ
َماَواِت َواْ�  .]٣[الجاثیة:  ﴾٣إِنَّ ِ� السَّ

 ».ھایی ھست برای مؤمنان و زمین نشانه ھا آسمانا در (آفرینش) ھمان«
اندیشید و به چیزھایی دست  و زمین می ھا آسماناگر انسان با عقل خویش در 

ھمان گونه که بسیاری از مردم این کار  –یافت که با نصوص دینی در تناقض است  می
بود؟ و آیا در  شرعًا معتبر میدر این صورت آیا آنچه که بدان دست یافته،  –کنند  را می

پیشگاه خدا به خاطر اعتقادش به غیر مراد خدا و مخالف آنچه که بر پیامبرش نازل 
 بود؟ فرموده، معذور می

و  –کنم که انسان عاقل قائل به این باشد؟ بنابراین، استدالل عقلی شرعًا  گمان نمی
 سازگاری نداشته باشد.  معتبر نیست مادام که با نص دینی موافقت و –بلکه عقًال 
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از این رو، تنھا نصوص دینی اصل است و آنچه که انسان با عقل خود بدان دست 
 ی آن تأیید مسایلی است که ابتدائًا به وسیله ی یابد، فرع و تابع آن است، که وظیفه می

ونه که دیدگاه امامیه آن گ  نصوص دینی ثابت شده است. اما عکس آن درست نیست
 است.بدان قائل 

 باشد نصوص قطعی دینی تنھا مصدر اثبات اصول دین می 
از آنچه گذشت روشن گردید که ھر دوی تقلید و اجتھاد یا استدالل عقلی، 

توانند پایه و اساس برای اثبات یا شناخت اصول دین باشند، زیرا مبنای ھر دو ظن  نمی
، صالحیت اثبات یا گذاری شده باشد و گمان است، و ھر چیزی که بر ظن و گمان پایه

 شناخت اصل دین را ندارد. 
 ای که نه تقلید است و نه اجتھاد، کدام است؟  پس جایگزین قطعی و یقینی

غیر از نصوص صریح قرآنی، ھیچ جایگزین دیگری که دارای شرایط فوق الذکر 
باشد، وجود ندارد. چون از جھت ثبوت، نصوص قرآنی به طور قطع از جانب خداوند 

اند، پس ظن و  اند. و از جھت داللت، نصوص صریح قرآنی، قطعی الدالله هصادر شد
 گمان از ھیچ جھتی بدان راه ندارد. 

ای قابل فھم است، ھر چند که عالم و  و این نصوص ذاتًا برای ھر خواننده یا شنونده
مجتھد نباشد، پس فھم آن از طرف شخص عامی نیاز به تقلید ندارد. و چنین فھمی به 

 الل عقلی خارج از آیات یا اجتھادی که در معرض خطا وجود دارد، نیازی ندارد. استد
دارد که آن را  بنابراین، نصوص قطعی دینی (یعنی آیات صریح قرآنی) صالحیت

مصدر معتبری برای اثبات یا معرفت اصول دین باشد، چون تمامی شرایط مورد نظر را 
باشد که حایز شرایط مذکور  یدری مداراست. و از آنجایی که این نصوص تنھا مص

باشد. ھمان دو  یاست، بنابراین تنھا مصدری است که جایگزین اجتھاد و تقلید م
صالحیت اثبات  –که ھمان ظن و گمان است  –چیزی که به خاطر وجود علت مانعه 

 اصول دین را ندارند. 
نی که شود؛ پس مسلما ھمانا پیروی از نصوص صریح قرآنی، تقلید محسوب نمی

نیاکان یا مربیان و علماء نیست.  روِ  گیرد، مقلد و دنباله اصول دین خود را از این راه می
مقلد گفته شده (از قبیل دوری از حق و انحراف از راه مستقیم، و  ی پس آنچه درباره

مقبول نبودن عذرش در پیشگاه خداوند متعال ھر چند در اعتقادش، به حق اصابت 
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آمده، ھیچ ارتباطی با کسی ندارد که  »عقائد الشيعه«ه که در کتاب نماید) تا آخر آنچ
 کند. اصول دین از آیات صریح قرآنی پیروی می ی جھت شناخت درباره

اصل تمامی اصول در اسالم این است که صدور قرآن از جانب خداوند به اثبات 
 رسیده است

اسالم است. پس  صدور قرآن کریم از جانب خداوند متعال، اصل تمامی اصول در
آن  ی که نصوص صریح قرآنی درباره یوقتی که این اصل ثابت شد، تمامی اصول

باشد؛  آور می شوند، و این اصول بر مسلمان و کافر به طور یکسان الزام اند، ثابت می آمده
زیرا از آنجایی که نصوص قرآن از جانب خداوند صادر شده و عقل این حقیقت را تأیید 

 باشند.  حجت و دلیلی برای تمامی اصول می نماید، پس می
تا  –و از آنجایی که اصول دین در قرآن از طریق نصوص صریح آمده، پس بعد از آن 

آور عقلی بر مسلمان و  حجت الزام ی ثابت شوند و ثبوتشان به وسیله  هک نیا
و نه  نیازی به استدالل عقلی صرف ندارند، مگر فقط به خاطر تأیید –غیرمسلمان باشد 

 بیشتر. 
دلیل  –یعنی صدور قرآن از جانب خدا  –ھمانا حجت عقلی برای ثبوت این اصل 

ای که این  عقلی مجرد نیست. به این معنا که جدای از نصوص قرآنی باشد به گونه
ھای خارجی و مستقل یا قائم به نفس باشند، و نصوص قرآنی  ھای عقلی، حجت حجت

ھای عقلی  حجت ی لهیه ابتدا به وسکل باشند یآن مسا یبرا یتنھا تأییدکننده و تابع
 اند.  دهیمجرد به ثبوت رس

 یقرآنی که حجت قاطع خداوند است، اثبات جار ی که ابتدا خارج از دایره نییا ا
چیزھایی قرار دھیم که با  ی تابع و تأییدکنندهآن را  آوریم تا شود، سپس به قرآن روی 

از  –ست اکه سخن و علم خداوند  –ایم. گویی که قرآن  عقل خودمان بدان دست یافته
ایم، ناتوان است! یا ما بر آن منت  آوردن آنچه که با عقل قاصر و ناتوان بدان دست یافته

 اطمینان و اعتماد که بدان نیاز دارد، به آن دھیم!!  سندنھیم تا  می
عش بر صدور را به عنوان دلیل بزرگ و حجت قاط  ، خود قرآنألبه راستی خداوند

 –بدون امر خارجی دیگر  –این قرآن از جانب خود، قرار داده است. پس قرآن به تنھایی 
 است.  ألدھد که از جانب خداوند چیزی است که خودش برای خودش گواھی می

 فرماید: خداوند متعال می
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تُوا ﴿
ْ
ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا فَ� ا نَزَّ �ُِسوَرٍ� ِمْن ِمثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُ�ْم �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ  ُقوا ا�َّاَر الَِّ� َوقُوُدَها  ٢٣ِمْن ُدوِن ا�َّ فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا َولَْن َ�ْفَعلُوا فَا�َّ
ْت لِلَْ�فِرِ�نَ  ا�َّاُس َواْ�َِجاَرةُ  ِعدَّ

ُ
 .]٢٤-٢٣[البقرة:  ﴾٢٤أ

 ی بر بنده (و فرستادهآن را  کهگر  اگر در مورد صدق این قرآن معجزهای مردم)! «(
ایم، شک و شبھه و تردیدی دارید، تنھا یک سوره  ) نازل کردهج خود حضرت محمد

بیاورید (که در رسایی و فصاحت و بیان مانند این قرآن باشد) و یاران و یاوران خود 
ه با قرآن شما را یاری دھند) اگر راست غیر از خدا را بخوانید (که در مخالفت و معارض

بیاورید، پس از آن را  گویید. اگر نتوانستید و در آینده ھرگز نخواھید توانست شبیه می
کافران و  ی آتش جھنم برحذر باشید که سوخت مورد اشتعال آن عبارت از الشه

 ».ھای مورد پرستش آنان است. و این آتش برای کافران آماده شده است بت
را از طریق ھر  نا این آیه، دلیل برای اصل تمامی اصول در دین اسالم، خود قرآن ھما

و بلکه ھر کدام از  –ھای قرآن  دھد. پس ھر کدام از سوره ھای خود قرار می یک از سوره
دلیل مستقل و قائم به ذات خودش است که بر صحت صدور این قرآن از  –آیات قرآن 

 فرماید: د متعال میدھد. خداون میجانب خدا گواھی 

فََ� َ�َتَدبَُّروَن الُْقْرآنَ ﴿
َ
ِ لَوََجُدوا �ِيهِ اْختَِ�فًا َكثًِ�ا أ  ﴾٨٢َولَْو َ�َن ِمْن ِعنِْد َ�ْ�ِ ا�َّ

 .]٨٢[النساء: 

کنند؟ اگر  آیا در (فھم و درک معانی و الفاظ رسا و بلیغ) قرآن تأمل و تدبر نمی«
بود،  برند) این قرآن از جانب غیر خدا می می مانمنافقان گ(ھمان طور که مشرکان و 

 ».یافتند اش می اختالف و تناقض فراوانی را در اخبار و نظم و مبانی
که با  ییعنی: حداقل یک صد و چھارده دلیل بر صحت این اصل وجود دارد. چیز

ای که بر ھر انسان عاقلی  گردد؛ ثبوت عقلی ثابت شدن آن تمامی اصول دین ثابت می
 آور است.  اعم از مسلمان و کافر، الزام

آیا بعد از این ھمه دالیل به دلیل دیگری نیاز داریم؟! مگر به خاطر گستردگی و 
 افزونی، که آن ھم نه تنھا ممنوع نیست بلکه شرعًا مطلوب است. 

مسایلی است که از ھمان ابتدا به  ی اینجا است که استدالل عقلی تابع و تأییدکننده
گونه که دیدگاه  نص قرآنی ثابت شده است. و عکس این درست نیست آن ی وسیله
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 هپای شیعه امامیه بدان تصریح دارد؛ یعنی ھمانا دیدگاه امامیه در خصوص اصول دین بی
 زیر و رو و برعکس شده است.  ،اساس است و از اساس و بی

نیاز به دالیلی عقلی خارج از قرآن دارد بر این اساس  کافر«ھمچنین این گفته که 
پایه است؛ زیرا دلیل الھی  اساس و بی بی» نزد وی ثابت نشده است که صحت قرآن در

ت کافر و مسلمان، قطعی است. مگر به نسبت ب(نص دین) بر ثبوت صحت قرآن، به نس
ای  دلیل ھیچ استفادهجویانی که به دنبال حق نیستند، که این افراد از حجت و  ستیزه

 نفعی به حال آنان ندارد.  یبرند و تعریفات و توضیحات اضاف نمی
خود قرآن ارائه  ی اینان ھمان کسانی ھستند که پس از آنکه حجت آشکار به وسیله

 فرماید: شان می شده، خداوند درباره

ُقوا ا�َّاَر الَِّ� ﴿ ْت  َوقُوُدَها ا�َّاُس َواْ�َِجاَرةُ  فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا َولَْن َ�ْفَعلُوا فَا�َّ ِعدَّ
ُ
أ

 .]٢٤[البقرة:  ﴾٢٤لِلَْ�فِرِ�نَ 
بیاورید)، پس از آتش آن را  اگر نتوانستید و در آینده ھرگز نخواھید توانست (شبیه«

ھای  کافران و بت ی از الشه جھنم برحذر باشید که سوخت مورد اشتعال آن عبارت
 ».مورد پرستش آنان است. (و این آتش) برای کافران آماده شده است

ِيَن َ�َفُروا فََ� َ�ْغُررَْك َ�َقلُُّبُهْم ِ� اْ�َِ�دِ ﴿ ِ إِ�َّ ا�َّ  ﴾٤َما ُ�َادُِل ِ� آيَاِت ا�َّ
 .]٤[غافر:

زه یدله و ستات خدا مجایافران در آکتنھا بعد از وضوح آیات و اعجاز قرآن) «(
] پس مبادا رفت و آمدشان در شھرھا [به  ستیچ شأن و اعتباری نیھان را نینند [اک می

 ».بدی] تو را بفر ی، تجارت و ثروتمند شدنشانیخاطر قدرت نما

 .]٥[غافر:  ﴾وََجاَدلُوا بِاْ�َاِطِل ِ�ُْدِحُضوا بِهِ اْ�َقَّ ﴿

تند تا از این راه، حق (درخشان و و به طریق ناروا به پیامبر خود به جدال پرداخ«
 ».گر) را باطل و زایل کنند جلوه

تَاُهمْ ﴿
َ
ِ بَِغْ�ِ ُسلَْطاٍن � ِيَن ُ�َادِلُوَن ِ� آيَاِت ا�َّ إِْن ِ� ُصُدورِهِْم إِ�َّ كِْ�ٌ َما ُهْم  إِنَّ ا�َّ

ِ  بَِبالِغِيهِ  ِميُع اْ�َِص�ُ  فَاْسَتعِْذ بِا�َّ  .]٥٦[غافر:  ﴾٥٦إِنَُّه ُهَو السَّ

پردازند،  آنان که در مورد آیات (نازل شده از جانب) خدا به نزاع و خصومت می«
بینی  جز تکبر و خود بزرگھا  آن دلیل و برھانی از جانب خدا داشته باشند،  هک نیبدون ا

به مقصود خود ھا  آن چیزی در سینه ندارند. دارد) از پیروی از تو باز می آنان را(که 
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آیند. پس (از حیله و نیرنگ  اموش کردن نور خدا و غلبه و برتری تو) نایل نمی(یعنی خ
شنود و (به وضع و حال آنان)  را) میھا  ی آن ھا) به خدا پناه ببر، زیرا خدا (گفته آن

گاه است  ».آ

ِيَن َ�َفُروا بِاْ�َاِطِل ِ�ُْدِحُضوا بِهِ اْ�َقَّ ﴿ َُذوا آيَاِ�  َوُ�َجادُِل ا�َّ نِْذُروا  َوا�َّ
ُ
َوَما �

 .]٥٦[الکهف:  ﴾٥٦ُهُزًوا

حق روشن و جلی است، اما با این وجود) کافران بیھوده به   هک نیبا وجود ا«(
از بین ببرند. آنان آن را  پردازند تا (از این راه بر حق چیره و پیروز شوند) و مجادله می

 ».اند آیات من و برحذر داشتن از عذاب را به مسخره گرفته

ِ بَِغْ�ِ ِعلٍْ� َوَ�تَّبُِع ُ�َّ َشيَْطاٍن َمرِ�دٍ َومِ ﴿  .]٣[الحج:  ﴾٣َن ا�َّاِس َمْن ُ�َادُِل ِ� ا�َّ

(قدرت و صفات) خدا به جدل و  ی بدون دلیل و سند درباره ھا انسانبعضی از «
 ».کنند پردازند و از ھر گردنکش و نافرمانی پیروی می منازعه می

ِ بَِغْ�ِ ِعلٍْ� َوَ� ُهًدى َوَ� كَِتاٍب ُمنِ�ٍ  َوِمَن ا�َّاِس َمنْ ﴿  .]٨[الحج:  ﴾٨ُ�َادُِل ِ� ا�َّ

گاھی  عده« ای از مردم در مورد خدا بدون داشتن علم (و دانشی که به شناخت و آ
 ».پردازند تمسک به کتابی مبین و مستدل، به بحث و جدل میبدون  بینجامد) و

ْعلَُم بَِما َ�ْعَملُونَ �ْن َجاَدلُوَك َ�ُقِل ﴿
َ
ُ أ  .]٦٨[الحج:  ﴾٦٨ا�َّ

دلیل بر آنان) با تو به مخاصمه برخاستند،  ی اگر (بعد از روشن شدن حق و اقامه«
گاه بگو: خدا به آنچه که انجام می  ».تر است دھید، آ

فُونَ ﴿ �َّ يُْ�َ
َ
� ِ ِيَن ُ�َادِلُوَن ِ� آيَاِت ا�َّ لَْم تََر إَِ� ا�َّ

َ
 .]٦٩[غافر:  ﴾٦٩�

نند، چگونه از راه حّق منحرف ک ات خدا مجادله مییه در آکسانی را کدی یا ندیآ«
 »می شوند؟!

ی عقلی در مقابل آیات الھی، چیزی دیگری ھا استدالل ی جز ارائه  آیا این مجادله
 است؟

را به عدم صحت نبوت  بود، این استدالل، آنان  اگر استدالل عقلی حجت می
 ی نماید؟ و در آیه جب میعاز اعمالشان ت ألکشاند. پس چرا خداوند میپیامبرشان 

 فرماید: آنان می ی بعدی درباره

رَْسلَْنا بِهِ رُُسَلَنا﴿
َ
بُوا بِالِْكَتاِب َو�َِما أ ِيَن َكذَّ  .]٧٠[غافر:  ﴾٧٠فََسوَْف َ�ْعلَُمونَ  ا�َّ
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در آینده عاقبت کنند،  آنان که قرآن و دیگر کتب و شرایع آسمانی را تکذیب می«
 ».تکذیب خود را خواھند دانست

 فرماید:  در جای دیگر می

�ِي�ٍ ﴿
َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ْن لَْم  ٧َو�ٌْل لُِ�ّ
َ
ِ ُ�تَْ� َعلَيْهِ ُ�مَّ يُِ�ُّ ُمْستَْكِ�ًا َكأ �َْسَمُع آيَاِت ا�َّ

ِ��ٍ  �َْسَمْعَها
َ
ْهُ بَِعَذاٍب أ ََذَها ُهُزًوا�ذَا َعلَِم ِمْن آيَاتَِنا شَ  ٨فَبَّ�ِ ولَ�َِك لَُهْم َعَذاٌب  يًْئا ا�َّ

ُ
أ

 .]٩-٧[الجاثیة:  ﴾٩ُمِه�ٌ 

ات خدا را یوسته آیه پک یسکآن  ار باشد !که دروغپرداز و بزھکس کبر ھر  یوا«
 ،یامر و نھ ،م دادن و مژده دادنیب ،دیو از وعد و وع(شود  یه بر او خوانده مکشنود  یم

فر و مخالفت با حق کبر (ّبر کت یپس از آن از رو )اّما او ،دارد یصحبت م ،و پند و اندرز
ن یه چنکحال ( ده است !یخدا را نشن ھای آیه انگار ؛ورزد یاصرار م )و انجام گناه

ات ما را فرا یاز آ یزیه چک یھنگام .مژده بده کیپس او را به عذاب بس دردنا )است
عذاب  یسانکن ین چنیگرداند ! ا یزاء مه استھیرد و مایگ یبه تمسخر مآن را  ،ردیگ یم

 ».دارند یا نندهکبزرگ و خوار
شنود  این اعتراضی است از جانب خدا بر کافری که آیات خدا (نصوص دینی) را می

طور که  ھمان –بود  کند. اگر نصوص دینی بر کافر حجت نمی و سپس از آن پیروی نمی
 بود.  این اعتراض صحیح نمی –بر مسلمان حجت است 

 ر دلیل نقلی به دلیل عقلیییتغ
ھمانا ثبوت صادر شدن قرآن به طور قطع از جانب خداوند متعال، بعضی از دالیل 

شان به دلیل و  قطعی نقلی را به عنوان دالیلی عقلی قرار داده که اثبات مضامین
کند که  استدالل عقلی خارج از آن، نیاز ندارد؛ زیرا عقل به طور آشکار و قاطع حکم می

خبر صادره از جانب خداوند، حق است و در آن ھیچ گونه شکی وجود ندارد و ھرگاه 
 بخواھیم که دالیلی عقلی برای آن ارائه دھیم فقط به خاطر تأیید آن است و بس. 

آیات صریح و  ی بر این اساس، ما تمامی اصولی که در قرآن کریم آمده به وسیله
تی که ثبوت مصدر صحت یابد، ثبوت تمامی نماییم؛ زیرا وق قطعی الدالله اثبات می

 یابد.  مضامین صریحی که در آن است صحت می
شود و  گوییم: چگونه دالیل عقلی را در مقابل دالیل الھی قرار داده می در پایان می

شود؟ آیا امکان دارد که  دالیل الھی به عنوان قسمتی از دالیل عقلی قرار داده می
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ور که ط وند بلند مرتبه، حجت قوی داشته باشد؟ ھمانخدا ی ای ھمانند گفته گفته
 فرماید: خداوند متعال می

ُة اْ�َالَِغةُ ﴿ ْ�َعِ�َ  قُْل فَلِلَّهِ اْ�ُجَّ
َ
 .]١٤٩[األنعام:  ﴾١٤٩فَلَْو َشاَء لََهَداُ�ْم أ

بگو: خداوند حجت و برھان بسیار واضح و آشکاری دارد (که در ظھور و وضوح به «
شما را به  ی خواست ھمه سازد) و اگر خدا می ھر منکری را قانع می اوج خود رسیده و

 ».کرد دین ھدایت می راه

 ناتوانی عقل
شود. این سه  عقل بشری دارای سه صفت است که در ھیچ حالی از آن جدا نمی

 و تناقض.  -٣محدودیت  -٢قصور و ناتوانی،  -١از:  صفت عبارتند
که از تمامی جھات از فھم حقایق ناتوان است.  از این لحاظ است اش قصور و ناتوانی

داند اما چیزھای دیگری در ھمان وقت از آن پنھان  عقل در یک وقت چیزی را می
علمش به مرور زمان و به تدریج گسترش  ی است. و به ھمین خاطر است که دامنه

 کند اما به ھر حال مجھوالتش بیشتر از معلوماتش است.  پیدا می
علمش کم و محدود است، و ھرگاه از آن حدود تجاوز نماید،  ی منهپس دایره و دا

 فرماید: متعال در ھمین رابطه می شود. خداوند گمراه و سرگردان می

وتِيتُْم ِمَن الْعِلِْم إِ�َّ قَلِيً� ﴿
ُ
 .]٨٥[اإلسراء:  ﴾٨٥َوَما أ

 ».از علم جز مقدار بسیار کمی به شما داده نشده است«
تناقض گیرد. و  اش نشأت می است که از قصور و ناتوانی عقلمحدودیت این ھمان 

ورزند، با ھم اختالف دارند و محال  در آنچه تعقل می ھا انسانبدین معناست که  عقل
 ھایشان بر یک چیز متفق باشد.  است که عقول و اندیشه

شمولی بودن و  -٢اطالق،  -١ین برخالف عقل به سه ویژگی متصف است: داما 
 و ثبات و استواری.  -٣ فراگیری،

محدود  ی* اساس دین، شناخت خداوند متعال است؛ کسی که به ھیچ چیز
پروردگار ناتوان  ی شود. اما عقل به خاطر قصورش از شناخت ھمه چیز درباره نمی

 فرماید: چنان که خداوند متعال میاست؛ ھم

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَ� ُ�ِ ﴿
َ
 .]١١٠[طه:  ﴾١١٠يُطوَن بِهِ ِعلًْماَ�ْعلَُم َما َ�ْ�َ �

 ».ابندی] در دانش به او احاطه نھا انسانداند و [ را می  ناش نده و گذشتهیآ«
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 فرماید: در این خصوص می ج و پیامبر

ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسك«
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحىِص َ�نَاًء َعلَيَْك أ

ُ
 ».َال أ

توانم ثنا و ستایش تو را به جای  ای، نمی آن گونه که تو خود را ثنا و ستایش کرده« 
 ». آورم

چنان که ھا و احوال و اوضاع و شرایط است، ھم و مکان ھا زمانی * دین شامل ھمه
 فرماید: خداوند متعال می

ِ َمَثلٍ ﴿
ْ�َنا ِ� َهَذا الُْقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُ�ّ ٍء وَ  َولََقْد َ�َّ ْ�َ َ�َ�ْ

َ
�َْساُن أ َ�َن اْ�ِ

 .]٥٤[الکهف:  ﴾٥٤َجَدً� 

ش از ھر یم ولی انسان بیا ردهکان ین قرآن، از ھر گونه مثلی برای مردم بیو در ا«
 ».پردازد! ز، به مجادله مییچ

 فرماید: و در جای دیگر می

ءٍ ﴿ ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ  .]٨٩ [النحل: ﴾َونَزَّ

 ».زیردن ھر چکان یبرای ب (قرآن) تابکم بر تو یو فرود آورد«
ناتوان است؛ ھا  ی این ناتوانی و محدودیتش از دستیابی به ھمه ی اما عقل با ھمه

 فرماید: ر که خدای بلند مرتبه میھمان طو

وتِيتُْم ِمَن الْعِلِْم إِ�َّ قَلِيً� ﴿
ُ
 .]٨٥[اإلسراء:  ﴾٨٥َوَما أ

 ».مقدار اندکی به شما داده نشده استاز علم جز «
ای بنا شده که امکان اختالف  ھای یقینی * ھمچنین دین بر چیزھای استوار و پایه

 فرماید:  و تناقض در آن وجود ندارد. خداوند سبحان در این باره می

ِ َ�ِيًعا َوَ� َ�َفرَّقُوا﴿  .]١٠٣[آل عمران:  ﴾َواْ�َتِصُموا ِ�َبِْل ا�َّ

 ».دینده نشوکد و پرایسمان خدا چنگ زنیبه ر و ھمگی«
 فرماید: و در جای دیگر می

ِيَن َ�َفرَّقُوا َواْخَتلَُفوا ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءُهُم اْ�َّيَِناُت ﴿  .]١٠٥[آل عمران: ﴾َوَ� تَُ�ونُوا َ��َّ
ه کردند (آن ھم) پس از آنکنده شدند و اختالف که پراکد یسانی نباشکو مانند «
 ».د!یھای روشن (پروردگار) به آنان رس نشانه

این  ی دھد که بر ھمه نمی ھا انساناما عقل به خاطر تناقضش این امکان را به 
ھا اتفاق بکنند. بنابراین، ایجاد معالم دین و تأسیس اصول آن ھیچ ربطی به  ثوابت و پایه
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علم مطلق و  آن باید دارای ی ی وضع کننده عقل ندارد، و برای این کار، سلطه
باشد که ھیچ محدودیتی نداشته باشد و قصور و کوتاھی بدان راه نیابد و  یا فراگیری

تناقض و اختالف در حق آن محال باشد، و ھیچ سلطه و جھتی نیست که دارای این 
الھی است  ی وحی. و این معنای فرموده ی و شرایط باشد مگر جھت و سلطه ھا ویژگی
 فرماید: که می

ِ لَوََجُدوا �ِيهِ اْختَِ�فًا َكثًِ�اَولَْو ﴿  .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َ�َن مِْن ِعنِْد َ�ْ�ِ ا�َّ

برند) این قرآن از جانب غیر خدا  اگر (ھمان طور که مشرکان و منافقان گمان می«
 ».یافتند اش) می بود، اختالف و تناقض فراوانی را در (اخبار و نظم و مبانی می

ھایی است که اصول خود را بر کالم صریح  گروه ی ھمه ھمانا این راز اختالف
اند و در میان خود تناقض و اختالف دارند، زیرا ھر آنچه که در این  خداوند بنا ننھاده

 اند، از جانب غیر خدا بوده است.  زمینه ارائه داده
که محال است علم قاصر بر علم مطلق و  انسان باید بداند  هک نیسخن ا ی خالصه

 ثابت، احاطه یابد. حدود بر چیز فراگیر و چیز متناقض بر چیزچیز م

 اصول دین، اھانت به عقل است ی مراجعه به عقل در زمینه
ای و ھمراه با  ی عاقل در جایی نشستهھا انسانفرض کن که تو ھمراه با جمعی از 

گاه افرادی که  شود، آن شنوید و سپس این فریاد خاموش می آنان فریادی را می
کنند که آیا این فریاد کننده، دراز بود یا کوتاه؟  اند میان خود جر و بحث می تهنشس

یا گندم گونی؟ نابینا بود یا بینا؟ لنگ بود یا فلج؟ ثروتمند بود یا فقیر...؟ آیا  بود سفید
گویند آیا امکان  کنند؟! و اگر جدی می گویند یا شوخی می به نظر تو اینان جدی می

 باشند؟!  دارد که آنان عاقل
این را درک کند که آیا فریاد کننده نزدیک بود یا دور؟ خردسال  دتوان ھمانا عقل می

از عقل داشته  ینه انتظار بیشترین زمیه در اک نیبود یا بزرگسال؟ مرد بود یا زن؟ اما ا
باشد و  یاش م ه در غیر محدودهکاست  یم، در واقع وادار کردن عقل به اعمالیباش

گرداند، بلکه این کار اھانت به  ینم ید ویرا عا یچ شجاعتیاین کار ھ دخالت عقل در
 اش ھم محدود است.  عقل و پایین آوردن از جایگاھش است، زیرا عقل، محدود و دامنه

اند، به راستی از  ھمچنین کسانی که عقل را به ایجاد و اثبات اصول دین وادار نموده
اند و از طرف دیگر در حق دین  خوار شمردهآن را  یک طرف به عقل اھانت نموده و
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تحریف کرده و در معرض تناقض و آن را  اند، چون به بازیچه گرفتهآن را  بدی نموده و
خداوند دارند که  ی اند. اینان بیشترین سھم را از این فرموده اختالف قرار داده

 فرماید: می

�ُْهمُ ﴿ َُذوا دِيَنُهْم لَعًِبا َولَْهًوا وََغرَّ �َْيا ا�َّ  .]٧٠[األنعام:  ﴾اْ�ََياةُ ا�ُّ

را ھا  آن اند و زندگی ناپایدار دنیا فاجران) دین را به مسخره و بازیچه گرفته«(
 ».فریفته است

 ناتوانی عقل از ایجاد دینی کامل
بیان نشده که کسی از عقال و بزرگان و  ھا انسانبه ھمین خاطر در تاریخ زندگی 

  هک نینموده تا ا عای را وض ا عقل خود، دین کامل و شایستهفالسفه و حکماء توانسته ب
ھر دین محترمی که  ابدان پایبند باشند و از رھنمودھایش پیروی نمایند. ھمان ھا انسان

در زمین یافت شود از جانب خداوند وضع شده است، زیرا عقل به تنھایی از ادای این 
ده از قبیل بودایی و مجوسیت و... کار ناتوان است. و ادیانی که انسان وضعشان نمو

ارزش و پست  ھستند که عقل بشری را خوار و بی یا ادیان ناقص و متناقض و مسخره
گونه نیستند. و تناقض و نقص و خللی که  اند، برخالف ادیان آسمانی که این جلوه داده

ھای منحرف اسالمی  در بعضی از ادیان آسمانی مثل یھودیت و مسیحیت و گروه
ھایی است که برایش جایز نبوده است؛  ینی، ھمگی به خاطر دخالت عقل در زمینهب می

ن نوعی غارت کردن دین و عقل است. یاش دخالت نموده و ا زیرا عقل در غیر محدوده
به عنوان مثال، نژادگرایی یھودیت و سه خدایی مسیحیت و عصمت الھوتی امامیه، 

انی ندارد. این تراوشات است که دین ھمگی تراوشات عقل است و پایه و اساسی آسم
 ھا و احزاب مختلفی در آورده است.  را به گروه  واحد را تکه تکه نموده و مسلمانان

نمود، دین به صورت دینی واحد و  اگر انسان با عقل خویش در دین دخالت نمی
ھا کافی بود و نیازی به تعدد  و نسل ھا انسانماند و یک پیامبر برای تمامی  ثابت می

 پیامبران نبود. 
ھر پیامبری، بازگرداندن مردم به اصل دین از راه وحی، و  ی به ھمین خاطر وظیفه

ختم نبوت، حفظ  رازھای بشر با عقلشان، بوده است. و  برطرف نمودن آثار دخالت
ود، نبوت خاتمه باشد؛ یعنی وقتی که پروردگار به حفظ وحی حکم نم وحی (قرآن) می

 یافت.
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ختم نبوت و بلکه با اصل بعثت  رازاز این رو دخالت عقل در تأسیس اصول دین با 
ھر مجددی (کسی که نقش پیامبران قبل از  ی پیامبران، تناقض دارد. ھمانا وظیفه

کند) بازگرداندن مردم به وحی و بیرون آوردنشان از گرداب دخالت  اسالم را ایفا می
 باشد.  ھای قاصر و ناتوان و محدود و متناقضشان، می دین از راه عقل بشری در اصول

 دیدگاه امامیه در اصول دین، دری از درھای کفر است
استدالل عقلی جھت اثبات اصول دین، پایه و اساس است و   هک نیھمانا اعتقاد به ا

اد دری تأیید و تبعیت از کار عقل است، این اعتق ی نقش نصوص دینی فقط در محدوده
از درھای کفر، بلکه عین کفر است؛ زیرا این اعتقاد به معنای الغای نقش نبوت، و 
تعطیل تأثیر نبوت در دین و زندگی است؛ چون وقتی که اصول دین از راه استدالل 

آیند، در این صورت نیازی  از طریق نصوص دینی به دست نمی و آیند عقلی به دست می
 به بعثت پیامبران نیست. 

چنین این اعتقاد به معنای الغای نقش قرآن کریم است، قرآنی که خداوند ھم
و به عنوان داور و حاکم میان آنان تا روز  ھا انسان ی متعال به عنوان ھدایت ھمه

تنگی که با کالم  ی قیامت فرو فرستاده است. و به معنای منحصر کردن قرآن در زاویه
باشد. این زاویه،  می –واالی خداوند است  در حالی که قرآن، کالم –بشر یکسان است 

فروع دین است. اما اصول دین بر رأی و عقل انسان استوار است!. و نصوص  اھمان
روی که به تنھایی ھیچ استقاللی ندارد و  دینی (کالم الھی) چیزی نیست جز دنباله

 رزشی ندارد!. نماید، و گرنه قولش ھیچ اعتبار و ا ی دیگر آمده، تأیید میھا راه آنچه از
پس ارزش قرآن چیست وقتی که تابع نظر و رأی انسان باشد؟ و این اھتمام 

اش را به  حفظ و نگھداری  هک نیعظیمی که پروردگار در کتابش بدان داده، از قبیل ا
اعتنا و توجه  –به کتابت آن ـ از اولین روزی که نازل شده  ج عھده گرفته و پیامبرش

یست؟ آیا بخاطر این است که قرآن صرف مرجع فروع دین خاصی داشته، به خاطر چ
تواند مصدر و مرجع اصول دین باشد؟ آیا چنین کاری، دگرگونی دین، و  باشد و نمی

 نقض حقایقی که در کتاب روشنگر خداوند (قرآن) آمده، نیست؟ 
 ھای خداوند را بخوان: این فرمودهبه عنوان مثال، 

نْزَِل ﴿
ُ
ْوِ�َاءَ اتَّبُِعوا َما �

َ
قَلِيً� َما  إَِ�ُْ�ْم مِْن َرّ�ُِ�ْم َوَ� تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ أ

ُرونَ   .]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ
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د ینکروی ی] پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است، پ از آنچه از [جانب«
 ».دیریپذ پند می کد. چه اندینکروی میگر] پیو به جای او از دوستان [و سروران د

ْعرِْض َعِن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿
َ
وِ�َ إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو َوأ

ُ
 ﴾١٠٦اتَّبِْع َما أ

 .]١٠٦[األنعام:

چ یھ .شده است یپروردگارت به تو وح ین از آنچه از سوک یرویپ )غمبر!یپ یا(«
شان یآنان و سخنان ا یو دشمنانگ(ن کان اعتناء مکبه مشر .جز او وجود ندارد یخدائ

 ». )ز انگاریرا ناچ

نَْزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب ﴿
َ
ِ�َن َوُمنِْذرِ�َن َو� ُ ا�َّبِّيَِ� ُمبَّ�ِ ًة َواِحَدةً َ�بََعَث ا�َّ مَّ

ُ
َ�َن ا�َّاُس أ

 .]٢١٣[البقرة:  ﴾بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس �ِيَما اْخَتلَُفوا �ِيهِ 

ج یوجود نداشت. بتدرھا  آن انیدسته بودند (و تضادی در م یک مردم (در آغاز)«
ن حال) یدا شد، در ایپھا  آن انیی در مید آمد و اختالفات و تضادھایجوامع و طبقات پد

ه به کتاب آسمانی، کم دھند و یخت تا مردم را بشارت و بیبرانگان را امبریخداوند، پ
ان مردم، در آنچه اختالف داشتند، یدر م نازل نمود تاھا  آن رد، باک سوی حق دعوت می

 ».ندکداوری 

�ُْفُس ﴿
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ�  ﴾٢٣َولََقْد َجاَءُهْم ِمْن َرّ�ِِهُم الُْهَدى إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

 .]٢٣[النجم: 

نند، در حالی ک روی میی] و ھواھای نفسانی پ هینان فقط از پندار و گمان [بی پایا«
 ».ت آمده استیاز سوی پروردگارشان برای آنان ھدا ه مسلماً ک

�ِي�ٍ ﴿
َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ْن لَْم  ٧َو�ٌْل لُِ�ّ
َ
ِ ُ�تَْ� َعلَيْهِ ُ�مَّ يُِ�ُّ ُمْستَْكِ�ًا َكأ �َْسَمُع آيَاِت ا�َّ

ِ��ٍ  �َْسَمْعَها
َ
ْهُ بَِعَذاٍب أ ََذَها هُ  ٨فَبَّ�ِ ولَ�َِك لَُهْم َعَذاٌب  ُزًوا�ذَا َعلَِم ِمْن آيَاتَِنا َشيًْئا ا�َّ

ُ
أ

 ١.]٩-٧[الجاثیة:  ﴾٩ُمِه�ٌ 
سبحان اند، ھمچنان که خداوند  کنندگان به ناحق، از ایمان بدور شده اما مجادله

 فرماید: می

                                           
 است.  شده  قبال ترجمه -١
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رِْض بَِغْ�ِ اْ�َّقِ �ْن يََرْوا ُ�َّ آيٍَة َ� ﴿
َ
وَن ِ� اْ� ُ ِيَن َ�َتَك�َّ ْ�ُِف َ�ْن آيَاِ�َ ا�َّ

َ
 َسأ

ِ َ�تَِّخُذوهُ َسبِ   يً� يُْؤِمُنوا بَِها �ْن يََرْوا َسبِيَل الرُّْشِد َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيً� �ْن يََرْوا َسبِيَل الَْ�ّ
بُوا بِآيَاتَِنا َوَ�نُوا َ�نَْها َ�فِلِ�َ  ُهْم َكذَّ َّ�

َ
 ١.]١٤٦[األعراف:  ﴾١٤٦َذلَِك بِ�

 امامیه راجع به مجتھد است ی عقیده یکی از تراوشات کفری استدالل عقلی،
ما راجع به مجتھِد جامع الشرایط این است که او  ی عقیده«گوید:  محمد مظفر می
کم و رئیس مطلق است و ھمانند ادر حال غیبتش است، او ح ÷نایب و جانشین امام

امام حق داوری در قضایا و حکومت میان مردم را دارد، و نپذیرفتن دستور او ھمانند 
و نپذیرفتن دستور امام ھمانند نپذیرفتن دستور خداوند پذیرفتن دستور امام است ن

باشد. ھمان طور که در حدیثی از صادق آل بیت آمده  در حد شرک به خداوند می ومتعال 
 . ٢»است

  هک -پذیرد، سخنی که انسان را  سر و پیکر را می کدام عقل این سخن مزخرف و بی
، به عنوان حجت بر مردم قرار -نماید ھم حق را اصابت میشود و  ھم مرتکب خطا می

دا ای نپذیرفتن رأی او ھمانند نپذیرفتن حکم خدا و در حد شرک به خ دھد به گونه می
 باشد؟!!!

خود دلیل و حجت  ی ای برای عقیده به ھمین خاطر وقتی که صاحب چنین عقیده
دھد که  ما را به روایتی ارجاع می تواند دلیل عقلی برایش بیاورد و ناچاراً  آورد نمی می

نسبت داده است. این » صادق آل بیت«به آن را  سندش را ذکر نکرده و فقط ی سلسله
 –در حالی است که روایت یک نص دینی است و یک رأی عقلی نیست، و نص دینی 

 در نزد امامیه ذاتًا حجت نیست.  –حتی به فرض صحت 
چگونه است در حالی که او زحمت  این به فرض صحت نسبت روایت است. پس

به ھیچ وجه به خود نداده است؟ و چگونه است در حالی که اثبات صحت آن را  اثبات
این نسبت به جعفر بن محمد (صادق آل بیت) محال است، زیرا او زندیق و مجوسی 

 نبوده است. 

                                           
 است.  شده  قبال ترجمه -١
 . ١٠-٩عقائد الشیعة، ص  -٢
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مخلوق به دانست که قرار دادن کالم  ن مییمسلمًا جعفر صادق ضرورتًا این را از د
 ی کالم خالق شرک به خداوند است و بلند گردانیدن منزلت مخلوق به درجه ی منزله

و مؤمنان، و دروغ بر امامان است. و چنین  ج ربوبیت، افترا بر خدا و رسول خدا
مردود و غیر قابل قبول است؛ کسی که خود منابع  /دروغی بر زبان جعفر بن محمد

مردم حیرت و شگفتی خود را راجع به کثرت اقوال «که: اند  امامیه از وی روایت کرده
توسط کسانی که قابل اعتمادند و بعضی دیگر از ھا  آن که بعضی از –ضد و نقیض 

 او در جواب گفت:  دند.به نزد وی شکایت بر –شد  کسانی که معتمد نیستند نقل می

وإال فالذی  ج إذا ورد عليكم حديث له شاهد من كتاب اهللا أو من قول رسول اهللا«

 ١»جاءكم أولی به
رسول  ی ھرگاه حدیثی (از ما) برای شما نقل شده که شاھدی از قرآن یا فرموده« 
خدا یا رسول خدا،  ی صورت، بدانید که فرموده بپذیرید، در غیر اینآن را  دارد، ج الله

 ». ه تبعیت استتر ب شایسته

 .٢»وما خالف كتاب اهللا فدعوهما وافق كتاب اهللا فخذوه «گوید:  در جای دیگر می
بگیرید و بدان عمل کنید و آنچه با آن را  آنچه با کتاب خدا (قرآن) موافق است«

 ». رھا کنیدآن را  کتاب خدا مخالف است،

 ٣»كل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف«گوید:  باز می
 ».و باطل است یھر حدیثی که موافق قرآن نباشد، جعل« 

امیه به صراحت با قرآن، مخالف است. پس این عقیده باطل و مردود ام ی این عقیده
کفار است که خداوند متعال در آیات  ی است و عین کفر یھود و نصارا و مشرکان و ھمه

را از آن   به شدت دیگران ج رد نموده است. و پیامبرش، حضرت محمدآن را  زیادی
 برحذر نموده است. 

 فرماید: خداوند متعال می

                                           
 . ١/٦٩أصول الکافی، کلینی،  -١
 ھمان.  -٢
 ھمان.  -٣
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ِ إِْن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ تَا﴿ َضلََّنا إِ�َّ  ٩٨إِذْ �َُسّوِ�ُ�ْم بَِرّبِ الَْعالَِم�َ  ٩٧�َّ
َ
َوَما أ

 .]٩٩-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٩الُْمْجرُِمونَ 

معبودان (ه ما شما کآن زمان  .میا بوده یارکآش یبه خدا سوگند ما در گمراھ«
و ما را جز  .میدانست یبرابر م )و طاعت در عبادت(ان یرا با پروردگار جھان )نیدروغ

 ».رده استکگمراه ن )ن نامیاطیش(اران کبزھ
این برابر شمردن ھمراه با اطاعت بود؛ بدین صورت که دستورات این مجرمان (که 

طور که  دادند. ھمان ی عالمی بودند) را ھمانند امر و نھی خداوند قرار میھا انسان
 فرماید: می یخداوند متعال در جای دیگر

َطْعَنا الرَُّسوَ� ﴿
َ
َ َوأ َطْعَنا ا�َّ

َ
َوقَالُوا  ٦٦يَوَْم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهْم ِ� ا�َّارِ َ�ُقولُوَن يَا َ�ْتََنا أ

بِيَ�  َضلُّونَا السَّ
َ
َطْعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َاَءنَا فَأ

َ
 َر�ََّنا آتِِهْم ِضْعَفْ�ِ مَِن الَْعَذابِ  ٦٧َر�ََّنا إِنَّا أ

 .]٦٨-٦٦[األحزاب:  ﴾٦٨َوالَْعنُْهْم لَْعًنا َكبًِ�ا

ر و رو و دگرگون یشان در آتش زیا یھا چھره )ه در آنکرا خاطر نشان ساز ( یروز«
اش ! ما از خدا و ک یا :ندیگو یم )شود و یحسرت بارشان بلند م یادھایو فر(گردد  یم
 :ندیگو یو م .)میداشت ینم کین سرنوشت دردنایتا چن(م یبرد یغمبر فرمان میپ

اند و  م و آنان ما را از راه به در بردهیا ردهک یرویپروردگارا ! ما از سران و بزرگان خود پ
امًال از رحمت کشان را یو ا ،نکپروردگارا ! آنان را دو چندان عذاب  .اند ردهکگمراه 

 .»)شان منمایبد ین ترّحمیمترکو (خود به دور دار 
 فرماید:  و در جای دیگری می

﴿ ِ ْرَ�ابًا ِمْن ُدوِن ا�َّ
َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَ�ُهْم أ

َ
َُذوا أ  .]٣١[التوبة:  ﴾ا�َّ

 ».ی در برابر خدا قرار دادندیش را معبودھایھا) دانشمندان و راھبان خو (آن«
ه طور ک نمودند ھمان و این ھم فقط بدین خاطر بوده که از عالمانشان اطاعت می

ای که نپذیرفتن حکم آنان ھمانند نپذیرفتن  ردند؛ به گونهک از پروردگار اطاعت می
  ناحکم خداوند بود. و گرنه یھود و نصارا و امثال آنان معتقد نبودند که عالمانشان، آن

 را آفریده است. 
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. و این ١پس ربوبیت در اینجا، ربوبیت طاعت و عبادت بوده نه ربوبیت آفرینش
امامیه راجع به مجتھد است، و عین رفتار و برخورد عوامشان با  ی عقیدهعقیده عین 

که حافظ و امین و نگھبان ھمیشگی » نصوص دینی«عالمانشان است؛ زیرا در غیاب 
خواھند  دھند و با عقل خود آنچه می علماء امامیه جرأت به خود می –عقیده است 

کنند. و عوامشان آراء و افکار  نظر مینمایند و اظھار  پروا حکم صادر می گویند و بی می
کنند ھر چند مخالف نقل  عالمانشان، کورکورانه و بدون ھیچ اعتراض و بحثی قبول می

 صریح باشد.صحیح یا عقل 
 

 ٢اند جواب مانده اشکاالتی که بی

                                           
، ٤جواد مغنیه در تفسیر الکاشف، ج  این باور به صراحت در تفاسیر خود امامیه آمده است. محمد -١

دھد آنان به خدا  این دلیل دیگری است که نشان می«گوید:  راجع به تفسیر آیه مذکور می ٣٣ص 
فرماید:  گویند، ایمان دارند. امام جعفر صادق می ایمان ندارند، بلکه به آنچه عالمانشان می

ندادند، بلکه عالمانشان، حرام خدا را  یھودیان و مسیحیان برای عالمانشان نماز و روزه انجام«
آنکه  برایشان حالل، و حالل خدا را برایشان حرام نمودند و مردم ھم از آنان پیروی نمودند و بی

 ».نمودند خود بدانند آنان را پرستش می
جای ه ب« د:یفرما ه میک نیمقصود از ا«گوید:  ٣٢٧، ص: ٩ جمحمد طباطبائی در تفسیر المیزان،  

جای اطاعت خدا احبار و ه ه بکن است یا »اند تعالی احبار و رھبان را ارباب خود گرفتهخدای 
د و شرطی یچ قیدھند، و بدون ھ شان گوش فرا مییھای ا نند و به گفتهک رھبان را اطاعت می

م و اطاعت ین قسم تسلیه جز خدای تعالی احدی سزاوار اکبرند، و حال آن شان را فرمان مییا
ھمان عبادت و پرستش است و مختص به خدای  ییه تنھاد و شرط و بیاعت بدون قاط... ست.ین

 ».باشد سبحان می
ھای جدلی نیست؛ چون این کار سرمایه  آوردن پاسخ یجواب بودن، ناتوانی برا منظورم از بی -٢

گرایان است؛ چیزی که بازار ورشکستگان را به تنگ آورده است. به  دروغگویان و تجارت باطل
کند به اینکه او از  شان، ابلیس ملعون بنگر که چگونه با پروردگار عالمیان مجادله می ستهسرد

مجادله  ÷آتش آفریده شده ولی آدم از ِگل! و به آن سامری بنگر که چگونه با حضرت موسی
 گوید: کند و می می

ثَرِ ﴿ 
َ
وا بِهِ َ�َقَبْضُت َ�بَْضًة ِمْن � لَْت ِ�  قَاَل بَُ�ُْت بَِما لَْم َ�بُْ�ُ الرَُّسوِل َ�َنَبْذُ�َها َوَ�َذلَِك َسوَّ

 .]٩٦[طه:  ﴾٩٦َ�ْفِ� 
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امامیه استدالل عقلی مستقل از نصوص دینی را دلیل معتبر جھت اثبات اصول 
اند. اگر کسی با  را به عنوان اصلی از اصول عقاید قرار داده» امامت«دین قرار داده، و 

تواند به این  عقل و خرد خود بیندیشد و تمام توان و تالش خود را به کار گیرد، نمی
دانم حجت امامیه برای چنین فردی چیست تا او را به ایمان ملزم  عقیده برسد. نمی

ت از استدالل عقلی یانان جھان است) آیا تبعای از اکثریت مسلم کنند؟ (این فرد نمونه
باشد؟ که این امر از نظر آنان صحیح نیست، زیرا پیروی از رأی  یامامیه حجت م

 دیگری تقلید است، و تقلید در اصول دین جایز نیست. 
استدالل  ی ت در روایات است؟ که روایات ھم خارج از محدودهحج،  هک نییا ا
  باشد. گفتنی است که ه اثبات اصول عقاید از نظر امامیه میای است که آن تنھا را عقلی

 پندارند. ی عقلی می آیات قرآنی را نیز ھمچون روایات، خارج از محدوده  امامیه
جز خود عقل چیز دیگری برای ما نمانده است؛ اما عقل ھم این عقیده را 

 پذیرد.  نمی
دان ملزم کنید؟! پس چگونه ای امامیه! آیا حجت دیگری را سراغ دارید که ما را ب

  رایکنید؟ ز اند، تکفیر می شما مخالف ی را که با عقیده یک و نیم میلیارد مسلمان 
 اید. شما بدان ملتزم شده  که  چیزی نکرده  عقلشان آنان را ملزم به

اساس  کنید؟ معلوم است که این کارتان بی را تکفیر می  بر چه اساسی مخالفانتان
شما برای این کار استدالل عقلی است؛ اما با عقل و خرد اندیشیدیم  است. حتمًا اساس

ای نص قطعی  ولی عقل این عقیده را نپذیرفت. اساس ما برای اثبات چنین عقیده
 قرآنی است که در اینجا مفقود است و اثری از آن نیست. 
یگر و عقل پنج میلیارد از د –گذشته از این، اگر عقل یک و نیم میلیارد مسلمان 

اعتبار باشد، پس بر چه  بی –باشد، نرسیده است » امامت«به چیزی که نامش  ھا انسان
اساسی عقل را به عنوان تنھا حجت معتبر در رسیدن به شناخت اصول دین و حقایق 

                                                                                                       
گاھم یساز (در صنعت و ھنر مجّسمه یزھائی) گفت: من از چی(سامر«  ھا  آن ل ازیاسرائ یه بنک) آ

گاه ن  ی) را برگرفتم و برایغمبر (خدا موسین) پیم و قوانیاز آثار (تعال یستند. من مقداریآ
ن نْفِس من مطلب را در نظرم آراست ین چنیختم. ایم گوساله) رک(به شآن را  گران)یزدن د (گول

 ». خواستم انجام دادم) ی(و آنچه م
کنند و مو به مو به  دانم که ابلیس و سامری پیروانی دارند که راه و روششان را حفظ می و من می 

 دنبال آنان ھستند. 
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ماند؟ پس عقل چه کسی در  پا بر جا نمیھا  آن دھید که دین بدون ای قرار می اساسی
 اید؟  معتبر دانستهآن را  م حجت عقلینظر شما معتبر است؟ و به کدا

 »تمسک به عترت«اشکال 
اند  را بر مردم واجب دانسته و حکم به کفر کسی داده» تمسک به عترت«امامیه 

 که با رأی و نظر آنان مخالفت ورزد. 
، یعنی »تمسک به عترت«سؤال مشکلی که در اینجا مطرح است، این است که: آیا 

 نص دینی؟  ی شود یا در دایره استدالل عقلی داخل می ی یرهدر دا –قبول اقوال ائمه 
بدون شک اقوال عترت نصوصی دینی ھستند، و قواعد امامیه اعتماد به نصوص 

داند. ھمانا این امر مستلزم جایز نبودن  دینی جھت اثبات اصول دین را باطل می
ترت در اصول اعتماد به اقوال عترت در اثبات اصول، یعنی جایز نبودن تمسک به ع

اند. و این منزلتی است  باشد. و نقش ائمه را فقط در فروع دین منحصر دانسته دین، می
 که ائمه با دیگر فقھاء غیر معصوم! در آن برابرند. 

 از نظر امامیه ھمین است یا چیز دیگری است؟ » تمسک به عترت«آیا معنی 
در » عترت«گاه اعتبار نیست، چون دین، تنھا اصول و فروع دارد، ھر یچیز دیگر

ماند. و در فروع ھم ائمه با دیگر فقھاء عادی برابرند.  اصول منتفی شد، فقط فروع می
اند، سازگار نیست. بنابراین، تناقض در  و این با اھمیت بزرگی که امامیه برای ائمه قائل

 اعتقاد حاصل شد، و تناقض، در یک چیز دلیل بطالن آن چیز است. 
ھم در اصول و ھم در فروع واجب » تمسک به عترت«بازی کنند و بگویند:  و اگر لج

 اید؟  است، در جواب گوییم: پس شما در این معادله استدالل عقلی را از کجا آورده
به آن دو  –یعنی استدالل  –گوییم: در مورد قرآن و سنت، آیا تمسک  ھمچنین می

را باالتر از اقوال خدا و » عترت«: نه، اقوال در اصول و فروع واجب است؟ اگر بگویند
اند! و این کفر آشکاری است. و اگر بگویند: بله، در این  قرار داده ج اقوال رسول خدا

 پایه و اساس است. صورت دیدگاھشان در اصول دین بی

 »کتاب الله و عترتی«روایت ساختگی 
 : اند ھمانا روایتی که امامیه دست آویز خود قرار داده
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 .١»كتاب اهللا وعرت� لن تضلوا ما تمسكتم بهما :تر�ت في�م اثلقل�«
اند،  که این روایت به گمراھی کسانی که به غیر کتاب خدا و عترت تمسک جسته

 کند.  حکم می
را تکفیر  این روایت اساس دین امامیه است، روایتی که براساس آن مسلمانان 

دارد که نصوص دینی (که  ان تصریح میش ھای اصولی کنند. در عین حال که کتاب می
اعتبار است، و تنھا  تمسک به عترت، تمسک به یک نص دینی است) در اصول بی

باشد و معلوم است که استدالل عقلی، نه کتاب است و نه  یاستدالل عقلی معتبر م
عترت. پس یا مراجعه به کتاب و عترت در اصول دین گمراھی است و یا دیدگاه امامیه 

 باشد!!  یول دین گمراھی مدر اص

 مستلزم »كتاب اهللا وعرتتی«گفت: ھمانا استدالل به روایت توان  به عبارت دیگر می

 موارد زیر است: 
مبنای اصول دین استدالل عقلی است نه نص   هک نیبطالن قائل شدن به ا -١

 دینی. 
ای که امامیه در اصول خود بدان  بطالن استدالل به تمامی دالیل عقلی -٢

 اند.  استدالل نموده
 اند.  بطالن اصولی که به مقتضای استدالل عقلی، به دین اضافه نموده -٣

 و استدالل یا تکیه بر استدالل عقلی در اصول مستلزم موارد زیر است: 
 . ٢»کتاب الله و عترتی«بطالن روایت  -١
 اند.  ای که اصول خود را بر آن بنا نھاده تدالل به تمامی نصوص دینیبطالن اس -٢
 اند.  بطالن اصولی که به مقتضای نصوص دینی، به دین اضافه نموده -٣

قبول یکی از این دو راه  یباید یکی از این دو راه را انتخاب کرد و راه فراری برا
 نیست.

                                           
قرآن خدا و آل خود را، مادام که به آن دو تمسک  :ام من دو چیز نفیس میان شما گذاشته« -١

 ». شوید مراه نمیجویید گ
آمده است، و این صحیح نیست. آنچه در » صحیح مسلم«کنند که این روایت در  ای گمان می عده -٢

راجع به اھل بیتم خدا را در نظر : «»أوصي�م اهللا يف أهل بیىت«صحیح مسلم آمده، روایت 
 تمسک فقط ھمان کتاب آمده است. اما امر به ». گیرید



 ١٧٩ شناسی امامیه در اثبات اصول ی معرفت فصل دوم: نظریه

 اصل میان معنی عام و معنی خاص
تواند بیشتر از  اندازه جھت شناخت اصول دین تالش کند، نمیھمانا عقل بشری ھر 

معنی عام را اثبات نماید در حالی که شرع، ما را به معانی خاص و محدودی ملزم 
 نماید.  می

نماید، محدود  اثبات میآن را  نماید، اما نبوتی که عقل مثًال: عقل نبوت را اثبات می
ا به ایمان آوردن به نبوت شخص معین به شخص معینی نیست در حالی که شرع ما ر

نماید. اگر کسی بگوید: من ایمان و باور  است، ملزم می ج و خاص که حضرت محمد
را اثبات ننماید، ایمانش معتبر  ج دارم که خداوند پیامبرانی دارد اما نبوت محمد

شود مادام که از معنی  نیست، یعنی شرعًا باطل است و چنین فردی کافر قلمداد می
 عام نبوت به سوی معنی خاص نبوت منتقل نشود.

استدالل عقلی بدون نص  ی ھمانا اثبات و محقق ساختن معنی خاص به وسیله
توانستیم با عقل و خرد  ما نمیبود،  دینی ممکن نیست؛ چون اگر نصوص قرآن نمی

حدود چھل  ج را اثبات کنیم. حضرت محمد  و دیگر پیامبران ج خودمان نبوت محمد
ی عاقل زندگی کرد اما ھیچ یک از آنان به ذھنش ھم خطور نکرد ھا انسانسال میان 

آنان منتظر پیامبر   هک نیرغم ا شود، علی که این مرد در آینده به پیامبری مبعوث می
که  –کشیدند. و بعضی از آنان مثل زید بن نفیل  تم بودند و بعثت وی را انتظار میخا

به شام رفت شاید خبری از پیامبر خاتم را بیابد. در حالی که  –یکی از افراد حنیف بود 
دیدند، اما عقلشان آنان را بر این امر راھنمایی  صبح و شب پیامبر موعود را می

را صادق و امین نام  ج ان رسیدند، این بود که محمدکرد. نھایت چیزی که بد نمی
نھادند. و ھنگامی که به عنوان پیامبر برگزیده شد، او را انکار نمودند. بدون شک بعضی 

ھایش، او را انکار کردند و به خاطر  از این انکارکنندگان به خاطر قانع نشدن به گفته
زمانی  –انسان بود ترین  کامل که از نظر عقلی ج دالیل دیگری نبود. حتی خود محمد

آن پیامبر  ی که وحی در غار حراء بر او آمد، ندانست که آن وحی است و به وسیله
 شود. تا جایی که نزد ورقه بن نوفل رفت و ماجرا را برایش بازگو نمود.  می

دوازده امامی به  ی مثًال شیعه ؛نمایند امامیه مردم را به امامت افراد معینی ملزم می
امت دوازده امام معتقدند که اولشان، علی و آخرشان، مھدی پسر منسوب به حسن ام

اثناعشری معتقدند و  ی عسکری است. و اسماعیلیه به امامان دیگر غیر از امامان شیعه
دوازده امامی ھم دیگر  ی کنند، ھمان طور که شیعه دوازده امامی را تکفیر می ی شیعه
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از » امامت«کنند. که این به خاطر عدم اعتقاد به  کفیر میق شیعه را قبول ندارند و تَر فِ 
جھت اصلی و عموم نیست بلکه به خاطر عدم توافق در تحدید ائمه به طور خصوص 

 است. 
محدود به » امامت«اعتبار است مادام که  عامه نزد امامیه بی» امامت«اثبات 

یست، بلکه در استدالل عقلی ن ی اشخاص معینی نباشد. و این مبحث در محدوده
شخصی مثل » امامت«تواند  نص دینی است، و گرنه چگونه عقل بشری می ی محدوده

 به نصی دینی مستند سازد. آن را  حسن عسکری را اثبات نماید بدون آنکه
اصلی است نه امری اضافی،  بنابراین، اعتبار نص دینی در شریعت ما امری اساسی و

 از اول با استدالل عقلی ثابت شده، تأیید نماید.  روی که آنچه یا امری مجرد و دنباله
 رسیم، این است:  ای که بدان می حتمی و قطعی ی نتیجه

آن را  یا باید به دیدگاه امامیه در اصول، یعنی استدالل عقلی تکیه کنیم و  -
. آن نماید اثبات نمی مومی چیز دیگری راقبول کنیم که این به غیر از معانی ع

ماند و نه  شوند. نه دوازده امامی می فرق امامیه باطل می ی وقت ھمه
را  اسماعیلیه و نه دیگر مذاھبی که به امامان معینی ملتزم ھستند و دیگران 

 نمایند.  بدان ملزم می
عشری قائل باشیم، بنابر  یو یا باید به ضرورت التزام به مذھب معینی مثل اثن  -

ست. که در این صورت دیدگاه امامیه نصوص دینی آمده ا ی آنچه که به وسیله
 شود.  در اصول باطل می

به ناچار باید آنان فقط یکی از این دو امر را اختیار کنند و یکی از این دو راه را کنار 
 بگذارند.

 ق امامیهَر اصول فِ 
امامیه که در اثبات اصولشان از منھج و روش  ھای فرقه اکنون راجع به یکی از

قواعد و اصولی که قبًال از آن سخن گفته   هک نیگوییم. تا ا سخن میاند،  قرآنی دور شده
شد، در مسایل فرعی تطبیق یابد و قلب خواننده از صحت آن به اطمینان برسد و ایمان 

روشی که در رد  ی ویژگی و مشخصه  هک نیا ین برایمؤمنان افزایش یابد و ھمچن
ویژگی عبارت است از سھولت  روشن شود؛ که اینام  ھای باطل در پیش گرفته حجت

با کمترین زحمت و نزدیکترین راه، ھمراه با ھا  آن ھا و دستیابی به ابطال آن حجت
ھای جدل و بحث شد  راھه ھا دچار بی وضوح و روشنی حق بدون آنکه در مبحث داللت



 ١٨١ شناسی امامیه در اثبات اصول ی معرفت فصل دوم: نظریه

از باطل جدا آن را  حجت واضح و قاطعی که ی مگر بعد از ظھور و بیان حق به وسیله
 د بدون ھیچ گونه اشتباه و دردسری. ساز می

را به اصولی اعتقادی و عملی   است که مسلمانان» عشری امامیه اثنی«این فرقه، 
کنند: اول، ایمان به آن، که تنھا شرط  را میان دو چیز مخیر می نمایند و آنان  ملزم می

انکار نمایند و بدان ملتزم آن را  نجات و رستگاری است. دوم؛ کفر، در صورتی که
 نباشند. 

 مھمترین اصول امامیه اثنی عشری
 اصول اعتقادی:  –الف 

 امامت -١
 عصمت ائمه -٢
 مھدی منتظر  -٣
 تمسک به اھل بیت -٤
 تحریف قرآن -٥
 توھین به صحابه -٦
 اصول عملی:  –ب 
 زیارت مرقدھا -١
 ) درآمدھا٥/١خمس ( -٢
 نکاح متعه -٣

این امور عظیم و اصول بسیار مھم و  ،»محکمات«انند با نصوص آیات وت آیا امامیه می
خودشان استنباط نموده و تا  ی با عقل و اندیشهآن را   هک نیحساس را اثبات نمایند؟ یا ا

راج خاند که از آیات متشابه است به آراء و شبھاتی اسناد دادهآن را  اند آنجا که توانسته
 اند؟  نموده

ابت شد، حق است و باید از آن ث» محکمات«اگر این اصول با نصوص قطعی و آیات 
پیروی نمود، و اگر با نصوص ظنی و آیات متشابه به دست آمده باشند، باطل است و 

 جایز نیست. -اگر عبادی باشد –و عمل به آن  –اگر اعتقادی باشد  –ایمان به آن 
کنیم مگر بدین خاطر که آن  مردم را به اصولمان ملزم نمی –در عین حال  –و ما 
آن اصول ظنی و برگرفته از  ی اند. و اگر ادله آیات محکمات و صریح بنا شده اصول بر
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بود که مردم را به آن ملزم کنیم،  بود، عقًال و شرعًا برای ما جایز نمی آیات متشابه می
 را بدان ملزم نمود. توان دیگران  زیرا اجتھاد در مسایل ظنی، الزام آور نیست و نمی
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 :فصل اول
 امامت از دیدگاه شیعه

 جایگاه امامت از دیدگاه شیعه 
 کند: کلینی از ابوعبدالله (جعفر بن محمد) روایات زیر را نقل می

 جي إال أهنم ليسوا بأنبياء وال حيل هلم من النساء ما حيل للنب ج رسول اهللا ةبمنزل ةاألئم«

 .١»ج فأما ما خال ذلک فهم بمنزله رسول اهللا

تعدد  آنان پیامبر نیستند و ھستند با این تفاوت که ج رسول الله ی ائمه به منزله«
ر موارد آنان به یحالل است برای آنان حالل نیست، اما در سا ج زنانی که برای پیامبر

 ». باشند یم ج رسول الله ی منزله

ال معرفتنا وال يعذر الناس بجهالتنا، ومن عرفنا كان مؤمناً ومن أنكرنا إال يسع الناس «

 .٢»كان كافراً 
مردم جز شناخت ما جایز نیست به امر دیگری مشغول باشند و اگر مردم نسبت «

به ما جاھل باشند، معذور نیستند. ھر کس ما را بشناسد، مؤمن است و ھر کس ما را 
 ». انکار نماید، کافر است

اهللا تبارک وتعالی  ةماماً.. ومن أنكر ذلک كان كمن أنكر معرفإ ÷كان أمري املؤمنني«

 .٣»ج رسول اهللا ةومعرف

انکار نماید آن را  امام و پیشوای مردم است، ھر کس ÷امیر المؤمنین، علی«
را انکار نموده  ج خداوند متعال و معرفت رسول الله تھمانند کسی است که معرف

 ».باشد

                                           
 . ١/٢٧أصول الکافی، کلینی،  -١
 . ١/١٨٧ھمان،  -٢
 . ١/١٨١ھمان،  -٣
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هللا اختذه نبياً قبل أن وإن ا ،براهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً إإن اهللا تبارک و تعالی اختذ «

وإن اهللا اختذه خليالً قبل أن يتخذه  ،ن اهللا اختذه رسوالً قبل أن يتخذه خليالً إو ،يتخذه رسوالً 

قَاَل َ� َ�نَاُل  قَاَل َومِْن ذُّرِ�َِّ�  إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ :شياء قالفلام مجع له األ ،ماماً إ
الِِم�َ   .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤َ�ْهِدي الظَّ

را به  ای گرفت، قبل از آنکه او  ھمانا خداوند متعال، ابراھیم را به عنوان بنده«
او را به عنوان   هک نیعنوان پیامبری برگزیند. و او را به عنوان پیامبری برگزید قبل از ا

او   هک نیای برگزید قبل از ا ای برگزیند. و ھمانا خداوند او را به عنوان فرستاده فرستاده
را به عنوان دوست صمیمی (خلیل) خود انتخاب کند، و او را به عنوان دوست 

او را به عنوان امام و پیشوای مردم   هک نیصمیمی (خلیل) خود انتخاب کرد قبل از ا
شوای ین من تو را پیقیبه «برگزیند. وقتی که این چند چیز را در او جمع نمود، فرمود: 

]. فرمود:  انی قرار دهیشوایز پیرد: و از فرزندانم [نک] عرض  میدھم [ابراھ مردم قرار می
 ». رسد اران نمیکعھد من به ستم

را اظھار داشته که برتری امامت بر نبوت از آن الزم ای  ابن المطھر حلی گفته
باشد. و انکار لطف  یامامت، لطف عام است و نبوت، لطف خاص م«گوید:  و میاآید،  می

 .١»لطف خاص است عام بدتر از انکار
بلکه برتری امامت بر نبوت بر زبان بسیاری از علماء امامیه به صراحت آمده است؛ 

آید،  ھمانا آنچه از روایات بر می«ید: وگ که می »آیت الله العظمی کاظم حائری«مثل 
است که انسان  –بجز مقام ربوبیت  –ھایی  این است که مقام امامت باالتر از دیگر مقام

 . ٢»ھا برسد د بدانتوان می
عشری بر این باورند که امامت، ریاست  شیعه امامیه اثنی«گوید:  ابراھیم زنجانی می

و برگزیده آن را  اش قبًال با علم ازلی ألدر دین و دنیاست. و منصبی است که خداوند
را به پیروی از آن  را متوجه آن گرداند و آنان  دستور داده که دیگران  ج به پیامبر

                                           
 . ٣االلفین، ص  -١
 . ٢٦اإلمامة وقیادة المجتمع، ص  -٢



 ١٩١  شیعهفصل اول: امامت از دیدگاه 

سازد. و امامت چھارمین اصل از اعتقادات شیعه امامیه اثنی عشری است. و  مکلف
 . ١»باشد یق اسالمی مَر اصل مورد اختالف میان شیعه و دیگر فِ 

 . ٢»امامت ھمانند نبوت است ی مرتبه«گوید:  در جای دیگری می

 »امامت«تکفیر امت اسالمی براساس اصل 
دانستند،  ن یکی از امور فرعی معتبر میرا به عنوا» امامت« ی اگر امامیه مسأله

دانند تا  حرفی نبود؛ اما آنان امامت را به عنوان یکی از مسایل مھم اصولی معتبر می
نبوت است!! تازه به این ھم اکتفا ننموده بلکه تا  ی آن باالتر از مرتبه ی جایی که مرتبه

 اند.  حد تصریح به کفر منکر آن تجاوز نموده
در بعضی از روایات مذکور بدان تصریح شده بود. تنھا این روایات در ھمان گونه که 

نیامده و بس؛ بلکه فتواھای صریحی از علما در این خصوص وجود دارند که  هاین زمین
که از زبان بزرگترین مرجع امامیه در عصر حدیث، ھا  آن من در اینجا به ذکر یکی از

 کنم.  یعنی ابو القاسم خوئی جاری شده، اکتفا می
ھمانا از «خوئی گوید: [تحریم غیبت و بدگوئی مشروط به ایمان است. سخن او: 

گویم: منظور از » آید که تحریم غیبت مختص به انسان مؤمن است ظاھر روایات بر می
و معاد و دوازده امام شیعه اثنی  ج مؤمن در اینجا کسی است که به خدا و رسول خدا

لب و آخرشان، مھدی است، ایمان داشته باشد. و ھر عشری که اولشان، علی بن ابی طا
 را انکار نماید، غیبتش جایز است به چند دلیل: ھا  این کس یکی از

ھا، جواز لعن مخالفان، وجوب برائت و  دلیل اول ـ در روایات و دعاھا و زیارت
بیزاری از آنان، فراوانی سب و دشنام و اتھام نمودن و غیبت آنان ثابت شده، زیرا 

ای نیست؛  مخالفان امامیه اھل بدعت و شک ھستند، بلکه در کفرشان شک و شبھه
حتی یکی از آنان و اعتقاد به خالفت غیر ائمه، موجب بلکه چون انکار والیت و ائمه، 

دینی است. و روایات متواتر ظاھری در خصوص کفر منکر والیت، و کفر  کفر و بی
 ÷ابوعبدالله ی داللت دارند. ھمچنین گفته ھا معتقد به عقاید مذکور و دیگر گمراھی

ھر کس : «»ومن جحدكم كافر«گوید:  در زیارت جامعه بر آن داللت دارد آنجا که می

                                           
 . ٧٢عقائد اإلمامیة االثنی عشریة، ص  -١
 . ٧٥ھمان، ص  -٢
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او در زیارت جامعه بر آن داللت دارد که  ی باز گفته». شما را انکار نماید، کافر است

بِلَ عنكم«گوید:  می ده قَ ، شما را تصدیق ھر کس خدای را یگانه گرداند: «»ومن وحَّ
اش این است که ھر کس شما را تصدیق نکند، خدای را یگانه  مفھوم مخالفه» کند می

 نگردانیده است، بلکه مشرک به خداست. 
 ١و در بعضی احادیث وارده در خصوص واجب نبودن قضای نماز بر شخص مستبصر

 آمده است: 

 .»ةن احلال الىت كنت عليها أعظم من ترک ما ترک من الصالإ«
 که ترکاست  ییتر از ترک نمازھا ھمانا وضعیتی که قبال داشتی بسیار با عظمت«
 . ٢»اند شده

در تعدادی از روایات آمده است: مخالفان ما، اھل بیت، بدتر از یھود و نصارا، و 
سگ ھستند. ھمانا خداوند چیزی پلیدتر از سگ را نیافریده، و بدون شک تر از  پست

مخالفان ما، اھل بیت، پلیدتر از سگ ھستند. بدیھی است که جواز غیبت مخالفانشان 
 تر از امور مذکور است.  آسان

اند، زیرا عملشان از ابتدا باطل  مخالفان امامیه متجاھر به فسق ی ھمه –دلیل دوم 
نه که در روایات آمده است. بلکه مخالفان به چیزی پایبندند که بزرگتر گو است؛ ھمان

آید که غیبت فرد متجاھر به فسق جایز  . و بعدًا می-چنانچه دانستی -از فسق است 
 است. 

آید، تحریم غیبت و بدگوئی برادر مؤمن  آنچه از قرآن و روایات بر می –دلیل سوم 
 برادری و دوستی نیست.  ی ان، رابطهھی است که میان ما و مخالفیاست و بد

 ھا زمانی رسم و عادت ھمیشگی در میان عوام و علمای شیعه در ھمه –دلیل چھارم 
کردند. حتی در  را غیبت و بلکه سب و لعن می  ھا این بوده که مخالفانشان و مکان
 ].٢: آمده که جواز آن از ضروریات است١»الجواھر«کتاب 

                                           
 ضه تغییر مذھب داده است. سنت و جماعت به فرقه راف اھلمنظور کسی است که از مذھب  -١
الزم  ای که دیگر ای، آن قدر کار با عظمتی انجام داده یعنی اکنون که مذھب شیعه را اختیار کرده -٢

ھای فوت شده را به جا بیاوری. ھمان گونه که شخص کافر بعد از آنکه اسالم  نیست قضای نماز
. انگار چنین فردی که شیعه آورد، قضای نمازھای فوت شده در زمان کفر بر او واجب نیست

 شده، قبًال کافر بوده است. (مترجم) 
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گوید: گرفتن مال  ای جایز دانسته، می سنی را به ھر وسیلهخوئی استیال بر مال فرد 
در آن  ٥/١فرد ناصبی (سنی) ھر جا یافت شود جایز است. و احوط آن است که خمس 

 . ٣(مال گرفته شده از سنی) به عنوان غنیمت، واجب است
را دوست دارد اگر  بناصبی تعبیری از سنی است. یعنی کسی که ابوبکر و عمر

ھای مھم و منابعشان  ھمراه آن دو دوست داشته باشد. آن طور که کتابرا  سچه علی
 . ٤بدان تصریح دارد

راجع به حالل شمردن خون سنیان، منابع معتبرشان پر از آن است. آقای یوسف 
بدان که روایات گوید: [ می» حالل بودن خون و مال فرد ناصبی«بحرانی زیر عنوان 

 راجع به حالل بودن خون و مال آن مخالفان، زیادند. – سالم الله علیھم –وارده از ائمه 
روایت کرده که  ÷شیخ طوسی در حدیث صحیحی از حفص بن بختری از ابوعبدالله

 گوید:

 : ٥»خذ مال الناصب حيثام وجدته وادفع إلينا اخلمس«
 ». به ما پرداخت کنآن را  )٥/١مال ناصبی (سنی) را ھر جا یافتی بگیر و خمس («

از داود بن فرقد روایت نموده که او گوید: به  »العلل الصحيح«و صدوق در کتاب 

گفتم: راجع به کشتن فرد ناصبی نظرت چیست؟ گفت: خونش حالل  ÷ابوعبدالله
 .٦است

ائمه یا والیت یکی از دوازده امام،  ی امامیه راجع به تکفیر منکر والیت ھمه
راشد  ی ع به تکفیر کسی که سه خلیفهاند. بلکه حتی راج ھایی تألیف کرده کتاب

                                                                                                       
تألیف شیخ محمد حسن نجفی،  »جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم«کتاب » جواھر«منظور از  -١

باشد.  اند، می لقب داده »شيخ الفقهاء وإمام املحققني«. ق. کسی که وی را به  ھ ١٢٤٢متوفی سال 

یعنی سب و » از ضروریات است«عبارت و .اند نامگذاری کرده »رة الشيعةمفخ«این کتاب را به 
 لعنت اھل سنت از ضروریات مذھب امامیه است.

 ، چاپخانه الغدیر. ١٣٧١، چاپ ٣٢٤-١/٣٢٣مصباح الفقاھة،  -٢
 . ١/٣٢٥منھاج الصالحین، ص  -٣
 . ٩٩. ق. ص  ھ ١٤١٩، یوسف بحرانی، چاپ قم، الشهاب الثاقب يف بيان معنی الناصب -٤
 . ٤/١٢٢تھذیب األحکام،  -٥
 . ٢٥٧.ق. ص  ھ ١٤١٩، یوسف بحرانی، چاپ قم، الشهاب الثاقب يف بيان معنی الناصب -٦
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اند. چون حب  ھایی تألیف نموده ) را دوست داشته باشد، کتابش(ابوبکر، عمر و عثمان
منافات دارد، و جمع شدن  سو دوستی این سه خلیفه با حب و دوستی حضرت علی

اعتبار است. پس کسی این سه خلیفه  این دو حب در یک قلب، از نظر آنان محال و بی
دارد ھر چند ادعای  یچھارم دشمن ی دوست داشته باشد، به طور حتم با خلیفه را

ھا، کتابی  دوستی او بکند و خون و مال چنین فردی حالل است. یکی از این کتاب
.  ھ ١١٨٦ـ١١٠٧است که فقیه محدث، شیخ یوسف بن شیخ احمد بن ابراھیم بحرانی (

بيان معنی يف  الشهاب الثاقب«ب ق.) در این موضوع، تألیف کرده است و آن، کتا

.ق. در ایران با تحقیق سید  ھ ١٤١٩که قبًال ذکر شد. این کتاب در سال  »الناصب
دوازده امامی است و  ی مھدی رجائی چاپ شد. بحرانی که یکی از علمای بزرگ شیعه

 نماید که ھر کس ابوبکر در آن اثبات می –معروف است  »الفقيه املحدث«در نزد آنان به 
علی را ھم دوست   هک نیو عمر را بر علی مقدم بدارد یا آن دو را دوست بدارد در عین ا

 داشته باشد، او ناصبی و کافر است که خون و مالش حالل است.
ناصبی دارای اوصاف مذکور است، چیزی است که جمھور علمای شیعه   هک نیا 

د. روضوح بر آن داللت دادوازده امامی بر آن اتفاق دارند و کالم قبلی خوئی به 
در تعدادی از روایات آمده است: مخالفان ما، اھل «گوید:  ھنگامی که آقای خوئی می

اش در سیاق سخنش از مخالف آمده  این گفته». بیت، بدتر از یھود و نصارا ھستند...
است. و مخالف کسی است که امامت یکی از ائمه را انکار نماید، یا کسی که معتقد به 

 باشد.  شت کسی غیر از علی، مثل ابوبکر و عمرخالف
 از جمله اشعاری که در کتاب آقای بحرانی آمده، این است:

ــــا أهيــــا املــــدعي حــــب الــــويص ومل  ي
 

ـــــرا  ـــــر وال عم ـــــب أيب بك ـــــمح بس  تس
 

 كـــــــــذبت واهللا يف دعـــــــــو حمبتـــــــــه
 

ــــقرا  ــــد س ــــىل يف غ ــــداك ستص ــــت ي  تب
 

ــــد ــــؤمنني وق ــــري امل ــــو أم ــــف هت  وكي
 

ـــــن   ـــــب م ـــــراأراك يف س ـــــاداه مفتك  ع
 

ــــه  فــــإن تكــــن صــــادقاً فــــيام نطقــــت ب
 

 فـــــابرأ إىل اهللا ممــــــن خـــــان أو غــــــدرا 
 

سب و لعن ابوبکر و  ی کنی ولی اجازه ای کسی که ادعای حب و دوستی علی می«
 » دھی! عمر را نمی
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گویی. دستت بشکند! فردا داخل جھنم  به خدا قسم، در ادعایت دروغ می«
 ».شوی می

نم یبیدانی و شما را در حالی م تر از آنان می المؤمنین، علی را پایینچگونه امیر «
 ». دیا که در خصوص سب و لعن دشمنان علی به تأمل نشسته

کسانی که خیانت  ی گویی، از ھمه آوری راست می اگر در آنچه بر زبان می«
 ». اند، اعالم تبری و بیزاری بجوی کرده

در این باره چه خوب گفته کسی که گفته «گوید: اش تعلیق آورده و  بحرانی بر گفته
است: سوگند به تو ای علی! کسی که مخالف تو را دوست دارد، تو را دوست ندارد، و 

 . ١»داند، تو را دوست ندارد کسی که کار غاصب تو را درست می
را پر از ھا  آن کنیم، دوازده امامی مراجعه می ی وقتی به منابع قدیمی و معتبر شیعه

اثر کلینی را در نظر بگیر. از جمله » الکافی«یابیم. به عنوان مثال کتاب  ن اعتقاد میای
روایاتی که در این زمینه آمده، روایتی است که کلینی با سند خود از جعفر صادق 

مام زمانه �لكهم و ةئمال ي�ون العبد مؤمناً حىت يعرف اهللا ورسوهل واأل«کند:  روایت می
 .٢»و يرد إيله و�سلم

ائمه و امام زمانش را نشناسد و به  ی خدا، پیامبر، ھمه  هک نیانسان ایمان ندارد تا ا«
 ». ند و سالم بفرستدکامام زمان مراجعه 

 ٣کند که او گوید: از شیخ ھمچنین کلینی با سند خود از ابن مسکان روایت می
 راجع به ائمه سؤال کردم، در جواب گفت:

 .٤»مواتقد أنكر األحياء فمن أنكر واحداً من األ«
ھر کس امامت یکی از امامان زنده را انکار نماید، ھمانند آن است که امامت «

 ». امامان مرده را انکار نموده باشد
 کند که او گوید:  روایت می ÷باز کلینی با سند خود از ابوعبدالله

                                           
 . ١٤٦ھمان، ص  -١
  ليه.إباب معرفة اإلمام والرد ،١/١٨٠األصول، کلینی، فی  الکافی -٢
 است.  ÷ر از شیخ، امام کاظمدر حاشیه کتاب آمده که منظو -٣
 . ١/٣٧٣األصول، کلینی، فی  الکافی -٤



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ١٩٦

ثم كان  ،ماماً إ ÷ثم كان احلسني ،ماماً إ ÷ثم كان احلسن ،ماماً إ ÷مري املؤمننيأكان «

نكر معرفه اهللا أنكر ذلک كان كمن أماماً. من إثم كان حممد بن علی  ،ماماً إعلی بن احلسني 

  :١»تبارک وتعالی ومعرفه رسوله

، ÷امام شد، سپس حسین ÷امام بود، پس از او حسن ÷امیرالمؤمنین، علی«
آن  ھر کس پس از او علی بن حسین و سپس محمد بن علی امامت را بر عھده گرفتند.

را انکار  ج انکار نماید ھمانند آن است که معرفت خداوند متعال و معرفت پیامبرشرا 
 ». نموده باشد

چنین جایگاھی در دین دارد، پس ناچارًا باید آیات قرآنی به طور » امامت«وقتی که 
 کامل بر آن تصریح کنند ھمانند آیات صریحی که راجع به نبوت و انبیاء به طور عموم و

ای را از  ای که ھر عذر و بھانه اند، به گونه به طور خصوص سخن گفته ج نبوت محمد
 بین ببرد. 

امامت به طور عموم و امامت علی و یازده  ی پس آیا در قرآن آیات صریحی درباره
 شوند؟  امام دیگر به طور خصوص، یافت می

 »امامت«قرآنی امامیه بر اصل  ی ادله
بدان » امامت«آیاتی ھستند که امامیه جھت اثبات اصل  آیات قرآنی زیر مھمترین

 :٢اند استدالل نموده

ُهنَّ ﴿ -١ َ�مَّ
َ
قَاَل  قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما �ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه بَِ�لَِماٍت فَ�

الِِم�َ  َوِمْن ُذّرِ�َِّ�   .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤قَاَل َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ
مشتمل بر اوامر ( یاو را با سخنان ،میابراھ یه خداکآن گاه را  )دیبه خاطر آور(و «

به (ازمود و او یب )مختلف و با وسائل گوناگون یھا راه و از ،ف و وظائفیالکو ت یو نواھ
 .ن وجه انجام دادیمال و به بھترکرا به تمام و ھا  آن )ش برآمد ویاز عھده آزما یخوب

ا از دودمان یآ :گفت )میابراھ( .ردکمردم خواھم  یشوایمن تو را پ :گفت )خداوند بدو(
درخواست تو را ( :گفت )خداوند ؟ردک یغمبر خواھیشوا و پیرا پ یسانکز ین(من 

                                           
 . ١/١٨١ھمان،  -١
 . ٧٧-٧٥عقائد اإلمامیة االثنی عشریة، زنجانی،  -٢
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ار تو را در بر کویکه تنھا فرزندان نکبل(رسد  یاران نمکمان من به ستمیپ )یول ،رفتمیپذ
 .»)ردیگ یم

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ -٢ َ�ةَ إِ�َّ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ ا�َّ
 .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهْم َراكُِعونَ 

یھود و نصاری اولیاء و دوستدار شما نیستند) بلکه اولیاء و دوستداران شما ھمانا «
باشند:)  (دارای این اوصاف پر ارج میباشند. مؤمنانی که  خدا و پیامبر و مؤمنان می

 ».کنند، و در پیشگاه خدا سر به زیر و فروتنند نماز را اقامه و زکات را ادا می

نْزَِل إَِ�َْك مِْن َرّ�َِك ﴿ -٣
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
 �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ  يَا �

ُ َ�ْعِصُمَك مَِن ا�َّ   .]٦٧[المائدة:  ﴾اِس َوا�َّ
پروردگارت بر تو نازل شده  یھر آنچه از سو )! یمحّمد مصطف ،خدا(فرستاده  یا«

و آنان را (برسان  )به مردم ،یچ گونه خوف و ھراسیمال و بدون ھکبه تمام و (است 
شان را یو ا( یا نرسانده )به مردم(رسالت خدا را  ،ینکن نیو اگر چن ،)نکبدان دعوت 

تمان جزء کو  ،ام بر عھده تو استکع اوامر و احیغ جمیه تبلکچرا  .یا نخوانده بدان فرا
افران و ک یخطرات احتمال(و خداوند تو را از  .)ّل بشمار استکتمان ک ،از جانب تو

ه باطل بر کاست  ین جاریرا سّنت خدا بر ایز(دارد  یمردمان محفوظ م )ت و آزاریاذ
ت و آزار تو یه درصدد اذکرا  یانکو مشر(افران کخداوند گروه  )و .شود یروز نمیحق پ

گرداند و  یموّفق نم ،ینکغ ین خدا را تبلیخواھند برابر خواست آنان د یند و میآ یبرم
 ».دینما یت نمیرا ھدا )شانیبه راه راست ا

و﴿ -٤
ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
ْمرِ ِمنُْ�مْ يَا �

َ
فَإِْن  ِ� اْ�

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ  ِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ ٍء فَُردُّوهُ إَِ� ا�َّ  َ�َنازَْ�ُتْم ِ� َ�ْ
وِ�ً� 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
 .]٥٩[النساء:  ﴾٥٩َذلَِك َخْ�ٌ َوأ

خدا محّمد (غمبر یو از پ )از قرآن یرویبا پ(د ! از خدا یا مان آوردهیه اک یسانک یا«
ارداران و فرماندھان مسلمان خود کو از  ،دینکاطاعت  )به سّنت او کبا تمّس  یمصطف

عت اسالم یام شرکاح یه دادگر و حّقگرا بوده و مجرکمادام (د ینمائ یفرمانبردار
آن را  )دیردکدا یش پکشمکاز امور  یو در امر(د یاختالف داشت یزیو اگر در چ )باشند

تا در پرتو (د یبرگردان )یبا رجوع به سّنت نبو(غمبر او یو پ )با عرضه به قرآن(به خدا 
ان و یبآن را  غمبریو پ ،ه خدا قرآن را نازلکچرا  .دیبدانآن را  مکح ،قرآن و سّنت
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ن یا .دیمان داریز ایاگر به خدا و روز رستاخ )دینکن عمل ید چنیبا .روشن داشته است
 ». تر است شما بھتر و خوش فرجام یبرا )جوع به قرآن و سّنتر یعنی(ار ک

ادِ�ِ�َ ﴿ -٥ َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
 .]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩يَا �

 ».دید و ھمگام با راستان باشیمؤمنان! از خدا بترس یا«

َك �ِيهِ مِْن َ�ْعِد َما َجاَءَك مِنَ ﴿ -٦ �َْناَءنَا  َ�َمْن َحاجَّ
َ
الْعِلِْم َ�ُقْل َ�َعالَْوا نَْدُع �

�ُْفَسُ�ْم ُ�مَّ نَبَْتِهْل َ�َنْجَعْل لَْعنََت 
َ
�ُْفَسَنا َو�

َ
�َْناَءُ�ْم َو�َِساَءنَا َو�َِساَءُ�ْم َو�

َ
َو�

ِ َ�َ الَْ�ذِ�ِ�َ   .]٦١[آل عمران:  ﴾٦١ا�َّ
ز یبا تو به ست )باز(ده است یبه تو رس )حیدرباره مس(ه ک یھرگاه بعد از علم و دانش«

م و شما ھم فرزندان ینک ید ما فرزندان خود را دعوت میائیب :شان بگویبد ،پرداختند
 ،دیم و شما ھم زنان خود را فرا خوانینک یو ما زنان خود را دعوت م ،دیخود را فرا خوان

 یسپس دست دعا به سو ،دیم و شما ھم خود را آماده سازیساز یو ما خود را آماده م
 ». مینمائ یان تمّنا میدروغگو ین خدا را برایم و نفریدار یخدا برم

ةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ -٧ ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
 .]٢٣[الشوری:  ﴾قُْل َ� أ

از  )دیه در پرتو دعوت اسالم به شما خواھد رسکھمه نعمت (در برابر آن  :بگو«
ه سود آن ھم ک(را  )به خدا( یکیخواھم جز عشق و عالقه نزد ینم یشما پاداش و مزد

 ».)گردد ید خودتان میعا

ِسً�ا﴿ -٨
َ
َعاَم َ�َ ُحّبِهِ ِمْسِكيًنا َو�َتِيًما َوأ  .]٨[اإلنسان:  ﴾٨َوُ�ْطعُِموَن الطَّ

آن را  ارند،د دوست میآن را  خود نیازمند طعام و غذا ھستند) و  هک نیبا وجود ا«(
به فقیر و بینوایی (که در دنیا چیزی ندارد)، و به یتیم (و صغیری که یاور و کفیلی 

 .»دھند ندارد)، و به اسی می

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا﴿ -٩ ْوَر�َْنا الِْكَتاَب ا�َّ
َ
 .]٣٢[فاطر:  ﴾ُ�مَّ أ

 ». میراث دادیبه مده خود یتاب (آسمانی) را به گروھی از بندگان برگزکن یسپس ا«

َ َ�ُ الُْهَدى َوَ�تَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤِمنَِ� ﴿ -١٠ َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
ِ َما تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا نَُوّ�ِ



 ١٩٩  شیعهفصل اول: امامت از دیدگاه 

رسول [خدا] مخالفت ورزد و ت برای او روشن شد با یه ھداکس پس از آنکو ھر «
م و او را به جھّنم یرده واگذارکند او را به آنچه روی کروی یجز از راه و رسم مؤمنان پ

 ». گاھی استیم. و بد جایدر آور

َق بِهِ ﴿ -١١ ْدِق َوَصدَّ ِي َجاَء بِالّصِ ولَ�َِك ُهُم الُْمتَُّقونَ  َوا�َّ
ُ
 .]٣٣[الزمر:  ﴾٣٣أ

ند، آنان کق یتصدآن را  هکسی ک اورد ویه سخن راست بکسی کاّما «
 ».زگارانند!یپرھ

َل َسا�ٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ ﴿ -١٢
َ
 .]٢-١[المعارج:  ﴾٢لِلَْ�فِرِ�َن لَيَْس َ�ُ َدافِعٌ  ١َسأ

ای  چ باز دارندهیآن ھ ،ردکافران طلب کافتنی برای یعذابی وقوع ای  طلب کننده«
 ».ندارد

ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�مْ ﴿ -١٣
َ
 .]٣[المائدة:  ﴾اْ�َوَْم أ

 ». ردمکامل کبرای شما ان را نتیامروز د«

 .]٦٨[القصص:  ﴾َما َ�َن لَُهُم اْ�َِ�َةُ  َوَر�َُّك َ�ْلُُق َما �ََشاُء َو�َْخَتارُ ﴿ -١٤
ند. یگز س را بخواھد] بر میکند و [ھر یآفر و پروردگار تو ھر آنچه را بخواھد می«

 ».ار ندارندیآنان اخت

ْطَنا ِ� ﴿ -١٥ ءٍ  َما فَرَّ  .]٣٨[األنعام:  ﴾الِْكَتاِب ِمْن َ�ْ
 ».میا ردهکتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نکزی را در یچ چیھ«

ءٍ  َهُؤَ�ءِ ﴿ -١٦ ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ  .]٨٩[النحل:  ﴾َونَزَّ

 ».است زیانگر ھمه چیه بکم یردکتاب را بر تو نازل کن یو ما ا«

ٍء ﴿ -١٧ ْحَصيَْناهُ ِ� إَِماٍ� ُمبِ�ٍ َوُ�َّ َ�ْ
َ
 .]١٢[یس:  ﴾١٢أ

 ». میا تابی روشنگر بر شمردهکز را در یو ھمه چ«

نَاٍس �ِإَِماِمِهمْ ﴿ -١٨
ُ
 .]٧١[اإلسراء:  ﴾يَوَْم نَْدُعو ُ�َّ �

 ».میشان فرا خوانیشوایه ھر گروھی را با پکروزی «

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقَِ� إَِماًما﴿ -١٩
 ».و ما را پیشوای پرھیزگاران گردان«

وا﴿ -٢٠ ا َصَ�ُ ْمرِنَا لَمَّ
َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 .]٢٤[السجدة:  ﴾وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ
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ه کم یانی قرار دادیشوایافتند پین یقیات ما یدند و به آیی ورزیباکیو از آنان چون ش«
 ».ردندک ت مییبه فرمان ما ھدا



 

 

 

 :فصل دوم
 نقض امامت

 امامت براساس روش قرآنی ی نقض عقیده: مبحث اول
 را ندارند  کدام از دالیل، شایستگی استدالل برای مطلوب امامیه ھیچ

فاقد اند،  استدالل نمودهھا  آن امامت به ی تمام آیاتی که امامیه برای اثبات مسأله
شروط دلیل بودن ھستند. اولین شرط دلیل بودن، قطعیت و صراحت در داللت بر 

مطلوب (امامت) است. در مجموع این آیات، نص واحدی وجود ندارد که  ی مسأله
محکم باشد و از ھر گونه احتمال و اشتباه قطعی نسبت به امامت سالم باشد. گفتنی 

دارند که متشابه واقع شوند، بنابراین نآن را  بیشتر این آیات شایستگی  است که
ظن و  ی قول بدون علم است. و اگر متشابه ھم باشند (که افادهھا  آن الل بهداست

 منکر و زشت است! پس چطور استدالل بهھا  آن کنند) استدالل نمودن به گمان می
 درست باشد در حالی که متشابه ھم نیستند؟!! ھا  آن

از تعریفی ھستند که امامیه  یرآنی به طور کلیر برباید اذعان داشت این نصوص ق
اند. برای ھیچ قاری قرآنی این امکان وجود ندارد که چنین  برای امامت عرضه داشته

معنایی از امامت به ذھنش خطور کند مادامی که قبل از تالوت، به او این چنین تلقین 
زکات، حتی وضو و طھارت  نشده باشد. برخالف آیات مربوط به توحید و نبوت، یا نماز و

 از حیض (عادت زنانگی) یا نجاست و پلیدی.... 

 مقایسه با شرایط دالیل اصولی (اصول دینی)
ایم به طور خالصه عبارتند  را ذکر کردهھا  آن شرایط دالیل اصولی که در اول کتاب

 از: 
 آیات محکم و قطعی، نه ظنی و متشابه.  ی خبر دادن به وسیله -١
 شوند. تکرار میزیاد در قرآن  -٢
آیات متشابه که متعلق به اصول دین ھستند، مصدر و مرجع محکمی به نام  -٣

 شوند.  (ام) و اساس دارند که به آن رجوع می
  .باشد، نه استنباط از آن اصل، خود نص می -٤
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تفسیر و شرح، یا اجتھاد عقلی، یا روایات، صحیح نیست که در اصول دین به  -٥
 عنوان دلیل واقع شوند. 

 دالیل عقلی قرآنی.  ی وسیلهه اثبات ب -٦
قرار ھا  آن و نھی از انکار و ترکھا  آن نصوص مربوط به اصول دین بین امر به -٧

 دارند. 
ه ای را در بر دارند، که امکان تحقق آن فائده جز ب ھر کدام از این اصول فایده -٨

 آن اصل وجود ندارد.  ی وسیله
از این شروط نه در امامت و نه در دالیل قرآنی که برای اثبات آن ذکر  یکچ یھ
 اند، وجود ندارند. کرده

 امامت فاقد شرایط دالیل اصول دین است
اند، حتی ار یکی از  استدالل نمودهھا  آن آیات قرآنی که امامیه برای اثبات امامت به

 گیریم:  ا یکی یکی پی میشرایط دالیل اصول دین ھم برخوردار نیستند! این شروط ر
این آیات کریمه متشابه الدالله ھستند و نسبت به موضوع امامت صریح و  -١

محکم نیستند. بلکه بیشتر این آیات درست نیست که متشابه نامیده شوند. 
نوعی تخمین زدن و قول به باطل است، مثل ھا  آن بنابراین استدالل به

 استدالل نمودن به قول خداوند:

 .]٦٨[القصص:  ﴾َما َ�َن لَُهُم اْ�َِ�َةُ  َك َ�ْلُُق َما �ََشاُء َو�َْخَتارُ َوَر�ُّ ﴿
ند. یگز س را بخواھد] بر میکند و [ھر یآفر و پروردگار تو ھر آنچه را بخواھد می«

 ».ار ندارندیآنان اخت

ءٍ ﴿ ْطَنا ِ� الِْكَتاِب ِمْن َ�ْ  .]٣٨[األنعام:  ﴾َما فَرَّ

ایم (و ھمه چیز را ضبط و به  ھیچ چیز را فروگذار نکردهدر کتاب (لوح محفوظ) «
 ».خواھند بکنند) کنندگان ھر چه می ایم. بگذار تکذیب ھمه چیز پرداخته

ءٍ ﴿ ْ�َ ِ
ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لُِ�ّ  .]٨٩[النحل:  ﴾َونَزَّ

 ».است زیانگر ھمه چیه بکم یردکتاب را بر تو نازل کن یو ما ا«

لَْناهُ َ�ْفِصيً� َوُ�َّ ﴿ ٍء فَصَّ  .]١٢[اإلسراء:  ﴾١٢ َ�ْ

ان ایم (و جھ و ما ھر چیزی را دقیقًا (برای ھدف و کاری، معین و) مشخص ساخته«
 ».ایم از روی نقشه و حساب و کتاب آفریده و به کار انداختهرا 



 ٢٠٣  نقض امامتفصل دوم: 

َل َسا�ٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ ﴿
َ
 .]٢-١[المعارج:  ﴾٢لِلَْ�فِرِ�َن لَيَْس َ�ُ َدافِعٌ  ١َسأ

پیوندد (این  خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد که به وقوع می«
 »از ایشان باز دارد.آن را  تواند گردد. و ھیچ کس نمی عذاب) گریبانگیر کافران می

ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�مْ ﴿
َ
 .]٣[المائدة:  ﴾اْ�َوَْم أ

 ».کردمامروز (احکام) دین شما را برایتان کامل «

ِ َما ﴿ َ َ�ُ الُْهَدى َو�َتَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤمِنَِ� نَُوّ�ِ َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
 .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ 

ت (از راه ضاللت دشمنانگی کند، بعد از آنکه (راه) ھدای ج کسی که با پیغمبر«
او را به ھمان  ،برای او) روشن شده است، و (راھی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد

گردانیم (و با  شود و) دوستش داشته است رھنمود می جھتی که (به دوزخ منتھی می
به دوستی گرفته است) و به دوزخش ان را نمائیم که ایش ھمان کافرانی ھمدم می

 ».سوزانیم)، و دوزخ چه بد جایگاھی است! ن میگردانیم (و با آ داخل می
 ای با امامت دارند؟!  این آیات چه رابطه ؛اوالً 
چیست؟! نه..  –یا کمتر یا بیشتر  –این آیات با امامت علی و دوازده امام  ی رابطه ؛ثانیاً 

 ای ندارند!!!  قطعًا ھیچ رابطه
 متشابه لفظی است که با صیغه و ترکیبش احتمال دو معنا یا بیشتر را داشته باشد. 

در الفاظ این آیات نه به طور عموم معنای امامت وجود دارد و نه به طور خاص به 
استدالل نمود در ھا  آن توان به ذکر امامی از ائمه پرداخته شده است. پس چطور می

 حالی که متشابه ھم نیستند؟! 
صحیح نیست. پس این استدالل ھا  آن ن آیات اگر متشابه باشند استدالل بهای

 چطور است در حالی که این آیات درست نیست که متشابه واقع شوند؟!!! 
به آن را  صریحی وجود ندارد که ممکن باشد ی در بین این آیات حتی یک آیه -١

آیات   هک نیعنوان دلیل معتبری در موضوع امامت دانست، چه رسد به ا
متعددی بیاید و به کرات تکرار شوند! در حالی که آیات قرآنی صریح بر اصول 

سخت و ھا  آن شمارشھا  آن کنند که به علت کثرت و تکرار عقیده داللت می
 دشوار است. 

اند، حتی یک  استدالل نمودهھا  آن در تمام قرآن برای این آیاتی که امامیه به -٢
آن ه مصدر (أم) فرض کنیم، تا امامت را بن را آ شود که محکم یافت نمی ی آیه
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م، در حالی که آیات متشابھی که به اصول ثابت دین یواحد رجوع دھ ی آیه
 شوند.  رجوع داده میھا  آن باشند و به یی محکمی مھا ی آیهتعلق دارند، دارا

شود که بر امامت صراحت داشته  در بین تمام این آیات حتی یک آیه یافت نمی -٣
قابل تأویل و تفسیر نباشد، و امر مربوط به امامت ھمه براساس استنباط  باشد و

استوار است نه صراحت نصوص. در حالی که اصول دین براساس صراحت 
 شوند نه براساس استنباط. نصوص اقامه می

کنند، چون صریح در  این آیات به تنھایی و به خودی خود بر امامت داللت نمی -٤
به روایات ضرورتی است که امامیه نیازمند ھا  آن دنامامت نیستند و نسبت دا

 آن ھستند، به ھمین خاطر است که امامیه به تفسیر این آیات و نسبت دادن
و  و صدقه دادن انگشتریاند. مثل روایت غدیر  به روایات پناه بردهھا  آن

داستان حارث بن نعمان فھری و... و این دو امر یعنی (تفسیر و روایات) 
 ست که به عنوان دلیل در اصول عقیده قرار گیرند.درست نی

نه در بین این آیات و نه در تمام قرآن دالیل عقلی برای اثبات مسأله امامت  -٥
وجود ندارند. در حالی که در اصول عقیده مثل توحید و نبوت و معاد دالیل 

 وجود دارند.ھا  آن عقلی بر اثبات
مبنی بر ایمان به امامت وجود ندارد و نھی و حذری از  یدر بین این آیات نص -٦

شود که انذار  انکار کردن آن وجود ندارد. و در قرآن حتی یک آیه ھم یافت نمی
و تھدید نماید کسی را که منکر و کافر به امامت باشد و به آن ایمان نداشته 

لی و نبوت باشد، در حالی که در اصول عقیده مثل ایمان به خداوند تبارک و تعا
 شوند. چنین آیاتی یافت می ج پیامبر

به دنبال ایمان به امامت امکان تحقق ھیچ مصلحتی وجود ندارد تا به مصالحی  -٧
اضافه گردد که ایمان به خدا و رسولش و روز آخرت به دنبال دارد. و این در 

 باشد.  حالی است که دین دارای اصول و فروعی می
با وجود ھا  آن ح، روشن و آشکارند و برای شناختاما اصول دین در قرآن به وضو

اصول امامیه این را  ی قرآن، دیگر نیازی به امام و غیر امام نداریم. در حالی که قاعده
 کنند.  عقل ثبوت پیدا می ی وسیلهه طلبد که اصول دین تنھا ب می

از  را در بر گرفته و تضمین نموده است. و بعضیھا  آن اما فروع دین، سنت نبوی
 ی وسیلهه توان ب احکام فروع دین می یاند، و برا این فروع در خود قرآن ھم ذکر شده



 ٢٠٥  نقض امامتفصل دوم: 

نیازی به امام وجود ندارد. و ھا  ی این اجماع و اجتھاد استدالل نمود. و در ھمه
قدر مضر و زیان بار نیست که احتیاج به شخصیتی به نام  اختالف در فروع دین آن

اقامه آن را  ه دانشمندان علوم دینی به بھترین شیوهنبی یا امام احساس شود، بلک
واجب است و اگر اختالف ھا  آن ای اجماع نمودند پیروی از نمایند. و اگر بر مسأله می

 ھم نمودند عمل به ھر کدام از اقوال مختلف جایز است و ثواب دارد و شخص بری
 .١شود الذمه می

دین تکمیل شده و نعمت ھم تمام نیاز به امام چیست؟! مخصوصًا که  دیگر دلیِل 
 شده است؟! 

کند و در فروع دین  انسان مسلمان در اصول دینش فقط به خود قرآن رجوع می
کند. و این یک واقعیت  ھرگاه امری برای او سخت و دشوار بود به علما رجوع می
سا کنند نه از ائمه، و چه ب حتمی برای ھمگان است، حتی خود امامیه از علما تقلید می

 ی طور که اخیرًا در مسأله با ھمدیگر اختالف دارند. ھمان میان خوداین علما در 
 اند.  وجوب نماز جمعه و والیت فقیه با ھمدیگر اختالف نموده

باقی نمانده است، و این خوف  یزیبرای عمل به دین جز خوف از خداوند تعالی چ
 از خداوند در ایمان به روز قیامت کافی است. 

باشد، این خیال محضی است که ھیچ  یم یاند: وجود امام ضرور امامیه گفته  هک نیا
 اند.  دینی و دنیایی را از آن نبرده ی استفاده

باطل و  »امامت«بنابراین، استدالل و احتجاج نمودن (از این آیات) بر وجود اصل 
گردد که در دین اسالم  ساقط است، و امامت از پایه و اساس باطل است، و روشن می

چیزی به نام امامت وجود ندارد، چون در قرآن امامت با نص قطعی و محکمی وارد 
و احتماالت  ھا گمان نشده است. و در قرآن برای امامت اساسی جز متشابھات و ظن و

 :وجود ندارد

﴿ ِ نَّ  هِ مِْن ِعلْ�ٍ َوَما لَُهْم ب نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
 .]٢٨[النجم: 

                                           
نویسند و  و این چیزی است که ھر کدام از مراجع امامیه در رساالت خود به عنوان مختومه می -١

 معصوم نیستند. ھا  آن این در حالی است که
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کنند و ظن و  دانند، و جز از ظن و گمان پیروی نمی ایشان در این باب چیزی نمی«
یاز از حق ن و انسان را) بی رساند، گمان ھم (در بخش اعتقادات، به کسی سودی نمی

 ».گرداند نمی
بیشتر نیست،  ی تمام آنچه را که بعدًا ذکر خواھیم کرد چیزی جز رسیدن به فایده

چون رد نمودن استدالل به این دالیل و باطل کردن حجت این دالیل بر مسأله امامت، 
 به آن نیاز دارد. 

 حقائقی مهم از اصول امامیه: مبحث دوم
 اصول امامیه تلقینی ھستند نه قرآنی -١

را به دست مردی بدھیم که از اسالم چیزی نشنیده باشد و ھیچ گونه   اگر قرآن
آشنایی خوبی به زبان عربی داشته   هک نیشناخت قبلی از اسالم نداشته باشد، جز ا

سپس به او بگوییم: این کتاب را بخوان و مھمترین چیزھایی را که این کتاب  ،باشد
کند برایمان به صورت آماری بنویس، نتیجه مثل این خواھد  (قرآن) به آن دعوت می

 آید:  بود که می
ناچار  –بنابر دالیل صریح و محکم قرآنی  –ام  را ثبت کردهھا  آن اصولی که قبالً  –أ 

ایمان به خداوند یکتا و پیامبری که اسمش  ی باید در قرآن آیات مکرر و صریحی درباره
است و روز قیامت و بھشت و آتش و مالئکه و مدح و ستایش مھاجرین و  ج محمد

 انصار و وجوب نماز و زکات و غیره بیابد. 
ھرگاه از او بپرسم و به او بگوییم: پس امامت علی و حسن و حسین و جعفر  –ب 

 ای که کجاست؟ چرا برایمان ننوشتهھا  آن صادق و حسن عسکری کجاست؟ و عصمت
آن را  ھمان امانتی است که خداوندھا  آن بر مخلوقات ھستند و والیتحجت خدا ھا  آن
) مکاسب کجاست که بر ٥/١. بلکه خمس (١ھا عرضه کرده؟ و زمین و کوه ھا آسمانبر 

بپردازند؟ چرا  ء) اموال و سود خود را به فقھا٥/١مسلمین واجب است که خمس (
 ای؟  ازدواج موقت (نکاح متعه) را ذکر نکرده

نسبت به این مرد بسیار دشوار و سخت خواھند بود و ھا  این االت و امثالاین سؤ
 نماید!!  مراجعهباشد، ھر چند ھزار مرتبه ھم به قرآن  برای او بسیار دشوار میھا  آن حل

                                           
  ٤١٣ص  ١کافی / ج  - ١



 ٢٠٧  نقض امامتفصل دوم: 

باشد، پس  سریع در قرآن امکان پذیر نمی یه یافتن این امور با گذرکاست  یگفتن
داند؟ و چطور شناخت  ایمان به امامت را بر بندگانش واجب می ألچطور خداوند

جاھل به امامت باشد  کسیامامت مثل شناخت خدا و رسولش واجب است؟ چطور اگر 
عذرش پذیرفته نیست؟ چطور ھر کس امامت را بشناسد مؤمن است و ھر کس منکر 

واضح و صریح و امامت در کتاب خداوند (قرآن)  ی آن باشد کافر؟ و حال آنکه مسأله
گاه و مطلع شود مادامی  روشن نیست. و امکان ندارد که کسی نسبت به آن (امامت) آ

 که از پیش برایش تعریف و تلقین نشده باشد؟ 
از زمان ھا  آن تلقینی ھستند که انسان به علت شنیدن بیش از حد یھا امور این

ای  به صورت عقیده، و شوند گیرد و در ذھنش رسوب می عادت میھا  آن کودکی به
ای مانند ھر  کند. چنین عقیده شوند که به آن ایمان دارد و به سوی آن دعوت می می

است که بر اثر گذشت زمان و سپری ھباطل دیگری ھمچون مجوسیه و ھندو ی عقیده
امامت، تقلید و  ی عقیده ی کند. مصدر و سرچشمه شدن عمر، بر اذھان رسوخ می

 یقینی برای آن نیست.  تلقین است و دلیل قطعی و
امامت را با مسایل توحید و نبوت و معاد و نماز و زکات و جھاد و نھی از  ی مسأله

آوریم که ھمانا  قتل و زنا و فساد مقایسه کن! و برای این مقارنه و مقایسه یک مثال می
 ی کنیم که سوره نقل می  است (خواه زکات یا صدقه). این مثال را از یک سوره »انفاق«

فاتحه به  ی بقره نام دارد و تمام آیین اسالم در آن جمع شده است، و بعد از سوره
 شود:  عنوان ام الکتاب شناخته می

 :بقره ی انفاق در سوره

ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ ﴿ -١  .]٣[البقرة:  ﴾٣َوِممَّ
 ».نندک م، انفاق مییا و از آنچه به آنان روزی داده«

َ�ةَ ﴿ -٢ �ِيُموا الصَّ
َ
َ�ةَ  َوأ  .]٤٣[البقرة:  ﴾َوآتُوا الزَّ

 ».و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید«

َ�ةَ ﴿ -٣ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
 .]٨٣[البقرة:  ﴾َوأ

 ».و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید«

َ�ةَ ﴿ -٤ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
 .]١١٠[البقرة:  ﴾َوأ

 ».دارید و زکات را بپردازید و نماز را بر پا«
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ا�ِلَِ� ﴿ -٥ بِيِل َوالسَّ َوآَ� الَْماَل َ�َ ُحّبِهِ َذوِي الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� َوالَْمَساكَِ� َوا�َْن السَّ
َ�ةَ  َ�ةَ َوآَ� الزَّ قَاَم الصَّ

َ
 .]١٧٧[البقرة:  ﴾َوِ� الّرِقَاِب َوأ

مان و یتیشاوندان و یدارد، به خوه به آن کای  و مال (خود) را، با ھمه عالقه«
دارد و  ند نماز را برپا میک نان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق میکیمس

 ».پردازد ات را میکز

يِْديُ�ْم إَِ� ا�َّْهلَُكةِ ﴿ -٦
َ
ِ َوَ� تُلُْقوا بِ� نْفُِقوا ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
 .]١٩٥[البقرة:  ﴾َو�

ذل مال) کنید و (با ترک انفاق)، خود را با دست خویش به و در راه خدا انفاق (و ب«
 ».ھالکت نیفکنید

ْو َصَدقَةٍ ﴿ -٧
َ
 .]١٩٦[البقرة:  ﴾فَفِْديٌَة ِمْن ِصَياٍ� أ

 ».ا قربانی [بدھد]یا صدقه ی] از روزه  ه عبارت استکای [ ّفارهکد] ی[با«

لُونََك َماَذا ُ�نْفُِقونَ ﴿ -٨
َ
�َْفْقُتْم ِمْن خَ  �َْس�

َ
قَْر�َِ� َواْ�ََتاَ� قُْل َما �

َ
يِْن َواْ� ْ�ٍ فَلِلَْواِ�َ

َ بِهِ َعلِيمٌ  بِيِل َوَما َ�ْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَإِنَّ ا�َّ  .]٢١٥[البقرة:﴾٢١٥َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ
ه انفاق که سودمندی ینند؟ بگو: ھر مال و ماکز انفاق یپرسند: چه چ از تو می«

ازمندان و محتاج در راه مانده یمان و نیتیان و یکپدر و مادر و نزدد برای ید باینک می
 ».د، خدا به آن داناستیی انجام دھیکار نکباشد، و ھر 

لُونََك َماَذا ُ�نْفُِقوَن قُِل الَْعْفوَ ﴿ -٩
َ
ُ لَُ�ُم اْ�يَاِت لََعلَُّ�ْم  َو�َْس� ُ ا�َّ َكَذلَِك يُبَّ�ِ

ُرونَ   .]٢١٩[البقرة:  ﴾٢١٩َ�َتَفكَّ
از خود را]. خداوند ینند. بگو: افزون [بر نکز انفاق یپرسند: چه چ و از تو می«
 ».دینکشه یه شما اندکسازد، باشد  ن برای شما روشن میینچنیھا را ا نشانه

ْضَعافًا َكثَِ�ةً ﴿ -١٠
َ
َ قَرًْضا َحَسًنا َ�ُيَضاِعَفُه َ�ُ أ ِي ُ�ْقرُِض ا�َّ  ﴾َمْن ذَا ا�َّ

 .]٢٤٥[البقرة:
 »برای او چندین برابر کند؟.آن را  به خدا قرض نیکویی دھد تا کیست که«

ا َرزَْ�َناُ�مْ ﴿ -١١ نْفُِقوا ِممَّ
َ
ِيَن آَمُنوا � َها ا�َّ ُّ�

َ
 .]٢٥٤[البقرة:  ﴾يَا �

ایم (در راه خدا)  شما کرده ی اید! (برخی) از آنچه بھره ای کسانی که ایمان آورده«
 ».انفاق کنید



 ٢٠٩  نقض امامتفصل دوم: 

ِيَن ﴿-٢٥ -١٢ نْبَتَْت َسبَْع َسَنابَِل َمَثُل ا�َّ
َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة � ْمَوالَُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
ُ�نْفُِقوَن أ

ِ ُسنُْبلٍَة ِمائَُة َحبَّةٍ 
ُ يَُضاِعُف لَِمْن �ََشاءُ  ِ� ُ�ّ ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َوا�َّ ِيَن  ٢٦١َوا�َّ ا�َّ

ِ ُ�مَّ َ�  ْمَوالَُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ًذىُ�نْفُِقوَن أ

َ
�َْفُقوا َمنًّا َوَ� أ

َ
ْجرُُهْم   يُتْبُِعوَن َما �

َ
لَُهْم أ

قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ َخْ�ٌ ِمْن  ٢٦٢ِعنَْد َرّ�ِِهْم َوَ� َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ 
ًذى

َ
ُ َغِ�ٌّ َحلِيمٌ  َصَدقٍَة يَتَْبُعَها أ ِيَن آمَ  ٢٦٣َوا�َّ َها ا�َّ ُّ�

َ
ُنوا َ� ُ�بِْطلُوا يَا �

ِ َواْ�َوِْم  ِي ُ�نْفُِق َماَ�ُ رِئَاَء ا�َّاِس َوَ� يُْؤِمُن بِا�َّ ذَى َ��َّ
َ
َصَدقَاتُِ�ْم بِالَْمّنِ َواْ�

ا اْ�ِخرِ  َ�ُه َصْ�ً َصابَُه َوابٌِل َ�َ�َ
َ
َ� َ�ْقِدُروَن  َ�َمَثلُُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَيْهِ تَُراٌب فَأ

ا َكَسُبواَ�َ َ�ْ  ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  ٍء مِمَّ ِيَن ُ�نْفُِقوَن  ٢٦٤َوا�َّ َوَمَثُل ا�َّ
َصاَ�َها َوابٌِل 

َ
�ُْفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِر�َْوٍ� أ

َ
ِ َوتَثْبِيًتا مِْن � ْمَوالَُهُم ابْتَِغاَء َمرَْضاِت ا�َّ

َ
أ

 ِ ُ�لََها ِضْعَفْ�ِ فَإ
ُ
ُ بَِما َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ  ْن لَْم يُِصبَْها َوابٌِل َ�َطلٌّ فَآتَْت أ يََودُّ  ٢٦٥َوا�َّ

َ
�

�َْهاُر َ�ُ �ِيَها 
َ
ْ�َناٍب َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ�

َ
ْن تَُ�وَن َ�ُ َجنٌَّة ِمْن َ�ِيٍل َوأ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
أ

َصابَُه الِْكَ�ُ َوَ�ُ ذُّرِ�َّةٌ 
َ
ِ ا�ََّمَراِت َوأ

َصاَ�َها إِْعَصاٌر �ِيهِ نَاٌر  ِمْن ُ�ّ
َ
ُضَعَفاُء فَأ

ُرونَ  فَاْحَ�َقَْت  ُ لَُ�ُم اْ�يَاِت لََعلَُّ�ْم َ�َتَفكَّ ُ ا�َّ ِيَن  ٢٦٦َكَذلَِك يُبَّ�ِ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

رِْض 
َ
ْخرَْجَنا لَُ�ْم مَِن اْ�

َ
ا أ نْفُِقوا مِْن َطّيَِباِت َما َكَسبُْتْم َومِمَّ

َ
ُموا َوَ�  آَمُنوا � َ�َيمَّ

ْن ُ�ْغِمُضوا �ِيهِ 
َ
َ َغِ�ٌّ  اْ�َبِيَث ِمنُْه ُ�نْفُِقوَن َولَْسُتْم بِآِخِذيهِ إِ�َّ أ نَّ ا�َّ

َ
َواْعلَُموا أ

ُمرُُ�ْم بِالَْفْحَشاءِ  ٢٦٧َ�ِيدٌ 
ْ
يَْطاُن يَعُِدُ�ُم الَْفْقَر َوَ�أ ُ يَعُِدُ�ْم َمْغفَِرةً  الشَّ َوا�َّ

ُ  ِمنُْه َوفَْضً�  َوَمْن يُْؤَت اْ�ِْكَمَة َ�َقْد  يُْؤِ� اْ�ِْكَمَة َمْن �ََشاءُ  ٢٦٨ َواِسٌع َعلِيمٌ َوا�َّ
وِ�َ َخْ�ًا َكثًِ�ا

ُ
ْ�َاِب  أ

َ
ولُو اْ�

ُ
ُر إِ�َّ أ كَّ ْو نََذْرُ�ْم  ٢٦٩َوَما يَذَّ

َ
�َْفْقتُْم ِمْن َ�َفَقٍة أ

َ
َوَما �

َ َ�ْعلَُمهُ  نَْصارٍ َوَما  ِمْن نَْذٍر فَإِنَّ ا�َّ
َ
الِِمَ� ِمْن � ا  ٢٧٠لِلظَّ َدقَاِت فَنِعِمَّ إِْن ُ�بُْدوا الصَّ

َو�َُ�ّفُِر َ�نُْ�ْم مِْن  �ْن ُ�ُْفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقَراَء َ�ُهَو َخْ�ٌ لَُ�مْ  ِ�َ 
ُ بَِما َ�ْعَملُوَن َخبِ�ٌ  َسّيَِئاتُِ�مْ  َ َ�ْهِدي  لَيَْس َعلَيَْك ُهَداُهْم َولَِ�نَّ  ٢٧١َوا�َّ ا�َّ

ِ  َوَما ُ�نْفُِقوا ِمْن َخْ�ٍ فَِ�َ�ُْفِسُ�مْ  َمْن �ََشاءُ  َوَما  َوَما ُ�نْفُِقوَن إِ�َّ ابْتَِغاَء وَْجهِ ا�َّ
�ُْتْم َ� ُ�ْظلَُمونَ 

َ
وا ِ�  ٢٧٢ُ�نْفُِقوا ِمْن َخْ�ٍ يُوَفَّ إَِ�ُْ�ْم َو� ْحِ�ُ

ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ ا�َّ
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 ِ ِف َسبِيِل ا�َّ ْغنَِياَء ِمَن ا�ََّعفُّ
َ
رِْض َ�َْسُبُهُم اْ�َاهُِل أ

َ
�ًا ِ� اْ�  َ� �َْسَتِطيُعوَن َ�ْ

لُوَن ا�َّاَس إِْ�َافًا
َ
َ بِهِ  َ�ْعرُِ�ُهْم �ِِسيَماُهْم َ� �َْس� َوَما ُ�نْفُِقوا مِْن َخْ�ٍ فَإِنَّ ا�َّ

ْمَوالَُهمْ  ٢٧٣َعلِيمٌ 
َ
ِيَن ُ�نْفُِقوَن أ ْجرُُهْم ِعنَْد  ا�َّ

َ
ا وََعَ��َِيًة فَلَُهْم أ بِاللَّيِْل َوا�ََّهارِ ِ�ًّ

 .]٢٧٤-٢٦١[البقرة:  ﴾٢٧٤َرّ�ِِهْم َوَ� َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ 
ھای است  کنند، ھمانند دآن مثل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف می«

آن  صد دانه باشد، و خداوند برای ھر که بخواھد که ھفت خوشه برآرد و در ھر خوشه
گاه است.  چندین برابر میرا  گرداند. و خدا (قدرت و نعمتش) فراخ (و از ھمه چیز) آ

گذارند و  کنند و به دنبال آن منتی نمی کسانی که دارائی خود را در راه خدا انفاق می
جز خدا ان را اجرش ی زهرسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است (و اندا ی نمیرآزا

داند) و نه ترسی بر آنان خواھد بود و نه اندوھگین خواھند شد. گفتار نیک و  نمی
دنبال داشته باشد. و خداوند زاری به گذشت، بھتر از بذل و بخششی است که اذیت و آ

ھای خود را با منت  اید! بذل و بخشش نیاز و بردبار است. ای کسانی که ایمان آورده بی
پوچ و تباه نسازید، ھمانند کسی که دارائی خود را برای نمودن به مردم،  ،زارو آ

کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارد. مثل چنین کسی ھمچنن  ریاکارانه صرف می
ای است که بر آن (قشری از) خاک باشد (و بذر  مثل قطعه سنگ صاف و لغزنده

آن را  ھا و بذرھا را شوید) و خاک ی و ھمهافشانی شود)، و باران شدیدی بر آن ببارد (
به صورت سنگی صاف (و خالی از ھر چیز) بر جای گذارد. (چنین ریاکارانی) از کاری 

گیرند، و خداوند گروه کفر پیشه را (به سوی  ای بر نمی اند سود و بھره که انجام داده
خشنودی خدا و  نماید. مثل کسانی که دارائی خود را برای خیر و صالح) رھنمود نمی

کنند، ھمچون مثل باغی  ایمان و احسان) صرف می ی خود (برھا جان استوار کردن
ای باشد (و از ھوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بھره گیرد) و  است که روی پشته

باران شدیدی بر آن ببارد و در نتیجه چندین برابر میوه دھد، و اگر ھم باران شدیدی 
ن خفیفی بر آن ببارد، (به سبب خاک خوب و آفتاب مناسب و ھوای بر آن نبارد، بارا

بیند. آیا کسی از شما  دھید خدا می آزاد، باز ھم به بار نشیند) و آنچه را انجام می
دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن،  دوست می

ھای دیگر) باشد، و در  ای (از میوه میوهجویبارھا روان باشد و برای او در آن ھر گونه 
حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) ضعیف داشته باشد، (در این 



 ٢١١  نقض امامتفصل دوم: 

آن را  ھنگام) گردبادی (کوبنده) که در آن آتش (سوزانی) باشد، به باغ برخورد کند و
ید سازد، شا بسوزاند؟! این چنین خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار می

اید! از  بیندیشید (و با نیروی اندیشه راه حق را بیابید). ای کسانی که ایمان آورده
اید و از آنچه از زمین برای  ھای پاکیزه اموالی که (از طریق تجارت) بدست آورده قسمت

ایم (از قبیل منابع و معادن زیرزمینی) ببخشید و به سراغ چیزھای  شما بیرون آورده
آن ببخشید؛ در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزھای پلید را  ناپاک نروید تا از

نیاز و  که خداوند بی بدانید و پوشی در آن، دریافت کنید مگر با اغماض و چشم
 ی ترساند و) وعده ستایش است. اھریمن شما را (به ھنگام انفاق می ی شایسته

 ی لی خداوند به شما وعدهدھد، و دھد و به انجام گناه شما را دستور می تھیدستی می
دھد. و خداوند فضل و مرحمتش وسیع (و از ھمه  آمرزش خویش و فزونی (نعمت) می

گاه است.  مت که به او حکس کدھد و ھر  ه بخواھد میکس کمت را به ھر کحچیز) آ
ار [به او] داده شده است. و جز خردمندان پند یری بسیقت خیداده شد، در حق

آن را  د، به راستی خداوندیه ببندکد و ھر نذری یه انجام دھکی و ھر انفاق رندیپذ نمی
] است.  اریکو [یکد، آن نینکار کاگر صدقات را آش اورانی ندارندیاران کداند. و ستم می

 د، پس آن برای شما بھتر است. و برخی ازیرانش بدھید و به فقینھان دارآن را  و اگر
گاه استینک به آنچه می د و خداوندیزدا از شما میان را تیھا بدی ت ی] ھدا قی[توف د، آ

ه خداوند ھر ک] بل نیکتشان یه حتما ھداکت نداری یست [و مسئولیآنان بر عھده تو ن
د، به سود خودتان ینک ه انفاق میکند و ھر مالی ک ت مییه بخواھد، ھداکس را کآن 

ه کلی د. و ھر ماینکسب خشنودی خدا انفاق که جز برای ک]  ستیاست و [روا ن
] برای  [صدقات دینیب د، پاداشش به تمامی به شما داده شود و شما ستم نمییببخش

ن به سفری بپردازند، یتوانند در زم اند، نمی ه در راه خدا محصور ماندهکرانی است یفق
گاه  شتنداری [شخصی] خو از [شّدت شان  از چھره آنان راپندارد،  توانگر می آنان را] ناآ

د، ینک ه انفاق میکخواھند و ھر مالی  ] نمی زییشناسی، با اصرار از مردم [چ می
ی خود را انفاق ھا مالارا که در شب و روز، پنھان و آشکسانی ک خداوند به آن داناست

ست و آنان یمی بر آنان نینند، آنان پاداش خود را به نزد پروردگارشان دارند و بک می
 .»ندن نشویاندوھگ
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َدقَاتِ ﴿ ـ٢٧ـ٢٦ ُ الّرَِ�ا َوُ�ْرِ� الصَّ �ِي�ٍ  َ�ْمَحُق ا�َّ
َ
اٍر أ ُ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ إِنَّ  ٢٧٦َوا�َّ

ْجرُُهْم ِعنَْد َرّ�ِِهْم َوَ� 
َ
َ�ةَ لَُهْم أ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
اِ�َاِت َوأ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  ا�َّ

 .]٢٧٧-٢٧٦[البقرة:  ﴾٢٧٧ِهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ َخوٌْف َعلَيْ 
کند و (ثواب و  ا را (و اموالی که ربا با آن بیامیزد) نابود میبخداوند (برکت) ر«

بخشد. و  برکت) صدقات را (و اموالی را که از آن بذل و بخشش شود) فزونی می
کسانی که گمان  ـ بی٢٧٧دارد.  خداوند ھیچ انسان ناسپاس گنھکاری را دوست نمی

پای دارند و زکات را  که باید بر ایمان بیاورند و کار شایسته انجام بدھند و نماز را چنان
بپردازند، مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بیمی بر آنان است و نه اندوھگین 

 ».شوند می

قُوا َخْ�ٌ لَُ�مْ ﴿ -٢٨ ْن تََصدَّ
َ
 .]٢٨٠رة: [البق ﴾٢٨٠إِْن ُكنُْتْم َ�ْعلَُمونَ  َوأ

آن را  وام خود را، یا برخی از ی و اگر (قدرت پرداخت نداشته باشد و شما ھمه«
 ».بدو) ببخشید، برایتان بھتر خواھد بود اگر دانسته باشید

واحد (بقره)  ی انفاق در یک سوره ی ھا بیست و ھشت آیه از قرآنند که درباره این
اند. انفاق و بخشش را به عنوان آیین ذکر نموده و به آن ترغیب و تشویق نموده و  آمده

رده است، و ھیچ مجالی برای شک کبا عبارات صریح و قاطع بیان آن را  احکام و آداب
و تردید در این اصل بزرگ از اصول دین به جا نگذاشته است. از سوی دیگر انفاق به 

شود، به ھمین خاطر است که در  زندگی و از ضروریات آن شناخته میعنوان اساس 
 قرآن تأکید زیادی بر آن آمده است.

باشد و کامًال  امامت نزد امامیه به عنوان یکی از اصول دین مانند توحید و نبوت می
شود، حاال چطور  برابرند و انفاق نسبت به آن به عنوان فرع بسیار کوچکی تلقی می

شود در حالی که اصل  فرع به این شیوه واضح و مفصل در قرآن ذکر می است که این
آن را  را بگردند و شود، حتی اگر تمام قرآن  (امامت) به صورت مبھم و مشتبه ترک می

 آن (امامت) چیزی نخواھند یافت بجز آیات متشابھی که عدد ی تفتیش نمایند، درباره
 رسد؟!!!  واحدی از قرآن نمی ی ورهبه نصف عدد آیات انفاق و زکات در سھا  آن

 ـ برای آیات امامت، در قرآن مصدر و مرجعی از محکمات وجود ندارد٢
ای با اصول اعتقادی دارند  شوند که عالقه و رابطه در قرآن آیات متشابھی یافت می

ممکن است معانی فاسد و مخالف اصول صریح در ھا  آن هو احتجاج و استدالل ب
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اشته باشد. اما با رجوع دادن این آیات متشابه به مصدر و مرجعشان از را در پی د قرآن 
باقی ھا  آن روند و در اعتقاد مجالی برای آیات محکم، این معانی فاسد از بین می

 اند. از آن جمله است قول خداوند:م نمی

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
آن را  باشیم (و تا روز رستاخیز ایم و خود ما پاسدار آن می فرستادهان را ما خود قر«

 ».داریم) از دستبرد دشمنان و از ھر گونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می
گفتند متکلم، جماعتی  کردند و می استدالل می ج نصاری با این آیه علیه پیامبر
عقیده خود را در تثلیت تأیید نمایند. اما این آیه   هک نیھستند و فرد واحدی نیست، تا ا

و امثال آن و تمام آیات متشابھی که در قرآن نوعی تعلق به اصول دین و اساس آن 
را معین و مشخص ھا  آن معانی هدارند، بدون مصدر و مرجعی از امھات (محکمات) ک

رت دیگر، ھر آیه متشابھی اند. (به عبا را برطرف سازد وارد نشدهھا  آن نماید و مشکل
با آیات محکمی تبیین و آن را  در قرآن که نوعی با اصول دین در ارتباط باشد، خداوند

تبیین نموده است). به ھمین خاطر است که قرآن آن را  روشن نموده و حد و حدود
کنند خداوند تبارک و تعالی تنھاست و شریکی  کریم مملو از آیاتی است که تصریح می

 :ألاو وجود ندارد، مثل قول خداوندبرای 

 .]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الرَّْ�َُن الرَِّحيمُ  �لَُهُ�ْم إَِ�ٌ َواِحدٌ ﴿

نده مھربان یست. بخشای] جز او ن نییگانه است. معبود [راستیو معبودتان، معبود «
 ». است

در قرآن مصدر و ھا  آن برای –که ھمگی متشابه ھستند  –اما آیات مربوط به امامت 
محکمات اصل و اساس این کتاب ھستند و ھنگام اختالف نیست. مرجعی از محکمات 

شود و آیات متشابه مرجع و اصل و اساس نیستند. و این  رجوع میھا  آن و اشتباه به
 است: ألھم در قول خداوند

نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�ْ ﴿
َ
ِي � َخُر ُهَو ا�َّ

ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
َكَماٌت ُهنَّ أ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََشابََه مِنْهُ  ُمتََشابَِهاٌت  ا ا�َّ مَّ
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾فَأ

ی ھا آیه کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است. بخشی از آن، این اوست که«
اصل و اساس این ھا  آن روشنی دارند و)محکمات است (و معانی مشخص و اھداف 

دارند و  مبھمیی متشابھات است، (و معانی ھا آیه کتاب ھستند، و بخشی از آن
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کژی است (و گریز  یشانھا دل رود). و اما کسانی که در میھا  آن احتماالت مختلفی در
) به انگیزی و تأویل (نادرست فرا گرفته است) برای فتنهان را از حق، زوایای وجودش

 ».افتند دنبال متشابھات می
 ی کنند، نه از زمره استدالل میھا  آن تمام آیاتی که امامیه برای امامت به

اند که اعتماد به آن مانند مرجعی در اصول صحیح باشد و نه از متشابھاتی  محکمات
رجوع شود و ھا  آن ھستند که دارای مصدر و مرجعی از محکمات داشته باشند که به

 رزش را تعیین نمایند. حد و م

 ـ در قرآن آداب و احکامی که متعلق به امام باشند، وجود ندارد٣
را با اسمش به طور صریح ذکر کرده است و ھمراه ایشان  ج قرآن کریم، پیامبر

ھستند ذکر کرده است، و ھمچنین آداب تعامل  ج احکام زیادی را که متعلق به پیامبر
ملزم به آن ھستند، ذکر کرده است. ما در اینجا به طور  را که اصحاب و امتش با ایشان 

غیر ھا  آن کنیم نه براساس حصر، چون امکان حصر را ذکر میھا  آن مثال بعضی از
 ز عبارتند از:یممکن است، آن ن

ْعَجَبَك ﴿
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�َبدَّ

َ
ُحْسُنُهنَّ إِ�َّ  َ� َ�ِلُّ لََك الّنَِساُء ِمْن َ�ْعُد َوَ� أ

ٍء َر�ِيًبا َما َملََكْت يَِميُنَك  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ  .]٥٢[األحزاب:  ﴾٥٢َوَ�َن ا�َّ

توانی ھمسرانت را به ھمسران  بعد از این، دیگر زنی بر تو حالل نیست، و نمی«
ای  طالق دھی و به جای وی ھمسران تازهان را دیگری تبدیل کنی (و مثًال برخی از این

ا خواستگاری نمائی) ھر چند جمال آنان تو را به شگفت در آورد، مگر کنیزان. ر
 ».خداوند ناظر و مراقب بر ھر چیزی است

ُجورَُهنَّ َوَما َملََكْت يَِميُنَك ﴿
ُ
ِ� آَ�يَْت أ ْزَواَجَك ال�َّ

َ
ْحلَلَْنا لََك أ

َ
َها ا�َِّ�ُّ إِنَّا أ ُّ�

َ
يَا �

ُ َعلَيَْك  فَاَء ا�َّ
َ
ا أ ِ�  ِممَّ اتَِك َوَ�َناِت َخالَِك َوَ�َناِت َخاَ�تَِك ال�َّ َوَ�َناِت َ�ّمَِك َوَ�َناِت َ�مَّ

ْن �َْستَنِْكَحَها 
َ
َراَد ا�َِّ�ُّ أ

َ
ِ إِْن أ ةً ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت َ�ْفَسَها لِلنَِّ�ّ

َ
َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأ

ْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت قَْد  َخالَِصًة لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤمِنِ�َ 
َ
َعلِْمَنا َما فََرْضَنا َعلَيِْهْم ِ� أ

ْ�َماُ�ُهْم لَِكيَْ� يَُ�وَن َعلَيَْك َحَرجٌ 
َ
ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما �  .]٥٠[األحزاب:  ﴾٥٠َوَ�َن ا�َّ

ای پیغمبر! ما برای تو (جھت توفیق در کار تبلیغ دعوت و چیزھای دیگر) حالل «
ای، و ھمچنین کنیزانی را که خدا در  پرداختهان را را که مھرش ایم ھمسرانت کرده
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زادگان، و دائی زادگانی که با تو  تو ساخته است، و عموزادگان، و عمه ی جنگ بھره
را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر بخواھد او اند، و زن با ایمانی که خویشتن  مھاجرت کرده

ص تو است، و برای سائر مؤمنان جایز را به ازدواج خود در آورد، که (این یکی) خا
دانیم  نیست (بدون مھریه و از راه ھبه، زنی را به ازدواج خود در آورند). ما خودمان می

برای مؤمنان در مورد ھمسرانشان و کنیزانشان چه احکامی (ھمچون نفقه و مھریه و 
خود، یعنی  ای به علم داریم. (اشاره شاھدان عقد و عدم تجاوز از چھار زن) مقرر می

(از احکامی که خاص تو است   هک نیاحکام گذشته به خاطر آن است) تا ا ی سرچشمه
 ».دلتنگ نبوده و) رنجی گریبانگیر تو نشود. خداوند آمرزنده و مھربان است

ّمُِل ﴿ َها الُْمزَّ ُّ�
َ
 .]٢-١[المزمل:  ﴾٢قُِم اللَّيَْل إِ�َّ قَلِيً�  ١يَا �

 ».مانب، جز اندکی (از آن) بیدار ای جامه به خود پیچیده! شب«

َ َوَمَ��َِكَتُه يَُصلُّوَن َ�َ ا�َِّ�ِّ ﴿ ِيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيْهِ َوَسّلُِموا  إِنَّ ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

 .]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦�َْسلِيًما

ستند، ای مؤمنان! شما ھم بر او درود رف خداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می«
 ».که باید سالم بگوئید بفرستید و چنان

ِ َوَ� َ�َْهُروا َ�ُ بِالَْقْوِل ﴿ ْصَواتَُ�ْم فَْوَق َصوِْت ا�َِّ�ّ
َ
ِيَن آَمُنوا َ� تَرَْ�ُعوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

�ُْتْم َ� �َْشُعُرونَ 
َ
ْ�َمالُُ�ْم َو�

َ
ْن َ�َْبَط أ

َ
 .]٢[الحجرات:  ﴾٢َكَجْهرِ َ�ْعِضُ�ْم ِ�َْعٍض أ

اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید، و  ای کسانی که ایمان آورده«
گوئید، با او به آواز بلند سخن مگوئید، تا نادانسته  که با یکدیگر سخن می ھمچنان

 ».اجر و ضایع نشود اعمالتان بی

 ﴾٣َعِن الَْهَوى َوَما َ�نِْطقُ  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ْم َوَما َغَوى ١َوا�َّْجِم إَِذا َهَوى﴿
 .]٣-١[النجم: 

) گمراه و ج کند! یار شما (محمد سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می«
منحرف نشده است، و راه خطا نپوئیده است و به کژ راه نرفته است. و از روی ھوی و 

 ».گوید ھوس سخن نمی
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�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
ْوَ� بِالُْمْؤمِنَِ� ِمْن �

َ
َهاُ�ُهمْ وَ  ا�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
ْوَ�  أ

َ
رَْحاِم َ�ْعُضُهْم أ

َ
ولُو اْ�

ُ
َوأ

ْوِ�َا�ُِ�ْم َمْعُروفًا
َ
ْن َ�ْفَعلُوا إَِ� أ

َ
ِ ِمَن الُْمْؤِمنَِ� َوالُْمَهاِجرِ�َن إِ�َّ أ  بَِبْعٍض ِ� كَِتاِب ا�َّ

 .]٦[األحزاب:  ﴾٦َ�َن َذلَِك ِ� الِْكَتاِب َمْسُطوًرا

خواست او  و خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد (و اراده پیغمبر از«
بر اراده و خواست ایشان است) و ھمسران  مؤمنان، مقدمدر مسایل فردی و اجتماعی 

از نظر بدور نداشت، و  آنان راپیغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و باید احترام مادری 
ویشاوندان نسبت به یکدیگر (از نظر ارث بزرگ و ارجمند شمرد)، و خان را یکایک ایش

بردن بعضی از بعضی) از مؤمنان و مھاجران، در کتاب یزدان (قرآن) از اولویت 
  هک نیباشد). مگر ا و برادری موجب ارث نمی إخاءبیشتری برخوردارند، (و پیمان 

بخواھید در حق دوستان خود کار نیکی انجام دھید (و از طریق وصیت، مقداری برای 
آنان به ارث بگذارید و بدیشان خوبی کنید، که این عمل مانعی ندارد). این (حکم) در 

 ».شناسد) کتاب (قرآن) مکتوب و مقرر است (و تغییر و تبدیلی نمی
وجود دارند، اما  ج شخص پیامبر ی و این چنین صدھا احکام و آداب دیگر درباره

یابیم، یا از آداب تعامل با امام  ن نمیواحدی که به اسم امام تصریح نماید، در قرآ ی آیه
افت یصحبت نماید و یا به ذکر حکمی از احکام متعلق به امام پرداخته باشد در قرآن 

شود با وجود آنکه امام نزد امامیه از شخص نبی ھم باالتر است، زیرا معتقد ھستند  ینم
باالی نبوت  ی رتبهرسد و امامت م امام می ی کند تا به مرتبه نبی رشد و ترقی می  که

 است!! 
 گردند.  کند بر بطالن مفھوم امام، که امامیه این قدر پیرامون آن می و این داللت می

اند که  روایات و کتب عقائد شیعه برای امام اوصاف و احکام و آدابی را تفصیل داده
غفلت کرده باشد، زیرا از عظمت ھا  آن اگر صحیح باشند محال است که قرآن از ذکر

باشد که کفر و  یباشد و شناخت آن بزرگترین نیاز دینی امامت م ای برخوردار می ویژه
 سازد. (یعنی ھر کس امامت را بشناسد مؤمن است و ھر کس ایمان را از ھم جدا می

ی را برای مسایلی لقرآن احکام و آداب و تفاصی  هک نیانکار نماید کافر) با علم به اآن را 
جنابت و قضاء حاجت ذکر کرده است که نزد امامیه از منزلت  از قبیل نماز و وضو و

باشند. پس چطور برای امام حتی یکی از  امامت برخوردار می  تری نسبت به پایین
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قدر منزلت عالی و مھمی  کند حال آنکه دارای این احکام و آدابش را ھم ذکر نمی
 است؟!! 

 ،اصلی از اصول دین است. و ایمانگوید: (ما معتقدیم که امامت  محمد رضا مظفر می
طور که معتقدیم امامت مثل نبوت  شود مگر با اعتقاد به امامت... ھمان کامل و تمام نمی

ای باشد  پس به ناچار باید در ھر عصر و زمانی امام ھدایت دھنده از الطاف الھی است.
به ھا  آن ییشود در وظایفش از قبیل ھدایت بشر و ارشاد و راھنما که جانشین نبی می

سوی چیزی که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت در آن است. و آنچه برای نبی 
(پیامبر) وجود دارد از قبیل والیت عامه بر مردم برای تدبیر امور و مصالحشان، و 

 ھا، برای شخص امام ھم وجود دارند.  عدل در بین آن ی اقامه
که امام مانند نبی (پیامبر) واجب  بنابراین، امامت استمرار نبوت است... و معتقدیم

ی تا مرگ کودکاست از تمام رذائل و فواحش ظاھری و باطنی معصوم باشد، از سن 
طور که واجب است امام از سھو و خطا و  باشند یا سھوی. ھمان خواه آن فواحش عمد 
برپا دارندگان آن ھستند. حال و و زیرا امامان حافظان دین  ،فراموشی معصوم باشد

 در این باره مثل حالت انبیاء است. ھا  آن عیتوض
و دلیلی که ما با وجود آن به عصمت انبیاء معتقدیم خود ھمان دلیل کافی است و 

ھیچ فرقی با ھم داشته   هک نیم، بدون ایکند که به عصمت ائمه معتقد باش اقتضا می
 باشند. 

ن مردمان باشد... و تری و معتقدیم که امام بایستی مانند نبی از برترین و فاضل
معتقدیم که ائمه ھمان اولواالمری ھستند که خداوند به اطاعت و پیروی از ایشان 

درھای رسیدن به خداوندند و ھا  این دستور داده است و آنان بر مردم گواه و شاھدند. و
راه رسیدن به خدا و نزدیکی با او ائمه ھستند... حتی معتقدیم امر ایشان ھمان امر 

است، نھی ایشان عین نھی خداوند است، اطاعت از ایشان اطاعت از پروردگار  خداوند
است، عصیان و سرپیچی از ایشان عین عصیان و سرپیچی از خداوند است، کسی که 

را دوست داشته باشد خدا را دوست داشته است و کسی که با ایشان دشمنی  ایشان 
ھا  آن دن آنان جایز نیست، کسی کهنماید با خدا دشمنی کرده است. نپذیرفتن و رد کر

را رد نماید  ج را رد نماید و کسی که پیامبر ج را رد نماید مثل کسی است که پیامبر
 مثل کسی است که خداوند تبارک و تعالی را رد نماید. بنابراین، تسلیم شدن در برابر

  عمل گردد.ھا  آن اجابی شود و به قولھا  آن واجب است و بایستی امرھا  آن
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سیراب ھا  آن بنابراین، معتقدیم که احکام شرعی الھی جز از آب شیرین و گوارای
باشد، پس اگر مکلفی برای  صحیح نمیھا  آن شود و گرفتن احکام شرعی جز از نمی

شود. و انسان  (ائمه) رجوع نماید بریء الذمه نمیھا  آن گرفتن احکام شرعی به غیر از
ای که انجام داده است جز از  به تکالیف مفروضهمکلف بین خود و پروردگارش نسبت 

کند. آنان مانند کشتی نوح ھستند، ھر کس بر آن  اطمینان حاصل نمیھا  آن طریق
سوار شود نجات یافت و ھر کس از آن تخلف نمود در این بحر طوفانی و لبریز از امواج 

 . ١ھا غرق شد) شبھات و گمراھی
ھای قابل  اند و کتاب امامیه برای امام ذکر شدهاین مختصر اوصافی بود که در کتب 

شرع و  ی از محدودهھا  آن لبریز از چنین اوصافی ھستند و غلطھا  آن اعتماد و معتبر
 .٢اند و حتی از ذوق ھم خارج است عقل ھم فراتر رفته

 –ھا  آن یا حتی بعضی از –حال این سؤال مطرح است که چرا این احکام و اوصاف 
 اند؟!  نشده در قرآن وارد

 تر از دالیل یھود و نصاری است ـ دلیل امامیه ضعیف٤
اند که از لحاظ ظاھری داللت بر صحت دین اھل  در قرآن آیات زیادی وارد شده

به این آیات ھا  آن رو نیکند. از ا می )٣(از قبیل صابئهھا  آن کتاب از یھود و نصاری و غیر
واجب نیست و ھا  آن آوردن به اسالم برایایمان   هک نیکنند مبنی بر ا استدالل می

به شرط گرفته نشده است. گفتنی ھا  آن برای ج تبعیت از پیامبر ما حضرت محمد
ترند،  کنند از لحاظ داللت قوی استدالل میھا  آن این آیاتی که اھل کتاب به  است که

ما این آیات را در حق اھل کتاب نسبت به آنچه که  ،اما با وجود این ھمه قوت داللت
 دانیم.  کنند، حجت و دلیل نمی گویند و ادعا می می

 این آیات عبارتند از:

                                           
 . ٤٣-٤٤-٤٥-٤٧-٤٨عقائد الشیعة ص  -١
روایات کلینی در موضوع (تمسک به اھل بیت)  ھمراه -راھا  آن بعضی از این غلوھا را ببین که ما -٢

 .ایم آورده ،به عنوان روایات کفر آمیز
اصال دینی ندارند. یا اند که  ھای پرستند، یا آن اند که ستاره یا مالئکه را می ھایی صابئه: آن -٣

 اند که کتاب و پیامبری و شعایر عبادتی ندارند. مصحح. موحدینی



 ٢١٩  نقض امامتفصل دوم: 

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ ﴿ ابِ�َِ� َمْن آَمَن بِا�َّ ِيَن َهاُدوا َوا�ََّصاَرى َوالصَّ ِيَن آَمُنوا َوا�َّ إِنَّ ا�َّ
ْجُرُهْم ِعنَْد َرّ�ِِهْم َوَ� َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ وََعِمَل َصاِ�ًا فَلَهُ 

َ
 .]٦٢[البقرة: ﴾٦٢ْم أ

امت یه به خدا و روز قک ئانو صاب نصاریان و یھودیسانی از مؤمنان و کبه راستی «
می ینزد پروردگارشان دارند. و نه بان را رده باشند، پاداششکسته یار شاکمان آورده و یا

 ».ن شوندینان است و نه آنان اندوھگبر آ
کند،  شکی در این نیست که ظاھر این آیه داللت بر صحت دین یھود و نصاری می

چون در این آیه برای نجات در روز قیامت شرطی جز ایمان به خدا و روز آخرت و 
 انجام دادن عمل صالح را به شرط نگرفته است و ایمان به نبوت پیامبر (حضرت محمد

سایر شروط اسالم در این آیه شرط نیستند؛ حال آیا برای دالیلی که امامیه برای ) و ج
کنند چنین قوتی وجود دارد و آیا دالیل امامیه برای  استدالل میھا  آن اثبات امامت به

 قدر واضح الدالله ھستند؟!  اثبات اصل امامت این
آیات محکماتی وجود فوق این است که در قرآن  ی اما محل خلل در استدالل به آیه

شود و این آیه خاص  به شرط گرفته می ج اسالم و پیروی از پیامبرھا  آن دارند که در
نرسیده باشد؛ با وجود آنکه این قید ھم در آن ھا  آن کسانی است که بمیرند و اسالم به

آیه نیست، اما با ارجاع دادن آن به اصل کتاب که ھمان آیات محکم (ام الکتاب) 
 شود.  نین معنایی روشن میھستند چ
بپرسیم و بگوییم: آیا در تمام قرآن تنھا یک نص واحدی  را توانیم یک سؤالی ما می
یا دوازده امام  سشود که از لحاظ ظاھری داللت واضحی بر امامت علی یافت می

ای که ذکر شد که از لحاظ ظاھری داللت بر صحت دین یھود  داشته باشد، مثل این آیه
کردند،  مقید نمیآن را  کرد که اگر آیات محکم دیگری در قرآن صائبین می و نصاری و

 بود؟!  در واقع نص صریحی بود در نجات اھل کتاب و صائبین، و دینشان ھم صحیح می
شان به عنوان دلیل بیان  یتمام آیاتی که امامیه برای اثبات امامت و سایر اصول دین

  ه بهک نیکنند، مگر ا شان بر آن داللت نمی لفظی ی و از لحاظ صیغه ذاتاً کنند،  می
د چنین مفھومی را برای آن در نظر بگیرند، بلکه یار بعیبس یطریقی اشتباه و احتماالت

تمام این آیات به مجرد صیغه و ترکیبشان این احتمال ضعیف را ھم ندارند. بنابراین، 
نه خود نص (آیه) به تنھایی ھیچ امامیه برای تقویت آن آیات به روایات نیاز دارند، و گر

 خداوند: فرمودهربطی به امامت ندارد. مثل 
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ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�مْ ﴿
َ
 .]٣[المائدة:  ﴾اْ�َوَْم أ

  »امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم.«
) قطعًا در سدارد؟! این معنا (یعنی امامت علی ساین آیه چه ربطی به امامت علی

 وجود ندارد.نص این آیه 
 یا قول خداوند:

ِيَن آَمُنوا﴿ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ  .]٥٥[المائدة:  ﴾إِ�َّ

 .» ..تنھا خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند«
یا غیر او نماید وجود  سدر ترکیب لفظی این آیه چیزی که داللت یا اشاره به علی

 ید چیز دیگری خارج از نص باشد که نص (آیه) را توجیه نماید وندارد. پس به ناچار با
خواھند به آن برسند و بگویند، به آن نسبت  تکمیل گرداند و آنچه را که میآن را 

در روایات ھم  –و به ناچار  –آید  دھند. در این وضعیت و بحران، نقش روایت پیش می
آید که باید موافق آن  ص پیش میباید به اسم تصریح شود. سپس بعد از آن تفسیر نصو

 ادعا باشد.
اند، آن  این لوازمات و صغری و کبراھایی که امامیه برای اثبات امامت چیده ی ھمه

نمایند،  ای که قبًال به آن اشاره شد و اھل کتاب از یھود و نصاری به آن استدالل می آیه
 به چنین چیزی احتیاج ندارد! 

تر است؟ و ادعای کدام یک  کتاب و امامیه) قوینون استدالل کدام یک (اھل کا
 مقرون به صحت است؟!

ِيَن َ�ْقَرُءوَن الِْكَتاَب مِْن َ�بْلَِك ﴿ ِل ا�َّ
َ
نَْزْ�َا إَِ�َْك فَاْسأ

َ
ا �  ﴾فَإِْن ُكنَْت ِ� َشّكٍ ِممَّ

 .]٩٤[یونس: 
ه کدی از آنان یو ترد کم، در شیردک] اگر از آنچه بر تو نازل  و [به فرض محال«

 ». خواندند بپرس ] می تاب [آسمانیکش از تو یپ
گویند: ما مرجع ھستیم و اگر مرجع سالم و با اعتماد نباشد کسی که  اھل کتاب می

 شود. می  کند گمراه به او رجوع می

ْهَل اّ�ِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿
َ
لُوا أ

َ
 .]٧[األنبیاء:  ﴾٧فَاْس�

 ».دیبپرس )تابک( ذکر اھلد از یدان پس اگر شما نمی«
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گفتند: ما اھل ذکر ھستیم، بنابراین، ما اصل و مرجع ھستیم پس  یھود و نصاری می
 چطور کافر باشیم؟! 

کند که مقصود از اھل ذکر ھمان اھل  شکی در آن نیست که سیاق آیه داللت می
 به بشر بودن ایشان استدالل ج زیرا قریش برای بطالن نبوت پیامبر ،اند کتاب

 روند. خورند و در بازارھا راه می ایشان غذا می  هک نیکردند و ا می
 خداوند فرمود:

ْهَل اّ�ِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿
َ
لُوا أ

َ
رَْسلَْنا َ�بْلََك إِ�َّ رَِجاً� نُوِ� إَِ�ِْهْم فَاْس�

َ
 ٧َوَما أ

َعاَم  ُ�لُوَن الطَّ
ْ
 .]٨-٧[األنبیاء:  ﴾٨َوَما َ�نُوا َخاِ�ِينَ َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا َ� يَأ

 یش از تو جز مردانیپ )هکبل .ن حال انسانیو در ع ،یغمبریه پک یستیتنھا تو ن( «
ان یآشنا )اھل علم و(از  .میا ردهک یوح )را ین آسمانید(شان یه بدکم یا ختهینگیرا برن

 یالبدھائکغمبران را به صورت یما پ .دیدان ین را نمید اگر ایبپرس یآسمان یھا تابکبه 
اند  گر خوردهید ھای انسانه آنان انسان بوده و ھمچون کبل(م یا دهیافریه غذا نخورند نک

 ».اند دان ھم نداشتهیو عمر جاو )اند اند و مرده ردهک یاند و زندگ دهیو نوش
ه شما از اھل کتاب (ذکر) بپرسید و آنان ب –دانید  این را نمی اگر –توانید  یعنی: می

 گویند که آیا انبیاء بشر ھستند یا نه؟  می

ْهَل اّ�ِْكرِ ﴿ فرماید: که می ألو این قول خداوند
َ
لُوا أ

َ
مساوی این قول خداوند  ﴾فَاْس�

ِيَن َ�ْقَرُءوَن الِْكَتاَب ِمْن َ�بْلَِك ﴿ فرماید: است که می ِل ا�َّ
َ
 .﴾فَاْسأ

فَإِْن ﴿ است: فرمودهمساوی این  ﴾٧َ�ْعلَُمونَ إِْن ُكنُْتْم َ� ﴿ و این قول خداوند:
نَْزْ�َا إَِ�َْك 

َ
ا � و قبل از آن به طور مستقیم این قول  ]٩٤[یونس:  ﴾ُكنَْت ِ� َشّكٍ ِممَّ

 خداوند آمده است:

ّيَِباتِ ﴿  ِصْدٍق َوَرزَْ�َناُهْم ِمَن الطَّ
َ
أ ا�ِيَل ُمَبوَّ نَا بَِ� إِْ�َ

ْ
 .]٩٣[یونس:  ﴾َولََقْد بَوَّ�

از آن به بعد) بنی اسرائیل را در جایگاه خوب و اقامتگاه دلپذیری (که فلسطین «(
 ».ای بدیشان عطاء کردیم ھای پاکیزه است) منزل و مأوی دادیم و روزی

 فرماید: می ألبنی اسرائیل. بلکه خداوند یاست برا یو این مدح

ْن َ�ْعلََمُه ُعلََماُء ﴿
َ
َولَْم يَُ�ْن لَُهْم آيًَة أ

َ
ا�ِيَل أ  .]١٩٧[الشعراء:  ﴾١٩٧بَِ� إِْ�َ
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آیا ھمین نشانه برای (ایمان آوردن) ایشان کافی نیست که علمای بنی اسرائیل «
گاھند؟!.  »(به خوبی) از آن آ

تر شایستهگویند  این آیه داللت قوی دارد و نسبت به آنچه که یھود و نصاری می
ه مراد از اھل ذکر امامان ککنند  یگویند و ادعا م است، در حالی که آنچه امامیه می

قرآن به آن ھیچ داللتی ندارد. چون بین منطوق آیه و ذکر ائمه ھیچ  ی ھستند، آیه
ای خواه نزدیک و یا دور وجود ندارد  ای به طور قطعی وجود ندارد. و ھیچ قرینه رابطه

 که این آیات بر امامت داللت نمایند! 
اختالف نمودند، حق با کدام یک از آنان است و اگر یھود و شیعه در این آیه با ھم 

تر است؟ برتری آشکار به جانب یھود است، و ما  یقرآن بر استدالل کدام یک اول ی آیه
را پیش یھود ثابت کنید،  یم: شما اول دعوایتان یم که به شیعه بگویاین حق را دار

 سپس برای آنچه که دوست دارید به آن استدالل کنید!!

ِ آنَاَء اللَّيِْل وَُهْم لَيُْسوا ﴿ ٌة قَا�َِمٌة َ�تْلُوَن آيَاِت ا�َّ مَّ
ُ
ْهِل الِْكَتاِب أ

َ
َسَواًء ِمْن أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ  ١١٣�َْسُجُدونَ 
ْ
ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوَ�أ يُْؤِمُنوَن بِا�َّ

 ِ ولَ�
ُ
اِ�ِ�َ َو�َُسارُِعوَن ِ� اْ�َْ�َاِت َوأ  َوَما َ�ْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن يُْ�َفُروهُ  ١١٤َك مَِن الصَّ

ُ َعلِيٌم بِالُْمتَّقِ�َ   .]١١٥-١١٣[آل عمران:  ﴾١١٥َوا�َّ
ننده کت یار [و رعاکتاب گروھی درستکستند، از اھل یسان نیک]  تابک[ھمه اھل «

شگاه حق یخوانند و [به پ میات خدا را در ساعاتی از شب ی] ھستند، آ حّق خدا و مردم
امبر] به خدا و روز یه قرآن و نبّوت پینند. [در ساک ] سجده می از روی تواضع و فروتنی

ار ناپسند و کدھند، و از  ده فرمان مییسته و پسندیار شاکآورند و به  مان مییامت ایق
ری یار خک ستگانند. و ھرینان از شایشتابند و ا ر مییارھای خکدارند و در  زشت بازمی

شگان یو خدا به تقواپ ،انجام دھند، ھرگز درباره آن مورد ناسپاسی قرار نخواھند گرفت
 ».داناست

بقره است که شرط ایمان و  ی سوره ٦٢ ی این آیه ھم در واقع تکرار و تفصیل آیه
نجات را ذکر کرده بود و در آن آیه داخل شدن در اسالم به عنوان شرط نجات ذکر 

 .نشده است

لُْتُ�ْم َ�َ ﴿ ّ�ِ فَضَّ
َ
�َْعْمُت َعلَيُْ�ْم َو�

َ
ا�ِيَل اذُْكُروا نِْعَمِ�َ الَِّ� � يَا بَِ� إِْ�َ

 .]٤٧[البقرة:  ﴾٤٧الَْعالَِم�َ 



 ٢٢٣  نقض امامتفصل دوم: 

ای بنی اسرائیل! به یاد آورید نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتیم، و این که من «
 ».تری دادمی گوناگون) بر جھانیان برھا نعمتشما را (از نظر 

روشن و صریح بر افضلیت و  ی دو بار این آیه در قرآن آمده است و در آیه اشاره
 گی بنی اسرائیل بر جھانیان دارد. برگزیده

ا�ِيَل ِمَن الَْعَذاِب الُْمِه�ِ ﴿ إِنَُّه َ�َن َ�ِ�ًا مَِن  ِمْن فِرَْعْونَ  ٣٠َولََقْد َ�َّيَْنا بَِ� إِْ�َ
نَاُهْم َ�َ ِعلٍْ� َ�َ الَْعالَِم�َ وَ  ٣١الُْمْ�ِ�ِ�َ   .]٣٢-٣٠[الدخان:  ﴾٣٢لََقِد اْخَ�ْ

از  )میشان را نجات دادیا( .میدیبخش یننده رھائکل را از عذاب خواریاسرائ یما بن «
و از زمره  ،نمود یم یفروخت و ستمگر یم یگران بزرگیه بر دک یسک .فرعون

گاھانه یاسرائ یما بن .گذرانند یحّد مه ظلم و فساد را از کبود  یارانکتبھ و با (ل را آ
م یداد یان برتریم و بر جھانیدیبرگز )در آن عصر و زمان ،میشان داشتیه از اک یشناخت

 ». )میردکش یده عصر خویو آنان را مّلت گز(
گی و افضلیت بنی اسرائیل در زمان  گزیدهبرصریح و روشنی بر  ی این آیه ھم اشاره

 ی قبیلهھا  آن جھانیان دارد. آیا در آن برای بنی اسرائیل دلیلی نیست کهخود بر 
پذیریم؟  کنیم و نمی تأیید نمیھا  آن خداوندند؟! چرا ما این دلیل را برای ی برگزیده

کنیم که خود را بر تمام امت و حتی بر تمام جھانیان برتری  سؤال را متوجه امامیه می
چ نص قرآنی خواه متشابه و غیر متشابه برای ادعای حالی که ایشان ھیدھند. در  می

 تر و سزاوارترند.  خود ندارند. ھر گونه ردی بر یھود به طریق اولی برای امامیه شایسته
ای شیعیان علی! به یاد آورید نعمت مرا که بر «فرمود:  تصور کن اگر خداوند می

ما «فرمود:  . یا می»ی دادممن شما را بر جھانیان برتر  هک نیشما ارزانی داشتیم، و ا
گاھانه برگزیدیم و بر  امامیه را از عذاب خوارکننده رھایی بخشیدیم و ما امامیه را آ

 . »جھانیان برتری دادیم
ایشان (امامیه) چه خواھند گفت؟! در حقیقت منطق علمی و استداللی حکم 

ی محسوب حجتھا  آن فرمود برای کند که حتی اگر خداوند سبحان ھم، چنین می می
شد. چون خود این قول و آیه برای استدالل یھود که در حق آنان نازل شده،  نمی

 شد.  غیر یھود نازل می ی بارهرطور است که اگر د درست نیست. ھمان
ای را در حق امامیه  پس چطور است که خداوند تبارک و تعالی مثل چنین آیه

 کرده است؟!ھم به آن ن یا نفرموده است و حتی کوچکترین اشاره
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ا�ِيَل الِْكَتاَب َواْ�ُْ�َم َوا�ُُّبوَّةَ ﴿  .]١٦[الجاثیة:  ﴾َولََقْد آتَيَْنا بَِ� إِْ�َ
 ».ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم«

(بنی اسرائیل) لفظ (امامیه) یا (بنی علی) را قرار بده و تصور کن که نتیجه  به جای
 شود؟!!  چه می

ا�ِيَل الِْكَتاَب ﴿ ْوَر�َْنا بَِ� إِْ�َ
َ
 .]٥٣[غافر:  ﴾٥٣َوأ

 ».و بنی اسرائیل را وارثان کتاب (تورات) نمودیم«

و شیعیان  »الكتاب ورثنا شيعة عيلأو « فرمود: کن که اگر خداوند می فرضتصور و 
 شد؟! علی را وارثان کتاب (قرآن) نمودیم! نتیجه چه می

ْت َ�َِمُت ﴿ واَوَ�مَّ ا�ِيَل بَِما َصَ�ُ  .]١٣٧[األعراف:  ﴾َرّ�َِك اْ�ُْسَ� َ�َ بَِ� إِْ�َ
ق یردند به تحقکه بردباری ک] آن ل به [پاسیپروردگارت بر بنی اسرائ یکو وعده ن«

 ». وستیپ

ُهًدى ِ�َِ� وََجَعلَْناهُ  َولََقْد آتَيَْنا ُموَ� الِْكَتاَب فََ� تَُ�ْن ِ� ِمْرَ�ٍة مِْن لَِقا�ِهِ ﴿
ا�ِيَل  وا ٢٣إِْ�َ ا َصَ�ُ ْمرِنَا لَمَّ

َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 ﴾٢٤َوَ�نُوا بِآيَاتَِنا يُوقُِنونَ  وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ

 .]٢٤-٢٣[السجدة: 
ما برای موسی کتاب (تورات) را فرو فرستادیم، و شک نداشته باش که موسی «

و از  .اسرائیل گرداندیم ون و راھنمای بنیرھنمآن را  تورات را دریافت داشت، و ما
میان بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما (و برابر قوانین ما، 

گاه که بنی اسرائیل (در راه خدا بر تحمل  نمودند، بدآن مردمان را) راھنمایی می
 . »ھا) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند سختی

گفتند: این آیات  آمد، می اگر در این آیات به جای لفظ بنی اسرائیل، لفظ امامیه می
. حقیقت ھم این ١ھستند و داللت قطعی بر امامت دارند  امامت و امام نص ی درباره

                                           
بلکه عین آن چیزی است که علمای امامیه  ،گوییم فرضیات ذھنی مجرد نیستند آنچه ما می -١

جمله است آنچه که کلینی در کتاب الکافی روایاتی را  اند. از آن انجام دادهآن را  ی دورھا زماناز
 ھم بعضی از آن روایات: ھا  این کند. و وب به ائمه ذکر میسمن

إن الذين «نازل کرد:  ج از ابوجعفر روایت شده که گفته: جبرئیل این گونه این آیه را بر پیامبر -

 ].٤٢٤ص  ١. [کافی ج »ظلموا (آل حممد) مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهدهيم طريقاً 



 ٢٢٥  نقض امامتفصل دوم: 

اند و حال آنکه این  است که امامیه به این آیه به نفع خود برای امامت استدالل نموده
 ست.آیه در حق بنی اسرائیل ا

ا�ِيَل َوَ�َعثَْنا ِمنُْهُم ا�َْ�ْ َعَ�َ نَقِيًبا﴿ ُ ِميَثاَق بَِ� إِْ�َ َخَذ ا�َّ
َ
 .]١٢[المائدة:  ﴾َولََقْد أ

مان گرفت. و دوازده سردار از آنان یل پیو به راستی خداوند از بنی اسرائ«
 .»میگمارد

 ةعثنا منهم اثنی عرشولقد أخذنا ميثاق (آل حممد) وب«فرمود:  تصور کن اگر خداوند می

 .»نقيباً 

 . »گمان از (آل محمد) پیمان گرفتیم و دوازده رھبر برای آنان تعیین کردیم بی«
دوازده امام نص است و قطعی الدالله  ی گفتند: این آیه درباره گفتند؟! می چه می

باشد و امامت ائمه در کتاب (قرآن) منصوص است (یعنی نص بر آن صحه گذاشته  یم
است)! لکن این آیه نسبت به بنی اسرائیل منصوص است و صراحت دارد. حال آنکه 

 برای بنی اسرائیل ھم دلیل نیست. 
 قوت این آیه ھم وجود دارد که این ی آیا برای امامیه نصی از قرآن حتی به اندازه

 ح الدالله باشد؟! قدر واض

                                                                                                       
بخشد و آنان را به راھی  اند خداوند ایشان را نمی ظلم ورزیدهگمان کسانی که به (آل محمد)  بی« 

 ».(که راه نجات و بھشت باشد) ھدایت نخواھد کرد

كثر أفأبی «نازل کرد:  ج از ابوجعفر روایت شده که گفته: جبرئیل این گونه این آیه را بر پیامبر - 

پذیرند.  ولی بیشتر مردم نسبت به والیت علی بجز انکار (حق) نمی »ال كفورا)إ) الناس (بوالية عيل

 »ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني (آل حممد) ناراً) فليؤمن) فمن شاء عيل وقل احلق من ربكم (يف«
 ].٤٢٥ص  ١[کافی ج 

بگو: حق ھمان چیزی است که از سوی پروردگارتان درباره علی آمده است. پس ھر کس که  
 ایم. ل محمد) آتشی را آماده کردهاھد بدان کافر شود. ما برای ستمگران (آخو می

خویشتن را ]. «٤١٧، ص ١. [کافی، ج ») بغياً)عيل بئسام اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل اهللا (يف« 
 ».به بدترین چیزھا فروختند و به ناروا نسبت به آنچه (درباره علی) فرستاده بودیم کفر ورزیدند

اگر ]. «٤١٧، ص ١. [کافی، ج ») فأتوا بسورة من مثلهعيل يفوإن كنتم يف ريب مما نزلنا علی عبدنا (« 
 ای ھمانند ایم، دچار شک و دودلی ھستید، سوره درباره آنچه بر بنده خود (درباره علی) نازل کرده

 نظیر چنین کفریات صریحی در کتاب کافی و امثال آن زیادند.». بسازیدآن را 
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ان بنی اسرائیل زنی را برگزیده است و بر تمام یخداوند ذکر کرده است که او از م
ه بدون شوھر کزنان جھان فضیلت و برتری داده است و آن مریم دختر عمران است 

 ألطور که خداوند پیامبر قرار داده است. ھمانآن را  فرزندی را به او عطا کرده و
 فرماید: می

َرِك َواْصَطَفاِك َ�َ �َِساءِ ﴿ َ اْصَطَفاِك َوَطهَّ �ذْ قَالَِت الَْمَ��َِكُة يَا َمْرَ�ُم إِنَّ ا�َّ
 .]٤٢[آل عمران:  ﴾٤٢الَْعالَِم�َ 

تو حضور نداشتی) ھنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و «(
 ».ھان برتری داده استزنان ج ی ات داشته است، و تو را بر ھمه پاکیزه

به اسم ھا  آن نازل کرده است که در ‘و خداوند آیات بسیاری را در حق مریم
 است. از آن جمله است قول خداوند:مریم تصریح شده 

قَْت ﴿ ْحَصَنْت فَرَْجَها َ�َنَفْخَنا �ِيهِ ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّ
َ
َوَمْرَ�َم ا�َْنَت ِعْمَراَن الَِّ� أ

 ِ  .]١٢[التحریم:  ﴾١٢َها َوُ�ُتبِهِ َوَ�نَْت ِمَن الَْقانِتِ�َ بَِ�لَِماِت َرّ�
مثل زده ان را ھمچنین خداوند (از میان مؤمنان، دومین الگو) مریم دختران عمر«

است که دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه داشت، و ما از روح متعلق به خود در 
مطیعان  ی ھایش را تصدیق کرد، و از زمره کتابآن دمیدیم، و او سخنان پروردگارش و 

 . »و فرمانبرداران خدا بود
شود،  حجت و دلیل واقع نمیھا  آن کند و برای برای یھود شفاعت نمیھا  ی این ھمه

منحرف ھا  آن اند و از راه و روش و مسیر با آن سلف صالح فاصله گرفتهھا  آن زیرا
 ید:فرما می ألطور که خداوند اند، ھمان شده

ْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِذْ َحَ�َ َ�ْعُقوَب الَْموُْت إِذْ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ْعُبُدوَن ِمْن َ�ْعِدي قَالُوا ﴿
َ
أ

 ١٣٣َ�ْعُبُد إِلََهَك �َ�َ آبَا�َِك إِبَْراهِيَم �ْسَماِ�يَل �ْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا َوَ�ُْن َ�ُ ُمْسلُِمونَ 
ٌة  مَّ

ُ
ا َ�نُوا  لََها َما َكَسبَْت َولَُ�ْم َما َكَسبْتُمْ  قَْد َخلَْت تِلَْك أ لُوَن َ�مَّ

َ
َوَ� �ُْس�

 .]١٣٤-١٣٣[البقرة:  ﴾١٣٤َ�ْعَملُونَ 
نمائید و ادعا دارید که بر  را تکذیب می ج آیا (شما یھودیان و مسیحیان که محمد«
بودید (تا آئینی را  یعقوب ھستید) ھنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضرآئین ُ

رد)؟ آن ھنگامی که به فرزندان خود گفت: پس از من چه چیز را بشناسید که بر آن مُ 



 ٢٢٧  نقض امامتفصل دوم: 

پرستید؟ گفتند: خدای تو، خدای پدرانت ابراھیم و اسماعیل و اسحاق را که خداوند  می
سائیم)  یگانه است و ما تسلیم (فرمان) او ھستیم و سر عبادت و بندگی بر آستانش می

آنان چرا؟!) ایشان قومی بودند که مردند و سر  ی ھر حال، جنگ و جدال درباره * (به
خود گرفتند آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است، و آنچه شما فراچنگ 

شود (و ھیچ  اند از شما پرسیده نمی کرده آنچه می ی اید، از آِن شما است، و درباره آورده
 . »گیرند) را به گناه دیگری نمی کس مسؤول اعمال دیگری نیست و کسی

 فرماید: و می

نْزَِل إَِ�ُْ�ْم ﴿
ُ
ْ�ِيَل َوَما � ٍء َح�َّ تُقِيُموا ا�َّْوَراةَ َواْ�ِ ْهَل الِْكَتاِب لَْسُتْم َ�َ َ�ْ

َ
قُْل يَا أ
 .]٦٨[المائدة:  ﴾ِمْن َرّ�ُِ�مْ 

یچ (دین (خدا، محمد مصطفی)! بگو: ای اھل کتاب! شما بر ھ ی ای فرستاده«
صحیحی از ادیان آسمانی پایبند) نخواھید بود، مگر آنکه (ادعا را کنار بگذارید و عمًال 
احکام) تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان (به نام قرآن) برایتان نازل شده 

 ».است برپا دارید (و در زندگی پیاده و اجرا نمائید)
جانب پروردگار برایشان نازل شده است، یکی از آن چیزھایی که از   گفنی است که

 و پیروی از ایشان است.  ج ایمان به محمد اھمان
ھای بزرگ بدون عمل و پیروی  داشتن القاب و نسبت دادن خود به شخصیت

ھا، برای صاحب لقب و انتساب ھیچ نفعی را به دنبال نخواھد  صحیح از آن شخصیت
 فرماید: میخداوند تبارک و تعالی طور که  داشت. ھمان

َبُعوهُ ﴿ ِيَن ا�َّ ْوَ� ا�َّاِس �ِإِبَْراهِيَم لَ�َّ
َ
 .]٦٨[آل عمران:  ﴾إِنَّ أ

سزاوارترین مردم (برای انتساب) به ابراھیم (و دین او) کسانی ھستند که از او «
 ».پیروی نمودند

اند  هاز او پیروی نمود  ابراھیم را دارند که  بنابر این تنھا کسانی شایستگی انتساب به
را به او منسوب نمایند. (بدون  کسانی که او را دوست داشته باشند یا خودشان   نه

یھودیان یعقوب و داود و موسی و   هک نیثابت نمایند). و اآن را  با عمل  هک نیا
منسوب نمایند، ھا  آن را به  را دوست داشته باشند و خودشانھا  آن و غیر †سلیمان

را به او نسبت دھند، برای آنان  داشته باشند و خودشان  را دوست ÷یا نصارای مسیح
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که این انبیاء  یاین حب و انتساب نفعی نخواھد داشت، زیرا آنان از راه و روش
 فرماید: می ألرا قطع نمودند. خداوند  آورده بودند منحرف شدند و راه آنان †کرام

ْو نََصاَرى َ�ْهَتُدوا﴿
َ
 .]١٣٥[البقرة:  ﴾َوقَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أ

 ».دیابیت ید تا ھدایا نصرانی باشیھودی ی] گفتند:  تاب به مردم مؤمنکو [اھل «
در  ألالبته این انتساب توخالی است و ارزشی ندارد. به ھمین خاطر است خداوند

 فرماید: دنبال ھمین آیه می

 .]١٣٥[البقرة:  ﴾١٣٥َوَما َ�َن ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ  قُْل بَْل ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا﴿

ف ین تحرییم نه از آینک روی مییپ(گرا  تاپرست و حقیکم ین ابراھییه از آکبگو: بل«
 ».ان نبودکو او ھرگز از مشر ) ن گمراھی استیه عکشده شما 

خواھد و اسم و نسب در نزدش ارزشی  خداوند دین و آیین صحیح و درست را می
 ندارد. 

این مرض خطرناک و کشنده ھم در میان ما نفوذ کرده ھا  ی این اما با وجود ھمه
ه در میان ما کسانی ھستند که نسبت به اشخاص و طوائف ک نیاست، با توجه به ا

ن ناکنند و به آ ھای سرشناس دینی منسوب می را به چھره ورزند و خودشان  تعصب می
  هک نی، بدون اکنند ورزند، و برای این انتساب خود نھایت سعی و کوشش می افتخار می

اند، کوچکترین عملی داشته  نسبت به آنچه این مشاھیر دینی به سوی آن دعوت کرده
شود و در دنیا باعث  تمام میھا  آن ه به ضررکنیست، بلھا  آن باشند، البته این به نفع

 گی و در آخرت ھم زیان آشکاری است.  تفرقه و آشوب و پاره
ن داشتن عمل و پیروی از ایشان ھیچ ارزش بدو ج انتساب مجرد و خالی به محمد

 فرماید: که خداوند پاک و منزه میطور  و قیمتی ندارد، ھمان

َ فَاتَّبُِعوِ� ﴿  .]٣١[آل عمران:  ﴾قُْل إِْن ُكنُْتْم ُ�ِبُّوَن ا�َّ
 ».دارید، از من پیروی کنید بگو: اگر خدا را دوست می«

پیروی و تبعیت صحیح از آنچه که بر بنابراین، صرف دوست داشتن خداوند بدون 
 نازل کرده است، نزد خداوند ارزشی ندارد.  ج پیامبرش

و ادعای  سمثل علی ج حال، نظرت درباره انتساب به شخصیتی کمتر از پیامبر
دوست داشتن او و تعصب ورزیدن برای او و انتساب به او چیست؟! (آیا کسانی که 

را به   ورزند و خودشان نسبت به او تعصب میرا دارند و  سادعای دوست داشتن علی



 ٢٢٩  نقض امامتفصل دوم: 

از راه و روش او پیروی نمایند، این تعصب و انتساب   هک نیدھند، بدون ا او نسبت می
 سودی عایدشان خواھد کرد)؟! 

طور صریح به آن انتساب دستور داده باشد، بدون ه اگر فرض کنیم که خداوند ب
راده نکرده است. پس چطور است، شک انتساب خالی از عمل و تبعیت را قصد و ا

 ی خاصتًا وقتی که نسبت دھنده مخالف راه و روش صریح قرآن باشد و اولین جرقه
 متشابھات و ترک آیات محکم است؟! مخالفت ھمان پیروی از

 

 معنی امام در زبان عربی و یا قرآن: مبحث سوم
 امام در لغت لفظ مشترکی است بین این سه تا معانی: 

 ـ راه و طریق. ٣ـ کتاب ٢ـ قدوه (الگو و سرمشق) ١
 در مختار الصحاح رازی آمده است که: 

 فرماید: باشد؛ خداوند می یاز زمین و راه است م ای ، به معنی ناحیه»امام«

ُهَما َ�ِإَِماٍ� ُمبِ�ٍ ﴿  .]٧٩[الحجر:  ﴾٧٩��َّ
ایشان) بر سر  ی دهو این دو (قوم، یعنی قوم لوط وقوم شعیب، شھرھای ویران ش«

 ».راه واضح و آشکاری است
خداوند  ؛ه جمع آن ائمه استکشود  ، کسی است که به او اقتدا می»امام«و 

 فرماید: می

ْحَصيَْناهُ ِ� إَِماٍ� ُمبِ�ٍ ﴿
َ
ٍء أ  .]١٢[یس:  ﴾١٢َوُ�َّ َ�ْ

نمائیم و  و ما ھمه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می«
 ».نگاریم می

  .یعنی: در کتاب آشکار ﴾١٢ِ� إَِماٍ� ُمبِ�ٍ ﴿ گوید: حسن می
او   امام یعنی کسی که به«در مفردات الفاظ قرآن راغب اصفھانی آمده است که: 

و  .یا کتاب –به اقوال و افعالش اقتدا نمایند   هک نیمثل ا –اقتدا شود، خواه انسان باشد 
چنین کسی ممکن است بر راه حق باشد یا ممکن است بر راه باطل، و جمع امام، ائمه 

 فرماید: و قول خداوند که می .است

نَاٍس �ِإَِماِمِهمْ ﴿
ُ
 .]٧١[اإلسراء:  ﴾يَوَْم نَْدُعو ُ�َّ �
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 .» میخوان شان مییشوایه ھر گروھی از مردم را با پک] روزی را  نکاد ی[«
 خوانیم. اند، فرا می ه با کسی که به او اقتدا نمودهیعنی: آنان را ھمرا

 خوانیم.  اعمالشان فرا می ی را ھمراه با نامه ھا انساناند:  گفتهبعضی 

ْحَصيَْناهُ ِ� إَِماٍ� ُمبِ�ٍ ﴿ فرماید: خداوند که می فرموده
َ
ٍء أ گفته شده  ﴾١٢َوُ�َّ َ�ْ

 .»است که این آیه اشاره به لوح محفوظ دارد
 بنابراین، معنای اصلی لفظ امام یعنی آنچه که بدان اقتدا و از آن پیروی شود.

، لذا اند ه قدوه (الگو)، کتاب و طریق (راه) در این معنا با ھم مشترکک نیبا توجه به ا
 شود.  لفظ امام بر آن معنا اطالق می

  ود، خواه نبالهبنابراین، قدوه (الگو) یعنی کسی که به او اقتدا گردد و از او پیروی ش
آن را  ز آن است که شخص روندهیروی به راه حق باشد یا به راه باطل. طریق (راه) ن

طور است، یعنی از الفاظ و  کند تا به ھدف و غایتش برسد. کتاب ھم ھمین دنبال می
 شود.  سطرھا و مقاصدش برای رسیدن به ھدف پیروی می

 میان معانی متعدد شناخت معنای مقصود از لفظ مشترک در ی قاعده
ش بر بیشتر از ا یعنی در اصل لغوی –لفظ وقتی مشترک بین چندین معنی باشد 

در جمله قرار آن را  کند و یا استعمال میآن را  متکلم وقتی –یک معنی حمل شود 
معنایش شناخته شده است و برای  ی دھد البد مرادش یک معنا بوده که از بقیه می

 ی از بقیهآن را  ند وککلم، باید چیزی باشد که بر آن داللت معنای مقصود از کالم مت
ه این ھمان چیزی است که به آن قرائن کد گفت یمعانی مشترک تخصیص نماید؛ با

مشترکی وجود نداشته باشند، کالم، فصیح و  ی اگر قرائن در جملهگرنه شود و گفته می
 روشن نخواھد بود بلکه کالم مشکل و مبھمی خواھد بود. 

 مثال:
ین لفظ عین، اش ا اگر ما لفظ (عین) را به عنوان مثال انتخاب کنیم، در اصل لغوی
 آب.  ی مشترک بین چندین معناست، از آن جمله: چشم، جاسوس و چشمه

یا پیش چشم پزشک  .پیش دکتر چشم رفتم( :)ذهبت الی طبيب العيون( گویی: می
 .)رفتم

یر کردیم که برای دشمن جاسوسی جاسوسی را دستگ( :)أمسكنا بعني للعدو( و
 کرد). می
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  ).گوارایی نوشیدیم ی از چشمه( :)رشبنا من عني صافية( و
دوم ھم  ی اول، حمل لفظ عین بر جاسوس، صحیح نیست. و در جمله ی در جمله

باشد. ھمچنین در لفظ سومی حمل آن بر چشم  آب صحیح نمی ی حملش بر چشمه
این جمالت قرائن لفظیی وجود دارند که مانع بینایی انسان درست نیست، چون در 

دوم بر  ی در جمله اول بر چشم انسان، ی این اشتباه ھستند، و لفظ عین را در جمله
  .کنند حمل می، آب ی سوم بر چشمه ی جمله و در جاسوس

باشد مگر نزد دیوانه و انسان  حمل لفظ مشترک بر معنای غیر مقصود صحیح نمی
. پس اگر این دیوانه –و چقدر زیادند  –نھایت خود رسیده باشد کودنی که حماقتش به 

ھا زیاد  شود؟ پس اگر این عمامه ای را بگذارد آیا نزد عقال مسخره نمی بر سرش عمامه
ناچار باید به سیاق عباراتی ه آید نه بیشتر! بنابراین، ب وجود میه ھا ب شوند گروه دیوانه

آن را  و ھمچنین به قرائنی که معنای که لفظ در آن وارد شده است توجه کرد
شود که سزاوار شأن کالم خداوند تبارک  ای می تفسیر بازیچه گرنهکنند. و مشخص می

 و تعالی (قرآن) نیست. 
حکایت  (الرب) در قولی که خداوند از او ی کلمه ه ب ÷بینی که یوسف آیا نمی

 کند چه قصد داشته است؟ می

نَّ ﴿
َ
ِي َظنَّ �  .]٤٢[یوسف:  ﴾ُه نَاٍج ِمنُْهَما اذُْكْرِ� ِعنَْد َرّ�َِك َوقَاَل لِ�َّ

گردد گفت: مرا در پیش  دانست آزاد می یوسف خطاب) به یکی از آن دو که می«(
سرور خود (یعنی شاه مصر) یادآور شو (و شرح حال مرا به او بگو، باشد کسی از زندان 

 ».رھایم کند)
 و قول خداوند:

َحُدُكَما ﴿
َ
ا أ مَّ

َ
 .]٤١[یوسف:  ﴾فَيَْسِ� َر�َُّه َ�ًْراأ
فشارد، آزاد  اما یکی از شما (که در خواب دیده است که انگور برای شراب می«

 ».دھد ور خود شراب میرشود و) به س گردد و دوباره ساقی مجلس می می
آیا از سیاق و قرائن موجود در این آیات این احتمال وجود دارد که ما لفظ (الرب) را 

 ینجا به غیر از پادشاه تفسیر کنیم؟! در ا
 .ـ امام به معنای الگو و سرمشق و راھنما (قدوه)

مثل قول  ،شود لفظ امام گاھی مواقع به معنای الگو و سرمشق استعمال می 
 خداوند:
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ْ�ُ�ٍ َوا﴿
َ
ةَ أ ْزَواِجَنا َوُذّرِ�َّاتَِنا قُرَّ

َ
ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهْب َ�َا ِمْن أ ْجَعلَْنا لِلُْمتَّقَِ� َوا�َّ

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما
گویند: پروردگارا! ھمسران و فرزندانی به ما عطا فرما (که به سبب  و کسانی که می«

سرور ما و) باعث روشنی  ی انجام طاعات و عبادات و دیگر کارھای پسندیده، مایه
ای که در صالحات و  چشمانمان گردند، و ما را پیشوای پرھیزکاران گردان (به گونه

 ».حسنات به ما اقتداء و از ما پیروی نمایند)

وا َوَ�نُوا بِآيَاتَِنا يُوقُِنونَ ﴿ ا َصَ�ُ ْمرِنَا لَمَّ
َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 .]٢٤[السجدة: ﴾٢٤وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ

ه کم یانی قرار دادیشوایافتند پین یقیات ما یدند و به آیی ورزیباکیو از آنان چون ش«
 ».ردندک ت مییبه فرمان ما ھدا

ُهنَّ ﴿ َ�مَّ
َ
قَاَل َوِمْن  قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما �ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه بَِ�لَِماٍت فَ�

الِِم�َ قَاَل َ�  ُذّرِ�َِّ�   .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ

گاه را که پروردگار ابراھیم، او را با سخنانی (مشتمل بر اوامر  و (به خاطر آورید) آن«
ی مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و او (به ھا راه و نواھی و تکالیف و وظائف، و از

تمام و کمال و به بھترین وجه انجام داد. را به ھا  آن آزمایش برآمد و) ی خوبی از عھده
(خداوند بدو) گفت: من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. (ابراھیم) گفت: آیا از دودمان 
من (نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواھی کرد؟ خداوند گفت: (درخواست تو را 

ر تو را در بر رسد (بلکه تنھا فرزندان نیکوکا پذیرفتم، ولی) پیمان من به ستمکاران نمی
 ».گیرد) می

َة الُْ�ْفرِ ﴿ �ِمَّ
َ
 .]١٢[التوبة:  ﴾َ�َقاتِلُوا أ

 ».با سردستگان کفر و ضالل بجنگید«

ًة يَْدُعوَن إَِ� ا�َّارِ ﴿ �ِمَّ
َ
 .]٤١[القصص:  ﴾وََجَعلَْناُهْم أ

به سوی دوزخ ان را را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردم ما آنان «
 » خوانند. می

در خیر باشد  یدر اینجا معنایش یکی است و ھمان پیشوایی است، خواه پیشوایامام 
 یا در شر.

 امام به معنای کتاب



 ٢٣٣  نقض امامتفصل دوم: 

 آید. مثل قول خداوند: ای کتاب میامام گاھی مواقع ھم به معن

 .]١٧[هود:  ﴾َوِمْن َ�بْلِهِ كَِتاُب ُموَ� إَِماًما َورَْ�َةً ﴿

 ».و رحمت بود پیش از قرآن، کتاب موسی (تورات) پیشوا«

نَاٍس �ِإَِماِمِهمْ ﴿
ُ
 .]٧١[اإلسراء:  ﴾يَوَْم نَْدُعو ُ�َّ �

 ».خوانیم اعمالشان فرا می ی را ھمراه با نامه ھا انسان ی روزی ھمه«
ین آیه وجود دارد و معنی لفظ امام را به کتاب نسبت اای که در  صارفه ی قرینه

؛ آمده است آن ی کننده مامدھد، قسمت بعدی ھمین آیه است که به عنوان ت می
 فرماید: می

نَاٍس �ِإَِماِمِهمْ ﴿
ُ
ولَ�َِك َ�ْقَرُءوَن كَِتاَ�ُهْم َوَ�  يَوَْم نَْدُعو ُ�َّ �

ُ
وِ�َ كَِتابَُه �َِيِمينِهِ فَأ

ُ
َ�َمْن أ

 .]٧١[اإلسراء:  ﴾٧١ُ�ْظلَُموَن فَتِيً� 

اعمالش به دست راستش داده شود (جزو سعادتمندان  ی گاه ھر کس نامه آن«
خوانند و کمترین ستمی  (شادان و خندان) میان را اعمالش ی است) و آنان نامه
 ».بدیشان نخواھد شد

 فرماید: ره خداوند پاک و منزه میو در ھمان اوائل این سو

لَْزْمَناهُ َطا�َِرهُ ِ� ُ�نُقِهِ ﴿
َ
 ١٣َ�ُ يَوَْم الْقِيَاَمةِ كَِتابًا يَلَْقاهُ َمنُْشوًرا َوُ�ْرِجُ  َوُ�َّ إِ�َْساٍن �

 كَِتابََك َكَ� بَِنْفِسَك اْ�َوَْم َعلَيَْك َحِسيًبا
ْ
 .]١٤-١٣[اإلسراء:  ﴾١٤اقَْرأ

ایم (و او را گروگان  ما اعمال ھر کسی را (ھمچون گردن بند) به گردنش آویخته«
اعمال او  ی وز قیامت کتابی را (که کارنامهایم) و در ر دار رفتارش ساخته کردار و عھده

رسد. (در آن روز بدو  آوریم که گشوده به (دست) او می است) برای وی بیرون می
شود:) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت یا شقاوت خویش را بدان).  گفته می

مسایل روشن است و  ون. (چیکافی است که خودت امروز حسابگر خویشتن باش
 . »به شاھد و حسابرسی دیگری نیست) نیازی

اعمالش به دست راستش داده  ی پیش این است که: ھر کس که نامه ی معنی آیه
طور که  خوانند و نسبت به آن شاد و خندانند. ھمان را می اعمالشان  ی شود، آنان نامه

 فرماید: خداوند می

وِ�َ كَِتابَُه �َِيِمينِهِ َ�َيُقوُل ﴿
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 .]١٩[الحاقة:  ﴾١٩َهاُؤُم اقَْرُءوا كَِتا�َِيهْ فَأ



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٢٣٤

اعمالش به دست راست او داده شود، (فریاد شادی سر  ی و اما ھر کس که نامه«
 »اعمال مرا بگیرید و بخوانید!. ی گوید: (اھای اھل محشر! بیائید) نامه دھد و) می می

 فرماید: نظیر ھمین خداوند می

ٍة َجا�َِيةً ﴿ مَّ
ُ
ٍة تُْدَ� إَِ� كَِتابَِها اْ�َوَْم ُ�َْزْوَن َما ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ  َوتََرى ُ�َّ أ مَّ

ُ
 ٢٨ُ�ُّ أ

ِيَن آَمُنوا  ٢٩َهَذا كَِتاُ�َنا َ�نِْطُق َعلَيُْ�ْم بِاْ�َّقِ إِنَّا ُكنَّا �َْستَنِْسُخ َما ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ  ا ا�َّ مَّ
َ
فَأ

اِ�َاِت َ�ُيْدِخلُُهمْ  ِيَن  ٣٠َر�ُُّهْم ِ� رَْ�َتِهِ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الُْمبِ�ُ  وََعِملُوا الصَّ ا ا�َّ مَّ
َ
َوأ

ُ�ْم َوُ�نُْتْم قَوًْما ُ�ْرِمِ�َ  فَلَْم تَُ�ْن آيَاِ� ُ�تَْ� َعلَيُْ�ْم فَاْستَْكَ�ْ
َ
 ﴾٣١َ�َفُروا أ

 .]٣١-٢٨[الجاثیة:
و خاضعانه، چشم به بینی که (خاشعانه  ای مخاطب! در آن روز) ھر ملتی را می«(

انتظار فرمان یزدان، در محضر دادگاه خداوند دادگر مھربان) بر سر زانوھا نشسته 
شود):  شود (و بدیشان گفته می اعمالش فرا خوانده می ی است. ھر ملتی به سوی نامه

اعمال که  ی شود. این (نامه اید به شما داده می کرده امروز جزا و سزای کارھایی که می
کند، (ما از فرشتگان  دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می می دریافت

خود) خواسته بودیم که تمام کارھایی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا 
دھند،  آورند و کارھای شایسته انجام می دادید و اما کسانی که ایمان می انجام می

گرداند. رستگاری و  برد و) غرق نعمت خویش می می را (به بھشت پروردگارشان ایشان 
شود):  گردند (بدیشان گفته می پیروزی آشکار ھمین است. و اما کسانی که کافر می

افروختید و تکبر  شد و شما بزرگی و عظمت می ی من بر شما خوانده نمیھا آیه مگر
 »کردید، و مردمان بزھکار و گناھکاری بودید؟. می

ای از مردم امام و یا کتاب مشترکی داشته باشند،  ه ھر طائفهمنظور این نیست ک
عمل) یا امام مخصوص به  ی بلکه منظور این است که برای ھر فردی کتاب (نامه

نزه را بخواند خداوند پاک و م ی خودش وجود دارد. و این معنا برای کسی که این آیه
 واضح و آشکار است:

وِ�َ كَِتابَُه �َِيِمينِ ﴿
ُ
ولَ�َِك َ�ْقَرُءوَن كَِتاَ�ُهْم َوَ� ُ�ْظلَُموَن فَتِيً� َ�َمْن أ

ُ
َوَمْن َ�َن  ٧١هِ فَأ

َضلُّ َسبِيً� 
َ
ْ�َ� َوأ

َ
ْ�َ� َ�ُهَو ِ� اْ�ِخَرةِ أ

َ
 .]٧٢-٧١[اإلسراء:  ﴾٧٢ِ� َهِذهِ أ

اعمالش به دست راستش داده شود (جزو سعادتمندان  ی گاه ھر کس نامه آن«
خوانند و کمترین ستمی  را (شادان و خندان) می  اعمالشان ی است) و آنان نامه



 ٢٣٥  نقض امامتفصل دوم: 

بدیشان نخواھد شد. و ھر کس در این (جھان) کور (دل و گمراه) باشد، در آخرت 
 ی تر خواھد بود (چرا که وجود اخروی انسان، درخت روئیده از دانه کورتر و گمراه

 . »زندگی دنیوی او است)
 فرماید: خداوند است که می مانند فرمودهو این 

وِ�َ كَِتابَُه �َِيِمينِهِ ﴿
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
ْهلِهِ  ٨فََسوَْف ُ�َاَسُب ِحَسابًا �َِسً�ا ٧فَأ

َ
َوَ�نَْقلُِب إَِ� أ

وًرا ِ  ٩َمْ�ُ وِ�َ كَِتابَُه َوَراَء َظْهرِه
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
 ﴾١٢َو�َْصَ� َسعًِ�ا ١١فََسوَْف يَْدُعو ُ�ُبوًرا ١٠َوأ

 .]١٢-٧شقاق: [االن
با او حساب  ،اعمالش به دست راستش داده شود ی در آن وقت، ھر کس نامه«

ساده و آسانی خواھد شد، و خرم و شادان به سوی کسان و خویشان مؤمن خود بر 
مرگ را فریاد  ،اعمالش بدو داده شود ی کس که از پشت سر نامهآن گردد. و اما  می

لبید و به آتش سوزان دوزخ در خواھد آمد و خواھد داشت و ھالک خود را خواھد ط
 .»خواھد سوخت

و  هاما تفسیر کردن (امام) در این آیات به (قدوه) یعنی الگو، رھبر و سرمشق، شبھ
د به نظر یاحتمال است و احتیاج به قرینه دارد. اما چنین تفسیری از مفھوم آیه بع

آن را  که امامیه است نای امامیدتر از آن، تفسیر امام در این آیات به معیرسد و بع یم
اند: و آن مردی است که خداوند بر امامتش نص گذاشته است. (یعنی به  تعریف کرده

ه این، جز شبھه چیزی نیست و قولی که مبنای آن کصریح کرده است)؛  ی آن اشاره
شبھه باشد، آن ھم شبھه خواھد بود. و مبنای اصول دین بر یقین و قطعیت است نه بر 

 .ھا گمان شبھات و
د بگویند: مراد از امام در اینجا فقط اشخاص معینی یامامیه بعد از این ناچار با

ای در  ھا؛ اما چنین چیزی ھم محال است، چون ھیچ قرینه و یا اشاره ھستند نه غیر آن
به آن تصریح شده باشد،   هک نیاین آیات به آن نشده است و وجود ندارد، چه رسد به ا

 ی مورد نیاز ما در اینجا است.  این مسأله  کهدر حالی 
بنابراین، قائل شدن به امام در این آیات به ھمان معنایی که امامیه برای آن تعریف 

ی بیش نیست. و یربط و تأویل بیجا و بی هکنند، در واقع چیزی جز سخن نسنجید می
است  ای اس شبھهاستدالل به این آیات برای اثبات امامت محال است و مبنای آن براس

 ای دیگری استوار است!!!  که آن شبھه بر شبھه



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٢٣٦

اقامه ننموده است، (یعنی براساس شبھات)  ی خداوند ھرگز دینش را بر چنین پایه
 ھای دینش را ثابت و استوار قرار داده است.  بلکه ارکان و ستون

ھد شد ، فراخوانده خواج از اول تا آخرش زیر پرچم خود محمد ج تمام امت محمد
 ألکه خداوند طور شاھد امتش است نه غیر او، ھمان ج و فقط خود حضرت محمد

 فرماید: می

ٍة �َِشِهيٍد وَِجئَْنا بَِك َ�َ َهُؤَ�ءِ َشِهيًدا﴿ مَّ
ُ
ِ أ

يَوَْم�ٍِذ يََودُّ  ٤١فََكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمْن ُ�ّ
ى بِهِ  ِيَن َ�َفُروا وََعَصُوا الرَُّسوَل لَْو �َُسوَّ َ َحِديًثاا�َّ رُْض َوَ� يَْ�ُتُموَن ا�َّ

َ
 ﴾٤٢ُم اْ�

 .]٤٢-٤١[النساء: 

گاه که از ھر ملتی گواھی (از  ! حال اینان) چگونه خواھد بود بدانج (ای محمد«
پیغمبران برای شھادت بر امت خود) بیاوریم و تو را (نیز به عنوان) شاھدی بر (امت 

نافرمایان) بیاوریم؟ در آن روز (که چنین خود، از جمله) اینان (یعنی تنگچشمان و 
اند،  فرمان پیغمبر سر برتافته کارھائی به وقوع پیوندد) کسانی که کفر را برگزیده و از

کنند و خاک بر  در خاک دفن میان را گونه که مردگ دارند که کاش (ھمان دوست می
(مزار ایشان) را زمین  )کردند و نیز در دل خاک دفن میان را ریزند، ایش پیکرشان می

شدند و چنین  کردند (و ھمچون مردگان در خاک پنھان می بر روی آنان صاف می
توانند کردار یا گفتاری را  دیدند. در آن روز آنان) نمی شرمندگی و درد و رنجی را نمی

 .»از خدا پنھان سازند
 فرماید: و می

ٍة َشهِيًدا َعلَيِْهمْ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

�ُْفِسِهمْ  َوَ�وَْم َ�بَْعُث ِ� ُ�ّ
َ
 ﴾وَِجئَْنا بَِك َشِهيًدا َ�َ َهُؤَ�ءِ  ِمْن �

 .]٨٩[النحل: 

گماریم (که در دنیا پیغمبر  روزی در میان ھر امتی گواھی از خودشان بر آنان می«
ایشان بوده است)، و تو را (ای محمد)! بر اینان (که ھم اینک در جھان ھستند و یا 

 ».گیریم گواه میآیند)  وجود میه بعدھا ب  هک نیا
 فرماید: طور که خداوند می ھا شاھد است، ھمان بر تمام ملت ج بلکه محمد

ًة وََسًطا ِ�َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّاِس َوَ�ُ�وَن الرَُّسوُل ﴿ مَّ
ُ
َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَيُْ�ْم َشِهيًدا



 ٢٣٧  نقض امامتفصل دوم: 

ورزید، و  ایم (نه در دین افراط و غلوی می روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«
دارید و  شناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می نه در آن تفریط و تعطیلی می

گرایان  اید) تا گواھانی بر مردم باشید (و بر تفریط مادی ای از حیوان و فرشته آمیزه
ذائذ جسمانی لذائذ جسمانی طلب و روحانیت باخته، و بر افراط تارکان دنیا و ترک ل

اعتدال مشاھده نمائید) و پیغمبر  ی کرده، ناظر بوده و خروج ھر دو دسته را از جاده
ی از شما راه او گیرد، و یا گروھی از شما از ھا دست(نیز) بر شما گواه باشد (تا چنانچھ

سیرت و شریعت او بیرون رود، با آیین و کردار خویش بر ایشان حجت و گواه  ی جاده
 . »باشد)

 فرماید: و می

اُ�ُم الُْمْسلِِمَ� مِْن َ�بُْل َوِ� َهَذا ِ�َُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَيُْ�ْم ﴿ ُهَو َسمَّ
 .]٧٨[الحج:  ﴾َوتَُ�ونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّاِس 

ده یپیشین) و در این (واپسین کتاب) مسلمین نامھای  خدا شما را قبًال (در کتاب«
ھای الھی را به شما داده است و شما را الگو و  در برابر فرمآناست (و افتخار تسلیم 

ھای دیگر کرده است) تا پیغمبر (با شھادت عملی خود) گواه بر  ملت ی حسنه ی اسوه
شما باشد (و در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس سنجیده اعمال شما مسلمانان 

باشید (و رفتار و کردارتان به گردد) و شما ھم (با شھادت عملی خود) گواه بر مردمان 
عنوان امت نمونه، محک سنجش اعمال سایرین، و الگوی بارز خدا پرستان راستین 

 . »گردد)
ھا و طوایفی تقسیم نکرده است، تا در اثر آن گروھی  امتش را به گروه ج و پیامبر

ھای  ھمراه علی آیند و گروھی ھمراه حسن و گروھی ھمراه حسین و دیگر گروه
 م و پنجم.... چھار

طوائف گذشته بیشتر  ی دوازدھم از لحاظ تعداد امت بر بقیه ی اما گروه و طائفه
م دوازدھم به ھمراه امتش تا االن نزدیک دوازده قرن گذشته اخواھد بود! زیرا از ام

است. و اگر این غیبت او تا روز قیامت استمرار پیدا کند چندھا که زیر پرچمش 
 خواھند ایستاد؟!! 

نزدیک است که گم شود و بعد از تقسیم   در آن وضعیت و موقعیت ج ول خدارس
شریکانش به خاطر کمی امتی که با او حشر خواھند شد، دیده  ی امت بر بقیه
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ای که بعد  اش خواھند بود، خلیفه شود، مخصوصًا اکثر معاصرانش که از امت خلیفه نمی
  ) اقامت گزیده و مستقر شده است!!ج از او (محمد

قرآن این گونه تفسیر شود که امام معصوم بر اھل زمان خودش حجت و  ی اگر آیه
گواه و شاھد است مقتضای آن این است: یعنی ھر مجموعه و گروھی ھمراه امام زمان 

 شود!  شود، در نتیجه امت به تعداد ائمه تقسیم می خود خوانده می
 باشد: گاه معنی آیه چنین می آن

گاه ھر کس  خوانیم، آن اعمالشان فرا می ی را ھمراه با نامه ھا انسان ی روزی ھمه
اش در بھشت خواھد بود و  اعمالش به دست راستش داده شود، امام و فرمانده ی نامه

اش در جھنم خواھد  اعمالش به دست چپش داده شود امام و فرمانده ی کسی که نامه
 بود. 

ردم، ک یدم و با دو چشمم مشاھده میشن میبا دو گوشم   که  گاه ام گرفت، آن خنده
عظیم...  یبزرگی داشت... دارای پیکر ی آن مرد عاقل، محترم و مھمی که عمامه

دانستیم اصلش از  پھن بود... نمی یھای درشت... و شانه یبلند... چشمان یقد

ْحَصيَْناهُ ِ� إِمَ ﴿ کجاست؟ از دلیل امامت از او پرسیدم؟ گفت:
َ
ٍء أ  .﴾١٢اٍ� ُمبِ�ٍ َوُ�َّ َ�ْ

نماییم و  و ما ھمه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می«
کند پشت امامش ھمچون  این شیخ فکر می  . چطور نخندم، در حالی که»نگاریم می

ھا، اعداد و شمارش  و مملو از نوشته  گردش در آمده  در ھستی به  سیاھی است که تخته
 و آمار است؟!

 است: الی این قول خداوند آمده ضمن و البهاین عبارت در 

ُموا َوآثَارَُهمْ ﴿ ْحَصيَْناهُ ِ� إَِماٍ�  إِنَّا َ�ُْن ُ�ِْي الَْمْوَ� َونَْ�ُتُب َما قَدَّ
َ
ٍء أ َوُ�َّ َ�ْ

 .]١٢[یس:  ﴾١٢ُمبِ�ٍ 
گردانیم، و چیزھایی را که (در دنیا) پیشاپیش  را زنده می  ما خودمان مردگان«

اند، و ھمچنین) چیزھایی را که (در آن) بر جای  اند و (کارھائی را که کرده فرستاده
نویسیم. و ما ھمه چیز  کنیم و) می اند، ثبت و ضبط می اند (و کارھائی را که نکرده نھاده

 .»نگاریم نمائیم و می را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می
 ری است، ای گروه عاقالن! کتابت و سرشما به معنای ه در اینجاک

 امام به معنای طریق (راه)



 ٢٣٩  نقض امامتفصل دوم: 

 ریق در این قول خداوند آمده است:امام به معنای راه و ط

يَْ�ةِ لََظالِِم�َ ﴿
َ
ْصَحاُب اْ�

َ
ُهَما َ�ِإَِماٍ� ُمبِ�ٍ  ٧٨�ْن َ�َن أ  ﴾٧٩فَا�َْتَقْمَنا ِمنُْهْم ��َّ

 .]٧٩-٧٨[الحجر: 

ایمان و)  م شعیب بودند، مانند قوم لوط متمرد و بیساکنان سرزمین ایکه (که قو«
ستمگر بودند. پس از آنان انتقام گرفتیم، و این دو (قوم، یعنی قوم لوط و قوم شعیب، 

 . »ایشان) بر سر راه واضح و آشکاری است ی شھرھای ویران شده
ه سر را اند، بر یعنی: آثار شھرھای قوم لوط و قوم شعیب که قبل از این ذکر شده

 واضح و آشکاری ھستند. 
اند و در قرآن معنای چھارمی برای  ھا سه معنای امام ھستند که در قرآن آمده این

 امام وجود ندارد. 

 است ای تازهمعنای چھارم برای امام اصطالح 
اما امام به معنای شخص معصومی که از جانب الله تعالی معین شده و اطاعتش بر 

که ھا  آن جدید و تازه اختراعی است که نزد عرب و یا زبانمردم واجب باشد، اصطالح 
 قرآن با آن زبان نازل شده است، شناخته شده نیست! 

عشریه، فطحیه،  یی امامیه از قبیل: اسماعیلیه، اثنھا فرقه این معنایی است که
د از و نو بع  این معنی تازه  اند. گفتنی است که اختراع کردهآن را  ناووسیه، کیسانیه و...

زمانی درازی از تکمیل شدن نزول قرآن و کامل شدن دین و تمام شدن نعمت  ی فاصله
 به وجود آمده است.

 معنای امام معصوم نه در زبان عرب و نه در اصطالح قرآن اصًال وجود ندارد
شناسد که برای لفظ امام حادث  ھای خود این معنا را نمی قوم عرب از میان گویش

 شده است. 
د، آنان این نو نفس االمر، عرب وقتی لفظ امام را برای شخصی عنوان کن در واقع
شرط امام   ذکر است که  ند، الزم بهینما قدوه (الگو و سرمشق) اطالق می یلفظ را برا
این نیست که معصوم باشد و یا مقام و منصبی از جانب پروردگار ھا  آن (الگو) نزد

دیده نشده است که آنان شخصی را به عنوان ا ھ آن داشته باشد. در طول تاریخ عرب از
این اوصاف  ی ھمه ی امام برگزیده باشند، و به او اقتدا نموده باشند که در بر دارنده

 باشد، یا چنین صفاتی را برای او به شرط گرفته باشند. 
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نا آشناست و وجود ندارد استعمال ھا  آن ایپس چطور لفظ را در معنایی که بر
ی چطور قومی، لفظی را برای معنای غیر آشنا و غیر معروف و یا اسمی کنند؟! یعن می

کند؟! مگر این طور نیست که وجود مسمی بر  را برای مسمای غیر موجود وضع می
 به وجودوجود اسم سبقت دارد؟ و اسم نیاز و حاجتی است که بعد از وجود مسمی 

 آید؟ می
(الگو) معصوم احساس نشده  ی در زندگی عرب تنھا یک روز نیاز به وجود قدوه

قوم عرب از لحاظ  در حالی که شناسند، چنین معنایی را برای امام نمی آنان است،
ھا، از  و تقلید کورکورانه از آنھا  آن بزرگداشت اشخاص و خضوع و خشوع در برابر

 دورترین مردمانند. 
ادعا  اصحاب و تابعین ھم فوت کردند و چنین معنایی را از امام (که امامیه

از شخص پرستی  –ھمانند گذشتگانشان در محیط عرب  –کنند) نشناختند. آنان  می
وحی  ی در امور خارج از دائره ج کردند، بلکه حتی با خود رسول الله دوری می

را به ھا  آن کرد و را قبول میھا  آن ز نصائح و مشورتین ج کردند؛ رسول الله مناقشه می
 ن خصوص این قول خداوند نازل شد:ینمود. و در ھم آن تشویق می

ْمرِ ﴿
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾وََشاوِرُْهْم ِ� اْ�

 ».و در کارھا با آنان مشورت و رایزنی کن«
شان مانند اشخاص مامانفوت کرد اصحاب، با خلفا و ا ج سپس وقتی رسول الله

صریحی در مواردی که برای آن نص ھا  آن مقدس و معصومی معامله نکردند، بلکه با
رد ھا  آن کردند و بر ھمراه با شرایط اصولی و معروفش وجود نداشت، مناقشه می

گونه با ابوبکر و عمر و  پذیرفتند. اصحاب، این دادند و ھمه چیز را از آنان نمی می
 کردند.  معامله می دیگرانو  شعثمان و علی

 در کتاب نھج ؛اند روایت کردهآن را  ھای امامیه این چیزی است که خود کتاب
 چنین آمده است:  سالبالغه به نقل از علی



 ٢٤١  نقض امامتفصل دوم: 

را خود را برتر از آنکه اشتباه ید، زینکن یا مشورت در عدالت خودداریاز گفتن حق، (
د، پس ھمانا من و یدانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرما ینم ،من باشمیکنم و از آن ا

 . ١)ستین یم که جز او پروردگاریشما بندگان و مملوک پروردگار
ن من و خدا نارواست اگر انجام دھم و مھلت دو رکعت نماز داشته ی(آنچه که ب

 .)٢(ن نخواھد ساخت)یت طلبم، مرا اندوھگیباشم که از خدا عاف
تو  یبرا یمشکل آن(اگر درباره : سبرای فرزندش حسن ساز وصیت حضرت علی

گاھآن را  د آمدیپد گاھرا تو ابتدا یارتباط ده، ز یبه عدم آ و سپس  یمتولد شد یبا ناآ
ات  شهیداند، که اند یو خدا م یدان یار است آنچه را که نمی، و چه بسیعلوم را فرا گرفت

 .)٣()یشناس یرا مھا  آن نش تو در آن راه ندارد، سپسیسرگردان و ب
ط یاند که با ابابکر و عمر و عثمان، با ھمان شرا عت کردهیبا من ب یھمانا کسان(

ند و آنکه یگر برگزید یا فهیتواند خل ینم ،عت حضور داشتید، پس آنکه در بعت نمودنیب
ن و یمھاجر ن از آِن یمسلم یرد، ھمانا شورایعت مردم را نپذیتواند ب ینم ،ب استیغا

 یگرد آمدند و او را امام خود خواندند، خشنود یانصار است، پس اگر بر امامت کس
 . )٤()خدا ھم در آن است

تحقق بنابراین، امام یک انتخاب بشری است و با اجماع امت (از مھاجرین و انصار) 
 .یابد می

                                           
مگر آنکه : (»يملک به منأإال أن يكفی اهللا من نفسی ما هو «اند به این عبارت  . بعضی خواسته٢/٢٠١ -١

متوسل شوند، با وجود آنکه در  سعصمت علی ی) به عنوان دلیلی برادیخداوند مرا حفظ فرما
و غیر او با ھم برابرند، بنابراین، برای  –شود  کسی که برای او ادعای عصمت می –این عبارت علی 

 ،من باشمیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایزھر انسانی صحیح است که بگوید: (
انی مادامی که خداوند با لطف و عنایت ). پس ھر انسدیدانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرما ینم

افتد. و آخر آن  خود به دادش نرسد و او را از خطا و وقوع در آن باز ندارد، بدون شک در آن می
م که یپس ھمانا من و شما بندگان و مملوک پروردگارقول حضرت علی ھم به این اشاره دارد: (

 ). ستین یجز او پروردگار
 .٧٢/  ٤نھج البالغه  -٢
 .٣٧/ ٣نھج البالغه  -٣
 .٧/ ٣نھج البالغه  -٤
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طور است، و منصب و مقام الھی نیست که جز با انتخاب  امامت یا خالفت ھم ھمین
 ! صورت نگیردالله تعالی 

شمردند و شبیه خداوندانشان به  را مقدس می ھا (عجم) پادشاھانشان  بله، غیر عرب
 آورند؛ اما قرآن به زبان عجم و در محیط عجم نازل نشده است.  ساب میح

اما امام به معنای اصطالحی امامیه حتی در یک جای قرآن وارد نشده است و حتی 
گویند قبل از اسالم وجود  ای در قرآن نیست که ائمه به این معنایی که امامیه می اشاره

در قرآن وجود ھا  آن و سیره و روشھا  آن سماءداشته باشند. در حالی که ذکر انبیاء و ا
یا  ج ای وجود ندارد که پیامبر دارد و در قرآن برای عظمت و بزرگی اسم (امامت) آیه

خود را به آن (امامت) مشغول کرده باشند و یا  -علیھم السالم-انبیاء  ی بقیه
را به آن مشغول کرده باشند، بر سر آن (امامت) جنگیده باشند، برای اثبات  اقوامشان 

ھا اقدام کرده باشند و شبھات را از آن نفی کرده باشند. ھیچ  آن با دالیل و معجزه
امامت احدی ھمراه او دعوت کرده باشد، یا برای  پیامبری نبوده که به ھمراه نبوتش به

با قومش چیزی جز  ج خودش به امامت وصیت کرده باشد. مشکل پیامبر از بعد
گانه در قرآن واضح و آشکار است، بلکه  توحید، نبوت و معاد نبود و ذکر این امور سه

 باره است.  بیشتر قرآن در این
: (این اصل چھارمی است) حتی در یک جا شود آن گفته می ی اما امامتی که درباره

بود، چرا  از قرآن ذکر نشده است! اگر امامت مانند نبوت یک مقام و منصب الھی می
کرد.  خداوند تمام بندگانش را برای درخواست و طلب آن از او ارشاد و راھنمایی نمی

 طور که فرموده است: ھمان

ِيَن َ�ْمُشوَن َ�َ ﴿ رِْض َهْونًا �َذا َخاَطَبُهُم اْ�َاهِلُوَن قَالُوا وَِعَباُد الرَّْ�َِن ا�َّ
َ
 اْ�

ًدا َو�َِياًما ٦٣َسَ�ًما ِيَن يَبِيُتوَن لَِرّ�ِهِْم ُسجَّ ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْ�ِْف َ�نَّا َعَذاَب  ٦٤َوا�َّ َوا�َّ
َها َساَءْت ُمْستَقَ  ٦٥إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما َجَهنَّمَ  ا َوُمَقاًماإِ�َّ �َْفُقوا لَْم  ٦٦رًّ

َ
ِيَن إِذَا � َوا�َّ

وا َوَ�َن َ�ْ�َ َذلَِك قََواًما ِ إِلًَها آَخَر َوَ�  ٦٧�ُْ�ِفُوا َولَْم َ�ْقُ�ُ ِيَن َ� يَْدُعوَن َمَع ا�َّ َوا�َّ
ُ إِ�َّ بِاْ�َّقِ َوَ� يَْزنُونَ  ثَاًماوَ  َ�ْقُتلُوَن ا�َّْفَس الَِّ� َحرََّم ا�َّ

َ
 ٦٨َمْن َ�ْفَعْل َذلَِك يَلَْق �

إِ�َّ َمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َ�َمً�  ٦٩يَُضاَ�ْف َ�ُ الَْعَذاُب يَوَْم الْقِيَاَمةِ َوَ�ْخُ�ْ �ِيهِ ُمَهانًا
ُ َسيَِّئاتِِهْم َحَسَناٍت  ُل ا�َّ ولَ�َِك ُ�َبّدِ

ُ
ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما َصاِ�ًا فَأ َوَمْن تَاَب وََعِمَل  ٧٠َوَ�َن ا�َّ



 ٢٤٣  نقض امامتفصل دوم: 

ِ َمَتابًا وا  ٧١َصاِ�ًا فَإِنَُّه َ�ُتوُب إَِ� ا�َّ وا بِاللَّْغوِ َمرُّ وَر �ذَا َمرُّ ِيَن َ� �َْشَهُدوَن الزُّ َوا�َّ
ا وَُ�ْمَيانًا ٧٢كَِراًما وا َعلَيَْها ُصمًّ ِيَن إَِذا ُذّكُِروا بِآيَاِت َرّ�ِهِْم لَْم َ�ِرُّ ِ  ٧٣َوا�َّ يَن َ�ُقولُوَن َوا�َّ

ْ�ُ�ٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقَِ� إَِماًما
َ
ةَ أ ْزَواِجَنا َوذُّرِ�َّاتَِنا قُرَّ

َ
-٦٣[الفرقان:  ﴾٧٤َر�ََّنا َهْب َ�َا ِمْن أ

٧٤[. 
 یرو )ّبرکو بدون غرور و ت(ه آرام کند یسانکرحمان  )یخوب خدا(و بندگان «

ار کدر راه رفتن آنان آش یشان و حتینات اکات و سکو تواضع در حر(روند  ین راه میزم
قرار  )خود یھا راهیھا و بد و ب دشنام(شان را مخاطب یه نادانان اک یو ھنگام ،)است

بخش (ه کند یسانکو  .ندیگو یشان میا کگردانند و به تر یم یاز آنان رو ،دھند یم
و با (آورند  یمام به روز یشب را با سجده و ق )تمام یو گاھ ،از شب یا قابل مالحظه

پروردگارا ! عذاب  :ندیگو یوسته میه پکند یسانکو . )نندک یم یعبادت و نماز سپر
جدا  )ه شد از اوکس کر ھر یبانگیگر(ه عذاب آن کچرا  .دوزخ را از ما به دور دار

و . گاه استین قرارگاه و جایگمان دوزخ بدتر یب. )شود یم یو تا ابد مالزم و(گردد  ینم
نند و ک یم یرو ادهینه ز )خود و خانواده یمال برا(ردن کبه ھنگام خرج  هکند یسانک

و اعتدال را  یرو انهیم )حد ،اسراف و بخل یعنی(ن دو یان ایه در مکو بل ،یرینه سختگ
خوانند و پرستش  یاد نمیرا به فر یگریمعبود د ،ه با اللهکند یسانکو . نندک یت میرعا
رسانند مگر  یبه قتل نم ،رده استکه خداوند خونش را حرام کرا  یو انسان ،ندینما ینم

و قتل و  کست شریناشا یارھاک(ن یا )از یکی(س که ھر کچرا  .نندک یو زنا نم ،به حق
زشت و پلشت  یارھاکاز  یکیب که مرتک یسک. (ندیب یمآن را  فرکی ،را انجام دھد )زنا
جاودانه  ،لیو خوار و ذل ،گردد یامت مضاعف میعذاب او در ق )و قتل و زنا شود کشر

ه ک ،مان آورد و عمل صالح انجام دھدیند و اکه توبه ک یسکمگر  .ماند یدر عذاب م
شان را به یا )گذشته(و گناھان  ھا بدی )بخشد و یرا م یسانکن یگناھان چن(خداوند 

 هکو نه تنھا (و خداوند آمرزنده و مھربان است  ،ندک یل میتبد ھا نیکی ھا و یخوب
ه توبه ک یسک )آخر( .)دینما یل به حسنات میرا تبدھا  آن هکبل ،بخشد یئات را میس
ئات به یل سیو تبد(گردد  یخدا باز م یامًال به سوک ،سته انجام دھدیار شاکند و ک

مھرش  یایحساب و در یو پاداش خدا ب ،مثال یار خدا بکرا یز .ندارد یحسنات تعّجب
و  ،دھند ینم یه بر باطل گواھکند یسانک )رحمان یبندگان خدا(و . )ران استک یب

ت در کاز شر(بزرگوارانه  ،نند و بشنوندیرا بب یاوه و سخنان پوچی یارھاکه ک یھنگام
ند یسانکو . گذرند یم )ھا نند و از آنک یم یریگ نارهک یسرائ اوهیو  یارک ھودهیب
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ان بر آن ینایران و نابکات پروردگارشان پند داده شدند ھمسان یله آیه به وسک یھنگام
شنوند و با  یه با گوش دل مکبل .دھند یوار بدان گوش فرا نم و غافل(افتند  یفرو نم

نند و ک یزه گوش جان میرا آو یقرآن یھا و اندرزھا و درس ،نگرند یچشم عقل بدان م
! پروردگارا :ندیگو یه مکند یسانکو . )سازند یت میمان خود را بدان تقویا یروین

گر یه به سبب انجام طاعات و عبادات و دک(به ما عطاء فرما  یھمسران و فرزندان
 یشوایو ما را پ ،چشمانمان گردند یباعث روشن )ه سرور ما ویما ،دهیپسند یارھاک

 یرویه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پک یا به گونه(زگاران گردان یپرھ
 ». )ندینما

اللهم «أمور است که در دعایش این عبارت را بگوید: و ھمچنین ھر مسلمانی م

و این  »ی پروردگارا! مرا پیشوا و الگوی پرھیزگاران گردان.ربا« :»اجعلنی للمتقني إماماً 
 باشد.  امام بودن برای تمام مسلمانان عام است و مخصوص اشخاص معینی نمی

ای را  الحات تازهبنابراین، جایز نیست که ما به کالم خدا (قرآن) معانی و اصط
آن اصطالحات را در لغتش استعمال نکرده د و ننسبت دھیم که در آن وجود ندار

 است. 
را تنھا با زبان خود قرآن و مقاصد آن بفھمیم، در  بلکه بر ما واجب است که قرآن 

ایم که به دروغ از  ایم و از کسانی شده غیر این صورت نسبت به خدا دروغ نسبت داده
ه این علی کدانند.  نمیآن را  دارند که صحت و سقم چیزی را بیان میزبان خدا 

االطالق از بزرگترین گناھان است، حتی از شریک قرار دادن برای خدا ھم بزرگتر است! 
 فرماید: که خداوند پاک و منزه میطور  ھمان

َ الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطنَ ﴿ َم َرّ�ِ َما َحرَّ ْن  قُْل إِ�َّ
َ
�َْم َواْ�َْ�َ بَِغْ�ِ اْ�َّقِ َوأ َواْ�ِ

ِ َما َ� َ�ْعلَُمونَ  ْن َ�ُقولُوا َ�َ ا�َّ
َ
ِْل بِهِ ُسلَْطانًا َوأ ِ َما لَْم ُ�َ�ّ  .]٣٣[األعراف: ﴾٣٣�ُْ�ُِ�وا بِا�َّ

بگو: خداوند حرام کرده است کارھای نابھنجار (چون زنا) را، خواه آن چیزی که «
نجام پذیرد و ظاھر گردد، و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنھان آشکارا ا

ماند و (ھر نوع) بزھکاری را و ستمگری (بر مردم) را که به ھیچ وجه درست نیست. و 
چیزی را شریک خدا کنید بدون دلیل و برھانی که از سوی خدا مبنی بر   هک نیا

تحلیل  ی یزی را (دربارهچغ از زبان خدا به درو  هک نیحقانیت آن خبر درست باشد، و ا
 ».دانید و تحریم و غیره) بیان دارید که (صحت و سقم آن را) نمی



 ٢٤٥  نقض امامتفصل دوم: 

حمل بر آن را  پس آنچه در قرآن به معنای لغوی آمده است صحیح نیست که ما
طور که اگر لفظی اصطالحی در قرآن آمده باشد حمل  معنای اصطالحی کنیم، ھمان

ست ما یز نی) نماز، جالفظ (صالةای ما صحیح نیست، مانند آن بر معنای لغوی بر
خواھیم دعا کنیم و  دعا کردن مطلق است و ھر گونه که می یاین لفظ به معن بگوئیم

 بعدش بگوییم: (صلینا) نماز خواندیم. 
 خداوند فرموده است:

دَْ� َدلَْوهُ ﴿
َ
رَْسلُوا َوارَِدُهْم فَأ

َ
 .]١٩ [یوسف: ﴾وََجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأ

جا) آمد و آب آور خود را فرستادند (تا از چاه آب برای آنان  ای (بدان بعدھا) قافله«(
 ».بیاورد. ھنگامی) که سطل خود را به پایین انداخت

در اینجا حمل کنیم بر آنچه که امروز مردم  السیارة) راآیا درست است که ما لفظ (
 حمل و نقل است؟!  ی گردند و وسیله شوند و جابجا می به طور متعارف بر آن سوار می

الفاظ  چندکند ھر  متأخر از خودش را تحمل نمی ی قرآن مسئولیت اصطالحات تازه
 این اصطالحات با آنچه که در قرآن آمده است، مشابھت داشته باشند. 

را عظیم بداریم و در پیشگاه آن با ادب، تدبر و تفکر   ما واجب است که این قرآنبر 
قصد و اراده کرده است. آن را  رفتار نماییم و بفھمیم آنچه را که در نظر داشته است و

 دست کم و تمسخر و خادم و مطیعی برای ھوا و آرزوھای خود نگیریم! آن را  و
امامت)، چون در لغت و زبان قرآن معنایی طور است حالت و وضعیت لفظ ( ھمین

اند، وجود  ھا برای آن معین کرده برای آن به ھمان اصطالحی که امامیه بعد از قرن
 ندارد. 

به ھمراه ھا  آن که خداوند تبارک و تعالی بر امامت -علیھم السالم-بجز انبیاء 
اشته شده اسماءشان نص گذاشته است، پس بر امامتی که برای شخص معینی نص گذ

باشد ھمان نبوت است نه غیر آن؛ و پیامبر و شخص نبی از آن جھت که به او اقتدا 
شود، نبی است  شود از این جھت امام است؛ بنابراین از آن جھت که به او وحی می می

 شود امام است.  و از آن جھت که به او اقتدا می
ه از جانب کفرق بین شخص نبی و غیر او ھمان نصی است که بر او آمده است، 

به طور صریح و روشن معین شده است، و دارای معجزاتی است که نبی  ألخداوند
 نند. از آن جمله است قول خداوند:ک بودن او را تأیید می
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ُهنَّ ﴿ َ�مَّ
َ
 ﴾اَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًماقَ  �ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه بَِ�لَِماٍت فَ�

 .]١٢٤[البقرة:
مشتمل بر گاه را که پروردگار ابراھیم، او را به سخنانی ( و (به خاطر آورید) آن«
ی مختلف و با وسائل گوناگون) بیازمود و ھا راه و نواھی و تکالیف و وظائف، و از اوامر

و کمال و به بھترین وجه  را به تمامھا  آن آزمایش برآمد و) ی او (به خوبی از عھده
 .»انجام داد. (خداوند بدو) گفت: من تو را پیشوای مردم خواھم کرد

با نام و اسم خاص خودش. پس نص قرآنی برای  ÷ابراھیم یاست برا یاین نص 
 ست؟!امامت علی و یا غیر او کجا

 ای)؟! (آیا تو به مردم گفته
اند، تحمل  را که بعد از آن به وجود آمده قرآن مسئولیت افکار و عقائد غیر قرآنی

ی  با خود امامیه است و خداوند در روز قیامت دربارهھا  آن کند، بلکه مسئولیت نمی
ای که  به مردم گفته خواھد پرسید: (آیا تو ساز امامیه خواھد پرسید، بلکه از علیھا  آن

ھایش یکی یکی این سؤال را  نوه ی و از ھمهھایم را ائمه بدانید)؟  من و نوه ،مردمانجز 
ای که بجز مردم،  خواھد پرسید: (آیا تو به مردم گفته ج پرسد. بلکه از خود محمد می

ھایش را به امام بگیرید)؟ چون خداوند در کتابش چنین چیزی را نگفته  علی و نوه
نازل نکرده است و قرآن از این ادعا بری است. و  ج است و چنین چیزی را بر پیغمبر

خواھند کرد، زیرا آنان چنین چیزی  ید و علی و تمام نوادگان صالحش از آن تبرمحم
  .اند هدرا ادعا نکر

خودتان از خدا بترسید در آن روزی که در مقابل دادگاه عدل  ه خاطر(ای امامیه!) ب
 خداوندروزی که در  ÷ایستید ھمانند ایستادن نصاری در مقابل مسیح یالھی م

 گوید: می اوبه خواند و  مسیح را می

﴿ ِ َ إِلََهْ�ِ ِمْن ُدوِن ا�َّ ِ�ّ
ُ
ُِذوِ� َوأ  .]١١٦[المائدة:  ﴾قُلَْت لِلنَّاِس ا�َّ

ای که جز الله، من و مادرم را ھم دو  ای عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفته«
 »خدای دیگر بدانید (و ما دو نفر را نیز پرستش کنید).؟

 گوید:  کند و می عیسی از آن تبرا می



 ٢٤٧  نقض امامتفصل دوم: 

قُوَل َما لَيَْس ِ� ِ�َقٍّ ﴿
َ
ْن أ

َ
َ�ْعلَُم  إِْن ُكنُْت قُلُْتُه َ�َقْد َعلِْمَتهُ  ُسبَْحانََك َما يَُ�وُن ِ� أ

ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِسَك 
َ
ُم الُْغُيوِب  َما ِ� َ�ْفِ� َوَ� أ نَْت َع�َّ

َ
َما قُلُْت لَُهْم إِ�َّ َما  ١١٦إِنََّك �

نِ 
َ
َمْرتَِ� بِهِ أ

َ
َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�مْ  أ ا  َوُ�نُْت َعلَيِْهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت �ِيِهمْ  اْ�بُُدوا ا�َّ فَلَمَّ

نَْت الرَّ�ِيَب َعلَيِْهمْ 
َ
يْتَِ� ُكنَْت � ٍء َشهِيدٌ  تَوَ�َّ ْ�َ ِ

نَْت َ�َ ُ�ّ
َ
 .]١١٧-١١٦[المائدة:  ﴾١١٧َو�

باشی. مرا نسزد که چیزی را دانم که دارای انباز و شریک  تو را منزه از آن می«
گفته باشم بیگمان تو از آن آن را  بگویم (و بطلبم که وظیفه و) حق من نیست. اگر

گاھی. تو (عالوه از ظاھر گفتار من) از راز درون من ھم با خبری، ولی من (چون  آ
رازھا و  ی زیرا تو داننده ؛خبرم داری بی انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنھان می

ام مگر آنچه را  ھائی (و از خفا یا و نوایای امور باخبری). من به آنان چیزی نگفته ھانین
بجز خدا را نپرستید که پروردگار من و   هک نیای (و آن) ا که مرا به گفتن آن فرمان داده

پروردگار شماست، (و ھمو مرا و شما را آفریده است، و ھمه بندگان اوئیم). من تا آن 
یان آنان بودم از وضع (اطاعت و عصیان) ایشان اطالع داشتم. و ھنگامی زمان که در م

ان را ای، (و اعمال و افکارش که مرا میراندی، تنھا تو مراقب و ناظر ایشان بوده
 . »ای) و تو بر ھر چیزی مطلع ھستی پائیده

ساختند، داستان و  کردند و برای آن روایات می بله! نصاری چنین چیزی را ادعا می
کردند، معبدھا بنا کردند و دار  کردند، ادعای کرامات و معجزات می ھا تعریف می وابخ

ھایی را نصب کردند  ھا و مجسمه ھا کشیدند، عکس ر و مجسمهیھا ساختند و تصاو اعالم
صرف کردند و سعی و تالش  ھا مالکردند! و  که تصور به دار آویختن مسیح خدا را می

 ھا ریختند.  و خون و اوقات خود را بذل نمودند
ھا  آن از روی وھم و گمانی بوده که اصال وجود ندارد و دلیلی برایھا  ی این ھمه

نازل  ألاین قول خداوندھا  آن نصاری و امثال ی بجز آیات متشابه وجود ندارد! و درباره
 شده است:

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه مِ ﴿ ا ا�َّ مَّ
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾نْهُ فَأ

فرا ان را کژی است (و گریز از حق، زوایای وجودش یشانھا دل و اما کسانی که در«
 ».افتند انگیزی و تأویل (نادرست) به دنبال متشابھات می گرفته است) برای فتنه

پس عجیب نیست که در میان امت اسالم کسانی باشند که عمل نصاری را انجام 
 پیروی نمایند.ھا  آن دھند و از
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ْمَع َوُهَو َشِهيدٌ ﴿ لَْ� السَّ
َ
ْو �

َ
 .]٣٧[ق:  ﴾٣٧إِنَّ ِ� َذلَِك َ�ِْ�َرى لَِمْن َ�َن َ�ُ قَلٌْب أ

به راستی در این (سرگذشت پیشینیان) بیدار باش و اندرز بزرگی است برای آن «
گاه) داشته باشد یا با حضور قلب گوشی فرا دارد  ».که دلی (آ



 

 

 

 :فصل سوم
 امامت تعلق دارد  به  ای که ینیتحلیل متون د

 مقدمه
 کند را که نزد آنان است، باطل می یا امامیه حجیت تمام نصوص دینی ی نظریه

که بر اثبات اصول دین با نظر عقلی و عدم اعتماد به  –امامیه  ی برگزیدن نظریه
 –مستلزم بطالن حجیت ھر گونه نص دینی است،  –نصوص دینی، نص گذاشته است 

 و ھمچنین مستلزم بطالن استدالل –خواه آن نص دینی قرآن باشد یا حدیث یا روایت 
 باشد.  شان می یدینبه این گونه نصوص دینی برای ھر گونه اصلی از اصول ھا  آن

به نصوص دینی برای اثبات اصول منحصر به فردشان، ھا  آن لذا استدالل نمودن
شان و نظریاتشان در اصول به آن نص گذاشته است، ھیچ  مطابق آنچه که قواعد اصولی

 ارزش است). معنا و بی معنایی ندارد. (یعنی استداللشان به نصوص دینی بی
آن را  کنند و و مذھبشان آیات و روایاتی را ذکر میبرای صحت دین   هک نیپس ا

گری نیست و در صدد آن ینامند، این بجز یک مانور چیز د دلیل صحت دینشان می
گاھان جلوه دھند که (امامیه) در اصول دینشان به ھا  آن ھستند که در برابر عوام و ناآ

م عوام پیوسته کنند، زیرا مرد اساس شرعی که ھمان کتاب و سنت است، استناد می
کنند که کتاب و سنت دو منبع شرعی و اساسی و  شان درک می براساس فطرت دینی

قابل اعتماد در شناخت امور دین ھستند، خواه آن امور دینی، اصول دینی باشد یا 
ـ و روایات ائمه  ج تواند آیات خداوند و سنت رسول خدا فروع آن. پس عقلشان نمی

حجت ھا  این  هک نییزی صریح و واضح را رد کند به ایا چ –نسبت به عوام شیعه 
 نیستند، بلکه ھمانا جھت حقیقی و معتمد در خود عقل است. 

نسبت به مردم عوام خود ھم به خاطر آن را  نوعی تقیه بوده که حتیھا  آن این فعل
 کنند.  خوفی که از آنان دارند، إعمال می

ه وجود کن است ینموده، ا یار عجیببس ی و آنچه امامیه را مجبور به این نظریه
دانند که استدالل  نند، زیرا امامیه قبل از ھمه مییب یان غیر خودشان میعالمان را از م

ند، زیرا این استدالل یا آیات و ک یه علما به نصوص دینی، امامت را اثبات نمینمودن عل
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ین به عنوان دلیل اند، اما در اثبات امامت صریح نیستند، که در اصول د روایات صحیح
دانند و  را میھا  آن باشند، و یا روایات صریحی ھستند که علما ضعیف بودن یمقبول نم

اصًال   هک نیشود، چه رسد به ا روایت ضعیف در این میدان به عنوان دلیل پذیرفته نمی
روایات از اساس در تأسیس اصول دین حجت نیستند و فقط آیات صریح به عنوان 

 شوند.  صول واقع میدلیل تأسیس ا
 شود و بازارش کساد است.  کاالی امامیه در بازار علما فروخته نمی بنابراین، این

از قید آن را  اند چیزی برایشان باقی نمانده که مجبور  ن جز استدالل عقلییبنابرا
ھای جدال را برای آنان  است که ترفند و پایه ین تنھا راھینصوص دینی آزاد سازند، ا

 کنند. قانونی میآن را  یھا شیوهنماید و اسلوب و  می  نھادینه
اند و این کارشان در واقع مجوزی بوده برای سر  در حقیقت ایشان این کار را کرده

 شان در اصول.  بر آوردن این دیدگاه
ای که مناسب عقل و  اعد سازند به گونهرا متق آنان   هک نیاما راجع به عوام به خاطر ا

سر آن را  گول زد و با ھر حجتیآن را  توان عقل و فھمی که به سادگی می –فھمشان 
کنند ھمان طور  باشد، بعضی مواقع برای آنان اشاراتی به نصوص دینی می –در گم کرد 

 است. » تقیه«که چنین کاری عادتشان در 
بین این قول و ھا  آن مذبذب بودن و دودلی آشفتگی و اضطراب امامیه و ھمچنین

 شود. سان دیده می نیآن قول دیگری به ھم
 یا نصوص دینی یل و بررسیاین توضیحات و بیانات به تحل ی نون ما در سایهکا

این نصوص با امامیه  ی اند. یعنی درباره استدالل نمودهھا  آن ه امامیه بهکم یپرداز یم
دانیم این نصوص در مجال  م، با وجود آنکه میینینش یبه مناقشه و جر و بحث م

 استدالل، اول، پیش خود امامیه غیر معتبرند تا پیش دیگران!! 

 نصوص قرآن کریم: مبحث اول
 اول ی آیه

ُهنَّ ﴿ َ�مَّ
َ
َوِمْن قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل  �ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه بَِ�لَِماٍت فَ�

الِِم�َ   .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ُذّرِ�َِّ� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ

مشتمل بر اوامر ( یاو را با سخنان ،میابراھ یه خداکآن گاه را  )دیبه خاطر آور(و «
به (ازمود و او یب )مختلف و با وسائل گوناگون یھا راه و از ،ف و وظائفیالکو ت یو نواھ
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 .ن وجه انجام دادیمال و به بھترکرا به تمام و ھا  آن )ش برآمد ویاز عھده آزما یخوب
ا از دودمان یآ :گفت )میابراھ( .ردکمردم خواھم  یشوایمن تو را پ :گفت )خداوند بدو(

درخواست تو را ( :گفت )خداوند ؟ردک یغمبر خواھیشوا و پیرا پ یسانکز ین(من 
ار تو را در بر کویکه تنھا فرزندان نکبل(رسد  یاران نمکمان من به ستمیپ )یول ،رفتمیپذ
 ».)ردیگ یم

و از  –مثل نبوت  –الھی بوده  ی کنند که امامت یک ھبه و ھدیه امامیه ادعا می
 گردد و به سعی و تالش بنده بستگی ندارد.  جانب پروردگار تعیین می

 بنابراین، برگزیدن امام یا خلیفه، حق امت نیست، بلکه این برگزیدن و انتخاب
کند یا شخصی را امام  بوده و تنھا اوست که امام را معین می ألنمودن خاص خداوند

دھد. این به نسبت آغاز امامت است به طور عام، اما استدالل  نامد و یا امام قرار می می
ائمه بر این استوار است که عھد و  ی و بقیه سنمودن به این آیه برای امامت علی

قرار داده ھا  آن رسد و نه برای ت نه به ظالمان میپیمانی که ھمان (امامت) اس
 شود. می

ای از زندگیش مرتکب گناھی شده  ظالم کسی است که مشرک باشد، یا در برھه
باشد، و از آنجایی  ه نماید و اصالح شود! یعنی غیر معصوم، امام نمیبباشد ھر چند تو

 ی مام است و امامت بقیهدر میان اصحاب تنھا او معصوم است، بنابراین او ا سکه علی
 اند، باطل است. آمده  اً اند یا بعد خلفاء که قبل از او بوده

تر و بزرگتر  اند این است که امامت از نبوت عظیم این آیه گفته ی آنچه امامیه درباره
 به آن نائل شد.  ÷است! و امامت آخرین منزلت و مقامی بود که ابراھیم

کند که گفته: خداوند تبارک و تعالی قبل از  کلینی از جعفر بن محمد روایت می
آنکه ابراھیم را به عنوان نبی انتخاب کند، او را به عنوان عبد انتخاب نمود و خداوند 
قبل از آنکه ابراھیم را به عنوان رسول انتخاب نماید او را به عنوان نبی انتخاب نمود و 

به عنوان رسول انتخاب نمود و  قبل از آنکه او را به عنوان خلیل انتخاب نماید او را
قبل از آنکه او را به عنوان امام انتخاب نماید او را به عنوان خلیل انتخاب نموده، و 

 ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ وقتی این ھمه اسباب و اشیاء را برایش فراھم کرد فرمود:
جلوه نمود، گفت: آیا حضرت ابراھیم وقتی این مقام امامت در مقابل چشمانش بزرگ 
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از دودمان من ھم کسانی را امام خواھی کرد؟ خداوند گفت: پیمان من به ستمکاران و 
 . ١شود امام پرھیزکار نمی ،رسد. گفت: شخص سفیه ظالمان نمی

شود این است که مقام  گوید: آنچه از روایات روشن می (آیت الله) کاظم حائری می
باالتر است. اما  سدبرھا  آن که ممکن است انسان به ھای دیگری مقام ی امامت از بقیه

 . ٢گوید: مقام امامت باالتر از مقام نبوت است شان مییرسد. ا بیت نمیوقطعًا به مقام رب
ان یاز آنچه در ب«گوید:  ) می١/٤٤٢آیت الله ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه (

امبری و یسی مقام پکاست  نکه ممکشود  خوبی استفاده میه م بیقت امامت گفتیحق
ازمند به یمقام، ن نیغ و رسالت را داشته باشد و اما مقام امامت در او نباشد، ایتبل
م پس از آن یه ابراھکو ھمان مقامی است  ،ع جھات استیستگی فراوان در جمیشا

... م بودیاملی ابراھکر تین حلقه سین آخریرد، و اکدا یھا پ ستگییھمه امتحانات و شا
ن یو حتی برتر از نبوت و رسالت و اھا  این مقام امامت، مقامی است باالتر از ،نیبر ابنا 

افت یستگی از طرف خداوند دریم پس از امتحان شایه ابراھکھمان مقامی است 
 .»داشت

 کریمه برای امامت گفته شده است. ی ای بود که در استدالل به این آیه این خالصه

 موضوع امامت محکم نیست یبرااین آیه متشابه است و 
واحد  ی تنھا یک کلمه –شود  و گفته می –ما برای تمام آنچه که گفته شده  جواب 

 ه: ک است و آن این
اند، نص صریحی  آن خیال بافی کرده ی این آیه نسبت به آنچه که امامیه درباره

نیست، نھایتش این است که متشابه باشد، ھم احتمال این را دارد و ھم احتمال غیر 
ای که این طور (متشابه) باشد، به عنوان دلیل معتبری در اصول دین تلقی  این. و آیه

شود، چرا که شرط اصول دین این است که دالیلش نص قرآنی صریح و محکمی  نمی
اند) جز  این اقوال (آنچه امامیه گفته ی توان به سادگی گفت: ھمه اشند، بلکه میب

بود که علم نگری نیستند، که اگر اضطرار و مجبوری یچیز د  اوھام، فرضیات و گمان

                                           
ن یاگوید:  ) می١/٤١٨. محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان ١٧٥ص  ١اصول کافی / ج  -١

د، یخ مفیه شکنقل شده،  )ع(گر از امام باقر یق دیطره ز از آن جناب و باز بیگر نیقی دیطره معنا ب
 ).١٠ث یحد ١٥١ص  ١ر برھان ج یتفس( رده است.کت یروا )ع(ھمان را از امام صادق 

 ٢٦و  ٢٩اإلمامة وقیادة المجتمع -٢
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باشد، ھرگز انسان عاقل به این یصریح قرآنی در این باره م ی یقینی به عدم وجود آیه
 !.برد اوھام و فرضیات پناه نمی

کند مگر بر اساس  ھرگز بر آنچه گفته شده است، داللت نمی  آیه  باید گفت که
 رسد.  نظر می  آن نیز بسیار بعید به  ھمچون ظن مرجوح که یاحتماالت

شد استدالل نمودن به مثل  اگر امامت به عنوان فرعی از فروع فقھی ھم تلقی می
ر حالی که به عنوان اصلی از این آیه برای آن صحیح نبود، پس چطور صحیح باشد د

 رسد!!  اصول اعتقادی قرار داده شده است که جز مقام ربوبیت چیزی به آن نمی
و غیر او نیست،  سکریمه نص صریحی در امامت علی ی که آیه کالم این ی خالصه

 سه موضوع ما امامت علیک یباشد، در حال می ÷امامت ابراھیم ی بلکه سخن درباره
 ای در آیه برای علی وجود ندارد!  . و ذکر و اثر و نشانه÷است نه ابراھیم
توان به عنوان  ه آیه در امامت علی نص صریحی نیست، بنابراین نمیک نیبا توجه به ا

 بر امامت ایشان قلمداد نمود. یاز آن استفاده کرد و ھمچون دلیل و نص یدلیل
ای از فرضیات و  سلهباشد که بر سل یاند قسمتی از استنباطات بعید م آنچه گفته

اند، ھر کدام از این فرضیات و مقدمات نیاز به دلیل قطعی دارند، که  مقدمات بنا شده
 وجود ندارد. 

  به  مبنای اصول دین نص صریح قرآنی است نه استنباط، و با توجه  اینکه  نظر به
و استدالل ائمه نیست، بنابراین استناد  ی آیه نص صریحی در امامت علی و بقیه  که این

 به این آیه برای اثبات مطلوب (امامت) مناسب و شایسته نیست.

 ی سخن اطالعاتی بیشتر و ادامه 
را از   م خوانندهیخواھ یه نمکنماییم تنھا از آن جھت است  یاگر سخن را پیگیری م

 :ی رهیرو وارد دا نیھات با ارزش محروم سازم، از ایھا و توج فوائد، اسرار، حکمت

 .]٢٦٠[البقرة:  ﴾َولَِ�ْن ِ�َْطَم�ِنَّ قَلِْ� ﴿

 .١»بلکه به خاطر آنکه قلبم مطمئن شود«

                                           
و   ی کریمه این آیه  به  ی اشتباھاتی فراوان در استدالل امامیه بر اثر مشاھده  واقعیت این است که -١

در   اند، بر آن شدم که خود را بدان مشغول نموده  وجود مزخرفاتی واضح و آشکار در بیاناتی که
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برای امامت به طور عام و برای  آیه فوقگویم: استدالل نمودن به  شوم و می می
 به طور خاص، مبنی بر سه مقدمه است که نیاز به اثبات دارند:  سامامت علی
به معنای  –براساس تعریف امامیه  –اول: امامتی که در آیه ذکر شده است،  ی مقدمه

باشد. یعنی امامت مقام و منصبی دیگر  اصطالحی آن آمده است و به معنای لغوی نمی
 باشد و وصف الزمی برای آن نیست.  غیر از نبوت می

 دوم: لفظ (جعل) قرار دادن، در این قول خداوند: ی مقدمه

 .﴾لَُك لِلنَّاِس إَِماًماإِّ�ِ َجاعِ ﴿
 .»من تو را پیشوای مردم خواھم کرد«
انسان در آن  ی باشد، نه شرعی و سببی (که اراده یک نوع تقدیر تکوینی الھی می 

باشد و به عنوان سعی  الھی  ی ه امامت مثل نبوت یک ھبه و ھدیهک نیدخیل باشد) تا ا
 و تالشی از طرف عبد قلمداد نشود.

گوید. و این ھم مبنی بر  : آیه از شرط عصمت برای امام سخن میسوم ی مقدمه
به کسی که گناھی مرتکب شده باشد ھر چند از آن ھم توبه  »ظالم«تفسیر نمودن 

 کرده و اصالح شده باشد. 
  هک نیباشند مگر ا یی فوق حاوی فائده نم مقدمه  ھیچ یک از سه  گفتنی است که

 ھستند.   و یازده امام دیگر معصوم سثابت شود که علی
باشند و به عنوان  یاین مقدمات چیزی جز قضایای ظنی و شبھات و فرضیات نم

 اعتقادی صالحیت ندارند.  ی دلیل برای ھیچ مسأله
مقدمات فوق ظنی ھستند و از یقین دور   که دالیلی برای اثبات این کنیو ا

 باشند:  یم

  :مقدمه اول

 به معنای اصطالحی آن است یا به معنای لغوی؟  ÷آیا امامت ابراھیم
یعنی آیا امامت مقام و منصبی دیگر غیر از نبوت است؟ یا امامت صفت الزم برای 

 نبوت است؟ 

                                                                                                       
تعریف مسایلی   دادم که  جا سخن را ادامه ھا پیگیری نمایم و تا آن سخن خود را با آن  زمینهاین 

 ام. داده  را نیز ارائه  ھمچون متعه
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شرط برای امامت به عنوان منصب و مقامی مانند نبوت، آن است که با دلیل قطعی 
به آن باطل است، و این بنا  که احتمال در آن راه نداشته باشد، ثابت شود و اال استدالل

 شود:  به موارد زیر نقض می

 لفظ امام، لفظ مشترک و دارای چندین معناست
در این آیه به معنای اصطالحی آن ممکن نیست  »امام«عدول از معنای لغوی لفظ 

 مگر بر اساس احتمال. 
 ان دو معنا مشترک است:یر لفظ (امام) در بھترین مقام، مکذ

ھمان قدوه (پیشوا) است. یعنی کسی که از او پیروی و تبعیت معنای لغوی، که 
شود. معنای اصطالحی که ھمان منصب و مقامی غیر از نبوت است. بنابراین، لفظ  می

مشترک، نص صریح و محکمی نیست، بلکه مشتبه و محتمل بوده و استدالل به آن در 
 اصول دین صحیح نیست.

یه، قولی است مبنی بر ظن، و ظن در پس قائل شدن به امامت به داللت این آ
شود. بنابراین،  باشد، پذیرفته نمی بر صراحت و یقین میھا  آن اصولی که مبنای

 چون اصًال اساسی ندارد.  ،استدالل نمودن به این آیه بر این اساس باطل است

 امامت در این آیه لغوی است نه اصطالحی  هک نیترجیح ا
باشد نه به  دھند لفظ امام در این آیه به معنای لغوی  اموری که ترجیح می کنیا

معنای اصطالحی، البته با توجه به آنکه ترجیح، جز در مسایل فرعی، به عنوان دلیِل 
 باشد. کند، زیرا بنا نمودن مسایل فروعی بر ظن راجح صحیح می اثبات عمل نمی

باشد. بلکه  اما در اصول دین، ترجیح، به عنوان دلیل معتبری برای اثبات نمی 
باشد. و این بدان معناست  قطعیت و دوری از احتمال، حجت اثبات در اصول دین می

که حتی اگر دالئل و قرائنی باشند که معنای امامت را در این آیه به معنای اصطالحی 
عنوان دلیلی در موضوع ما واقع شود، زیرا   به  آن ترجیح بدھند، بیش از آن نیست که

موضوع، اصولی است نه فروعی؛ حال آنکه دالیل قوی و مرجح جانب معنای لغوی 
در فروع دین  حامامت را دارند! بنابراین امامت مبنی بر ظن مرجوح است و ظن مرجو

 شود.  ھم مقبول نیست و در اصول دین به طور قطع دور انداخته می
 ی این امور:  از جمله

 د:فرمای که می ألقول خداوند  •
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 .﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿
 . »من تو را پیشوای مردم خواھد کرد«

ما قبلش  ی ای برای جمله تفسیریه ی توان این قسمت آیه را به عنوان جمله می
 فرماید: خداوند متعال است که می حمل کرد. و آن قول

ُهنَّ �ذِ ا�َْتَ� ﴿ َ�مَّ
َ
 .﴾إِبَْراهِيَم َر�ُُّه بَِ�لَِماٍت فَ�

 . »گاه را که پروردگار ابراھیم او را با سخنانی بیازمود و آن«
ه ب ألاست برای کلماتی که خداوند یه مابعد این آیه تفسیرکاست  یگفتن

ھا و کلماتی بود که  را آزمایش کرد. امامت اولین آزمایش ÷ابراھیمھا  ی آن وسیله
آزمایشات و اوامر از قبیل  ی آن آزمایش نمود، سپس بقیه ی وسیلهه ابراھیم را ب خداوند

آورد و بعد امر فرمود به قربانی کردن آن را  خدا و آماده کردن ی بناء کردن خانه
 دش... و دیگر آزمایشات. نفرز

آن آزمود، این بود که خداوند  ی وسیلهه را ب ÷ابراھیم ألاولین چیزی که خداوند
شود، برای مردم قرار داد، زیرا ھر  او را به عنوان امام، نبی و رسولی که به او اقتدا می

ن جا یشود. و از ھم رسول و پیامبری قدوه و الگویی است که از وی پیروی و تبعیت می
 به اموراتشود، زیرا ھر کسی که متصدی امور مردم شود و  یآزمایش و ابتالء شروع م

  انجام اموراتی فرا خواند و از ارتکاب اعمالی باز دارد، که  توجه کند، باید آنان را بهھا  آن
 گردد. می  شود و با اذیت و آزارھایی مواجه در این راه مورد آزمایش واقع می

شود نبوت است، سپس به دعوت نمودن مردم  اولین چیزی که به نبی وحی می
شود. و قول  و این رسالت است و در این صورت رسول واقع میشود،  دستور داده می

یعنی رسولی که به او اقتدا  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ فرماید: خداوند که می
شود؛ پس بر تو واجب است تبلیغ نمایی و مردم را دعوت کنی و به آنان امر و نھی  می
 باشد.  ابراین رسالت، اولین آزمایش مید. بنینکشه یی و بر بال و مصائب صبر پینما

ھمانا ھر رسولی به ناچار امام است و گرنه چطور رسول باشد؟ اما ھر امامی، رسول 
باشد، و  نیست. بنابراین امامت صفت الزم برای رسالت است و چیز خارجی از آن نمی

ابتدا رسول رسول ممکن است به تدریج حالتش باال رود، یعنی در   هک نیقائل شدن به ا
  هک نیرسد، این قول صحیح نیست، چون به مجرد ا است و بعد از آن به امامت می

 باشد، زیرا امامت از اوصاف الزم برای رسالت است.  ای رسول باشد، امام ھم می بنده
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 فرماید: ثل قول خداوند است که میو این م

رَْسلَْناَك َشاهًِدا وَ ﴿
َ
َها ا�َِّ�ُّ إِنَّا أ ُّ�

َ
ا َونَِذيًرايَا � ً اًجا  ٤٥ُمبَّ�ِ ِ �ِإِذْنِهِ َوِ�َ َوَداِ�يًا إَِ� ا�َّ

 .]٤٦-٤٥[األحزاب:  ﴾٤٦ُمنًِ�ا

دھنده فرستادیم. و به عنوان  ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بیم«
 ».به سوی خدا طبق فرمان الله و به عنوان چراغ تابان ی کننده دعوت

مقام و ھا  این گری و چراغ تابان بودن واھی، بشارت، انذار، دعوتبنابراین، گ
از اوصاف الزم برای ھر رسولی ھا  این ھای مستقلی از نبوت نیستند، بلکه منصب

باشند و وقتی نبی این طور باشد البد رسول ھم است. و این قول خداوند ھم ھمین  می

 .﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ طور است:
ی  باشد. و ھمه دھنده می بنابراین، رسول، امام (اسوه)، گواه، بشارت دھنده و بیم

اند و اصطالحات خاصی به عنوان مقام و منصب مستقل از نبوت  از اوصاف رسولھا  این
 نیستند. 

را به عنوان خلیفه و  ÷، ابراھیمألیکی دیگر از آن امور این است که خداوند •
ای  بلکه او را به عنوان قدوه و نمونه ،قرار ندادحاکم متصرفی در امور مردم 

پذیری و تبعیت قرار داد. و امام در معانی اصطالحی امامیه به معنی  برای الگو
شود، تلقی  خلیفه و حاکم متصرف در امور مردم که از طرف خدا تعیین می

 باشد.  شود و به معنی قدوه و الگوی مجرد از این اوصاف نمی می
گویند: خلیفه  بود (یعنی آنچه امامیه می از امامت آن می ألخداوند پس اگر مقصود

به این  ÷برای حضرت ابراھیم ألخداوند ی و حاکم متصرف در امور مردم) وعده
 شد.  کرد و ابراھیم خلیفه و حاکم مطاعی می معنی تخلف نمی

اند و ممکن است چه از لحاظ  خالصه: امامت و خالفت (حاکمیت) دو چیز مختلف
 ÷طور که چنین چیزی برای ابراھیم واقعی و چه از لحاظ شرعی از ھم جدا شوند، ھمان

 حاصل شد، زیرا ایشان امام بود و خلیفه نبود. 

در لفظ فرق گذاشته  ألبین داود و ابراھیم ألبه ھمین خاطر است که خداوند
 گوید: می ÷است. خداوند به داود

رِْض فَاْحُ�ْم َ�ْ�َ ا�َّاِس بِاْ�َقِّ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك ﴿
َ
 .]٢٦[ص:  ﴾َخلِيَفًة ِ� اْ�
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ن یشیغمبران پیپ یو بر جا(م یا ساخته )خود(نده ین نمایداود ! ما تو را در زم یا«
 ». نک یان مردم به حق داوریپس در م )میا نشانده

 .﴾إَِماًماإِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس ﴿ گوید: می ÷در حالی که به ابراھیم
 این گونه نبود.  ÷خلیفه و حاکم متصرفی بود و ابراھیم ÷زیرا داود

نیامده است و  ÷خالفت او مانند داود ی نص قرآنی درباره سو برای علی
 نیامده است.  ÷امامتش مانند ابراھیم ی ھمچنین نصی درباره

 برای ÷ای) که ابراھیم یکی دیگر از این امور این است که دودمانی (ذریه •

 مقصودش را از ، و﴾َوِمْن ذُّرِ�َِّ� ﴿ از خداوند طلب امامت نمود با عبارتھا  آن

ِ ﴿ بعدی تصریح کرد: ی به این سخن خود در آیهھا  آن َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِا�َّ
کسانی از آنان که به خدا و روز قیامت ایمان « ]١٢٦[البقرة:  ﴾َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ 

را ایمان صفتی عام یبه طور مطلق تمام مؤمنان ھستند، ز . و این»اند آورده
 است و اختصاص به معصومین ندارد.

و آن ھم حرف (من)  –لفظی را که دال بر تبعیض است  ÷ھمانا حضرت ابراھیم
دانستند که دودمانشان به ناچار  تکرار کرده است، زیرا ایشان می جادر دو  –باشد یم

شوند و ایشان وقتی برای بعضی از دودمانش  فاسق می –نه تمامشان  –ھا  آن بعضی از
 ھم طلب رزق و روزی نموده و گفت: طلب امامت نمود به ھمراه آن برای این عده

ْهلَُه مَِن ا�ََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم ﴿
َ
ا آِمًنا َواْرُزْق أ �ذْ قَاَل إِبَْراهِيُم رَّبِ اْجَعْل َهَذا بََ�ً

ِ َواْ�َوْ   .]١٢٦[البقرة:  ﴾ِم اْ�ِخرِ بِا�َّ

گاه را که ابراھیم گفت: خدای من! این (سرزمین) را شھر پر  و (به یاد آورید) آن«
کسانی که از ایشان به خدا و روز باز پسین ایمان آن را  امن و امانی گردان، و اھل

دیگر  ھای (گوناگون که در آن پرورده شود یا بدان آورده شود و از میوه –آورده باشند 
 .»گردانمندشان  خیرات و برکات زمین) روزیشان رسان و بھره

، مخصوص مؤمنان نیست، بلکه –مثل امامت  –خداوند برای او روشن نمود که رزق
 گیرد. میمؤمن، کافر، فاسق و ظالم را در بر 

َمّتُِعُه قَلِيً� ﴿ پس فرمود:
ُ
 .]١٢٦[البقرة:  ﴾َوَمْن َ�َفَر فَأ
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مند  ورزد مدت کوتاھی (از ثمرات و خیرات این جھان) بھرهو کسی را که کفر «
 ».گردانم می
 فرماید: می ألیکی دیگر از این امور عھدی است که در قرآن ذکر شده، خداوند •

الِِم�َ ﴿  .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ

 . »رسد پیمان من به ستمکاران نمی«
فوق مبھم است و تفسیر نمودن آن به معنای اصطالحی  ی هیعھد در آ ی کلمه

گردد که صحیح  یھر آن چیزی اطالق م یامامت احتیاج به دلیل دارد. گاھی عھد، برا
آن مؤمن به عنوان امام و قدوه (الگو) قرار گیرد. مانند انجام دادن  ی باشد به وسیله

 خدا و سایر امور دینی مشابه این.  ی کارھای خانه
چیزی است که در چند جای قرآن تکرار شده است. مانند قول  ھمانو این 

 خداوند:

يَْطانَ ﴿ ْن َ� َ�ْعُبُدوا الشَّ
َ
ْ�َهْد إَِ�ُْ�ْم يَا بَِ� آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
ِن  ٦٠إِنَُّه لَُ�ْم َعُدوٌّ ُمبِ�ٌ  �

َ
َوأ

اٌط ُمْسَتقِيمٌ  اْ�ُبُدوِ�   .]٦١-٦٠[یس:  ﴾٦١َهَذا ِ�َ

من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اھریمن را  ای آدمیزادگان! مگر«
  هک نیپرستش نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست؟ و (آیا به شما دستور ندادم) ا

 ».بس که راه راست ھمین است مرا بپرستید و
امر به توحید و نھی از شرک  اھمان –که بزرگترین عھدھاست  –عھد خداوند در اینجا 

 فرماید: که می ألندخداو لاست. و قو

اِ�ِ�َ ﴿ َ�نَّ َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن الصَّ دَّ َ لَ�ِْن آتَانَا ِمْن فَْضلِهِ َ�َصَّ  ﴾٧٥َوِمنُْهْم َمْن َ�َهَد ا�َّ
 .]٧٥[التوبة: 

بندند  خورند و) با خدا پیمان می در میان (منافقان) کسانی ھستند که (سوگند می«
کند (و به نعمت و نوائی برساند) بدون شک به صدقه نیاز  که اگر از فضل خود ما را بی

شایستگان (درگاه یزدان و نیکوکاران مردمان)  ی پردازیم و از زمره و احسان می
 ».خواھیم بود

 عھد در این جا ھمان صدقه و زکات است. 
 فرماید: و قول خداوند که می
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﴿ َ فَِمنُْهْم َمْن قََ� َ�َْبُه َوِمنُْهْم َمْن  َعلَيْهِ  ِمَن الُْمْؤمِنَِ� رَِجاٌل َصَدقُوا َما َ�َهُدوا ا�َّ
لُوا َ�بِْديً�  يَنَْتِظرُ   .]٢٣[األحزاب:  ﴾٢٣َوَما بَدَّ

اند در پیمانی که با او  در میان مؤمنان مردانی ھستند که با خدا راست بوده«
و برخی اند)  اند (و شربت شھادت سر کشیده اند، برخی پیمان خود را به سر برده بسته

به جان آفرین تسلیم خواھند ان را گردد و ج توفیق رفیق می کهنیز در انتظارند (تا 
اند (و کمترین انحراف کرد). آنان ھیچ گونه تغییر و تبدیلی در عھد و پیمان خود نداده

 ».اند و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده
 فرماید: خداوند می. ھمان طور که عھد در این آیه ھمان عھد و پیمان جھاد است

يِْديِهمْ ﴿
َ
ِ فَْوَق � َ يَُد ا�َّ َما ُ�َبايُِعوَن ا�َّ ِيَن ُ�َبايُِعونََك إِ�َّ َ�َمْن نََ�َث فَإِ�ََّما  إِنَّ ا�َّ

ْجًرا َعِظيًما َ�نُْكُث َ�َ َ�ْفِسهِ 
َ
َ فََسُيْؤ�ِيهِ أ ْوَ� بَِما َ�َهَد َعلَيُْه ا�َّ

َ
 .]١٠[الفتح: ﴾١٠َوَمْن أ

بندند، در  گمان کسانی که (در بیعت الرضوان حدیبیه) با تو پیمان (جان) می بی«
بندند، و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا و  حقیقت با خدا پیمان می

گیرد این دست  گذارند، و دست رسول باالی دست ایشان قرار می رھبرشان پیغمبر می
ت آنان است! ھر کس پیمان شکنی دست خداست و) دست خدا باالی دس ی به منزله

کند، و آن کسی که در برابر پیمانی که با خدا بسته  شکنی می کند به زیان خود پیمان
 ».کند رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به او عطا میآن را  است وفادار بماند و

د از آن ای که خداوند متعال بع قرینه ی و این به معنای لفظ نزدیکتر است، به وسیله
 گوید: مستقیم می به طور

ِع ﴿ كَّ ا�ِفَِ� َوالَْعاكِفَِ� َوالرُّ ْن َطّهَِرا بَيِْ�َ لِلطَّ
َ
وََعِهْدنَا إَِ� إِبَْراهِيَم �ْسَماِ�يَل أ

ُجودِ   .]١٢٥[البقرة:  ﴾١٢٥السُّ

 ی ایشان گذاشتیم) که خانه ی و به ابراھیم و اسماعیل سفارش کردیم (و برعھده«
کنندگان (و ماندگاران در آن) و رکوع و  گان و اعتکاف کننده ما را برای طواف

ھای  شتلپرستی، و پ کنندگان (نمازگزار، از کثافات معنوی، ھمانند شرک و بت سجده
 ».جویی) پاک و پاکیزه کنید گویی و گناه و ستیزه حسی ھمانند یاوه

ی عھد و  ارھای آن، از جملهخدا و اقدام به انجام دادن ک ی پس پاک کردن خانه
 رسد.  حق به ظالمان نمی یپیمانی است که در دین خدا از رو
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به ھمین خاطر است که پادشاھان به خاطر کسب فیض و آوردن مشروعیت به 
دھند. اما این  خداوند تعالی مسابقه می ی پادشاھی و امامتشان، در خدمت به خانه
تباری ندارد و از ھمین باب است که امام امامت مادامی که به حق نباشد شرعًا اع

 را ھر کس برای مردم نماز بخواند، او در آن نماز براییمسجد، امام نامیده شده است، ز
 امام است. ھا  آن

 ر استیامامت تجزیه پذ
 گردد.  و باریک می  آن گسترده ی شود و دایره امامت تجزیه می  هک نیاین یعنی ا

ست، یا فقط برای شھری از شھرھا امام است، یا امام گاھی انسان در مسجد امام ا
امام تمام مردم است و این امام بودن ایشان برای  ÷یک امت است، یا مانند ابراھیم

 وتمام مردم بود که برای او حاصل شد. طوریکه پیروان سه دین آسمانی از انتساب 
به  ألتی خداوندکنند و ایشان پدر انبیاست. ح می افتخاراقتدا نمودن به ایشان 

 ه:کوحی کرده است  ج حضرت رسول اکرم

ِن اتَّبِْع ِملََّة إِبَْراهِيَم َحنِيًفا﴿
َ
 .]١٢٣[النحل:  ﴾أ

 .»از آیین ابراھیم پیروی کن که حق گرا (و دور از انحراف) بود«
 فراھم نشده است. ÷و این امامت برای ھیچ کدام از انبیاء به جز ابراھیم

اند، (یعنی  اھل و خانواده و قوم خود برای دیگران امام نبوده بعضی از انبیاء غیر از
اند) و امامت برخی  بعضی از انبیاء فقط برای اھل و عیال و قوم خود امام و پیشوا بوده

است،   آن کامل نبوده  باشد، تمامی وجوه ی یک پیامبر می شایسته  که از آنان چنان
  رود، صبر را پیشه از امثال وی انتظار می  ای که طور شایسته  به  که ÷ھمانند یونس
  را به ÷یونس  که دارد از این را بازمی ج پیامبرش محمد ألرو خداوند ننمود؛ از این

 فرماید: می  عنوان الگوی خود قرار بدھد، آنجا که

 .]٤٨[القلم:  ﴾فَاْصِ�ْ ِ�ُْ�ِم َرّ�َِك َوَ� تَُ�ْن َكَصاِحِب اْ�ُوتِ ﴿

 ندروردگارت شکیبا باش (و در کار تبلیغ، مقاوم و استوار). و ھماندر برابر فرمان پ«
 ».) مباش÷صاحب ماھی (یونس

ا را به اقتد ج از پیامبران اولوالعزمی بود که خداوند پیامبرش محمد ÷اما ابراھیم
 نمودن به آنان امر نمود و گفت:
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ولُو الَْعزِْم ِمَن الرُُّسِل َوَ� ﴿
ُ
 .]٣٥[األحقاف:  ﴾�َْسَتْعِجْل لَُهمْ فَاْصِ�ْ َكَما َصَ�َ أ

گونه که پیامبران اولوالعزم  پس (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن. آن«
 ».اند، و برای (عذاب) آنان شتاب مکن ھا شکیبائی کرده (در سختی

برای بعضی از دودمانش درخواست کرد از آن را  ÷بنابراین، امامتی که ابراھیم
  هک نیدلیل اه شود، ب و این امامت گاھی برای ھر مؤمنی حاصل میاین جنس بود. 

تمام بندگانش را ارشاد و راھنمایی نموده است که امامت را از او درخواست  ألخداوند
 ، و این در قول خداوند آمده است:نمایند

ْزَواِجَنا َوُذّرِ�َّاتَِنا قُ ﴿
َ
ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهْب َ�َا ِمْن أ ْ�ُ�ٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقَِ� َوا�َّ

َ
ةَ أ رَّ

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما

گویند: پروردگارا! ھمسران و فرزندانی به ما عطاء فرما (که به  و کسانی که می«
سرور ما و) باعث روشنی  ی سبب انجام طاعات و عبادات و دیگر کارھای پسندیده، مایه

ای که در صالحات و  گردند، و ما را پیشوای پرھیزگاران گردان (به گونه مان چشمان
 ».حسنات به ما اقتداء و از ما پیروی نمایند)

 امامت با ھمسران و فرزندان از دو جھت قابل بحث است:  ی در اینجا رابطه
: ھر کسی که متصدی امامت مردم باشد، اگر خودش زن بدی و فرزندان  هک نیاول ا

ھا  آن و مشکالت ناشی ازھا  آن ق و نافرمانی داشته باشد، دیگر مشغول بهبداخال
ماند، بنابراین در اداء آن (امامت)  کند، باز می طلب میآن را  شود و از آنچه امامت می

ن، امامت یک بخشش تقدیری و تکوینی نیست که بدون سبب یشود. بنابر ا پیروز نمی
سعی از طرف صاحب امامت صورت گرفته   هک نیبدون ا به شخصی عطا شده باشد و

 باشد. 
دوم آنکه: کسی که امام و الگویی برای خانواده و عیال خودش نباشد، شایسته 

 رد. ینیست که به عنوان امام و الگویی برای دیگران قرار گ
 فرماید: می جا آمده است که دعایی از آن ی ه ابتدای این آیهکاست  یگفتن

رِْض َهْونًا �َذا َخاَطَبُهُم اْ�َاهِلُوَن قَالُوا وَِعَباُد الرَّْ�َ ﴿
َ
ِيَن َ�ْمُشوَن َ�َ اْ� ِن ا�َّ

 .]٦٣[الفرقان:  ﴾٦٣َسَ�ًما

و بندگان (خوب خدای) رحمان کسانیند که آرام (و بدون غرور و تکبر) روی «
آشکار روند (و تواضع در حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن آنان  زمین راه می
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ھای خود) قرار  ھا و بد و بیراھه مخاطب (دشنامان را است) و ھنگامی که نادانان ایش
 ».گویند گردانند و به ترک ایشان می دھند، از آنان روی می می

باشد و  ی(عباد الرحمن) که در این آیه آمده، لفظ عامی است و شامل ھر مؤمنی م
 اختصاص به معصومان ندارد. 

اند و  وسته به ذکر اعمال صالحه پرداختهیبه مقام امامت، پ آیات برای رسیدن
 ی لهیکه به وس نیشوند تا ا اند که باعث نقض امامت می ھمچنین اعمالی را برشمرده

 ه به درخواست امامت خاتمه یافته است.کده یان رسین دعا به پایا
 فرماید: خداوند است که می و این تفصیل و تفسیری برای قول

وا َوَ�نُوا بِآيَاتَِنا يُوقُِنونَ وََجَعلْ ﴿ ا َصَ�ُ ْمرِنَا لَمَّ
َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 .]٢٤[السجدة: ﴾٢٤َنا ِمنُْهْم أ

و از میان بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما (و برابر قوانین «
خدا بر تحمل  یل (در راهئگاه که بنی اسرا نمودند، بدآن ما، مردمان را) راھنمایی می

 .»ھا) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند سختی
یعنی به خاطر صبری که در انجام تکالیف امامت کرده بودند از انجام دادن اعمال 

را در میان بنی اسرائیل به   آمیز؛ به ھمین خاطر خداوند آنان صالح و ترک اعمال گناه
 .عنوان امام و پیشوا قرار داد

 امامت گاھی ھمان نبوت است 
را نقض  –براساس تعریف امامیه  –از جمله قرائنی که معنای اصطالحی امامت 

از پروردگارش درخواست نمود آن را  ÷کنند این است که: امامتی که ابراھیم می
را یاحتمال دارد که ھمان نبوت باشد نه غیر آن، از آن جھت که نبی، امام است، ز

نبی باشد اما شایسته نباشد که به عنوان الگو  یصحیح است که شخصچطور درست و 
را نبوت از یبه امام از این جھت بوده است، ز ÷و امام قرار گیرد؟! پس نامیدن ابراھیم

باشد چون نبوت مستلزم پیش افتادن برای  ابتالء و آزمایش می یآن جھت به معن
ه معنی امامت ھم ھمین کباشد  می مردم و فرماندھی آنان در امور خیر و دعوت به آن

 به نبوت بود.  ÷است، و خطاب الھی در اوائل وحی به ابراھیم
در آن زمان ذریه و فرزندانی نداشت، اما از انتظار  ÷درست است که ابراھیم

 ÷در جواب دعای ابراھیم أله این قول خداوندکوجود آنان در آینده مانعی نیست 
 شاھد بر ھمین معناست:
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 .]٢٧[العنکبوت:  ﴾وََجَعلَْنا ِ� ُذّرِ�َّتِهِ ا�ُُّبوَّةَ َوالِْكَتاَب ﴿

 ».و در دودمان او نبوت را قرار دادیم و کتاب (آسمانی را برای آنان فرستادیم)«
 .ه نگفت: امامت را قرار دادیمک

ھمانا ھیچ مانعی و ممنوعیتی وجود ندارد که این آیه را به عنوان تفسیری برای 

دعای وی  ی استجابهآن را  قرار دھیم، و ﴾َوِمْن ذُّرِ�َِّ� ﴿ ی در آیه ÷راھیمقول اب
 ÷وقتی به او خبر داد که او را امام مردم قرار داده است، ابراھیم ألخداوند .بدانیم

دعایش را  ألاش قرار دھد. خداوند درخواست کرد که این امامت را ھم در دودمان

چه چیزی را در  ﴾وََجَعلَْنا ِ� ُذّرِ�َّتِهِ ﴿ کند: می چنین برای ما تعریفآن را  پذیرفت و

ه نگفت: (امامت ککتاب.  و نبوت »النبوة والكتاب«قرار داد؟ گفت:  ÷دودمان ابراھیم
 دھد. گوییم، گواھی می ای قوی است که بر آنچه ما می و کتاب) و این قرینه

 لفظ امامت در قرآن برعکس نبوت نیامده است
) در ÷که لفظ امامت (برای دودمان ابراھیم مالحظه شود این آنچه الزم است که

آید  قرآن وارد نشده است، بلکه لفظ نبوت آمده است، و از قرائن و شواھد چنین بر می
شده باشد و نبوت به کسی  منحصرنبوت در میان دودمانش  ÷که بعد از ابراھیم

  ظالمان قرار گرفته ی جملهکه در انجام معاصی و گناه اسراف کرده و از   تعلق نگرفته
کسی که به خودش ظلم کرده اما به  ÷ان دودمان ابراھیمیه از مک یاست، در حال

است،   ، نبوت به او تعلق گرفته÷و اصالح شده است مانند موسی  توبه رویی آورده
انسانی را به قتل رساند که برایش حالل نبود. (اما توبه کرد و پشیمان  ÷چون موسی

 فرماید: طور که خداوند می ام). ھمان شد و گفت: خدایا، به خودم ظلم کرده

ْهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَْ�ِ َ�ْقَتتَِ�ِن َهَذا مِْن ﴿
َ
َوَدَخَل الَْمِديَنَة َ�َ ِحِ� َ�ْفلٍَة ِمْن أ

ِ  ِشيَعتِهِ  ِ فََوَ�َزهُ ُموَ�  َوَهَذا ِمْن َعُدّوِه ِي مِْن َعُدّوِه ِي ِمْن ِشيَعتِهِ َ�َ ا�َّ فَاْستََغاثَُه ا�َّ
يَْطانِ  َ�َقَ� َعلَيْهِ   .]١٥[القصص:  ﴾١٥إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِ�ٌ  قَاَل َهَذا ِمْن َ�َمِل الشَّ

  هک نیخت مملکت شد) و بدون اموسی (از قصر فرعون، رھسپار کوچه و بازار پایت«
جنگند که یکی از  اھالی شھر مطلع شوند، وارد آنجا گردید. در شھر دید که دو مرد می

ھای  قبطی ی ھا) و دیگری از دشمنان او (یعنی از طایفه او (بنی اسرائیل ی قبیله
ز او بود، علیه کسی که از دشمناش بود، ا ی جانبدار فرعون) است. فردی که از قبیله
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زد و او را کشت! موسی  موسی کمک خواست (و موسی کمکش کرد) و مشتی بدو
خود بر سر خشمم آورد و  ی گفت: این از عمل شیطان بود (چرا که با وسوسه

 ».آشکاری است ی کننده گیرم کرد). واقعًا او دشمن گمراه غافل

 امامت و ابتالء (آزمایش)
به   هک نیبر امامت است، با اعتبار به اابتال و آزمایش مقدم   هک نیقائل شدن به ا

طور که طوسی در تبیان و طبرسی  و جوابی است بر پیروزی در ابتال، ھمان اعنوان جز
گفته است، این از  ١اند، و از متأخرین آیت الله جعفر سبحانی البیان گفته در مجمع

 لحاظ لغوی قول مرجوحی است نه راجح. 
 ، اولی و ارجح این بود که خداوند بگوید: بود چون اگر واقعیت امر ھمین می

نَّ ( َّهُ تٍ فَأَمتَ لِامَ بُّهُ بِكَ يمَ رَ اهِ تَىلَ إِبْرَ إِذِ ابْ اماً  الَ فقَ وَ لُكَ لِلنَّاسِ إِمَ اعِ  ).إِينِّ جَ
ای باشد که ماقبل آن (که ھمان ابتالء  آورد تا رابطه ھمراه (فاء) میآن را  یعنی

ھمان امامت است). اما در صورت عدم وجود  است) سببی باشد برای مابعدش (که
برای ما قبل  –نه جزاء و جوابی  –شود که عبارت، تفسیری  (فاء)، این ترجیح داده می

 خود است. 
ای به عنوان جواب شرط  که اگر جمله کند این این را تأیید می  دالیلی که  از جمله
ا اگر از مشود. ا آن متأخر نمی شود و از ای دیگر بیاید، بر آن جمله مقدم می برای جمله

ماقبلش نه جزا  ی پس آن جمله سبب و تفسیری است برای جمله آن جمله متأخر شد،
 و جوابی برای آن. 

 فرماید: است که می ألمتأخر تفسیری، مثل این قول خداوند ی جمله

رَْض َ�ْعَد َذلَِك َدَحاَها﴿
َ
ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها  ٣٠َواْ�

َ
 .]٣١-٣٠[النازعات:  ﴾٣١َوَمرَْ�َهاأ

و آن را  و پس از آن، زمین را غلتاند و (به شکل بیضی درآورد و) گستراند. آب«
 ».پدیدار کردآن را  چراگاه

 (دحاھا). ی (أخرج) تفسیر است برای جمله ی جمله
 فرماید: است که می ألمتأخر سببی مانند این قول خداوند ی اما جمله

 .]٣١-٣٠[الحاقة:  ﴾٣١ُ�مَّ اْ�َِحيَم َصلُّوهُ  ٣٠َ�ُغلُّوهُ ُخُذوهُ ﴿

                                           
 . ٢١٠، ص ١مفاھیم قرآن، ج  -١
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فرماید): او را بگیرید و به غل و بند  (خداوند به فرشتگان نگھبان دوزخ دستور می«
 . »و زنجیرش کشید. سپس او را به دوزخ بیندازید

 برای چه؟

ِ الَْعِظيمِ ﴿  .]٣٣[الحاقة:  ﴾٣٣إِنَُّه َ�َن َ� يُْؤِمُن بِا�َّ

 . »آورد او به خداوند بزرگ ایمان نمی هچرا ک«

ِ الَْعِظيمِ ﴿ ی پس جمله ماقبلش  ی سبب است برای جمله ﴾٣٣إِنَُّه َ�َن َ� يُْؤمُِن بِا�َّ

 شود.  سببیه مقدم می ی جزائیه بر جمله ی پس جمله ﴾٣٠ُخُذوهُ َ�ُغلُّوهُ ﴿ فرماید: که می

ھمراه با عدم ذکر  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًماقَاَل ﴿ بنابراین، تأخیر قول خداوند در:
 ی ه قرار دادن این جمله به عنوان جزایی برای جملهکن است یانگر ایحرف (فاء)، ب

ی متأخر،  عنوان سببی برای جمله  ی قبلی به ماقبلش و ھمچنین قرار دادن جمله
 باشد. و اساس می  پایه قولی ضعیف و بی

صبر و ابتالیی که بر یقین استوار است  ی وسیلهه در دین بدرست است که امامت 
باشد که ھمان قدوه بودن و  اما این ھمان امامت به معنای لغوی می ؛آید دست میه ب

 الگو و سرمشق است. 
ای از جانب  مثل نبوت ھبه –براساس تعریف امامیه  –اما امامت به معنای اصطالحی 

د که ابتالء بر آن (امامت) مقدم شود. بلکه ابتال پروردگار است، پس دیگر نیازی ندار
بعد از نبوتش مورد آزار و اذیت و  ج شود: شخص رسول الله بعد از امامت حاصل می

ھا)  آزمایش و ابتال قرار گرفت نه قبل از آن. بنابراین، نبوت اولین ابتالئات (آزمایش
 است. 

برای پیروزی در ابتالء، حاصل  امامت به عنوان جزائی  هک نیخالصه، قائل بودن به ا
 –امامت منصب و مقامی متأخر از نبوت است، سالم باشد   هک نیا یتا ادعا –شده است 

 باشد. ت ظن مرجوح میغاز لحاظ ل  هک نیچیزی نیست جز ا
 ظن مرجوح! چه برسد به شوند  و اصول عقیده براساس ظن راجح ھم بنا نمی 

 ابتال و آزمایشج بنا کردن امامت بر یآثار و نتا
ابتالء حاصل  ی وسیلهه اگر از باب جدل این قول را قبول نماییم که امامت ب

ھمین قول اصحاب و طرفدارانش را در ناراحتی و  ،آن است ی شود و نتیجه می
 اندازند!  بر می ندھد که امامت را از اساس و بنیا تنگناھایی قرار می
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 شد: با این تنگناھا موارد زیر می ی از جمله
  گویند: امامت از ھمان زمان وجود امام، ھمراه امام وجود داشته امامیه می •

بنابراین، قائل شدن اند!  امام بوده ÷است. بلکه ائمه حتی قبل از آفرینش آدم
گویند  شود، با اصل قولشان که می امامت بعد از ابتالء حاصل می  هک نیبه ا

کند و در  وده است، مخالفت میامامت از ھمان زمان وجود امام ھمراه او ب
 تعارض قرار دارند. 

در این تعارض این است که اعتقاد به امامت به عنوان مقام و ھا  آن علت واقع شدن
گفته شود: امامت متأخر از ابتالء و امتحان   هک نیمنصبی غیر از نبوت، احتیاج دارد به ا

به این اعتبار که مقام نبوت ان این دو مقام و منصب تفاوت حاصل نمایند، یاست، تا م
است. بنابراین، این دو مقام و   وجود آمده  اول حاصل شده، سپس منصب امامت به

اند که  منصب از ھمدیگر متمایزند. و به ھمین خاطر است که آن روایت را وضع کرده
را به عنوان امام انتخاب نماید او را به عنوان  ÷گوید: خداوند قبل از آنکه ابراھیم می

 خلیل و رسول انتخاب نمود... 
اند که معتقد ھستند: امامت  پوشی کرده از تناقض بین این و بین آن قولشان چشم

وجود آمدن امام، ھمراه او   ای تکوینی از طرف خداوند است که از زمان به ھبه و ھدیه
 بوده است. 

شوند؛ اگر احتیاج به  قواعد امامیه طبق نیاز ساخته می  هک نیا کند بر این داللت می
ای دیگر تناقض  کنند و اگر این قاعده با قاعده وضع میآن را  ای پیدا کردند قاعده

 دھند.  ای از پیش تعیین شده قرار می به عنوان قاعدهآن را  داشت،
نات حاصل شده ھمچنین اگر امامت بعد از گذراندن ابتالئات و قبولی در امتحا •

باشد، در واقع این امامت به سبب سعی و تالش عبد حاصل شده است. در 
گویند: امامت مثل نبوت است و انسان در تحصیل آن ھیچ  حالی که امامیه می

 بخشودنی از طرف خداوند است. ی دخالتی ندارد. بلکه یک ھدیه
حاصل ھا  آن ء برایکه: بعضی از ائمه ابتال این مفاسد و تناقضات این ی از جمله •

اند، در حالی که ـ بر طبق  نشده است یعنی مورد امتحان و آزمایش واقع نشده
امتحان و  ی رسیده است ھر چند ھم سابقهھا  آن امامت به –امامیه  ی عقیده

 ابتال نداشته باشند. مثل محمد جواد و فرزندش علی. و ھمچنین مھدی، برای
طور که جعفر سبحانی به  شده است. ھمانامامت از زمان کودکی حاصل ھا  آن
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ھایی  معصومین نزد شیعه به قله ی آن اعتراف کرده است و گفته: بعضی از ائمه
در معرض ابتالء و آزمایش قرار  اصالً   هک نیاند بدون ا از کمال و صالح رسیده

 .١گرفته باشند
ه کاند  رسیده  این نتیجه  ند خود را از این تنگنا نجات دھد، زیرا بهک یسپس تالش م

 ابتال و آزمایش تنھا راه نائل شدن به امامت نیست. 
تواند به عنوان تنھا راه رسیدن به  نمی -مثل ابتالء-گوئیم: چرا عصمت  ما می

 امامت قرار گیرد؟!! 
تر است. چون قرآن بیان می نزدیکشود و به عقل  ی، مورد قبول واقع مبھتره این ک

و ایمان حاصل شده است، و این  صبر و یقین ی ھا به وسیله کند که امامت برای بعضی
 فرماید: است که می هآمد ألھم در قول خداوند

وا َوَ�نُوا بِآيَاتَِنا يُوقُِنونَ ﴿ ا َصَ�ُ ْمرِنَا لَمَّ
َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 .]٢٤لسجدة:[ا ﴾٢٤وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ

و از میان بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما (و برابر قوانین «
اسرائیل (در راه خدا بر تحمل  گاه که بنی نمودند، بدآن ما، مردمان را) راھنمائی می

 ».ھا) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند سختی
باشد. بنابراین، ابتالء و امتحان در قرآن،  و صبر جز در برابر ابتالء و امتحان نمی

مذکور و منصوص علیه است، و مانند شرطی برای امامت است. اما عصمت در آیه ذکر 
 نصوص علیه نیست که شرطی برای امامت باشد. منشده است، و در تمام قرآن 

در قرآن ذکر نشده است و کوتاھی  بنابراین، تمسک نمودن به چیزی(عصمت) که
کردن در مقابل شرطی (ابتالء) که در قرآن منصوص علیه است، چنین چیزی را جز 

 کنند.  ھای معکوس شده قبول نمی ھای واژگون شده و عقل قلب
سبب پنھانی که جلو واقع شدن در این تناقض وجود دارد این است که به ناچار 

برای امام به ھر صورتی که باشد رھایی یافت، و اال  بایستی از شرط ابتالء (امتحان)
 اند.  شود، زیرا بعضی از ائمه قبل از امامت، مورد ابتال واقع نشده امامت نقض می

و از سوی دیگر، به ناچار بایستی به عصمت به عنوان شرطی برای امامت تمسک 
و  سبوبکر صدیقکنند، و امامت حضرت ا نمود، زیرا از عصمت به نفع خود استفاده می

 کنند!  حاصل شده است، ساقط میھا  آن خلفا را که اتفاق بر عدم عصمت ی بقیه

                                           
 . ٢٣٩/ ص  ٥مفاھیم القرآن، ج  -١
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این دال بر آن است که امامیه ھیچ گونه جدیت و قاطعیتی در عقیده و اعتقاد 
خالص نیست، واال در تطبیق دادن قواعد و شروط و اختراع کردن ھا  آن ندارند و نیت

 شدند!  و تقیه واقع نمی ھا، در این ھمه دوگانگی آن

 عصمت ربطی به امامت ندارد
گیری شده است  این ھمه برای به شرط گرفتن آن برای امامت سخت –عصمتی که 

ای از زندگیش واقع شود مانع امامت او  به نحوی که اگر گناھی از انسان در برھه
عصمت دلیل برای این  –خواھد شد حتی اگر از آن گناه ھم توبه نماید و اصالح شود 

 غیر عصمت، دالیل را دارند.  یمعتبری وجود ندارد، بلکه برا
در خطا و اشتباه  ÷که: آدم در این جا برای ما این یک دلیل کافی است و آن این

 فرماید: طور که خداوند می افتاد و طبق نص قرآن مرتکب ظلم شد، ھمان

نَْت َوَزوُْجَك اْ�َنَّ ﴿
َ
َة َوُ�َ ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئُْتَما َوَ� َ�ْقَر�َا َوقُلَْنا يَا آَدُم اْسُ�ْن �

الِِم�َ  َجَرةَ َ�تَُكونَا ِمَن الظَّ  .]٣٥[البقرة:  ﴾٣٥َهِذهِ الشَّ

ی فراوان و ھا نعمتو گفتیم: ای آدم! تو با ھمسرت در بھشت سکونت کن و از («
بخورید ولیکن نزدیک این خواھید، خوش و آسوده  گوارای) آن، ھر چه و ھر کجا که می

 ».درخت نشوید و از آن نخورید، چه (اگر چنین کنید) از ستمگران خواھید شد
دھد و  ستمگران و ظالمان قرار می ی را از زمره خورنده ،پس خوردن از درخت

تراف کردند در حالی که اع ألاز آن خورد، به ھمین خاطر آدم و حوا ÷آدم
 گفتند: می

�ُْفَسَنا �ْن لَْم َ�ْغفِْر َ�َا َوتَرَْ�َْنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن اْ�َاِ�ِ�نَ قَاَ� َر�ََّنا َظلَ ﴿
َ
 ﴾٢٣ْمَنا �

 .]٢٣[األعراف: 

آدم و ھمسرش، دست دعا به سوی خدا برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما (با «(
ز ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی ا نافرمانی از تو) بر خویشتن ستم کرده

 ».زیانکاران خواھیم بود
این با امامت ایشان موازی است و ھمخوانی  –بر طبق قواعد امامیه  –پس چطور 

دارد، آنجا که خداوند ایشان وجود  تخالف دارد، در حالی که نص قرآنی دال بر
 فرماید: می

رِْض َخلِيَفةً ﴿
َ
 .]٣٠[البقرة:  ﴾إِّ�ِ َجاِعٌل ِ� اْ�
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 ».ن خواھم گماردیزم نی دریبه راستی من جانش«
که از لحاظ شرعی و دینی منصوص علیه باشد البد چنین  ی ھمانا ھر خلیفه

کنندگان مثل  کند و توبه عصمت را نقض می ه این،کای امام شرعی است.  خلیفه

َ� َ�َناُل ﴿ دھد: ـ را مشمول صفت ظلم که در آیه ذکر شده است، قرار نمی ÷آدم
الِِم�َ  که از شرایط آن عدم ارتکاب گناه  –یعنی عصمت  ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤َ�ْهِدي الظَّ

ای که محل  در آیه –ای دور انجام شده باشد  است حتی اگر گناه ھم در گذشته
استدالل است، قصد نشده است. (یعنی مقصود آیه، عصمت نیست). ان شاءالله در 

 سوم در این باره بیشتر بحث خواھد شد.  ی مقدمه

 (َبدان)امامت اشرار 
کند این است که: خداوند  روشن میضوح آنچه بطالن مقام و منصب امامت را به و

گوید و با ذکر لفظ  تبارک و تعالی برای ما از امامت دیگری به نام امامت اشرار سخن می
ه ھمان لفظ کاست   شده  امامت از طرف خودش، قرار داده  ه آنکان داشته ی(جعل) ب

طور که  برای دو نوع امامت استعمال شده است. ھمان(جعل) از طرف خداوند 
 گوید: فرعون و یارانش می ی خداوند درباره

ًة يَْدُعوَن إَِ� ا�َّارِ ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  وََجَعلَْناُهْم أ  .]٤١[القصص:  ﴾٤١َوَ�وَْم الْقَِياَمةِ َ� ُ�نَْ�ُ

دوزخ به سوی ان را را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردم  ناو ما آن«
گردند (و ایشان و دنباله روانشان از  خوانند و روز قیامت (از سوی کسی) یاری نمی می

 ».آتش دوزخ رھائی ندارند)
 گوید: کفار می ی و درباره

َة الُْ�ْفرِ ﴿ �ِمَّ
َ
ْ�َماَ�ُهْم ِمْن َ�ْعِد َ�ْهِدهِْم َوَطَعُنوا ِ� دِينُِ�ْم َ�َقاتِلُوا أ

َ
 �ْن نََ�ُثوا �

ُهْم َ�  ْ�َماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنْتَُهونَ إِ�َّ
َ
 .]١٢[التوبة:  ﴾١٢ �

اند شکستند، و آیین شما را مورد  اند و مؤکد نموده ھایی را که بسته ناو اگر پیم«
طعن و تمسخر قرار دادند (اینان سردستگان کفر و ضاللند و) با سردستگان کفر و 

زشی ندارد. شاید (در پرتو باز بودن ھای ایشان کمترین ار ناضالل بجنگید، چرا که پیم
 ».خدا و شدت عمل شما، پشیمان شوند و) درست بردارند ی درگاه توبه
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را ھا  آن شود و اقتدا میھا  آن خداوند برای کفر و شر، ائمه قرار داده است که به
ھا  آن ائمه نامیده است. به ھمان شیوه ھم برای خیر و ایمان ھم ائمه قرار داده که به

 را امام نامیده است. ھا  آن شود و دا میاقت
شکی نیست که امامت اشرار با وجود آنکه برای آن لفظ (جعل= تعیینی الھی) آمده 

ار (خوبان) ھم یاست، مقام و منصبی تعیین شده از جانب الله تعالی نیست. امامت اخ
 لفظدھد، یکی است. اگر  طور است، زیرا لفظی که از دو نوع امامت خبر می ھمین

ةً ﴿ �ِمَّ
َ
آن را  به معنای این بود که امامت مقام و منصبی است که خداوند ﴾وََجَعلَْناُهْم أ

و امامت یکی لفظ در ھر د اقرار داده است، امامت اشرار ھم ھمین حالت را داشت، زیر
 گوید: است. اینجا می

ًة يَْدُعوَن إَِ� ا�َّارِ ﴿ �ِمَّ
َ
 .]٤١[القصص:  ﴾وََجَعلَْناُهْم أ

به کارھای نیک،  )را پیشوایانی نمودیم که برابر دستور ما (مردمان را  ناا آنم«
 ».کردند راھنمائی و رھبری می

 گوید: و می

ْمرِنَا﴿
َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 .]٢٤[السجدة:  ﴾وََجَعلَْنا ِمنُْهْم أ

برای و از میان ایشان (بنی اسرائیل) پیشوایانی را پدیدار کردیم که به فرمان ما (و «
 ».نمودند قوانین ما، مردمان را) راھنمائی می

 گوید: بنی اسرائیل می ی و این مثل قول خداوند است که درباره

ًة َوَ�َْعلَُهُم الَْوارِ�ِ�َ ﴿ �ِمَّ
َ
رِْض َوَ�َْعلَُهْم أ

َ
ِيَن اْسُتْضعُِفوا ِ� اْ� ْن َ�ُمنَّ َ�َ ا�َّ

َ
 ٥َونُرِ�ُد أ

 
َ
َن لَُهْم ِ� اْ�  ﴾٦رِْض َونُرَِي فِرَْعْوَن َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم َما َ�نُوا َ�َْذُرونَ َوُ�َمّ�ِ

 .]٦-٥[القصص: 

ان و وارثان روی یشوایرا پ  نام و آنین مّنت نھیم بر مستضعفان زمیخواھ ما می«
م و به فرعون و ھامان و ین پابرجا سازیرا در زم  ناومتشکم! و حین قرار دھیزم
 . »م!یم داشتند نشان دھی] ب لی[بنی اسرائھا  آن انشان، آنچه را ازیرکلش

وراثت در این آیه با وجود آنکه لفظ (جعل) برای آن به کار برده شده است، مقام و 
 باشد.  یز ھمین طور میه امامت نکمنصبی نیست 

و از مستضعفان بنی اسرائیل بزرگترین گناھان سرزده است، مانند شریک قرار  
 کردند!  ن برای خداوند، که گوساله و... را پرستش میداد
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از این جا دیگر صحیح است که ھر مؤمنی این دعا را بکند و بگوید: پروردگارا! مرا 
گوید: پروردگارا! مرا ناجح  کند و می طور که دعا می پیشوای پرھیزگاران قرار بده، ھمان

 مانند این.  و سربلند قرار بده، و مرا خاشع و فروتن گردان... و
امامت، مقام و منصبی غیر از نبوت است، نھایت آن   هک نیخالصه قائل شدن به ا

ار دور است. و مبنای یچیزی جز ظن و شبھه نیست، و فاصله آن با قطع و یقین بس
باشند نه بر ظن، بنابراین استدالل بر ظن باطل  اصول عقیده بر قطعیت و یقین می

 است. 

 ظ (جعل) در آیه، تقدیری و تکوینی است یا سببی؟آیا لف :دوم ی مقدمه
قرآنی تقدیری است،  ی ) در این آیهدنیگردان =(جعل   هک نیامامیه با اعتقاد به ا

بلکه خالفت  – سخواھند در راستای باطل نمودن امامت و خالفت ابوبکر صدیق یم
ابوبکر با انتخاب مردم گویند که خالفت  میھا  آن قدم بردارند؛ –اسالمی در طول تاریخ 

از طرف خداوند. بنابراین، (خالفت  یاست، نه با نص یا (جعل) قرارداد  صورت گرفته
 باشد.  یم» نیاز ی هیبر پا ییھا قاعده«) از جنس سقیابوبکرصد

توان به لفظ (جعل) داد،  کمترین اعتباری که از جھت تقدیری یا سببی بودن، می
 ،تقدیری باشد یا سببی  هک نیجود دارد و یقین در ااین است که در آن ظن و گمان و

ھم محتمل این است و ھم محتمل آن،  –از لحاظ اصل لغوی  –وجود ندارد، چون لفظ 
امکان قطعیت به تقدیری بودن آن و نفی سببی بودنش وجود داشته   هک نیبدون ا

ن یبنابر ا باشد، و دلیل ھرگاه احتمال در آن راه یافت استدالل به آن باطل است.
 نیاز ساخت.  را از جنگ بی  ی این لفظ دو پھلو) مؤمنان (با ارائه ألخداوند

–خواندن این کتاب  قبل از ادامه دادن به –خواھم  کتاب می ی اینجا از خواننده
دارد؟ و ما  وجودشمارش کند که در استدالل به این آیه، چند تا احتمال برای امامت 

موضوع   هک نید این بداند که ما بعد از ایگرامی ھم با ی ھنوز در اول راھیم و خواننده
باشد،  ایم!! که ھمان عدم صراحت نص می واحد ساقط کرده ی امامت را با یک ضربه

 ھا) نداریم.  (جدلیات و احتماالت و ظنھا  ی این دیگر نیازی به ھمه
لفظ   هک نیسؤال را بپرسیم که: دلیل قطعی مبنی بر اتوانیم این  نون ما میکا

الی که حسببی، چیست؟ در  و قرآن تقدیری و تکوینی باشد نه شرعی ی (جعل) در آیه
 اصل لفظ احتمال ھر دو معنا را دارد. 
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ھر حرکت و جنبشی در جھان ھستی به قدرت و تقدیر الھی بستگی دارد، اما بعضی 
اسباب بشری ھا  آن وجود آمدنه ستند که در باز این حرکات، تقدیری محض ھ

گونه دخل و تصرفی ندارند. مانند رنگ پوست، تصویر صورت، چرخش زمین و  ھیچ
دخیل ھا  آن ھا، اسباب بشری در طلوع خورشید. اما بعضی از این حرکات و دگرگونی

یرد تا به آید، اما باید ازدواجی صورت گ وجود میه ھستند. مثًال اوالد با تقدیر الھی ب
واقع شود. ھمچنین است زراعت و ھا  آن وجود آمدنه عنوان سببی برای والدت و ب

ر و (جعل) خداوندند، اما از سوی دیگر یبه تقدھا  ی این رزق و رفتن و آمدن. ھمه
ھر چند به سبب و  –اعمال  ی وجود دارند، حتی نماز و روزه و بقیهھا  آن اسبابی برای

اما متوقف بر تقدیر پروردگارند و عکس این ھم درست  –رند گی سعی انسان صورت می
 :÷ابراھیم ،است. و از این نوع است قول پیامبر خدا

َ�ةِ َوِمْن ُذّرِ�َِّ� ﴿  .]٤٠[إبراهیم:  ﴾٤٠َر�ََّنا َوَ�َقبَّْل ُدَ�ءِ  َرّبِ اْجَعلِْ� ُمقِيَم الصَّ

نمازگزار قرار ده. و پروردگارا، دعای ] از فرزندانم را،  سانیکز یپروردگارا، مرا و [ن«
 . »ریمرا بپذ

 بنابراین، لفظ (جعل= قرار دادن) در این آیه مستقل و جدا از اسباب نیست.
 این ھم شبیه قولش است که گفت:

ًة ُمْسلَِمًة لََك ﴿ مَّ
ُ
 .]١٢٨[البقرة:  ﴾َر�ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْ�ِ لََك َوِمْن ُذّرِ�َّتَِنا أ

ز] اّمتی فرمانبردار خود یارا، ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نپروردگ«
 ».] [قرار ده

گوییم: (جعل) سببی است،  سببی است. وقتی می و این ھمان (جعل) شرعی
(یعنی عمل انسان در آن واسطه بوده و دخالت دارد)، مقصود این نیست که از تقدیر 

نداشته نباشد، بلکه مقصود ما این است  یآن دخالتالھی مستقل باشد و تقدیر الھی در 
وجود آوردن ه سببی) در (جعل= قرار دادن) اشتراک دارند برای ب –که ھر دو (تقدیری 

 شود.  آنچه که بر (جعل) بنا می
اما اگر بگوییم: (جعل) تقدیری است، مقصود ما این است که از اسباب بشری 

شود و گاھی صورت  ز واقع مییاین ن یه بدون شک گاھکمستقل و جدا است، 
 رد. یگ ینم
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برای خودش و دودمانش چندین چیز را از  ÷که ابراھیم قابل توجه این ی تهکن
 : هک نیاین سؤاالت لفظ یکی بود و آن ا ی خداوند متعال درخواست نمود و در ھمه

 .]١٢٤[البقرة:  ﴾قَاَل َوِمْن ذُّرِ�َِّ�  قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿

گفت: من تو را پیشوای مردم خواھم کرد. (ابراھیم) گفت: آیا از دودمان من (نیز «
 ».کسانی را پیشوا و پیغمبر خواھی کرد)؟

ًة ُمْسلَِمًة لََك ﴿ مَّ
ُ
 .]١٢٨[البقرة:  ﴾َر�ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْ�ِ لََك َوِمْن ُذّرِ�َّتَِنا أ

ز] اّمتی فرمانبردار خود یارت بگردان و از فرزندانمان [نپروردگارا، ما را فرمانبرد«
 ».] [قرار ده

َ�ةِ َوِمْن ُذّرِ�َِّ� ﴿  .]٤٠[إبراهیم:  ﴾َرّبِ اْجَعلِْ� ُمقِيَم الصَّ
 .»] فرزندانم را، نمازگزار قرار ده از سانیکز یپروردگارا، مرا و [ن«

و اند.  (قرار دادن) مشترکاین سه تا درخواست (امامت، اسالم و نماز) در لفظ جعل 

ھا  آن ه لفظ (جعل) درکن است یانگر ایه بیدر ھر سه آ ﴾َوِمْن ذُّرِ�َِّ� ﴿ رار عبارتکت
از  ÷ھایی است که ابراھیمخواسته ی یکی است، و امامت ھم از جنس بقیه

بدون   هک نیپروردگارش تقاضا نمود و ربطی به عصمت و معصوم بودن احدی ندارد یا ا
 این آیات را بخوان: کنونا .سببیت انسان از طرف خدا تعیین شده باشد واسطه و

ْزَواِجُ�ْم بَنَِ� وََحَفَدةً ﴿
َ
 .]٧٢[النحل:  ﴾وََجَعَل لَُ�ْم ِمْن أ

خداوند برای شما از جنس خودتان ھمسرانی قرار داد و از ھمسرانتان برای شما «
 ».ی به وجود آوردیھا فرزندان و نوه

�َْعاِم ُ�ُيوتًا وََجَعَل لَُ�مْ ﴿
َ
 .]٨٠[النحل:  ﴾ِمْن ُجلُودِ اْ�

 ».ردک] مقّرر  مهیھا سر پناه [مانند قّبه و خ برای شما از پوست دام )خدا(و «
شدند، خداوند برای او  اسباب فراھم نمی ی کرد و بقیه پس اگر انسان ازدواج نمی

 داد.  ھایی قرار نمی فرزندان و نوه
َکْند، دباغی  ید، پوستش را نمیبر یحیوانات را سر نم و ھمین طور است اگر انسان

ت برای او از پوست حیوانا ألکرد، ھرگز خداوند یدوخت و آماده نم ینمآن را  کرد، ینم
 ساخت. خانه (چادر) نمی

َسُ�مْ ﴿
ْ
ا�ِيَل تَقِيُ�ْم بَأ ا�ِيَل تَقِيُ�ُم اْ�َرَّ َوَ�َ  .]٨١[النحل:  ﴾وََجَعَل لَُ�ْم َ�َ
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ھا را به شما آموخته است و بدین وسیله)  از لباس ی ساختن و استفادهو (طرز «
ھایی برایتان تھیه دیده است که شما را از (اذیت) گرما و (آزار) جنگ محفوظ  جامه

 ».دارد نگاه می
 سازد. را میھا  آن ھایی ھستند که رهبافد و ز میآن را  ای است که انسان و آن جامه

ِ�َن َ� َ�َْدُخلُنَّ الَْمْسجِ ﴿ ُ آِمنَِ� ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�ْم َوُمَقّ�ِ َد اْ�ََراَم إِْن َشاَء ا�َّ
 .]٢٧[الفتح:  ﴾٢٧َ�َعلَِم َما لَْم َ�ْعلَُموا فََجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك َ�تًْحا قَرِ�بًا َ�َافُونَ 

بدون شما در امن و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و  ی به خواست خدا ھمه«
دانست که شما  ترس، داخل مسجد الحرام خواھید شد، ولی خداوند چیزھایی را می

ی (برای شما) قرار یکمتی بود) و قبل از آن، فتح نزدکر حین تأخی(و در ادانستید،  نمی
 ».داده است

آن را  بود، فتحی که خداوند اگر آمادگی گروه و جماعت و تجھیز سپاه و لشکر نمی
 شد. حاصل نمیقرار داده بود، 

 .]١٣[المائدة:  ﴾فَبَِما َ�ْقِضِهْم ِميَثاَ�ُهْم لََعنَّاُهْم وََجَعلَْنا قُلُوَ�ُهْم قَاِسَيةً ﴿
را نفرین کردیم (و از رحمت خود محروم   نااما به سبب پیمان شکنی ایشان، آن«

ای که دلیل و اندرز بدان راه  سخت نمودیم (به گونهان را یشھا دل داشتیم) و
 ».یافت) نمی

 .شد یشانھا دل شکنی سبب قساوت و سختی پیمان

ْ�َناٍب وََحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل ﴿
َ
َحِدهَِما َجنَّتَْ�ِ ِمْن أ

َ
َواْ�ِْب لَُهْم َمثًَ� رَُجلَْ�ِ َجَعلَْنا ِ�

 .]٣٢[الکهف:  ﴾٣٢وََجَعلَْنا بَيَْنُهَما َزرًْ� 

مرد (کافر ثروتمندی و فقیر مؤمنی) ای پیغمبر)! برای آنان مثالی بیان کن، دو «(
را که (در روزگاران گذشته اتفاق افتاده است، و) ما به یکی از آن دو (یعنی کافر 

ھا احاطه کرده بودیم،  ھا را با نخلستآن ثروتمند) دو باغ انگور داده بودیم، گرداگرد باغ
 ».ی) زراعتی قرار داده بودیمھا زمین(ھا  و در میان باغ

 شوند. با اسباب فراھم میھا  ی این ھمه

َ َ�َْعْل َ�ُ َ�ْرًَجا﴿  .]٣-٢[الطالق:  ﴾َوَ�ْرزُقُْه ِمْن َحيُْث َ� َ�ْتَِسُب  ٢َوَمْن َ�تَِّق ا�َّ

و ھر کس از خدا بترسد و پرھیزکاری کند، خدا راه نجات (از ھر تنگنائی) را برای «
 ».رساند ند روزی میک سازد. و به او از جائی که تصورش نمی او فراھم می
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 ات از ھر تنگنائی را فراھم سازد.شود که خداوند راه نج بنابراین، تقوا سبب می

 .]٨٥[الشعراء:  ﴾٨٥َواْجَعلِْ� ِمْن َوَرثَةِ َجنَّةِ ا�َّعِيمِ ﴿

 ».آورند کسانی قرار ده که بھشت پر نعمت را فراچنگ می ی و مرا از زمره«
 نسان میسر نیست.و نائل شدن به بھشت جز با عمل ا

بنابراین، ھر جعلی (قرار دادن) در اینجا متوقف بر یک سری از اسباب است. 

دلیل  ﴾إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿ (جعل) در این قول خداوند ھم ھمین طور است.
ھا و گذراندن  امامت بعد از آزمایشگویند:  ز ھمان قول خود امامیه است که میین

 امتحانات حاصل شده است. 
ه اگر این اسباب (آزمایش و ابتالء) کباشد  امام بودن بر این اسباب متوقف می یعنی

شود و این کامال شبیه دعای  یز که ھمان امامت است حاصل نمینباشند، اثر آن ن
 فرماید: که می ألمؤمنان است در قول خداوند

ِي﴿ ْ�ُ�ٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقَِ� َوا�َّ
َ
ةَ أ ْزَواِجَنا َوُذّرِ�َّاتَِنا قُرَّ

َ
َن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهْب َ�َا ِمْن أ

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما

گویند: پروردگارا! ھمسران و فرزندانی به ما عطا فرما (که به  و کسانیند که می«
سرور ما و) باعث روشنی  ی سندیده مایهسبب انجام طاعات و عبادات و دیگر کارھای پ

ای که در صالحات و  چشمانمان گردند، و ما را پیشوای پرھیزگاران گردان (به گونه
 ».حسنات به ما اقتداء و از ما پیروی نمایند)

 این چه ربطی به تعیین و تقدیر الھی دارد؟ 
 امامتی که امامیهکند این است که:  آنچه استدالل ایشان به آیه را کامال باطل می

بوده است،  او اند تقدیری بوده و از زمان وجود امام ھمراه برای ائمه ثابت کردهآن را 
حادث و جدید بوده که قبال وجود  -طبق قول امامیه - ÷در حالی که امامت ابراھیم

 نداشته، یعنی تکوینی و تقدیری نبوده است. 
، که این، امامتی نیست ÷براھیمامامت یا حادث است مثل امامت ا  هک نیخالصه ا

غیر حادث بوده است که در این   هک نیاند و یا ا برای ائمه ثابت کردهآن را  که امامیه
 برای آن وجود ندارد. ÷صورت دلیلی برای استدالل نمودن به امامت ابراھیم
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د این یآیه ممکن است بدان استناد نما ی کننده خالصه، نھایت چیزی که استدالل
گردد و استدالل  ز به ظن و احتمال بر مییه این نکلفظ محتمل دو معناست،  است که

 به آن باطل است.
 
 

 صفت ظلم مستلزم مصونیت از گناه است؟  نفیآیا : مقدمه سوم
از  یبربدون شک ادعای وابستگی نفی ظلم برای مصونیت از گناه استنباط است و 

نه بر  ،مبنای اصول بر نصوص صریح است هک یدر حال باشد، یمنص صریح و آشکار 
 استنتاج و استنباط.

از نص به دور است  اری) بسصفت ظلم مستلزم مصونیت از گناه است نفی(این معنی 
ن یتلق به او ابتدامگر زمانی که  شدیاندیبھر چند خواننده در آن  ،رسد نمی و به ذھن

سختی  ابه چ ، اگرای آن بیابدباشد و در تالش باشد تا مؤیدی از آیات متشابه بر شده
 مواجه شود.ھم 

مرتکب  که قبالً  دیآیمشامل ھر فردی  »الظالمین«ھمانا موضوع این است که لفظ 
و راه اصالح را دنبال   کرده  ه از آن، توبهکشده باشد؛ ھرچند  -شرک یا معصیت –ظلمی 
 باشد.  نموده

ن) یلمه (ظالمکاز مراد «گوید:  می ١»المیزان«محمد حسین طباطبایی در تفسیر 
ز بده، و خدای یه من نیذره رد امامت را بک م درخواستیه ابراھکه مورد بحث (یدر آ

ه کسی است کرسد) مطلق ھر  ن نمییظالمه ن عھد من بیتعالی در پاسخش فرمود: ا
 کوچکار یھم ظلمی بس ظلم و آن یکه کسی کظلمی از او صادر شود، ھر چند آن 

ه در ک نیت، چه ایباشد، و چه معص که آن ظلم شرک نیال چه اب شده باشد، حکمرت
 . »رده و صالح شده باشدکه در ابتداء باشد، و بعد توبه ک نیھمه عمرش باشد، و چه ا

کند، این است بدانی که این ادعایی  می ھمانا اولین چیزی که این قول را باطل
اسمی است برای » ظالم«است، و » الظالم«جمع » الظالمین«بدون دلیل است؛ چون 

کسی که خود را به لباس ظلم پوشانده و بر آن اصرار دارد. اما کسی که توبه کرده و 

                                           
 ٤١٥، ص: ١ زان، جیالم فارسی ی هترجم -١
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از توبه کنندگان  یشود و گرنه ھیچ احد لباس ظلم را درآورده است، ظالم نامیده نمی
 :ایدفرم می ظالم ھستند. و خدای متعالھا  آن شوند، چرا که داخل بھشت نمی

َ� لَْعنَ ﴿
َ
الِِم�َ � ِ َ�َ الظَّ  .]١٨[هود:  ﴾١٨ُة ا�َّ
 ».ھان! نفرین خدا بر ستمگران باد!«
 :را به عذاب وعده داده و فرموده استھا  آن و

ادُِ�َها﴿ َحاَط بِِهْم ُ�َ
َ
الِِمَ� نَاًرا أ ْ�َتْدنَا لِلظَّ

َ
 .]٢٩[الکهف:  ﴾إِنَّا أ

رده کاز ھر سو احاطه  آنان رااش  ه سراپردهکم یردکما برای ستمگران آتشی آماده «
 ». است!

 و امثال آن در قرآن فراوان است.
 ....هیآ این ن) دریلمه (ظالمکاز مراد «پس چگونه صحیح است که گفته شود: 

ھم  ظلم و آن یکه کسی که ظلمی از او صادر شود، ھر چند آن کسی است کمطلق ھر 
باشد، و چه  کظلم شر ه آنک نیب شده باشد، حال چه اکمرت کوچکار یظلمی بس

رده که در ابتداء باشد، و بعد توبه ک نیه در ھمه عمرش باشد، و چه اک نیت، چه ایمعص
 اگر چنین باشد پس ھمه مسلمانان در جھنم ھستند!؟! »و صالح شده باشد

ترین اقوال  اش این باشد، آن قول از فاسدترین و باطل بدون شک قولی که نتیجه
به طور عموم، یا عصمت و امامت  »امامت«و  »عصمت«از  است. پس آنچه که بر آن

 فرد خاصی بنا شده، باطل است.
آن  شناسیم، و عقل ھم چنین چیزی را نه در شریعت اسالم و نه در لغت عربی نمی

قبول ندارد؛ زیرا در شریعت ما توبه کننده از گناه ھمانند کسی است که گناه نکرده را 
 :فرماید یاست، و خداوند بلند مرتبه م

ُ َسّيَِئاتِِهْم َحَسَناٍت ﴿ ُل ا�َّ ولَ�َِك ُ�بَّدِ
ُ
َوَ�َن  إِ�َّ َمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َ�َمً� َصاِ�ًا فَأ

ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما  ]٧٠[الفرقان:  ﴾٧٠ا�َّ

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دھد که خداوند گناھان «
 ھا نیکی ھا و را به خوبی  ناو گناھان گذشته ایش ھا بدی بخشد، و میچنین کسانی را 

 بخشد بلکه را می  ناکند، و خداوند آمرزنده و مھربان است (و نه تنھا که گناھ می تبدیل
 ».نماید) می ھا نیکی را تبدیل بهھا  آن
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اطالق شود تا جایی که درست » الظالمین«اسم ھا  آن پس آیا درست است که بر
ه کسی که ظلمی از او صادر شود، ھر چند آن ک راسی کھر  اً مطلق«د ظالم بنامیم باش
 که آن ظلم شرک نیب شده باشد، حال چه اکمرت کوچکار یھم ظلمی بس ظلم و آن یک

ه در ابتداء باشد، و ک نیه در ھمه عمرش باشد، و چه اک نیت، چه ایباشد، و چه معص
 ؟!»رده و صالح شده باشدکبعد توبه 

فایده است که ھدف از آن خارج کردن ابوبکر  ھمانا چنین اعتقادی تالشی بی
از شرف امامت و سزاوار بودن خالفت است؛ با این ادعا  شصدیق و دیگر خلفاء راشدین

که او قبال مشرک بود، پس از زمره ظالمین است ھر چند توبه کرده باشد؛ زیرا مراد از 
 شود. ھر کسی که مرتکب ظلمی بوده باشد، میدر آیه مطلق است، و شامل » ظالمین«

اسم مشترکی است بین مشرک و کافر که از آیین » ظالم«در این شکی نیست که 
کاری  اسالم خارج شده است. و ھمچنین اسم مشترکی است بین فاسق و مسلمان گناه

 که بر خود ظلم کرده باشد مادام که بر فسق و گناھش پایدار باشد.
شود که عمل صالحی را انجام  سمی است که شامل ھر کسی میا» ظالم«ھمچنین 

داده و نیز عمل بدی را ھم انجام داده و آن دو را به ھم آمیخته است، اما اعمال بد او 
 بر اعمال نیکش غالب شده است. و کسانی که چنین باشند، امامانی نیستند که به

 اقتدا شود مادام که بر آن وضعیت پایدار باشند.ھا  آن
 :فرماید این ھمانند این فرموده خداوند است که می

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا﴿ ْوَر�َْنا الِْكَتاَب ا�َّ
َ
 .]٣٢[فاطر:  ﴾فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ�َْفِسهِ  ُ�مَّ أ

گذشته فرستادیم و) سپس این کتاب ھای  پیشین را برای ملتھای  ما کتاب«(
خود (یعنی امت محمدی عطا کردیم)، برخی از آنان به (قرآن) را به بندگان برگزیده 

 ». کنند می خویشتن ستم
اینان کسانی ھستند که مرتکب اعمال ناشایستی شده، واجبات را ترک کرده و 

 اند. نسبت به رسیدن به درجه رستگاری سھل انگاری کرده

 ».و گروھی از ایشان میانه روند: «﴾َوِمنُْهْم ُمْقتَِصدٌ ﴿
کنند و در حد توان  می ھستند که در حد توان از اعمال بد دوری اینان کسانی
 دھند. می واجبات را انجام

 .﴾َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْ�َْ�َاتِ ﴿
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 » پیشتازند ھا نیکی و دسته ای از ایشان (در پرتو توفیقات الھی) در انجام«
دھند  انجام میاینان کسانی ھستند که به اندازه توان خود واجبات و مستحبات را 

 نمایند. و از اعمال حرام و شبھه و مکروه دوری می
 پس امامت محدود است به دو گروه آخر یعنی غیر از گروه نخست. 

 :فرماید می ÷که درباره ابراھیم ألیا مانند این فرموده خداوند

ِ  َوَ�اَرْ�َنا َعلَيْهِ َوَ�َ إِْسَحاَق ﴿ [الصافات:  ﴾١١٣ٌم ِ�َْفِسهِ ُمبِ�ٌ َوِمْن ذُّرِ�َّتِِهَما ُ�ِْسٌن َوَظال

١١٣[. 

ما به ابراھیم و فرزندش اسحاق خیر و برکت دادیم (در عمر و زندگی، در «
آینده، در مکتب و ایمان). از دودمان این دو افرادی نیکوکار به وجود آمدند و ھای  نسل

 ».ھم افرادی که (به خاطر عدم ایمان) آشکارا به خود ستم کردند
 سوره بقره است. پس عصمت چه ربطی به آن دارد؟! ١٢٤ ی هیھمان مقصود آاین 

الِِم�َ ﴿ نفرموده: ألھمانا خداوند پیمان من به کسی « ﴾١٢٤َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ
ھر چند با تکلف  -ه امکان داشته باشد که حمل شود ک نیتا ا» رسد که ظلمی کند نمی

  هک نیھر چند یک مرتبه ھم باشد؛ به اعتبار ابر کسی که ظلمی از او سرزده  -ھم باشد
 کند. کند؛ ولی فعل مضارع افاده تکرار حدوث می فعل ماضی یک بار افاده حدوث می

الِِم�َ ﴿ اما خداوند فرمود:  :﴾١٢٤َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ
 ». رسد پیمان من به ستمکاران نمی«

شود که بر ظلم  شامل کسی میکند پس تنھا  ثبات و دوام می ی و اسم در لغت افاده
 شخودش پایدار و ثابت باشد و توبه نکند و اصالح نگردد. پس ابوبکر و عمر و عثمان

در حالی که ظالم بودند امت را سرپرستی نکردند، بلکه در حالی که صالح بودند امت را 
. را پیشگامان نخستین و راستان و رستگاران..ھا  آن سرپرستی کردند و خداوند متعال

 نام نھاده است.

 کند گناه قبلی، امامت را نقض نمی
که خداوند به صراحت او را به عنوان خلیفه در  آنچه مؤید این مطلب است، این

 فرماید: زمین قرار داده، آنجا که می

رِْض َخلِيَفةً ﴿
َ
 .]٣٠[البقرة:  ﴾إِّ�ِ َجاِعٌل ِ� اْ�

 ».دھم من در زمین جانشینی قرار می«
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اولین خلیفه و  ÷شود. پس آدم می ÷طور قطع، شامل حضرت آدماین آیه به 
اولین امام است. و خداوند به فرشتگان دستور داد که برایش سجده برند. بنابراین، 

ھستند و تنھا این امامت سبب  ÷پیرو آدم –تر از آنان  و موجودات پایین –فرشتگان 
رس نسبت به امامت و بود، ھمانطور که قوم فا ÷حسادت و دشمنی ابلیس با آدم

 بردند. کدند و رشیق شروع شد، حسادت ورزیر صدکه با ابوبکاست قوم عرب یر
 فرماید: برگزیده است، طوری که میرا  ÷آدم ألخداوند

َ اْصَطَ� آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ِعْمَراَن َ�َ الَْعالَِم�َ ﴿  .]٣٣عمران: [آل﴾٣٣إِنَّ ا�َّ
را بر جھانیان   ناخداوند، آدم و نوح و خاندان ابراھیم و خاندان عمرھمانا «

 ».برگزید
برگزیدن از جمله چیزھایی است که امامیه برای اثبات امامت بدان استدالل 

را  ÷کنند، با این وجود، خداوند متعال در چندین جا از قرآن، ظلم و معصیت آدم می
ای که در  جمله ظالمان ھستند؛ مانند آیهه او و ھمسرش از کا داشته یذکر کرده و ب

 فرماید: او آمده است، آنجا که میسیاق نام بردن خالفت و جانشینی 

نَْت َوَزوُْجَك اْ�َنََّة َوُ�َ ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئُْتَما َوَ� َ�ْقَر�َا ﴿
َ
َوقُلَْنا يَا آَدُم اْسُ�ْن �

ا َجَرةَ َ�تَُكونَا ِمَن الظَّ  .]٣٥[البقرة:  ﴾٣٥لِِم�َ َهِذهِ الشَّ

] آن ھر  ھای وهید. و از [مینینا گزکم: ای آدم، تو و ھمسرت در بھشت سیو فرمود«
اران که از ستمکد ینشو یکن درخت نزدید و به اید به فراوانی بخوریه خواھکجا 

 ».د شدیخواھ
صراحتًا اما آنان از آن درخت ممنوعه خوردند و در نتیجه از ظالمان شدند و ھر دو 

 فرماید: د متعال از زبان آنان میبه ارتکاب ظلم اعتراف نمودند؛ آنجا که خداون

�ُْفَسَنا �ْن لَْم َ�ْغفِْر َ�َا َوتَرَْ�َْنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن اْ�َاِ�ِ�نَ ﴿
َ
 ﴾٢٣قَاَ� َر�ََّنا َظلَْمَنا �

 .]٢٣[األعراف: 

وجه ظلم و گناه خویش گشته آدم و حوا پس از خوردن از آن درخت ممنوعه مت«(
شتن یپروردگارا! ما به خوو از آن پشیمان شده و به درگاه الھی بازگشتند و) گفتند: 

 »م بود!یاران خواھکانینی، از زکم! و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نیردکستم 
 فرماید: در جای دیگری می

 .]١٢١[طه:  ﴾١٢١وََعَ� آَدُم َر�َُّه َ�َغَوى﴿
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 ».رد و گمراه شدکو آدم از پروردگارش نافرمانی «
 فرماید:  باز می

 .]١١٥[طه:  ﴾١١٥َولََقْد َعِهْدنَا إَِ� آَدَم ِمْن َ�بُْل فَنَِ�َ َولَْم َ�ِْد َ�ُ َعزًْما﴿
وه آن درخت نخورد] پس یه از مکم [یردکن به آدم سفارش یش از اینًا پیقی«

 ».میافتین رد و عزمی استوار برای اوکفراموش 
 ÷حضرت آدم  هک نیرغم ا در این آیه، عھد را ذکر کرده است؛ پس علی ألخداوند

رسید؛ زیرا او از آن  ÷قبًال آن ظلم و گناه را مرتکب شده بود، ولی آن عھد به آدم
طور که خداوند  گناه توبه کرد و طلب بخشش نمود و به درگاه خداوند بازگشت؛ ھمان

 فرماید: سبحان می

اُب الرَِّحيمُ  َ�َتلَ�َّ آَدُم ِمْن َرّ�ِهِ َ�َِماٍت َ�َتاَب َعلَيْهِ ﴿  .]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧إِنَُّه ُهَو ا�َّوَّ

آدم از جانب پروردگارش (به طریق الھام) کلمات (دعا) را دریافت کرد (و با گفتن «
پذیر و  اش را قبول کرد، به راستی خداوند بسی توبه دعا کرد) پس خدای مھربان توبه

 ».مھربان است
 ستمکارانی که عھد خداوند به آنان نرسد، نیست.  ی از زمره ÷بنابراین، آدم

، کسی که خداوند متعال به صراحت او را به عنوان خلیفه و ÷ھمچنان است داود
 فرماید:  جانشین در زمین قرار داده، آنجا که می

رِْض فَاْحُ�ْم َ�ْ�َ ا�َّاِس بِاْ�َقِّ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ� ﴿
َ
 .]٢٦[ص:  ﴾اْ�

 امور و منافع ی ای داود، تو را در زمین خلیفه و حاکم کردیم (تا به تدبیر و اداره«
بپردازی) پس با عدالت و مطابق حق (و شریعت خدا که بر تو نازل شده است)، ھا  آن

 ».حکم و قضاوت کن
 ی به خطای مذکور در سوره ÷وری ارتکاب داوداین گفته مستقیمًا پس از یادآ

شود که ھنگام اشتغال داود  آمده است. آیاتی که با داستان دو خصمی شروع می» ص«
 یابد: ند، و با این آیه خاتمه میبه طاعت و عبادت، از دیوار مسجد او باال رفت

َما َ�َتنَّاهُ فَاْستَْغَفَر َر�َُّه وََخرَّ ﴿ َّ�
َ
نَاَب  َوَظنَّ َداُووُد �

َ
�نَّ َ�ُ  َ�َغَفْرنَا َ�ُ َذلَِك  ٢٤َراكًِعا َو�

 .]٢٥-٢٤[ص:  ﴾ِعنَْدنَا لَُزلَْ� وَُحْسنَ 
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جه از پروردگارش آمرزش خواست و یم. در نتیه ما او را آزمودکداود دانست «
م و به یدی] او را آمرز و آن [لغزش* ] افتاد و رو [به سوی خدا] آورد  فروتنانه [به سجده

 ».دارد یکن او در نزد ما قربت و بازگشت نیقی
 فرماید: اش می که خداوند درباره ÷ھمچنین است حضرت سلیمان

نَاَب ﴿
َ
لَْقيَْنا َ�َ ُكرِْسّيِهِ َجَسًدا ُ�مَّ �

َ
قَاَل رَّبِ اْغفِْر ِ� َوَهْب  ٣٤َولََقْد َ�َتنَّا ُسلَيَْماَن َو�

َحٍد ِمْن �َ 
َ
 .]٣٥-٣٤[ص:  ﴾ْعِديِ� ُملًْ� َ� يَنَْبِ� ِ�

را امتحان کردیم و بر سریر او جسدی انداختیم سپس از آن لغزش توبه  سلیمان «
کرد و بازگشت. گفت: خدایا، (خطای صادر شده از من) را ببخشای و ملکی گسترده و 

نداشته باشد (تا بر نبوت من دلیل آن را  فراخ به من عطا فرما که بعد از من ھیچ کس
 ».باشد)

را ذکر کرده تا جایی که نماز عصرش   از آن، داستان اشتغال وی به گروه اسبانقبل 
قضا شد. این امر به صراحت در روایتی که ابن بابویه قمی از جعفر صادق روایت کرده، 

روزی به ھنگام شب، گروه «گوید:  آمده است. در این روایت امام جعفر صادق می
خورشید غروب   هک نیشد تا اھا  آن ه کردن بهاسبان نزد وی آورده شد، او مشغول نگا

گاه به فرشتگان گفت: خورشید را برایم بازگردانید تا نماز را در وقت خودش  کرد، آن
بعد از گناه، بنده  ی دھد توبه . این ماجرا از جمله چیزھایی است که نشان می١»بخوانم

رود و به  بنده با آن باال می ی سازد، بلکه درجه را از فضل و برتری محروم نمی

ا�َِ� َو�ُِحبُّ الُْمَتَطّهِرِ�نَ ﴿ پروردگاری که َ ُ�ِبُّ ا�َّوَّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢إِنَّ ا�َّ
  ».دارد را دوست می  کنندگان و پاک شدگان یقینا خداوند توبه«

ب و بود، توبه و پاک شدنی که بنده با آن به ح شود. و اگر گناه نمی نزدیکتر می
 شد.  رسد، حاصل نمی دوستی پروردگار می

کننده از گناه، برتر  که بعضی مواقع توبه برای ھمگان واضح و روشن است این  آنچه«
و بھتر از کسی است که مرتکب گناه نشده است. و ھر کس معتقد باشد فردی که 

ده و بعد از مرتکب کفر و گناه نشده، برتر از کسی است که بعد از ارتکاب کفر ایمان آور
گمراھی ھدایت یافته و بعد از گناه توبه کرده، او مخالف چیزی است که در دین اسالم 

                                           
 . ١/١٢٩فقیه من ال یحضره الفقیه،  -١
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سابقین اولین از مھاجرین و   که بالضروره معلوم شده است؛ واضح و روشن است این
  دھد که می  خود اجازه  انصار برتر از فرزندانشان ھستند، آیا انسان عاقل ھرگز به

با تفسیری که ھا  ی این ھمه ١»نماید؟.  پدرانشان تشبیه  ن و انصار را بهفرزندان مھاجری
آن بنا اند و اعتقاد به اشتراط عصمت از آیه بر کرده» ظالمین«علماء امامیه از لفظ 

 اند، در تناقض است. نموده
 
 

 اھل تشیع با ظاھر قرآن» عصمت«تضاد 
مخالف ظاھر آیات قرآنی ه عصمت مطلق انبیاء از ھر خطا و گناھی، کد گفت یبا

 یفاتیاست و بیان چنین دیدگاھی جز از طریق ظن و آن ھم به زور و بعد از تحمل تکل
ق آن با آراء و نظرات، ممکن یتأویل نصوص قرآنی جھت تطب یشدید در راستا

آراء بر آن   شود که عنوان محکومی واقع می  در این صورت قرآن به  باشد، که ینم
 راند. حکومت می

عصمت مطلق انبیاء، چیزی است که شیعه ابتدا با عقل و رأی خودشان  ی ضیهق
اند تا اند، و سپس در قرآن جستجو کرده اظھار داشتهآن را  بدون دلیل روشنی از قرآن،

ای  را به گونه قرآن  –ھمانند خلفای متأخر بنی عباس  –برای آن بیابند. پس آنان دلیلی 
خالفت چیزی جز اسم و تاج و امضاھایی که با نام خلیفه  اند که از حکومت و قرار داده
ای شد که حکم حقیقی از آِن وزیر و پادشاه آمد. به گونه گرفت، بر نمی انجام می

شود اما  کاره است، و از اوامر و دستوراتش پیروی می  عجمی شد و خلیفه ظاھرًا ھمه
نان است. دستورات و فیصله ھای دیگران و گوش به فرمان آ سیاست رو در واقع، دنباله

ای در  شد و خلیفه کسی بود که ھیچ امر و نھی دادن امور از غیر خلیفه صادر می
حاکمان  -اختیارش نبود، تنھا چیزی که عمًال در اختیارش بود، امضا بود تا وزیران 

 اکثریت مردم را بدان فریب دھند.  -حقیقی
را از غیر قرآن گرفتند، و  امورشان ھمین کار را شیعیان با قرآن کردند: عقاید و 

در آخر کار، امضاھایی را با اسم و   هک نیای در اختیار قرآن نبود جز ا ھیچ امر و نھی

                                           
. نگا: اصول مذھب الشیعة، دکتر ناصر ٣٠٣-١/٣٠٢منھاج السنة النبویة، شیخ اإلسالم ابن تیمیه،  -١

 . ٢/٧٨٦عبدالله علی قفاری، 
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کردند تا اکثریت مردم را بدان فریب دھند.  رسم قرآن برای عقاید و اموراتشان وضع می
ر حقیقت در اختیار گرفت، اما د رو، قرآن به ظاھر مورد اطاعت و پیروی قرار می از این

 فرماید: حالی که خداوند متعال میھا و آروزھا و تمایالت آنان بود. در  خواسته

ْوِ�َاءَ ﴿
َ
نْزَِل إَِ�ُْ�ْم مِْن َرّ�ُِ�ْم َوَ� تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ أ

ُ
قَلِيً� َما  اتَّبُِعوا َما �

ُرونَ   .]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ

ا و ید! و از اولینکروی یپروردگارتان بر شما نازل شده، په از طرف کزی یاز چ«
 ».د!یشو ر میکمتر متذکد! اما ینکروی نیگر جز او، پیمعبودھای د

، بدان گاه که فرد ÷بنگر که راجع به حضرت موسی ألخداوند ی به این فرموده
 فرماید: معصوم الدمی را کشت، می

يَْطانِ ﴿ قَاَل رَّبِ إِّ�ِ َظلَْمُت َ�ْفِ�  ١٥إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِ�ٌ  قَاَل َهَذا ِمْن َ�َمِل الشَّ
 .]١٦-١٥[القصص:  ﴾١٦إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيمُ  فَاْغفِْر ِ� َ�َغَفَر َ�ُ 

 .اری استکننده آشکطان است. بی گمان او دشمن گمراه یار شکن از یگفت: ا«
د. حّقا یامرز. آن گاه [خداوند] او را آمرزیمرا بردم، کگفت: پروردگارا، من به خود ستم 

 ». ه او آمرزنده مھربان استک
دارند که موسی مرتکب گناه بزرگ (قتل) شده و  آیات قرآنی به صراحت بیان می

بعدًا از آن توبه نموده است، پس چگونه خداوند او را به عنوان رسول و امام برگزید؟ آیا 
 قتل وجود دارد؟ بعد از شرک، گناه بزرگتری از 

 پس عصمت مطلق کجاست؟ 
چگونه کسی که در مدتی از عمرش مرتکب ظلمی شده باشد، از ظالمان محسوب 

 شود ھر چند توبه کرده و خود را اصالح نموده باشد؟! می
برسد، چون از ظالمان  ÷اگر چنین باشد، در آن صورت نباید عھد خدا به موسی

 است. 
پردازند و از  یباشد که به خطا و اشتباھات پیامبران م آیات فراوانی می یقرآن حاو

کمترین مورد   اند. گفتنی است که آنان بحث رانده یبرا ألخداوند ی ا معاقبهیخ و یتوب
را مورد نیست، کسی که خداوند به خاطر آن گناه، او  ÷آن، گناه ذی النون (یونس)

 فرمود: عقاب قرار داد و 
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 .]١٤٢[الصافات:  ﴾١٤٢ُه اْ�ُوُت َوُهَو ُملِيمٌ فَاْ�ََقمَ ﴿
ه مستحّق سرزنش کد، در حالی یمی او را بلعیندند) و ماھی عظکا افی(او را به در«
 ».بود!

مرتکب چیزی شد که به سبب آن مورد سرزنش قرار گرفت. و  ÷یعنی: یونس
 فرماید: یبه سبب آن عمل از ظالمان شد، م ÷یونس  هک نیخداوند تصریح فرموده به ا

ْن َ� إَِ�َ ﴿
َ
لَُماِت أ ْن لَْن َ�ْقِدَر َعلَيْهِ َ�َناَدى ِ� الظُّ

َ
َوَذا ا�ُّوِن إِذْ َذَهَب ُمَغاِضًبا َ�َظنَّ أ

الِِم�َ  نَْت ُسبَْحانََك إِّ�ِ ُكنُْت مَِن الظَّ
َ
 .]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧إِ�َّ �

ان قوم خود) ین (از میه خشمگکاد آور) در آن ھنگام یا (به ] ر ونسیو ذا النون [«
ام نھنگ که در کم گرفت (اّما موقعی یه ما بر او تنگ نخواھکپنداشت  ن مییرفت و چن

ست! یم) صدا زد: (خداوندا!) جز تو معبودی نکفرو رفت،) در آن ظلمتھا (ی مترا
 ».اران بودم!کمنّزھی تو! من از ستم

توبه نمود، خداوند او را بلند مرتبه گردانید و او را پیشوای  ÷اما زمانی که یونس
 ی گردد که گفته بیش از صد ھزار نفر گردانید. بدین صورت، کامًال واضح و روشن می

ھر کس در مدتی از عمرش، گناھی از وی سر زند، ظالم   هک نیامامیه مبنی بر ا
اساس  باشد، باطل و بی شود ھر چند توبه کرده و خود را اصالح نموده محسوب می

 است.
بلکه علماء بزرگ و مفسرین امامیه صدور کفر و شرک را از انبیاء در ابتدای 

اند. از آن جمله این  شان بر اساس ظاھر معنی بعضی از آیات جایز دانسته زندگی
 فرماید: الھی است که خداوند می ی فرموده

مَ ﴿ رِْض َوِ�َُكوَن ِمَن الُْموقِنِ�َ َوَ�َذلَِك نُرِي إِبَْراهِيَم َملَُكوَت السَّ
َ
ا  ٧٥اَواِت َواْ� فَلَمَّ

ى َكْوَكًبا
َ
ِحبُّ اْ�فِلِ�َ  قَاَل َهَذا َرّ�ِ  َجنَّ َعلَيْهِ اللَّيُْل َرأ

ُ
فََل قَاَل َ� أ

َ
ا أ ى  ٧٦فَلَمَّ

َ
ا َرأ فَلَمَّ

فََل قَاَل لَ�ِْن لَمْ  الَْقَمَر بَازًِ� قَاَل َهَذا َرّ�ِ 
َ
ا أ ُ�وَ�نَّ ِمَن الَْقوِْم  فَلَمَّ

َ
َ�ْهِدِ� َرّ�ِ َ�

الِّ�َ  ْ�َ�ُ  ٧٧الضَّ
َ
ْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا َرّ�ِ َهَذا أ ى الشَّ

َ
ا َرأ فَلَْت قَاَل يَا قَوِْم إِّ�ِ  فَلَمَّ

َ
ا أ فَلَمَّ

ا �ُْ�ُِ�ونَ   .]٧٨-٧٥[األنعام:  ﴾٧٨بَرِيٌء مِمَّ

از   هک نیدھیم برای ا درخشان نشان می این چنین به ابراھیم ملک عظیم و تسلط«
را  درخشان  ی اھل یقین باشد. وقتی تیرگی شب تمام روشنی را پوشاند، ستاره ی جمله
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(که زھره یا مشتری است) در آسمان مشاھده کرد، گفت: (بنا به گمان شما) این رب 
دارم. را دوست ن  من است. وقتی ستاره ناپدید شد، گفت: من (پرستش) ناپدیدشدگان

وقتی ماه را دید که طلوع کرده و نورش ھمه جا پخش گشته است، گفت: این است 
پروردگار من. وقتی ماه از دید پنھان شد، ابراھیم گفت: اگر خدایم مرا ثابت قدم نگه 

گمراھان خواھم بود. وقتی خورشید را در حال طلوع دید، گفت: این  ی ندارد، از زمره
ستارگان و ماه بزرگتر است. وقتی آفتاب غروب کرد و ناپدید است پروردگار من، این از 

 ».جویم شد، گفت: ای قوم من، من از شرک شما تبری می
برای معنی این آیه چھار وجه را آورده است: » التبیان«طوسی در تفسیر خود، 

ابراھیم در مدت زمانی بوده که  ی این گفته«وجه اول و دوم این است:  ی خالصه
یدن و تأمل داشته... اما وقتی که خداوند عقلش را کامل گردانید، به فرصت اندیش

ذھنش خطور کرد که اندیشیدن و حرکت براساس فکر و تأمل بر او واجب است، این 
نقل نموده است، زیرا ابراھیم خداشناس به دنیا آن را  گفته را بر زبان آورد که خداوند

به دست آورده که خداوند عقلش را کامل  نیامده و ھمانا معرفت و خداشناسی را زمانی
آنچه در این آیه از ابراھیم نقل شده، قبل از رسیدن به سن بلوغ و کمال «یا ». گردانید

ھای کامل شدن عقل، این افکار به  عقل و لزوم تکلیف او بوده است، البته در نزدیکی
 ». ذھنش خطور کرد

ھا را از روی انکار بر  این گفتهابراھیم «وجه سوم و چھارم این است:  ی و خالصه
را اظھار ھا  آن از روی استدالل و مناظره با قومش«یا ». قوم خود اظھار داشته است

 ». داشته است
ھا را ترجیح نداده و قضیه به صورت معلق مانده  آقای طوسی ھیچ یک از این وجه

 است. 
ھا را از روی  تهاین گف ÷از جمله کسانی که بر این باور بوده که حضرت ابراھیم

اظھار داشته، شریف مرتضی است که  ألتفکر و جستجو جھت رسیدن به پروردگار
خداشناس به دنیا نیامده و ھمانا معرفت و خداشناسی را  ÷ھمانا ابراھیم«گوید:  می

 . ١»زمانی به دست آورد که خداوند عقلش را کامل گردانید

                                           
عصمة األنبیاء من منظور قرآنی، عبدالسالم زین العابدین، ص فی  ؛ مراجعات٤٧تنزیه األنبیاء، ص  -١

١١٨ . 
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 . ١ظری را داردچنین ن» مجمع البیان«ز در تفسیر خود، یطبرسی ن
رده کر کذ ÷ھای ابراھیم اما فیض کاشانی ھر دو احتمال را با ھم برای گفته

 . ٢است: از روی استدالل و رأی و از روی مناظره با قومش
اند و  ردهکار یمفسران گفتگو بس«گوید:  می» نمونه«مکارم شیرازی صاحب تفسیر 

بعضی از آن را  دام ازکه ھر کتر است  ر قابل مالحظهیر دو تفسیان ھمه تفاسیاز م
 . »ز شواھدی بر آن وجود داردیث نیرده و در منابع حدکار یمفسران بزرگ اخت

دارد و مانعی  سپس خود آقای مکارم شیرازی احتمال استدالل و رأی را عرضه می
 .٣تأیید نموده استآن را  بیند بلکه با شاھدی از قرآن و روایت را در آن نمی

اند، روایتی است که عیاشی در  که برای تأیید این احتمال آورده از جمله روایاتی
از محمد بن مسلم از امام محمد باقر یا امام جعفر  ٣٦٤ ی ، صفحه١تفسیر خود، جلد 

ای را دید،  بدان گاه که ستاره ÷راجع به ابراھیم«صادق روایت نموده که گوید: 
اھیم آن کار را به خاطر ، پرسیده شد، گفت: ابر»این است پروردگار من«گفت: 

 . »کفر نرسیده است ی جستجوی خدا انجام داد و به درجه
 ی ، صفحه١یکی دیگر از این روایات، روایتی است که قمی در تفسیر خود، جلد 

 »يبهذا ر«: ÷ابراھیم ی راجع به این گفته ÷گوید: از ابوعبدالله آورده، و می ٢٠٧
اش، شریک برای خدا  ابراھیم در این گفته (این است پروردگار من) سؤال شد که آیا

بر زبان بیاورد، مشرک است، اما آن را  قائل شده است؟ ابوعبدالله گفت: ھر کس امروز
 شرک نیست.  ÷از جانب ابراھیم

مذکور  ی در آیه  هک نیبنابراین، اشتراط عصمت مطلق تکوینی و اعتقاد به ا
و دلیل قابل اعتمادی ندارد و  ذکر شده، غیر از ظن و گمان ھیچ مستند» عصمت«

تواند دلیل معتمدی باشد چنان که خداوند متعال  ظن ھم در مسایل اعتقادی نمی
 فرماید: می

نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا﴿  .﴾إِنَّ الظَّ

                                           
 . ١٢٠ھمان، ص  -١
 . ١٢١ص ھمان،-٢
 .٣١١، ص ٥، تفسیر نمونه ج ١٢٢-١٢١، ص ھمان -٣
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 ». ای از حق ندارد ظن و گمان بھره«
ل نمایند، این آیه ان استدالتوانند بد از جمله آیاتی که طرفداران احتمال مذکور می

 است:

 .]٢٦[العنکبوت:  ﴾٢٦إِنَُّه ُهَو الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ  َوقَاَل إِّ�ِ ُمَهاِجٌر إَِ� َرّ�ِ  فَآَمَن َ�ُ لُوٌط ﴿
ابراھیم بود وقتی دالیل روشن را دید اولین کسی بود که)  ی لوط (که برادرزاده«

کنم و برای جلب رضای  به او ایمان آورد. (ابراھیم خلیل) گفت: من وطنم را ترک می
 ».کنم. ھمانا خداوند مقتدر و با حکمت است خدا از شھرم مھاجرت می

 فرماید: خداوند است که می ی ھمچنین این فرموده

﴿ ِ ِيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَاَل الَْمَ�ُ ا�َّ وا ِمْن قَوِْمهِ َ�ُْخرَِجنََّك يَا ُشَعيُْب َوا�َّ يَن اْسَتْكَ�ُ
ْو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِنا

َ
َولَْو ُكنَّا َ�رِهِ�َ  قَْرَ�تَِنا أ

َ
ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا  ٨٨قَاَل أ �َْنا َ�َ ا�َّ قَِد اْ�َ�َ

ُ ِمنَْها ِ� ِملَّتُِ�ْم َ�ْعَد إِذْ   .]٨٩-٨٨[األعراف:  ﴾َ�َّانَا ا�َّ
ه به کسانی را کن، تو و یقیب! به یّبر از قوم او گفتند: ای شعکاشراف زورمند و مت«

فت: گد! ین ما بازگردییا به آیرد، کم یرون خواھیار خود بیاند، از شھر و د مان آوردهیتو ا
م، ین شما بازگردییم؟! اگر ما به آینباشل ید) اگر چه ماید ما را بازگردانیخواھ ا (مییآ

 ».میا ده، به خدا دروغ بستهیه خدا ما را از آن نجات بخشکبعد از آن
تابع و پیرو آیین قومش  ÷توان از ظاھر آیه فھمید که شعیب با این اعتبار که می

 ، او را از آن آیین نجات داد. ألبوده و سپس خداوند
اند، غیرممکن  پیامبران به طور مطلق معصوم  هک نیبه ھر حال، قطع و یقین به ا

  که است. ولی استنباط عصمت مطلق از آیه، تکلیفی ناھنجار است و ناھنجارتر این
نند که ظلم از وی صادر شده باشد ھر چند ک یکسی اطالق م یرا برا» ظالمین«صفت 

رد و بعدًا توبه کرده و خود را اصالح نموده باشد. به یدر طول عمر یک بار صورت گ
راستی چنین اعتقادی، باطل و لغو است و انسان عاقل باید از آن به دور باشد. بلکه 

 این اعتقاد، گناھی است که باید پیچیده شود و دیگر نقل نشود. 

 حجت و دلیل ی هیفرو ریختن پا
ریزد و  آید، نیز فرو می به دست میھا  آن ای که از با فروریختن این مقدمات، نتیجه

ساختمان از بین رود، ساختمان نیز ویران  ی رود؛ ھمچنان که ھرگاه پایه از بین می
 شود. می
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ھمانا استدالل به این آیه جھت اثبات امامت عام نیاز به اثبات قطعی این مقدمات 
االتش، بر ظن و اثبات امامت در بھترین ح ی ه این ھم محال است، زیرا قضیهکدارد 

احتمال متکی است و مبنای اصول عقاید براساس یقین و قطع است. و ھرگاه اساس و 
کند. بنابراین، استدالل به این آیه برای اثبات  پایه نباشد، ساختمان ھم وجود پیدا نمی

 شود.  امامت، باطل می

 ندارند یه نامیگانه در آ و ائمه دوازده سدام از علیکچ یھ
به زور و از طریق جدل، صحت این مقدمات را بپذیریم، اما در این   هک نیبه فرض ا

توان امامت عام را از آن اثبات نمود، و به طور قطع این امامت به ھیچ  صورت تنھا می
یک از دوازده امام اختصاص و ارتباط ندارد. پس استدالل به این آیه برای اثبات امامت 

ش نیست، نکات زیر این امر را بیشتر نمایان یا دیگر ائمه، ادعایی بی سشخص علی
 سازد:  می

ھا  آن به یا اند و نه اشاره ھمانا این امامان در این آیه نه به صراحت ذکر شده -١
بحث رانده نه  ÷شده است. چون این آیه راجع به امامت حضرت ابراھیم

محض ی ییا دیگر ائمه. پس ادعای آنان در این آیه، دروغ و افترا سامامت علی
اصول  ی هیرسد که اساس و پا گاه به یقینی نمی است و جز شبھاتی که ھیچ

 است، ھیچ سند و دلیل معتبری ندارد. 
تصریح فرموده، در حالی که نیاز  ÷خداوند متعال در قرآن بر خالفت حضرت داود

 سامت اسالمی به آوردن نص صریح قرآنی در خصوص امامت و خالفت حضرت علی
باشد. پس معقول  ، میألو خالفت آدم و داود ÷بیشتر از نیازشان به امامت ابراھیم

نیست که خداوند بر یک امر تکمیلی و فرعی، نص صریح بیاورد اما راجع به یک امر 
 اساسی و اصولی نص صریح را نیاورد. 

ھای  شریعت یامور مھم و مشترک میان تمام ی ھمه ألباید دانست که خداوند
مانند توحید، نبوت، معاد، نماز، زکات، روزه، تحریم قتل و زنا و  –شریعت اسالم قبلی و 
در ھا  آن ر فرموده است. سپس جھت تأکیدکھا ذ را به صراحت در آن شریعت –دزدی 

را ذکر نموده است. پس ھا  آن شریعت اسالم دوباره با نصوص واضح قرآنی به صراحت
جزو اسالم  یھای قبل که امامت در شریعتاگر به زور و از طریق جدل فرض کنیم 
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بوده، پس چرا خداوند متعال با نصوص صریح قرآنی در خصوص امامت عام و امامت 
 تأکید ننموده است؟! آن را  و دیگر ائمه، در شریعت ما ذکر سخاص علی

با استدالل به این آیه، به متشابه بر  سرو قائل شدن به امامت حضرت علی نیاز ا
 ه به محکم. و خود این امر، دلیلی است بر بطالن آن. گردد، ن می

بر این اساس که شرک یا گناه از علی  –از این آیه  سھمانا استنباط امامت علی -٢
توان بدان قطع و یقین حاصل نمود، بلکه این ادعای  نمی –سر نزده است 

یه بسیار بزرگی است که به دلیلی قطعی خارج از این آیه نیاز دارد؛ چون این آ
بر امامت و عصمت علی، صرف نظر از دیگر ائمه، تصریح ننموده است، لذا این 
آیه برای اثبات امامت علی و دیگران به حجت دیگری خارج از خود آیه نیاز 

 شود.  دارد؛ در نتیجه استدالل بدان ساقط می
، ادعایی است که به نص صریح سھمانا قائل شدن به عصمت حضرت علی -٣

، و در اینجا ھم نص صریح قرآنی برای اثبات این مطلب وجود قرآنی نیاز دارد
م) ینک ندارد. (بعدًا در مبحث عصمت به طور مفصل این قضیه را بررسی می

مبنای این امر، ظن و گمان است و ظن و گمان ھم در مسایل اصولی کمترین 
 ارزش ندارد. 

ب شرک کتش مرتاز ھمان ابتدای حیا ستوان در این ادعا (که علی بلکه حتی می
 نشده)، طعن وارد نمود مثًال بگوییم: دلیل قطعی برای این ادعا چیست؟ 

اسالم آورد در حالی که خردسال بود. اما این گفته کافی  سشاید گفته شود: علی
نیست، چون ممکن است قبل از اسالم آوردن مرتکب شرک شده باشد و بعید نیست 

ھا را به او تلقین نموده  او را به کعبه آورده باشد و پرستش بت –که مشرک بود  –پدرش 
ه، و کعبه به ھنگام گویند که حضرت علی در کعبه متولد شد باشد. بلکه بعضی می

ھا به دنیا آمده  میان بت سھا بود. پس در این صورت، علی پر از بت سوالدت علی
اند.  ه چندین نفر از قریش مانند حکیم بن حزام در کعبه متولد شدهکد گفت یاست. با

ھای وضع  ه در آن زمان وقتی زن حامله در نزدیکیکد یآ ین برمیات چنیاز ظاھر روا
را به  ان یآوردند و خدا شقت زیادی را داشته او را به داخل کعبه میحمل، درد و م

 طلبیدند تا امر والدتش آسان گردد.  فریاد می
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وجود ندارد، چون مذمت و  یه در این قضیه نه مذمت و نه ستایشکاست  یگفتن
گیرد و کودک در خیر و شر ھیچ گونه قصد و  ستایش به یک فعل اختیاری تعلق می

 ارد. اختیاری ند
مستلزم آن است » علی اسالم آورد در حالی که سن او فالن سال بود«خود عبارت 

 که او قبل از آن سن مسلمان نبوده است. 
م نیست، چون  ستنھا علی  هک نیو ادعای ا برای ھیچ بتی سجده نبرده، مسلَّ

تر است،  ه این به فضیلت نزدیککھم برای ھیچ بتی سجده نبرده است.  سابوبکر
به اختیار خود از روی تفکر و تدبر این عمل را ترک نموده است. و ترک  سابوبکر چون

نیست که تاھنوز در محک آزمایش قرار  کودکنمودن ایشان ھمانند ترک نمودن یک 
کند  نگرفته که آیا در زمان بزرگسالی به اختیار و از روی تفکر و تدبر این عمل را رھا می

 یا نه. 
نی که موسوم به احناف (موحدین) بودند و برای ھیچ بتی کسا ی تاریخ، مجموعه

اند، برای ما نقل نموده است؛ از قبیل ابوبکر صدیق، ابوذر غفاری، زید بن  سجده نبرده
تر و بیشتر  ه شکی نیست فضیلت این افراد، کاملکد گفت ینفیل و ورقه بن نوفل. با

 است. 
تکب شرک نشده، امری است ظنی؛ قبل از اسالم مر سعلی  هک نیدر نتیجه، اثبات ا

و ثبوت این امر برای کسی که در زمان اسالم به دنیا آمده و به خالفت رسیده است 
 مانند عبدالله بن زبیر، قطعی است. 

 در پایان...
ھا و معانی را داشته  ای که احتمال این صورت گوییم: آیا معقول است آیه در پایان می

آن باشد، در اصلی از اصول دین که داشتن ایمان بستگی  ی و اختالفات زیادی درباره
 آید، حجتی بر بندگان خدا باشد؟!  به قبول آن دارد، و از انکار آن، کفر الزم می

، »عصمت«، »امامت«د که تازه اسالم آورده و ھنوز موضوع یاین آیه را به کسی بدھ
داند، سپس ببین  ی میو... را نشنیده، ولی زبان عربی را به خوب شعلی، حسن، حسین

که آیا امکان دارد او امامت شخصی ھمچون علی یا امامت دوازده امام معصومی از آن 
 را واجب گردانیده است؟  ایمان به امامتشان  ألبفھمد که خداوند

 ز بخواند! یاین امر محال است اگر چه ھزار بار این آیه را ن
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 ثًال این آیه را به او نشان بده:ولی م

﴿ ِ ولَ�َِك ُهُم َوا�َّ
ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ يَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ

ا  .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
و کسانی که ایمان آوردند و ھجرت نمودند و به خاطر راه خدا جھاد کردند، و «

حقیقتًا ھا  آن یاری نمودند، آنان راپناه و مسکن دادند و ان را که مھاجرکسانی 
 ».اند، بخشودگی گناھان و روزی کریمانه (در بھشت) برای آنان فراھم است مؤمن

 یایمان ی گوید: این آیه درباره ار آشکار و بدیھی به تو مییدر این صورت او بس
ی که ایمان ھا دستتصریح نموده است:برای دو دسته آن را  گوید و حقیقی سخن می

را   را پناه دادند و آنان  ی که مھاجرانھا دستآورده و ھجرت نمودند و جھاد کردند، و
سرانجام مغفرت و گذشت شامل حال   یاری نمودند (یعنی مھاجرین و انصار). که

 .است  شده   دادهھا  آن  عنوان پاداش به  نیز به  و معیشتی ارزنده  شده آنان 
 د:ین آیه را به او بدھیه اک ا اینیو 

﴿ ُ ُحوا ِ� الَْمَجالِِس فَافَْسُحوا َ�ْفَسِح ا�َّ ِيَن آَمُنوا إِذَا �ِيَل لَُ�ْم َ�َفسَّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

 .]١١[المجادلة:  ﴾لَُ�مْ 

باز  ید، جاینکباز  یه به شما گفته شد: در مجالس جاک یمؤمنان! ھنگام یا«
 ».ش دھدیار شما گشاکد تا خدا در ینک

ه ارشاد و راھنمایی برای جای باز کردن در مجالس را از آن کآیا امکان دارد 
 ؟ یا این آیه را به او نشان بده:نفھمد

ْو ُردُّوَها﴿
َ
ْحَسَن ِمنَْها أ

َ
ٍء  �َذا ُحّيِيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأ ْ�َ ِ

َ َ�َن َ�َ ُ�ّ إِنَّ ا�َّ
 .]٨٦لنساء: [ا ﴾٨٦َحِسيًبا

ردن و دعا نمودن و احترام گذاردن) کدادند (اعم از سالم  یھرگاه شما را درود «
گمان ید. بیپاسخ گوئآن را  م) ھمانند آن،کا (دست یباتر و بھتر از آن یبه گونه ز

 ).را دارد) یزیاست (و حساب ھر چ یزیخداوند حسابرس ھر چ
 فھمد؟  آیا به طور واضح و آشکار، جواب دادن سالم و آداب سالم را از آن نمی

آید؟  ق نصوص واضح و آشکار مییآیا جای باز کردن در مجالس و سالم کردن از طر
 سھستند، اما امامت علی -بلکه فروع فرعی -دو حکم فرعی ھا  آن در حالی که

 تر از نبوت است:شأن امامت باال  هک یآید در حال گونه نمی این
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ْم لَُ�ْم كَِتاٌب �ِيهِ تَْدرُُسونَ  ٣٦َما لَُ�ْم َكيَْف َ�ُْكُمونَ ﴿
َ
إِنَّ لَُ�ْم �ِيهِ لََما  ٣٧أ

ونَ  ُ  .]٣٨-٣٦[القلم:  ﴾٣٨َ�َ�َّ

تابی [آسمانی از نزد خدا] کا شما را یآ .د؟!ینک شما را چه شده؟ چگونه داوری می«
د ینکد و انتخاب یجھان ھر چه را شما بخواھه در آن ک .دیخوان ه در آن میکاست 

 ».برای شما خواھد بود؟!
 سبر امامت علی –کنند  و دیگر آیاتی که امامیه بدان استدالل می –اگر این آیه 

 نمود.  اولین کسی بود که بدان استدالل می سکرد بدون شک علی داللت می
ھا، کامًال در این  کتاب ی در ھمه سی وارده از علیھا روایت ه آثار وکاست  یگفتن

دارد که امامیه این عقیده را به دور از  ن آشکارا اعالم مییه اکباره سکوت نموده 
تابع و آن را  اند تا آیاتی از آورده ییاند، سپس به قرآن رو نصوص قرآنی استنباط نموده

 د.یکنند، داللت نما گویند و حکم می پیرو و محکوم قرار دھند که بر آنچه می

 دوم ی آیه 
َ�ةَ َوُهْم ﴿ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ

 .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َراكُِعونَ 

ه نماز بر پای که ولّی شما، خداوند و رسولش و مؤمنانی ھستند کست ین نیجز ا«
 ».وسته نمازگزارندیشان پیو ا ،دازندپر ات میکدارند و ز می

باشد، زیرا حاوی  ی امامت باطل می ی فوق برای مسأله آیه د گفت که استدالل بهیبا
باشد که آن ھم برخورداری از محکم بودن و قطع و یقین، یا  شرط دلیل اصولی نمی

 وضوح و صراحت در داللت بر مقصود است.
متشابه است و در خصوص  –طیبھترین شراپس این آیه برای اثبات امامت، ـ در 

رو استدالل بدان،  نیو دیگر ائمه، نص نیست. از ا سامامت عام یا امامت خاص علی
در مسایل ھا  این از یکچ یجھت اثبات امامت، ظن و احتمال و استنباط است، و ھ

باشند و اعتقاد به آن، پیروی از متشابه است و با نص  یاصولی درست و جایز نم
 فرماید: ایم، آنجا که می خداوند از آن نھی شده ی ودهفرم

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنْهُ ﴿ ا ا�َّ مَّ
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾فَأ

 ».کنند انحراف و کجی باشد از متشابه آیات پیروی می یشانھا دل کسانی که در«
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و بلکه ھمانند الوھیت الله  ج ت محمدھمانند نبو سگویند: امامت علی امامیه می
را  ج انکار نماید، ھمانند کسی است که معرفت خداوند و پیامبرآن را  است، ھر کس

 انکار نموده باشد. 
 :ی امامت ھمانند صراحت آیه ی ھمانا قضیه

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  .]٢٩[الفتح:  ﴾ُ�َمَّ

نیاز به نص صریح ، ج در نص بر نبوت محمد» خداست ی فرستاده ج محمد«
ه برای اثبات امامت چنین نص کد گفت یقرآنی دارد و گرنه ادعایشان باطل است. با

ِيَن آَمُنوا﴿ ی صریح قرآنی وجود ندارد و آیه ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ تواند  نمی ﴾إِ�َّ
 . نص صریحی برای اثبات امامت باشد؛ از این رو استدالل بدان باطل است

است، ولی به » امامت«کافی بر استدالل به این آیه برای اثبات  یاین رد و پاسخ
 گوییم:  می یاضاف یبیشتر و توضیحات ی خاطر فایده

 سیاق این آیه
شان، نھی از مواالت و  ای از آیات آمده که موضوع اساسی این آیه در ضمن مجموعه

 باشد.  دوستی با کافران و امر به مواالت و دوستی با مؤمنان، می
این آیات با نھی از به دوست گرفتن یھود و نصارا شروع شده، و پس از آن مواالت و 

یان با نھی از مواالت و دوستی با دوستی را با گروه مؤمنان منحصر کرده، سپس در پا
 نصارا و کافران خاتمه یافته است:یھود و 

ْوِ�َاءَ ﴿
َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا اْ�َُهوَد َوا�ََّصاَرى أ َها ا�َّ ُّ�

َ
ْوِ�َاُء َ�ْعٍض  يَا �

َ
َوَمْن  َ�ْعُضُهْم أ

َُّهْم ِمنُْ�ْم فَإِنَُّه ِمنُْهمْ  َ َ� َ�هْ  َ�َتَول الِِم�َ إِنَّ ا�َّ ِيَن ِ� قُلُو�ِهِْم  ٥١ِدي الَْقوَْم الظَّ َ�َ�َى ا�َّ
ْن تُِصيبََنا َدا�َِرةٌ 

َ
ْمٍر  َمَرٌض �َُسارُِعوَن �ِيِهْم َ�ُقولُوَن َ�َْ� أ

َ
ْو أ

َ
ِ�َ بِالَْفتِْح أ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ َ�َعَ� ا�َّ

�ُْفِسهِْم 
َ
وا ِ� � ُّ�َ

َ
ِ َ�يُْصبُِحوا َ�َ َما أ َهُؤَ�ءِ  ٥٢نَادِمِ�َ ِمْن ِعنِْده

َ
ِيَن آَمُنوا أ َو�َُقوُل ا�َّ

ْ�َمانِِهمْ 
َ
ِ َجْهَد � قَْسُموا بِا�َّ

َ
ِيَن أ ُهْم لََمَعُ�مْ  ا�َّ ْصَبُحوا َخاِ�ِ�نَ  إِ�َّ

َ
ْ�َمالُُهْم فَأ

َ
 ٥٣َحبَِطْت أ

 
ْ
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َو�ُِحبُّونَُه يَا � ِ� ا�َّ

 ِ ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ�� �ٍ َ�َ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤمِنَِ� أ

َ
 �ٍ أ

ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َذلَِك فَْضُل ا�َّ ِيَن إِ�َّمَ  ٥٤َوا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ ا َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ
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َ�ةَ وَُهْم َراكُِعونَ  َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ َ َورَُسوَ�ُ  ٥٥آَمُنوا ا�َّ َوَمْن َ�َتَولَّ ا�َّ
ِ ُهُم الَْغاِ�ُونَ  ِيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحزَْب ا�َّ ِيَن آمَ  ٥٦َوا�َّ َها ا�َّ ُّ�

َ
َُذوا يَا � ِيَن ا�َّ ُنوا َ� َ�تَِّخُذوا ا�َّ

ْوِ�َاءَ 
َ
اَر أ وتُوا الِْكَتاَب ِمْن َ�بْلُِ�ْم َوالُْكفَّ

ُ
ِيَن أ َ إِْن  دِيَنُ�ْم ُهُزًوا َولَعًِبا ِمَن ا�َّ َوا�َُّقوا ا�َّ

 .]٥٧-٥١[المائدة:  ﴾٥٧ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ 
آنان دوستدار یکدیگرند (و در  ای مؤمنان، یھود و نصارا را به دوستی نگیرید.«

مواالت و ھا  آن مقابل مؤمنان یکی ھستند، چون در کفر و گمراھی متحدند) ھر کس با
به راه ایمان ھدایت ان را ھاست، ھمانا خداوند ستمکار آن ی دوستی کند، خود از جمله

کند. آنان که شک و نفاقی در نھاد دارند، در دوستی و نشست و برخاست با آنان  نمی
دھند و (برای مواالت و نشست و برخاست خود عذر و بھانه  شتاب به خرج می

ترسیم. نزدیک است خدا  گویند: از حوادث و شر و تقلبات ایام می تراشند و) می می
گاه منافقان  نابود کند، آن آنان راو یا به فرمانی از جانب خود،  پیروزی را تحقق بخشد

از دوستی و مواالت با یھودیان و نصاری و دشمنان خدا، پشیمان و نادم گردند. 
اسرارشان پاره شده است تعجب  ی مؤمنان (از حال منافقان که رازشان برمال و پرده

ھایی ھستند که سخت قسم  مآنگویند: (ای جماعت یھود)! آیا اینان ھ کرده و) می
رسانند؟! (به سبب نفاقشان)  خوردند با شما ھستند و به شما یاری و کمک می می

اعمالشان باطل و تباه شد، در نتیجه (در دنیا و آخرت) زیانمند شدند. ای مؤمنان، ھر 
ھا)  یک از شما که از دین خود برگردد و به دینی دیگر برود، خداوند (به جای آن

ھم خدا را دوست دارند. آنان ھا  آن را دوست دارد وھا  آن آورد که ی مؤمن میافراد
گیر و  نسبت به مؤمنان با مھر و محبت و فروتن ھستند و نسبت به کافران، سخت

 ی کنند و در این مورد به سرزنش و طعنه گردن فرازند. به خاطر راه خدا جھاد می
به این اوصاف پسندیده) فضل و توفیقی دھند. (متصف شدن  کنان مباالتی نمی سرزنش

دھد و میدان فضل و احسان خدا فراخ  است از جانب خدا به ھر کس که بخواھد، می
دار شما نیستند)  دارد. (یھود و نصارا دوستآن را  داند چه کسی استحقاق است، و می

که نماز را باشند، کسانی  بلکه اولیاء و دوستداران شما ھمانا خدا و پیامبر و مؤمنان می
اند. ھر کس خدا و  کنند و در پیشگاه خدا سر به زیر و فروتن اقامه و زکات را اداء می

آید که بر  دوست و ولی خود قرار دھد جزو حزب الله به شمار میان را پیامبر و مؤمن
دشمنان غالب و پیروزند. ای ایمان آورندگان، دشمنان دین خود را که دین شما را 
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اند به دوستی نگیرید از جمله یھود و نصارا و دیگر  ستھزا قرار دادهمورد تمسخر و ا
دوست خود قرار ندھید. اگر واقعًا مؤمن ھستید، در دوستی و مواالت کفار و ان را کافر

 ».گناھکاران از خدا بترسید
ھا، مورد نھی قرار گرفته و ممنوع  دارد: یکی از آن این آیه دو نوع مواالت را بیان می

دیگری بدان امر شده و واجب است. معنی لغوی در ھر دو نوع مواالت یکی  است، و
 د.ینیاست: یعنی با کافران دوست نشوید و مؤمنان را به عنوان دوست برگز

در جایی که از آن نھی شده، ھمان معنی است در فعل  »والوا«معنی در فعل 
ران ھستند، مواالت و که بدان امر شده است، اما از آنجا که گروه اول کاف »والوا«

اند؛ لذا به  ، گروه دوم مؤمنان هک نیمورد نھی قرار گرفته، و با توجه به اھا  آن دوستی با
امر شده است. پس امر و نھی به خاطر مغایرت معنی نیست، ھا  آن مواالت و دوستی با

بلکه تنھا به خاطر مغایرت طرف است، و گرنه ھر دو نوع مواالت یکی ھستند: اگر 
رف مقابل کفار و دشمنان باشند، از آن نھی شده، و اما اگر از مؤمنان باشند، بدان ط

 امر شده است. 
 –داشت  پیمانی و دوستی می تری از ھمیاری و ھم اگر والیت معنی دیگر و خاص

یافت؛  تنھا به یھود و نصارا اختصاص نمینھی  –داشت  مثًال معنی امامت یا خالفت می
ر مؤمنان نفی یبه جز علی و یازده امام دیگر از سا –به اعتقاد امامیه بنا  –زیرا امامت 

آن وقت تعبیر تنھا در یک و  ،رسید مؤمنان نیز می ی شده است، پس نفی آن به ھمه
کالم، واضح و روشن باشد و ھیچ   هک نیکرد تا ا است، انحصار پیدا می سشخص که علی

 اشتباه و ابھامی در آن نباشد. 
 گفت:  بود، قطعًا خداوند می به عبارت دیگر، اگر ولی به معنای امام می

 :»ال تتخذوا اليهود والنصار وال تتخذوا املؤمنني سو عيل أولياء«
 ».را به عنوان امام نگیرید دام از یھود، نصارا و مؤمنان کچ یجز علی ھ«

را به عنوان  مؤمنان  جز علی: «»ال تتخذوا املؤمنني سو عيل أولياء«فرمود:  یا می
کرد، چون آنان به طریق اولی درست نیست  و یھود و نصارا را ذکر نمی». امام نگیرید

 که به عنوان امام قرار داده شوند. 
ھمانا سیاق آیات، زعم و گمان و ادعای امامیه را به طور قطع تکذیب و رد «

 :ی کنند؛ زیرا آیه می
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ُ َورَ ﴿ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ در ضمن آیات قبلی و بعدی وارد شده که راجع به  ﴾...ُسوُ�ُ إِ�َّ
حکم به آنچه خداوند نازل کرده و رھا کردن  ی بزرگی که عبارت است از قضیه ی قضیه

 ییابد که امت مؤمن گوید. و این ھم تنھا زمانی تحقق میحکم جاھلیت، سخن می
ھم ھا  آن دوستی و مواالت برقرار نکنند، با ی تشکیل گردد که با دشمنان خدا رابطه

 را علیه برادرانشان یاری نکنند. پیمان نشوند و آنان 
را یاری  و مؤمنان  ج گردد مگر زمانی که خدا، پیامبر این امت ھم تشکیل نمی

نماز، دادن  ی کنند، بلکه با اقامه یرسانند؛ مؤمنانی که تنھا به اقرار زبانی کفایت نم
، تسلیم در برابر خدا و فرمانبرداری از او، به شریعت خدا پایبند باشند. زکات، خضوع

را  از تمامی جھات تحقق پیدا کرد، آن وقت خداوند متعال آنان ھا  ی این ھرگاه ھمه
رساند، زیرا آنان بندگان مؤمن و حزب مخلص خدایند.  علیه دشمنانشان یاری می

  هک نییابد تا ا یارویی با دشمنان ادامه میسپس آیات قرآنی در تعیین راه درگیری و رو
 .١»کفر و نفاق جدا شود ی ایمانی به وجود آید که از جبھه ی یک جبھه

دن به ھدف و موضوعی یتحقق بخش یھمانا انسان عاقل سخنانش را در راستا
دارد، یعنی سخنش در حول و حوش محقق ساختن آن ھدف و موضوع  یگانه عرضه می

یا معنایی که ھیچ ارتباطی با آن ندارد، وارد کالمش شود، این امر است و اگر موضوع 
گویند، وجود دارد و انسان عاقل از آن به  ربط سخن می تنھا در نزد دیوانگانی که بی

 دور است. 
تواند متوجه شود که  بخواند، می قرآن  یای که آیات قبلی را از رو ھر خواننده

و مقصودی ندارد که آن آیات به خاطر آن آمده ھیچ ارتباطی با ھدف » امامت«موضوع 
 ی تفسیر کنیم مگر زمانی که اثبات نماییم که مسأله» امامت«توان این آیه را به  و نمی

آن را  توان امامت را از آن آیه جدا کرد و امامت ھیچ ارتباطی با سیاق آیات ندارد، و می
داد. پر واضح است که این از جای خودش در آیه بیرون آورد و در جای دیگری قرار 

 کار باطل است. 
آیات است که در این صورت، والیت به  ی پس یا این آیه در معنایش متناسب با بقیه

محل آیه در اینجا نیست و ھیچ   هک نیپیمانی و دوستی است، و یا ا معنای یاری و ھم

                                           
 . ١٠٥تفسیر آیات من القرآن الکریم، دکتر محسن عبدالحمید ص فی  نظرات -١
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ن آیه به ارتباطی با محلش ندارد که این ھم باطل و بلکه کفر است. ولی تفسیر ای
 بدون آن محل امکان پذیر نیست! حال اختیار با خودت است. » امامت«

 سبب نزول
 سازد، سبب نزول آیه است:  آنچه بیشتر معنای دوستی را از این آیه روشن می

ابن جریر طبری و بیھقی و ھمچنین ابن اسحاق در سیرت خود از ولید بن عباده 
جنگیدند،  ج که بنوقینقاع با رسول اللهبن صامت روایت کرده که گوید: ھنگامی 

ف آنان قرار گرفت، و یپیمانی خود با آنان چنگ فرا زد و در رد ھم  عبدالله بن ابی به
رفت.  ج عوف بن خزرج بود نزد رسول الله ی عباده بن صامت که یکی از افراد قبیله

ھم پیمان بود،  ز ھمچون عبدالله بن ابی، با یھودیان بنی قینقاعیاو ن  گفتنی است که
اما او از ھم پیمانی و دوستی با آنان به خدا و رسول خدا برائت جست و گفت: ای 

جویم و از ھم  به خدا و رسول خدا برائت میھا  آن رسول خدا! من از ھم پیمانی با
گیرم، و از  را به دوستی می و مؤمنان  ج نم و خدا و پیامبریگز پیمانی با آنان دوری می

 جویم.  و دوستی با کافران برائت میھم پیمانی 

ِيَن آَمُنوا َ� ﴿ او و عبدالله بن ابی نازل شد: ی گاه این آیه درباره آن َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْوِ�َاءَ 
َ
ْوِ�َاُء َ�ْعٍض  َ�تَِّخُذوا اْ�َُهوَد َوا�ََّصاَرى أ

َ
تا آنجا که  ]٥١[المائدة:  ﴾َ�ْعُضُهْم أ

ِ ُهُم الَْغاِ�ُونَ  َوَمْن َ�َتَولَّ ﴿ فرماید: می ِيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحزَْب ا�َّ َ َورَُسوَ�ُ َوا�َّ  ﴾٥٦ا�َّ
 .]٥٦[المائدة: 

را به دوستی  کسی نازل شد که خدا و پیامبر و مؤمنان  ی پس آیات مذکور درباره
بود. پس این  سه آن فرد عباده بن صامتکگرفت و از ھم پیمانی با کفار تبری جست، 

 را به دوستی گیریم و ما را نھی و مؤمنان  ج دھد که خدا و پیامبر می ما دستورآیه به 
را به دوستی گیریم ھمچنان که عبدالله بن ابی ابن   یھود و امثال آنان  هک نیکند از ا می

 سلول این کار را کرد و یھود و دشمنان خدا را به دوستی گرفت. 
مورد » امامت«خالفت ندارد، زیرا  بدون شک والیت در اینجا ربطی به امامت یا

یھود را به عنوان ائمه یا خلفاء قرار نداده بود،  ساختالف نبود، چون عباده بن صامت
پیمانی و یاری ھمان والیتی بود که  پیمان و یاور آنان بود، پس این ھم ه تنھا ھمکبل

که عبدالله غیر مؤمنان به دوستی گرفته شود؛ ھمان طور   هک نیخداوند نھی کرد از ا
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بن ابی بن سلول این کار را کرد و به جای آنکه مؤمنان را به دوستی گیرد، یھود را به 
 کرد.  را یاری می گرفت؛ یعنی با آنان ھم پیمان بود و آنان  دوستی می

 فرماید: الھی است که می ی و این ھمانند فرموده

ِ َواْ�َوِْم ﴿ َ َورَُسوَ�ُ َولَْو َ�نُوا َ� َ�ُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِا�َّ اْ�ِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ ا�َّ
ْو َعِشَ�َ�ُهمْ 

َ
ْو إِْخَواَ�ُهْم أ

َ
�َْناَءُهْم أ

َ
ْو �

َ
 .]٢٢[المجادلة:  ﴾آبَاَءُهْم أ

و روز آخرت  ج ای شنونده!) امکان ندارد افرادی را بیابی که به خدا و پیامبر«(
تصدیق کنند، در ھمان حال دوستدار افرادی باشند که با را ھا  آن ایمان داشته باشند و

تابند. ھر چند که دشمنان خدا  سر بر میھا  آن خدا و پیامبر دشمن ھستند و از فرمان
 ».و پیامبر، پدران یا فرزندان یا برادران و یا عشیرت و اقوامشان باشند

ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا آبَاَءُ�ْم ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
ْوِ�َاَء إِِن اْسَتَحبُّوا الُْ�ْفَر يَا �

َ
�ْخَوانَُ�ْم أ

يَمانِ  الُِمونَ  َ�َ اْ�ِ ولَ�َِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم مِنُْ�ْم فَأ  .]٢٣[التوبة:  ﴾٢٣َوَمْن َ�َتَول

اید، پدران و برادران کافر خود را یار و یاور قرار ندھید.  ای کسانی که ایمان آورده«
اختیار کردند و بر آن آن را  ی و ترجیح دادند و به جای ایماناگر کفر را برایمان برتر

ھا را سرپرست و یار و یاور خود قرار ندھید). ھر یک از شما با آنان  اصرار داشتند (آن
 ».ستمگران است ی دوستی برقرار کرد، او ھم از زمره ی رابطه

پیشوای خود قرار را به عنوان امام و  انگر آن نیست که پدران و برادرانتان یاین ب
 ندھید.

ْوِ�َاءَ ﴿
َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ْم أ َها ا�َّ ُّ�

َ
 .]١[الممتحنة:  ﴾يَا �

باشند، دوستان خود قرار  را که دشمنان من و شما می  ناای گروه مؤمنان، کافر«
 ».ندھید

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم ﴿
َ
 .]٧١[التوبة:  ﴾أ

 ».مردان و زنان مؤمن دوستدار یکدیگرند«
ه در کیکدیگرند،  ی انگر این معنا نیست که مردان و زنان مؤمن امام و خلیفهیو ب

شود، به ویژه آنکه زنان مؤمن برای امامت  حد و اندازه زیاد می اینصورت تعداد خلفاء بی
 و سرپرستی شایستگی ندارند. 
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�َّ َ�َافُوا َوَ� َ�ْ ﴿
َ
ُل َعلَيِْهُم الَْمَ��َِكُة � ُ ُ�مَّ اْسَتَقاُموا تَتََ�َّ ِيَن قَالُوا َر�َُّنا ا�َّ َزنُوا إِنَّ ا�َّ

وا بِاْ�َنَّةِ الَِّ� ُكنُْتْم تُوَعُدونَ  ُ�ِْ�
َ
�َْيا َوِ� اْ�ِخَرةِ  ٣٠َو� ْوِ�َاؤُُ�ْم ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ

َ
 ﴾َ�ُْن أ

 .]٣١-٣٠[فصلت: 

ن یه گفتند: پروردگارمان خداست، آن گاه استوار ماندند. فرشتگان [با اکسانی ک«
ه وعده داده کد و به بھشتی ین نباشید و اندوھگیه نترسکند یآ ] بر آنان فرو می امیپ

 ». میز] در آخرت دوستانتان ھستیا و [نیما در زندگی دن* د ید خوش باشیشد می

ْوِ�َاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِ�َ َ� َ�تَِّخِذ ﴿
َ
َوَمْن َ�ْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن  الُْمْؤِمُنوَن الَْ�فِرِ�َن أ

ءٍ  ْ�َ �ِ ِ  .]٢٨[آل عمران:  ﴾ا�َّ

ن یس اکرند و ھر ی] گ شیرا به جای مؤمنان دوستان [خو  ناافرکد یمؤمنان نبا«
 ».ستی] ن ای خدا [بھره]  ز از [دوستییچ چیند [او را] در ھکار] را ک[

ُ ﴿ خداوند متعال است: ی و این دقیقًا ھمان معنی این فرموده َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ
ِيَن آَمُنوا  .]٥٥[المائدة:  ﴾َورَُسوُ�ُ َوا�َّ

ْوِ�َاءَ ﴿ نخست: ی آیه
َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا اْ�َُهوَد َوا�ََّصاَرى أ َها ا�َّ ُّ�

َ
 ]٥١[المائدة:  ﴾يَا �

کافران (یھود و نصارا) به دوستی گرفته شوند و دوستداران خدا   هک نیکند از ا نھی می

ُ َورَُسوُ�ُ ﴿ :دوم ی (مؤمنان) رھا شوند و به دوستی گرفته نشوند. و آیه إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ
ِيَن آَمُنوا ه معنای ھر ککند که مؤمنان به دوستی گرفته شوند نه کافران،  امر می ﴾َوا�َّ

در اینجا اشخاص » مؤمنین«دو کامًال یکی است و ھیچ فرقی با ھم ندارند. و منظور از 
 باشد.  یائمه یا خلفا نم» اولیاء«معین با اسامی خاصی نیست و منظور از 

» امامت«ند متعال به باشد، درست بود که خداو» امامکم«، »ولیکم«اگر منظور از 

ِيَن آَمنُوا﴿ گوید: موصوف شود، چون آیه می ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ پس در این  ﴾إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ
 صورت آیا صحیح است گفته شود: امام، الله است، یا الله امام است؟! 

 قرآن ی آیه ھا ده در »ولی«لفظ 
قرآن آمده که ھیچ ارتباطی با امامت یا خالفت ندارند؛ از  ی هیآ ھا ده در» ولی«لفظ 

 :÷خداوند متعال راجع به زکریا ی جمله فرموده

نَْك َوِ�ًّا﴿  .]٥[مریم:  ﴾٥َ�َهْب ِ� ِمْن َ�ُ
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 ». ش وارثی به من ببخشیپس از نزد خو«
 و مانند این آیه:

ْو َضعِ ﴿
َ
ِي َعلَيْهِ اْ�َقُّ َسفِيًها أ ْن يُِملَّ ُهَو فَلُْيْملِْل فَإِْن َ�َن ا�َّ

َ
ْو َ� �َْسَتِطيُع أ

َ
يًفا أ

 .]٢٨٢[البقرة:  ﴾َوِ�ُُّه بِالَْعْدلِ 

ند، کا خود نتواند امال یا ناتوان باشد یم خرد که وام بر عھده اوست، کسی کاگر «
 ».ندکسرپرست او عادالنه امال  ولی و دیبا

 ھمچنین مانند این آیه:

 .]٣٣[اإلسراء:  ﴾َمْظلُوًما َ�َقْد َجَعلَْنا لَِوِ�ِّهِ ُسلَْطانًا فََ� �ُْ�ِْف ِ� الَْقتْلِ َوَمْن قُتَِل ﴿

م اما یش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیشته شده، برای ولکه مظلوم کس کو آن «
 ».ندکدر قتل اسراف ن

 ÷راجع به اشراف زادگان قوم صالح ألخداوند ی یکی دیگر از این آیات، فرموده
 فرماید: را به قتل برسانند، می ÷باشد که قصد داشتند شبانه حضرت صالح یم

ْهلِهِ ﴿
َ
ْهلَُه ُ�مَّ َ�َُقولَنَّ لَِوِ�ِّهِ َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أ

َ
 .]٤٩[النمل:  ﴾َ�ُبَّيِتَنَُّه َوأ

زادگان قوم صالح قسم یاد کردند) که شبانه صالح و  زادگان و اشراف آن نجیب«(
گوییم: ما در قتلگاه آنان نبودیم  رسانیم آن گاه به ولی او می اش را به قتل می خانواده

 ».شناسیم) اش را نمی (و قاتل صالح و خانواده
پیامبر  ÷نیست، چون صالح» امامه«، »ولیه«و در اینجا به طور قطع منظور از 

به ھا  آن در» ولی« ی بوده؛ پس او از تمامی جھات امام بوده است. دیگر آیاتی که کلمه
 جانشینی نیامده است، عبارتند از:کار رفته و در ھیچ کدام به معنی امامت یا 

ِ نَِصً�ا﴿ - ِ َوِ�ًّا َوَ�َ� بِا�َّ  .]٤٥[النساء:  ﴾٤٥َوَ�َ� بِا�َّ

اور شما یه خدا کافی است کولیِّ شما باشد و  دوست و ه خداکافی است کو «
 ».باشد

 .]١٧[الکهف:  ﴾١٧ْل فَلَْن َ�َِد َ�ُ َوِ�ًّا ُمرِْشًداَوَمْن يُْضلِ ﴿ -

و خدا ھر کس را (به سبب عمل بدش) گمراه کند، دوست راھنمایی برای او «
 ».یابی (که او را ھدایت کند) نمی
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انًا ُمبِيًنا﴿ - ِ َ�َقْد َخِ�َ ُخْ�َ يَْطاَن َوِ�ًّا ِمْن ُدوِن ا�َّ  ﴾١١٩َوَمْن َ�تَِّخِذ الشَّ
 .]١١٩[النساء:
 ». ار دچار شده استکانی آشیرد، به زیدوست گان را طیجای خدا ش ه بهکس کھر «

ّلِ ﴿ -  .]١١١[اإلسراء:  ﴾َولَْم يَُ�ْن َ�ُ َ�ِ�ٌك ِ� الُْملِْك َولَْم يَُ�ْن َ�ُ َوِ�ٌّ ِمَن ا�ُّ
ومت دارد، و نه بخاطر ضعف و ذّلت، (حامی و) سرپرستی کی در حیکو نه شر«

 .برای اوست!

ِيَن آَمُنوا﴿ ُ َوِ�ُّ ا�َّ  .]٢٥٧[البقرة:  ﴾ا�َّ

 ». ار ساز مؤمنان استکخداوند «
قرار داده » امامکم«را در این آیه جدای از دیگر آیات، » ولیکم«پس چه چیزی 

 است؟! 

 گانه محاالت ده

ُ ﴿ ی در آیه» ولیکم»  هک نیھمانا اعتقاد به ا ِيَن آَمنُوا إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ  ،﴾َورَُسوُ�ُ َوا�َّ
باشد و تحقق پیدا  یاست، صحیح نم »تان = امام معصومإمامكم املعصوم«به معنای 

کند مگر بعد از جایز دانستن چندین مانع دشوار و بلکه محال؛ چیزی که استدالل  نمی
استدالل به آیات متشابه چه رسد به آیات  ی مذکور را حتی خارج از دایره ی به آیه

 دھد. محکم قرار می
 بعضی از این موانع عبارتند از: 

براساس  –فقط یک معنی دارد که آن ھم » ولیکم«لفظ   هک نیاثبات قطعی ا -١
منظور از آن، معنای لغوی   هک نیباشد و اثبات ا می» امامکم« –تعریف امامیه 

ھمان  -باشد و سایر معانی  یھا) نم امثال آن(یار و یاور، دوست، ھم پیمان و 
 برش خارمغیالن است. -طور که گفته شده

 ی هیکه این امر استدالل به آ توان گفت، این حداقل چیزی که برای رد این ادعا می
فوق الذکر، میان دو معنی مشترک است:  ی در آیه» ولی«متشابه است، چون لفظ 

 –ی لغوی. و استدالل به آیات متشابه در اصول یکی، معنای اصطالحی و دیگری، معنا
 قابل قبول و صحیح نیست.  –دین است  ی که اساس و پایه

دو شرط دارد که حتمًا باید آن دو شرط » امامت«مذکور به  ی ھمانا تفسیر آیه
 به امامت معنی کرد. این دو شرط عبارتند از: آن را  تحقق پیدا کند تا بتوان
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؛ چون عدول از یک »ولیکم«باشد نه » امامکم«در نص آیه، لفظ باید   هک نیا –اول 
ه این ھم در مسایل اصولی، مردود کشود  لفظ به شبیه آن منجر به اشکال و اشتباه می

 است. 
ای بیاید که تفسیر آن به غیر معنای اصطالحی  به گونه» امامکم«باید لفظ  –دوم 

شود و دالیلی که چنین باشد،  ه میامامیه، ممکن نباشد و گرنه امر بر انسان مشتب
شود. بنابراین، استدالل به این آیه جھت اثبات امامت، باطل  اساسًا بدان عمل نمی

 است؛ چون ھیچ اساسی ندارد. 
توان بر  نمی»: الذین آمنوا«جمع در عبارت  ی اثبات قطعی این نکته که صیغه -٢

 جمع مؤمنان.  ظاھرش حمل کرد و ھمانا مقصود از آن، فرد معینی است نه
توان گفت، این است که این امر خالف اصل و  کمترین چیزی که در رد آن می

باشد و مخالفت با اصل و ظاھر کالم بدون قرینه، باطل و مردود  خالف ظاھر لفظ می
است و جز گمان و احتمال، دلیل دیگری برای این ادعا نیست، و این ھم در اصول 

 قابل قبول نیست. 
ه این ھم ممکن کاست و الغیر،  سفرد مقصود در آیه، علی  هک نیااثبات قطعی  -٣

توان گفت، این است که نامی از  نیست. حداقل چیزی که برای رد آن می
در آیه جھت اثبات امامت  سدر آیه به میان نیامده است و ذکر علی سعلی

وی، الزم و شرط اعتقاد به امامت وی است؛ در غیر این صورت، اشکال و 
 شود.  آید، که در اصول پذیرفته نمی ه به وجود میاشتبا

 ی را ذکر کرده و سپس از ھمه ج ھمانا خداوند متعال به صراحت خود و پیامبرش
داشت، باید صراحتًا او را  مؤمنان بحث رانده است. پس اگر فرد معینی را در نظر می

شود، و در  می میدر تعیین آن فرد، دچار اشتباه و سردرگکرد، و گرنه انسان  ذکر می
آن صورت، نص آیه بر آن فرد، آشکار و روشن نیست و این ھم مخالف کالم پروردگار 

 عالمیان است. 
 اثبات داللت آیه بر یازده امام دیگر.  -٤

ثابت نمودن امامت عام چیزی است و اختصاص دادن آن به افراد معینی، چیزی 
 امامیه  ذکر است که  مذکور نیاز دارد. الزم به ی دیگر، که به دلیل دیگری غیر از آیه

 ی ی متعددی ھستند و بر امامان معینی اتفاق نظر ندارند. امامان فرقهھا فرقه
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 ی کسائیه است و این امامان غیر از امامان فرقه ی اسماعیلیه غیر از امامان فرقه
 باشند.  یفطحیه یا واقفیه یا نصیریه یا دوازده امامی... م

ه این ککنند  برای اثبات مذھبشان به خود این آیه استدالل می ھا فرقه این ی ھمه
باشد،  ھم باطل است، چون یک دلیل ھم برای یک چیز و ھم برای نقیض آن چیز نمی

ھمگی به   هک نیرا با وجود ا ھا فرقه این ی دوازده امامی، ھمه ی شیعه  هک نیبا علم به ا
 کنند. کفیر میاعتقاد دارند، ت سامامت حضرت علی

واو حالیه است، نه واو ، ﴾٥٥وَُهْم َراكُِعونَ ﴿ در عبارت» واو«حرف   هک نیاثبات ا -٥
ه این ھم به خاطر احتمال ھر دو امر، ظن و گمان است. پس قضیه کعطف، 

ھر گاه احتمال متوجه دلیل شود، استدالل «متکی بر ظن و احتمال است، و 
 ». گردد به آن دلیل باطل و ساقط می

منظور از رکوع در این آیه، ھمان ھیأت و کیفیت مخصوص در نماز   هک نیاثبات ا -٦
 است و منظور از آن خشوع و خضوع نیست، که این ھم ظن و احتمال است. 

نیاز و مالک حد نصابی بود که شرط  ، ثروتمند، بیسحضرت علی  هک نیاثبات ا -٧

َ�ةَ َوُ�ْؤتُو﴿ مشمول عبارت  هک نیباشد تا ا وجوب زکات می در آیه باشد،  ﴾َن الزَّ
 ساند بر این که حضرت علی ه این ھم محال است، زیرا روایات ھمگی متفقک

 فقیر بوده است.  –به ویژه ھنگام نزول آیه 
ھمانا تصریح به یک شخص و تعیین او با صفتی که در او نیست، دروغ است و 

تعیین و  -قطع و نھانو بلکه عملی من –را به صفتی پنھان  یانسان عاقل ھرگز شخص
 در شأن خداوند سبحان نیست. ھا  این از یکچ یند، و ھک یف نمیتوص

ه فقیر و نیازمند بوده زکات را ادا ننمود، و دادن ک نیبا توجه به ا سحضرت علی
زکات در حال نماز امری مخفی و عملی منقطع و خارج از نماز است، پس چگونه 

 نماید؟  امر عظیمی را که یکی از اصول دین است، بر آن مترتب می ألخداوند
در حالت رکوع انگشتری را به عنوان صدقه داده است.  سعلی  هک نیاثبات ا -٨

ای ندارد؛ به خاطر دو دلیل مھم و  ھیچ فایده –حتی اگر ھم ثابت شود  –این امر 
 اساسی: 

ستدالل به روایت برای اثبات اصول این امر استدالل به روایت است نه آیه، و ا –اول 
 صحیح نیست. 
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نھایت امر این است که صدقه دادن انگشتری در حال رکوع، سبب نزول آیه  –دوم 
است، و در اصول فقه مقرر شده که معیار و اعتبار، عموم بودن لفظ است نه خاص 

قرآن کردیم، احکام  ای را به سبب نزولش منحصر می بودن سبب، و گرنه اگر ھر آیه
 شد.  تعطیل می

 سعباده بن صامت ی و ھمان طور که گذشت، در روایات آمده که این آیه درباره
نازل شد. اما این آیه تنھا اختصاص به وی ندارد بلکه چه بسا دیگری بدان کار از او 

چون تحقق یافتن آن وصف در او،  –آید  تر باشد، ـ ھمچنان که بعدًا می تر و شایسته اولی
 او نازل شده است.  ی ز تحقق آن در کسی است که آیه دربارهبیشتر ا

 فرماید: الھی است که می ی این ھمانند فرموده

ُ رَُءوٌف بِالْعَِبادِ ﴿ ِ َوا�َّ  ﴾٢٠٧َوِمَن ا�َّاِس َمْن �َْ�ِي َ�ْفَسُه ابْتَِغاَء َمرَْضاِت ا�َّ
 .]٢٠٧[البقرة:
د را (که عزیزترین چیزی است شود که جان خو و در میان مردم کسی یافت می«

فروشد (و رضایت الله را باالتر از دنیا و مافیھا  که دارد) در برابر خوشنودی خدا می
دارد) و خداوندگار نسبت به  شمارد و ھمه چیز خود را در راه کسب آن تقدیم می می

 ».بندگان بس مھربان است
نازل شده، کسی که به خاطر به دست آوردن  سصھیب رومی ی این آیه درباره

رضایت پروردگار، جان و مال خود را فدا نمود و از ھمه چیزش در گذشت، ولی کسانی 
که به خاطر به دست آوردن رضایت و خشنودی خدا جان خود را فروختند، زیاد بودند؛ 

عثمان و تر بودند مانند ابوبکر، عمر،  افضل سو بعضی از این افراد از صھیب رومی
 ی . پس این آیه تنھا بر فضیلت داللت دارد و بس. و این آیه به طور قطع دربارهشعلی

 باشد.  ینازل شده است، اما حکم آن فقط مخصوص صھیب نم سفضیلت صھیب
است  سفضیلت علی ی درباره –اگر درست باشد  –پس ماجرای صدقه دادن انگشتر 

وضعیت چگونه باید باشد؟ چون روایتی که و بس. اما اگر درست نباشد و ثابت نشود، 
راجع به این موضوع بدان استدالل شده، به خاطر منقطع بودن سندش در بعضی 
طرق، و مجھول بودن راویانش در بعضی طرق دیگر، و متھم بودن راویانش به دروغ یا 

 متصف بودنشان به ضعف در بعضی طرق دیگر، صحیح نیست. 
 ی به مطرح کردن ندارد، از جمله این دالیل: این موضوع به چند دلیل نیاز



 ٣٠٧ ای که به امامت تعلق دارد فصل سوم: تحلیل متون دینی

ھمانا وجود روایت صحیح یا ضعیف در این موضوع ھیچ ارزشی ندارد، زیرا اصول   )١
پس نیازی به کار بردن تمام توان در شوند،  روایات اثبات نمی ی دین به وسیله

باره مطمئن شود، به  خواھد در این غیر جای خودش نیست، و ھر کس می
. دالیل ساختگی و جعلی بودن ١روایت در جای خود مراجعه کند تحقیق این

به  سگاه زکات بر علی این روایت روشن است؛ اولین دلیلش این است که ھیچ
 خاطر فقیر بودنش واجب نبود.

  تر از آن در خود منابع امامیه. تعارض این روایت با روایات مشابه خود یا قوی  )٢
تعارض آن با روایتی که کلینی  ایت مشابه خود:مثال برای تعارض این روایت با رو

روایتش کرده که سبب نزول این آیه، صدقه دادن پیراھنی است که قیمت آن ھزار 
 باشد و پیراھن غیر انگشتری است.  دینار می

ِيَن ﴿ خداوند: ی این فرموده ی درباره ÷کلینی با سند خود از ابوعبدالله ا�َّ
َ�ةَ  َ�ةَ َوُهْم َراكُِعونَ يُقِيُموَن الصَّ روایت کرده که وی گوید: امیر  ﴾٥٥َوُ�ْؤتُوَن الزَّ

در حال خواندن نماز ظھر بود و پس از خواندن دو رکعت، در ھنگام  ÷المؤمنین علی
ای که قیمت آن ھزار دینار بود بر تن داشت، گدایی آمد و گفت: سالم بر تو  رکوع، جامه

تری! بر این مسکین صدقه  منان از خودشان اولیای دوست خدا! و ای کسی که به مؤ
بر دارد. آن را  گاه علی آن جامه را به طرف آن مسکین انداخت و اشاره کرد که ده. آن

 .٢این آیه را نازل فرمود ألسپس خداوند
این روایت با آنچه کلینی بیان  تر از خود: مثال برای تعارض این روایت با روایت قوی

و امام واجب نیست، تناقض دارد؛ کلینی با سند خود از  ج امبرداشته که زکات بر پی
روایت کرده که ابوبصیر گوید: به ابوعبدالله گفتم: آیا  ÷ابوبصیر و او ھم از ابوعبدالله

زکات بر امام واجب نیست؟ ابوعبدالله گفت: ای ابومحمد! راجع به امر محالی در حق 
 آخرت از آن امام است، ھر جا که بخواھددانی که دنیا و  امام سؤال نمودی. مگر نمی

دھد، و این امر از جانب خدا برای امام جایز  دھد و به ھر که بخواھد می قرار میآن را 

                                           
و  ١٢٤، ص ١، اثر ابو مریم اعظمی، ج »احلجج الدافعات لنقض كتاب املراجعات«توان به کتاب  می -١

 ما بعد آن مراجعه شود.
 . ١/٢٨٨أصول الکافی، کلینی،  -٢
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برد در حالی که خداوند حقی را بر  است. ای ابومحمد! ھمانا امام شبی را به سر نمی
 .١بخواھدآن را  گردنش داشته باشد و

و  ج گوید: به ھمین خاطر در مال پیامبر آورده و میکلینی بر این روایت تعلیق 
 امام، زکات واجب نیست.

 دھد؟!  در حال رکوع زکات می سپس وقتی که بر امام زکات نیست، پس چگونه علی
ای  طش این است که ظنی الثبوت است، و عقیدهیخالصه، این روایت در بھترین شرا

اش  شود. و خداوند با این فرموده میکه اصلی از اصول دین است، با آن روایت ثابت ن
 فرماید: نکوھش کرده، آنجا که می پیروی از ظن را در مسایل عقیدتی مذمت و

نَّ  َوَما لَُهْم بِهِ مِْن ِعلْ�ٍ ﴿ نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
 .]٢٨[النجم: 

کنند، و ظن و  و جز از ظن و گمان پیروی نمی علمی ندارند.چ یو آنان به آن ھ«
نیاز از حق  رساند، و انسان را) بی گمان ھم (در بخش اعتقادات، به کسی سودی نمی

 ».گرداند نمی
 شود.  روایات ثابت نمی ی اصول عقاید به وسیله  هک نیجدای از ا

وع زکات مالش را داده گانه در حال رک ھر امامی از امامان دوازده  هک نیاثبات ا -٩
است، و این چیزی است که با عقل و شرع منافات دارد. این به چه معناست 
که کسی مدح و ستایش شود و مورد تکریم و احترام قرار گیرد تا جایی که به 
عنوان امام قرار داده شود، زیرا در حال رکوع زکات مالش را داده است. آیا در 

 ال نماز را انجام دھد؟ تواند غیر اعم نماز انسان می

 آیا گدایی در مساجد، به ھم زدن نظم نمازگزاران نیست؟ 
اگر صدقه دادن به گدایان در حال نماز، مستحب باشد، خود گدایی ھم مستحب 
است، و چنین سخنی، سفاھت و نادانی است؛ پس سخن صدقه دادن به گدایان در 

و آن ھم در اثنای  – ج ا مسجد النبیحال نماز، سفاھت و نادانی است. گذشته از آن، آی
استراحتگاه گدایان است؟ آیا نماز آن وقت بر آن گدا واجب نبود؟! دراین شکی  –نماز 

 تواند خوانده، پس آن گدا چگونه می در اول صف نمازگزاران نماز می سنیست که علی

                                           
 . ١/٤٠٩ھمان،  -١
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رار نگرفته برسد؟ آیا گدایی در مساجد مورد نھی ق سصف را به ھم بزند تا به علی ھا ده
آن گدا کافر بوده، در این صورت   هک نیاست؟ پس چگونه در حال نماز درست است؟ یا ا

 آیا دادن زکات به کافران جایز است؟ 
غیر واجبی است؛ در جواب  ی اگر گفته شود: منظور از زکات در اینجا، صدقه

مان؟ امکان شود یا از روی ظن و گ گوییم: آیا این سخن از روی قطع و یقین گفته می
به ویژه  –ندارد که از روی قطع و یقین گفته شود، چون زکات ھرگاه ھمراه نماز بیاید 

به ادای آن تعبیر شده ـ در ھمه جای قرآن، منظور ھمان زکات » ایتاء«آنکه با لفظ 
فرض است، و غیر از آن معنی دیگری ندارد؛ ھمچنان که نماز در اینجا، نماز فرض 

گر از روی ظن و گمان گفته شود، باید گفت که ظن و گمان در است و ال غیر. و ا
 ای از قطع و یقین ندارد. ای ندارد و بھره اصول دین، ھیچ ارزش و فایده

بینی یا در  را در داخل حرم مسجد می به ھر یک از مساجد زمان ما برو، آیا گدایان 
ه بدان نیاز دارد برسد، خواھد به آن مقدار مالی ک خارج آن؟ گذشته از آن، فرد گدا می

طلبد؟ آیا  پس چگونه گدا از فرد فقیری که فقرش آشکار و معلوم است، چیزی را می
را  س، چیزی را بطلبد؟ پس چرا علیدار معقول نیست که از فرد ثروتمند و دارایی

ای ندارد.  که مال و دارایی ساختیار کرده است؟ آیا به خاطر مالش است؟ خوب، علی
علمش است؟ خوب، در اینجا قضیه مربوط به مال است نه به علم. و اگر یا به خاطر 

 در قید حیات است.  ج مربوط به علم باشد خود رسول الله
است برای دیگر شروط، و باید  یھمانا ھر یک از این موانع و محاالت، شرط -١٠

 ی نیاز از دیگری نیست. یعنی ھمه شان تحقق پیدا کنند، و ھیچ کدام بی ھمه
است برای بقیه؛ پس ھرگاه  یاند، و ھر کدام شرطاین شروط به ھمدیگر مرتبط

شود، زیرا چیزی که  شروط باطل می ی تحقق پیدا نکند، بقیهھا  آن یکی از
معدوم باشند، مشروط ھا  مشروط بر چند تا شرط باشد، ھرگاه یکی از آن شرط

 شود.  ھم معدوم و باطل می
 ھا باید به صورت کامًال یقینی و قطعی ثابت شوند و گرنه این شرط ی و ھمه

نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا﴿  .]٣٦[یونس:  ﴾إِنَّ الظَّ

 ». گرداند نیاز از حق نمی را بی  ظن و گمان انسان«
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شود، چون این  ای ندارد و بدان عمل نمی و ظن و گمان در اینجا ھیچ ارزش و فایده
امامت) مربوط به یکی از اصول دین است، و اصول دین ھم بر قطع و  ی ضیهقضیه (ق

 شوند نه بر تخمین و گمان.  یقین بنا می
 ھستند: ھا  این موانع مذکور ی خالصه

، یعنی »امامکم«در آیه به معنای » ولیکم« ی ابتدا باید اثبات کرد که کلمه -١
معنای اصطالحی است نه معنای لفظی؛ و اثبات این امر ھم از روی قطع و 

از روی قطع آن را  توان یقین باشد نه از روی ظن و گمان. معلوم است که نمی
 و یقین اثبات کرد!!! 

آن فرد معینی ، مقصود از »الذين آمنوا«جمع در آیه  ی باید اثبات کرد که صیغه -٢
مؤمنان، و این اثبات از روی قطع و یقین باشد نه از روی ظن  ی ھست نه ھمه

 توان بدان دست یافت!!! و گمان؛ این ھم محال است و نمی
است نه  سعالوه بر دو مورد مذکور، باید اثبات کرد که این فرد معین، علی -٣

ر ممکن است، و دیگران، و اثبات این امر ھم قطعی باشد نه ظنی. این ھم غی
 توان بدان دست یافت!!  نمی

عالوه بر سه مورد فوق، باید از روی قطع و یقین نه از روی گمان اثبات کرد که  -٤
ه این ھم ک) داللت دارد. سمذکور بر عین یازده امام دیگر (غیر از علی ی آیه

 محال و غیر ممکن است!!! 
  هک نیھم اثبات قطعی اعالوه بر موارد فوق، باید شرط پنجمی ھم باشد و آن  -٥

حالیه است نه واو عطف. این امر ھم  »واو«، »و هم راكعون«در عبارت » واو«
 شود!!!  حاصل نمی

به عالوه باید از روی قطع و یقین نه از روی ظن و گمان اثبات کرد که منظور  -٦
از رکوع در اینجا، ھمان کیفیت و ھیأت خاص در نماز است که یکی از ارکان 

اشد و منظور از آن، خشوع و خضوع نیست. که این ھم محال و غیر ب نماز می
 ممکن است!!

به ھنگام نزول این آیه  سعالوه بر اینھا، باید به طور قطع اثبات کرد که علی -٧
 ه این ھم محال است!! کثروتمند و مالک حد نصاب زکات بوده. 
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در حال رکوع انگشتری را به صدقه  سعلی  هک نیشرط ھشتم، اثبات قطعی ا -٨
 توان بدان دست یافت!!!  داده است. این ھم غیرممکن است و نمی

را   نھمین شرط این است که اثبات کرد دیگر امامان در حال رکوع زکات مالشان -٩
 اند. که این ھم محال است!!! داده

ام ای که ھر کد است؛ به گونه  طیدھمین شرط، مالزمت و پیوستگی این شرا -١٠
ط با ھم یشرا ی کنند که ھمه شرط است برای دیگری و زمانی تحقق پیدا می

ھم معدوم   طیمعدوم باشد، دیگر شرا  طیتحقق یابند. در صورتی که یکی از شرا
 ھستند. این ھم دھمین مورد از محاالت است. 

َما َوِ�ُُّ�مُ ﴿ ی پایه بودن استدالل به آیه ای انسان عاقل! آشفتگی و بی ُ  إِ�َّ ا�َّ
ِيَن آَمُنوا بینی؛ زیرا اثبات امامت با  بر امامت را این چنین می ]٥٥[المائدة:  ﴾َورَُسوُ�ُ َوا�َّ

ھا و احتماالت بنا شده بر یکدیگر،  طوالنی از فرضیه ی توجه به این آیه، بر یک سلسله
چیزھایی  ھا و احتماالت، تمام اند که در صورت عدم یکی از این فرضیه گذاری شده پایه

 شوند.  اند، نابود و ویران می که بر آن بنا شده
این امر حتی در مسایل فرعی فقھی درست نیست، پس چگونه در اصول 

 شوند، شوند و حقوق و حریمشان مباح می ای که بر اساس آن مردم تکفیر می اعتقادی
 درست است؟ 

  هک نیاید و قائل به آن ھستید یا ا امامت را سر ھم کرده ی ا شما خودتان مسألهآی
 گفته است؟آن را  خداوند

کنیم که: آیا خداوند سبحان است که در  این سؤال را مطرح میھا  ی این بعد از ھمه
اید  شما این را گفته  هک نیقرآن فرموده: به امامت دوازده امام معصوم ایمان بیاورید؟ یا ا

 اید؟  دهسر ھم کرآن را  و
 :١بگوید سیا علی ج و اگر خداوند روز قیامت به پیامبر

                                           
پرسد ھمانطور  می ÷از پیامبرش، عیسی بن مریمآن را  خداوند متعال روز قیامت سؤالی مشابه -١

ُِذوِ� ﴿ فرماید: که خودش خبر داده و می نَْت قُلَْت لِلنَّاِس ا�َّ
َ
�
َ
ُ يَا ِعيَ� ا�َْن َمْرَ�َم أ �ذْ َقاَل ا�َّ

 ِ َ إِلََهْ�ِ ِمْن ُدوِن ا�َّ ِ�ّ
ُ
قُوَل َما لَيَْس ِ� ِ�َّقٍ إِْن ُكنُْت قُلُْتُه َ�َقْد َوأ

َ
ْن أ

َ
 قَاَل ُسبَْحانََك َما يَُ�وُن ِ� أ

ُم الُْغُيوِب  نَْت َع�َّ
َ
ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِسَك إِنََّك �

َ
َما قُلُْت لَُهْم إِ�َّ َما  ١١٦َعلِْمَتُه َ�ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِ� َوَ� أ
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آیا تو به مردم گفتی که از میان مردم فقط علی و یازده تن از فرزندان علی را امام 
 خودتان بدانید؟ آن وقت چه جوابی را انتظار دارید؟ 

َما إِ�َّ ﴿ کند که بگوید: پروردگارا! تو خودت گفتی: آیا کسی در آن روز جرأت می
ِيَن آَمُنوا ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ و منظور از اینان ھم، علی و یازده تن از فرزندان  ﴾َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ

گوید: آیا من این را  می ألعلی است. و اگر فرض کنیم که این امر حاصل شود، خداوند

سر ھم آن را  علی و فرزندان علی است یا تو خودت »الذين آمنوا«ام که منظور از  گفته
 ای؟ آن وقت جواب چی ھست؟ کرده

 سوم ی آیه
نْزَِل إَِ�َْك مِْن َرّ�َِك ﴿

ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
ُ  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ  يَا � َوا�َّ

َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس   .]٦٧دة: [المائ ﴾٦٧إِنَّ ا�َّ
(خدا، محمد مصطفی)! ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  ی ای فرستاده«

 آنان رااست (به تمام و کمال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی، به مردم) برسان (و 
ان را ای (و ایش بدان دعوت کن). و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده

توست، و کتمان  ی چرا که تبلیغ جمیع اوامر و احکام بر عھدهای.  بدان فرا نخوانده

                                                                                                       
نِ 

َ
َمْرتَِ� بِهِ أ

َ
يْتَِ� ُكنَْت  أ ا تَوَ�َّ َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ْم َوُ�نُْت َعلَيِْهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت �ِيِهْم فَلَمَّ اْ�ُبُدوا ا�َّ

ٍء َشِهيدٌ  ْ�َ ِ
نَْت َ�َ ُ�ّ

َ
نَْت الرَّ�ِيَب َعَليِْهْم َو�

َ
گاه  و (خاطرنشان ساز) آن« ]١١٧-١١٦[المائدة:  ﴾١١٧�

ای که بجز الله، من و مادرم را  ی عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتهفرماید: ا را که خداوند می
گوید: تو را منزه از آن  ھم دو خدای دیگر بدانید (و ما دو نفر را نیز پرستش کنید)؟ عیسی می

دانم که دارای شریک و انباز باشی. مرا نسزد که چیزی را بگویم (و بطلبم که وظیفه و) حق  می
گاھی. تو (عالوه از ظاھر گفتار من) از راز  گفته باشم بیرا آن  من نیست. اگر گمان تو از آن آ

داری  درون من ھم باخبری، ولی من (چون انسانی بیش نیستم) از آنچه بر من پنھان می
ھائی (و از خفایا و نوایای امور باخبری). من به آنان چیزی  نخبرم. زیرا تو داننده رازھا و نھا بی

ای (و آن) اینکه جز خدا را نپرستید که  نچه را که مرا به گفتن آن فرمان دادهام مگر آ نگفته
پروردگار من و پروردگار شما است، (و ھمو مرا و شما را آفریده است، و ھمه بندگان اوئیم). من تا 
آن زمان که در میان آنان بودم از وضع (اطاعت و عصیان) ایشان اطالع داشتم، و ھنگامی مرا 

 ».ای و تو بر ھر چیزی مطلع ھستی ، تنھا تو مراقب و ناظر ایشان بودهراندی می
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رود) و خداوند تو را از (خطرات احتمالی  جزء از جانب تو، کتمان کل به شمار می
دارد. (زیرا سنت خدا بر این جاری است که  کافران و اذیت و آزار) مردمان محفوظ می

مشرکانی را که در صدد اذیت و  شود و) خداوند گروه کافران (و باطل بر حق پیروز نمی
خواھند برابر خواست آنان دین خدا را تبلیغ کنی، موفق  آیند و می آزار تو بر می

 ».نماید به راه راست) ھدایت نمیان را گرداند و ایش نمی
داللت ندارد، این است » امامت«فوق الذکر بر  ی آیه  هک نییکی از دالیل روشن بر ا

ولی که محکم بودن و صراحت و وضوح در داللت بر مقصود که این آیه شرط دلیل اص
 است، دارا نیست. 

متشابه است، و احتمال چند معنا را دارد. پس این آیه  –ط یدر بھترین شرا –این آیه 
 ی نص صریح در امامت عام و امامت فرد خاصی نیست و استدالل به آن برای قضیه

امامت در این آیه منصوص  ی ، و مسألهامامت، استدالل به چیزی ظنی و احتمالی است
 توان به این مسأله رسید.  علیه نیست، بلکه از راه استنباط می

ای که از راه استنباط و اجتھاد به دست آمده باشد، در اصول دین جایگاھی  و مسأله
باشد  یتواند بدان تکیه کرد. و قائل شدن به آن، پیروی از آیات متشابه م ندارد و نمی

 آن نھی شده است. که از 
ه این آیه از آخرین آیاتی نازل شده است، و آن ھم فرمان جازم و کامامیه معتقدند 

 است که امامت علی را به مردم ابالغ نماید.  ج قطعی خداوند به پیامبرش
قبل از نزول این آیه، به مردم » امامت« ی این اعتقاد مستلزم آن است که قضیه

آیاتی که قبل از این آیه نازل شده،  ی استداللشان به ھمه ابالغ نشده است. در نتیجه
 :ی سازد. مانند آیه باطل می

َ�ةَ َوُهْم ﴿ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ
 .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َراكُِعونَ 

ه نماز بر پای که ولّی شما، خداوند و رسولش و مؤمنانی ھستند کست ین نیجز ا«
 ».وسته نمازگزارندیشان پیو ا ،پردازند ات میکز، و دارند می

 ج است این بدان معناست که پیامبر سزیرا اگر منظور از این آیه، امامت علی
د از آن بع ألای دارد که خداوند را قبًال ابالغ نموده است. پس دیگر چه معنی» امامت«
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ای که عدم تبلیغ امامت، به  دستور بدھد که امامت را ابالغ نماید به گونه ج به پیامبر
 معنای عدم تبلیغ رسالت خداست؟ 

علی » امامت« ی بدان امر شده، قضیه ج تبلیغی که پیامبر  هک نیھمانا ادعای ا
منظور امامت با ادعایی ھمانند آن رد نمود. مثًال گفته شود: آن را  توان است، می

ابوبکر صدیق است و دلیل این امر،  ج بعد از پیامبر» امام«است، و ھمانا  سابوبکر
 فرماید: خداوند است که می ی فرموده

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك ﴿
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
 .]٦٧[المائدة:  ﴾يَا �

وردگارت بر تو نازل شده (خدا، محمد مصطفی)! ھر آنچه از سوی پر ی ای فرستاده«
 آنان رااست (به تمام و کمال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی، به مردم) برسان (و 

 ».بدان دعوت کن)
است. و از جمله چیزھایی که مؤید این مطلب  سه منظور ابالغ امامت ابوبکرک

ھای وفات، او را جانشین خود در  اش در نزدیکی در ایام بیماری ج که پیامبر است، این
امام و پیشوای مسلمانان است. و  س، ابوبکرج نماز نمود. بنابراین، بعد از پیامبر

نمایند.  وجود دارند که این مطلب را تأیید و تقویت می –و بلکه آیاتی  –روایات زیادی 

نْزَِل ﴿ ھمانا عبارت
ُ
تواند مشمول آن شود.  است، و ھر یک از ائمه میعام و مجمل  ﴾َما �

 ادعاست.  ی مادام که قضیه، قضیه
کذاب برای  ی شد، بدون شک مسیلمه اگر اصول دین با چنین دالیلی اثبات می

پیامبری او  ی نمود که قضیه کرد و ادعا می اثبات پیامبری خود به این آیه استدالل می
به تبلیغ آن مأمور  ج دگار نازل شده و محمداز جمله مواردی است که از طرف پرور

 شده است.
 

 گوییم:  می یاضاف یبیشتر و توضیحات ی به خاطر فایده

نْزَِل ﴿ عبارت
ُ
 و در قرآن مخصصی ندارد عام است ﴾َما �

در اصول فقه آمده که اسم موصول از الفاظ عموم است ھمان طور که خداوند 
 فرماید: متعال می

رِْض َ�ُ َما ِ� ﴿
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ�  .﴾السَّ

 ».و زمین است، از آِن خداست ھا آسمانآنچه در «
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یا ». آنچه در جیبت است به من بده« »عطني ما يف جيبكأ«گویی:  و به کسی می

 ». رساند دوری کن از آنچه که به تو ضرر می« »كاجتنب ما يرض«گویی:  می

نْزِ ﴿ خداوند: ی پس فرموده
ُ
عام است، و شامل تمامی آنچه که بر  ﴾ َل إَِ�َْك بَّلِْغ َما �

گردد. پس تخصیص دادن تبلیغ به امر معینی، با عام بودن  نازل شده، می ج پیامبر
 تخصیص دھد. آن را  نص منافات دارد، و باید دلیلی باشد که

شرط مخصص آن است که داخل خود نص باشد و در خارج آن نباشد، و گرنه نص 
شود که ذاتًا بر امری داللت نکند. به ھمین سبب تخصیص آیه به  ای می به گونه

روایت، دلیل آشکاری است بر  ی روایت درست نیست و تخصیص آیه به وسیله ی وسیله
شود، و  رو استدالل به آن باطل می آن آیه ذاتًا بر مقصود داللت ندارد؛ از این  هک نیا

: استدالل به روایات در  هک نیاست، و آن از مردود یاستدالل به روایت از جھت دیگری ن
 آیات ثابت نشده باشند. ی اصول دین، صحیح نیست مادام که این اصول قبًال به وسیله

بر  –اگر چه متشابه ھم باشد  –توان به عنوان دلیل  مذکور را نمی ی ھمانا نص آیه
معنی امامت را امامت معتبر دانست؛ چون الفاظ این آیه به ھیچ وجه احتمال  ی مسأله

کند مگر قبًال به او تلقین کرده  اش خطور نمی ندارد، و این معنی ھرگز به ذھن خواننده
جھت  ج باشند. پس در این نص چیزی نیست جز فرمان خداوند متعال به پیامبرش

تبلیغ آنچه که بر او نازل شده است. و این ھم در تمامی آنچه که بر او نازل شده، عام 
از جمله چیزھایی است که بر » امامت«باشد. پس اگر  یبه امر معینی نماست و منحصر 

واجب است؛ در این صورت به آیاتی که  ج نازل شده و تبلیغ آن بر پیامبر ج پیامبر
» امامت«برده شده است؟ اگر ھا  آن در» امامت«نگریم: آیا نامی از  قبًال نازل شده می

به تبلیغ  ج مامت از چیزھایی نیست که پیامبرذکر نشده باشد، در این صورت اھا  آن در
 نیست.» ما انزل«ه باشد، چون جزو آن مأمور شد

 سیاق آیه
که خطاب به اھل کتاب  »ما أنزل«آمده که در ھر دو لفظ:   هیدو آ ی انهیاین آیه در م

آنچه که از  ی از جمله» امامت علی«یا » امامت«است، وارد شده است، و بدون شک 
احتمال چنین » ما أنزل«نازل شده، نیست؛ پس لفظ ھا  آن ارشان برسوی پروردگ

 معنایی ندارد. 



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٣١٦

 –در نزد ما مسلمانان » ما أنزل«در نزد اھل کتاب و » ما أنزل«ن فرق میان یبنابر ا
از جمله چیزھایی » امامت علی«و بلکه » امامت«چیست که  –که ھر دو یکی است 

 ما نازل شده است؟ باشد که از سوی پروردگارمان بر  یم
 فرماید: تعال در سیاق این آیه میخداوند م

َ�لُوا ِمْن فَوْقِِهْم وَ ﴿
َ
نْزَِل إَِ�ِْهْم مِْن َرّ�ِهِْم َ�

ُ
ْ�ِيَل َوَما � قَاُموا ا�َّْوَراةَ َواْ�ِ

َ
ُهْم أ َّ�

َ
ِمْن َولَْو �

رُْجلِِهمْ 
َ
ٌة ُمْقَتِصَدةٌ  َ�ِْت أ مَّ

ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما  ٦٦ِمنُْهْم َساَء َما َ�ْعَملُونَ َوَ�ثٌِ�  ِمنُْهْم أ ُّ�

َ
يَا �

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك 
ُ
ُ َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ  � َ  َوا�َّ إِنَّ ا�َّ

ْهَل الْكِ  ٦٧َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ 
َ
ٍء َح�َّ تُقِيُموا ا�َّْوَراةَ قُْل يَا أ َتاِب لَْسُتْم َ�َ َ�ْ

نْزَِل إَِ�ُْ�ْم مِْن َرّ�ُِ�مْ 
ُ
ْ�ِيَل َوَما � نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك  َواْ�ِ

ُ
َولََ�ِ�َدنَّ َكثًِ�ا مِنُْهْم َما �

َس َ�َ الَْقوِْم الَْ�فِرِ�نَ  ُطْغَيانًا َوُ�ْفًرا
ْ
 .]٦٨-٦٦دة: [المائ ﴾٦٨فََ� تَأ

و اگر آنان به تورات و انجیل (اصلی و دست نخورده) و بدانچه که از سوی «
پروردگارشان (به نام قرآن) بر آنان نازل شده است عمل بکنند (و در میان خود قوانین 
الھی را پیاده کنند و بر پای دارند) از باالی سر خود و از زیر پای خود (و از ھر سو، 

و از آسمان و زمین) روزی خواھند خورد. (اھل کتاب ھمه یکسان غرق در نعمت شده 
ایمان  گروند و به محمد روند (و به اسالم می نیستند) جمعی از آنان عادل و میانه

دھند. ای  آورند) ولی بسیاری از ایشان نااھل و کجروند و) بدترین کاری را انجام می می
ی پروردگارت بر تو نازل شده است (خدا، محمد مصطفی)! ھر آنچه از سو ی فرستاده

را بدان   نا(به تمام و کمال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی، به مردم) برسان (و آن
بدان ان را ای (و ایش دعوت کن)، و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده

ن جزء از توست، و کتما ی ای؛ چرا که تبلیغ جمیع اوامر و احکام بر عھده فرا نخوانده
رود). و خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و  جانب تو، کتمان کل به شمار می
دارد. (زیرا سنت خدا بر این جاری است که باطل بر  اذیت و آزار) مردمان محفوظ می

شود و) خداوند گروه کافران (و مشرکانی را که در صدد اذیت و آزار تو  حق پیروز نمی
گرداند و  خواھند برابر خواست آنان دین خدا را تبلیغ کنی، موفق نمی آیند و می بر می

خدا، محمد مصطفی)! بگو:  ی نماید. ای (فرستاده را به راه راست) ھدایت نمی  ناایش
ای اھل کتاب، شما بر ھیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پایبند) نخواھید بود، مگر 

ام) تورات و انجیل وآنچه از سوی پروردگارتان آنکه (ادعاء را کنار بگذارید و عمًال احک
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(به نام قرآن) برایتان نازل شده است بر پا دارید (و در زندگی پیاده و اجراء نمایید) ولی 
(ای پیغمبر، بدان که) آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده است، بر عصیان و 

به خاطر روح لجاجت  افزاید (و این قرآن طغیان و کفر و ظلم بسیاری از آنان می
بنابراین، (آسوده خاطر باش و) بر گروه کافران نماید)!  کافران در آنان تأثیر معکوس می

 ».غمگین مباش
اند، ھمان چیزی  آن مأمور شده ی ھمانا آنچه بر اھل کتاب نازل شده و به اقامه

آن نبوت  ی ه از جملهکنازل شده و به تبلیغ آن مأمور شده است،  ج است که بر پیامبر
 خداوند: ی است؛ به دلیل این فرموده ج پیامبر

ِي َ�ُِدونَُه َمْكُتوً�ا ِعنَْدُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ ﴿ َّ ا�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل ا�َِّ�َّ اْ� ا�َّ

ُمرُُهْم بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهاُهْم َعِن الُْمنَْكرِ َو�ُِحلُّ 
ْ
ْ�ِيِل يَأ ّيَِباِت َو�َُحّرُِم َعلَيِْهُم َواْ�ِ لَُهُم الطَّ

ْغَ�َل الَِّ� َ�نَْت َعلَيِْهمْ 
َ
ُروهُ  اْ�ََبا�َِث َوَ�َضُع َ�نُْهْم إِْ�َُهْم َواْ� ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزَّ فَا�َّ

نْزَِل َمَعهُ 
ُ
ِي � َبُعوا ا�ُّوَر ا�َّ وهُ َوا�َّ ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َونََ�ُ

ُ
 .]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧أ

ه صفاتش کامبری یپ ،نندک روی مییپ» اّمی«امبر یه از فرستاده (خدا)، پکھا  ناھم«
دھد، و  را به معروف دستور میھا  آن ابندی ه نزدشان است، میکلی یرا، در تورات و انج

م می یھا را تحر کیشمرد، و ناپا حالل میھا  آن زه را برایکیاء پایدارد أش یر باز مکاز من
بود، (از دوش و گردنشان) بر ھا  آن ه برکی را یرھاین، و زنجیند و بارھای سنگک

ه با کردند، و از نوری کش یاریت و یمان آوردند، و حمایه به او اکسانی کدارد، پس  می
 ».روی نمودند، آنان رستگارانندیاو نازل شده پ

اب افزود نه امامت است که به طغیان و کفر اھل کت ج و این ھمان نبوت پیامبر
ذکر نکرده و در نظر اھل کتاب آن را  و دیگر ائمه؛ چون خداوند متعال ھرگز سعلی

و  ج مورد بحث میان پیامبر» امامت«مکتوب نبوده و از آنان مطالبه نشده است. و 
 بکاھد. آن را  اھل کتاب نبوده تا بر کفر و عصیان آنان چیزی را بیفزاید یا چیزی از

نْزَِل إَِ�ُْ�مْ ﴿ ھمانا
ُ
نْزَِل إَِ�ِْهمْ ﴿ ھمان ٦٨ ی هیدر آ ﴾َوَما �

ُ
 ، و٦٦ ی هیدر آ ﴾َوَما �

نْزَِل إَِ�َْك ﴿
ُ
دارند و » امامت«است، پس این آیات چه ارتباطی با  ٦٧ ی در آیه ﴾َما �

 چه ارتباطی با این آیات دارند؟» امامت«

 معنی آیه
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که تمامی آنچه که بر  ج به پیامبرش این آیه فرمانی است از جانب خداوند متعال
نازل شده بدون استثناء به مردم تبلیغ نماید، اگر چه کافران و منافقان و  ج پیامبر

ناپسند بدانند و از آن بدشان آید. در نتیجه، آن را  کسانی که در دلشان بیماری دارند،
دسیسه چینی کنند و قصد اذیت یا کشتن او را داشته باشند. پس انجام  ج علیه پیامبر

او را از اذیت و آزار و قصد سوء دشمنان  ألخواھند؛ چرا که خداوند دھند آنچه که می
کند. پس اگر به خاطر ترس و تقیه چیزی را از آنچه که بر او  حمایت و محافظت می

 ج ن برایش نمانده است، و گرنه پیامبرنازل شده کتمان نماید، ھیچ عذری در کتمان آ
کامل و فراگیر و  ی تبلیغ رسالت را ادا نکرده است. ھمانا تبلیغ باید به گونه ی وظیفه

ه تنھا خداوند، کھمه جانبه باشد، و این به حمایت کامل و ھمه جانبه احتیاج دارد، 
 فرماید: شده و می دار امبرش عھدهقادر به این کار است. به ھمین خاطر این را برای پی

ُ َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس ﴿  .]٦٧[المائدة:  ﴾َوا�َّ
و خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار) مردمان محفوظ 

 ». دارد می
است. اما مسلمان عادی به تبلیغ تمامی آنچه که از سوی  ج و این خاص پیامبر

شان. پس اگر وی از قتل یا آزار شدید  واناییخدا نازل شده، مکلف نیستند مگر در حد ت
 فرماید:  شود، زیرا خداوند می بر جانش ترسید، تبلیغ از وی ساقط می

ُ َ�ْفًسا إِ�َّ وُْسَعَها﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ� يَُ�ّلُِف ا�َّ

 ».نماید اش مکلف نمی توانایی ی خدا کسی را جز به اندازه«

ُْه �ِيَِدهِ، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَبِِلَسانِِه, َمْن « فرماید: می ج و پیامبر ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغ�ِّ
َ
َرأ

يَمان ِ
ْ

ْضَعف اإل
َ
 ١»فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبَقلِْبِه, وََذلَِك أ

تغییر دھد. آن را  ھر یک از شما کار ناپسندی را دید، با دستش مانع از آن شود و«
کار را انجام دھد و اگر نتوانست با قلبش این کار را انجام  اگر نتوانست با زبانش این

 ». ترین حد ایمان است دھد. و این ضعیف
در حد توانش است که تمامی آنچه که بر او نازل شده تبلیغ نماید، زیرا  ج اما پیامبر

 دار شده است. به ھمین خاطر پیامبر خداوند متعال شخصًا حفظ و حمایت او را عھده

                                           
 اند. روایت کردهآن را  ابن ماجه نسائی و ،أبو داود، ترمذیمسلم،  -١
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یشان کرد؛ از ھا ی خانه ه این آیه نازل شد، محافظان و نگھبانانش را روانهک ھنگامی ج

ُ ﴿ ی تا ھنگام نزول آیه ج گوید: رسول الله روایت است که می لعایشه َوا�َّ
س از نزول آن سرش را از پنجره ، پدش محافظت و پاسداری می ﴾َ�ْعِصُمَك مَِن ا�َّاِس 

کنار من بروید، زیرا خدا از من حمایت و محافظت بیرون آورد و فرمود: ای مردم! از 
 .١»کند می

  هک نیکند، نیاز دارد به ا ھمانا کسی که جھت اثبات امامت به این آیه استدالل می
را به طور قطع و جزم نفی کند، و ھمچنین  –که برایش بیان کردیم  –این معنای آیه 

ه کبه طور قطع و جزم اثبات نماید  گوید آن معنایی را که خود می  هک نینیاز دارد به ا
 گردد.  ھر دو محال است. پس استدالل به این آیه باطل و ساقط می

 کدام یک مھمتر است امامت علی یا طالق زن و ازدواج با وی؟ 
کنند که ھنگامی که خداوند متعال به پیامبرش دستور داد تا امامت  امامیه ادعا می

متردد بود و امامت علی را ابالغ نکرد از ترس  ج مبرعلی را به مردم ابالغ نماید، پیا
خدا این آیه را   هک نیاش متھم کنند، تا ا مردم او را به دوست داشتن عموزاده  هک نیا

از آن لحظه بعد در اجرای فرمان خداوند ھیچ تردیدی را به  ج نازل کرد. دیگر پیامبر
جمع کرد » غدیر خم«انی به نام برخاست و مردم را در مک ج خود راه نداد. پس پیامبر

 د:گاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمو و امامت علی را به آنان ابالغ نمود. آن

�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم اْ�ِْسَ�َم ﴿
َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�ْم َو�

َ
اْ�َوَْم أ

 .]٣[المائدة:  ﴾دِيًنا
ش را بر شما تمام نمودم و یردم و نعمت خوکامل کرا برای شما   نانتید هامروز«

 ».دمین برای شما پسندی] د اسالم را [به عنوان
توانستند این  بدون شک این سخنان اضافی از جانب خودشان است، و ای کاش می

 –بود  اگر حق می – سخواھند حمل کنند. و گرنه آیا امامت علی آیه را بر آنچه که می
نزلتش کمتر از طالق زنی و ازدواج با اوست؟ که در قرآن با نص صریح و شأن و م

واضح نیامده است، در حالی که در قرآن ماجرای طالق دادن زینب بنت حجش از زید 

                                           
 اند.  روایت کردهآن را  ترمذی و حاکم و بیھقی -١
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و سپس ازدواج با او به فرمان خداوند  –بود  ج پیامبر ی که پسر خوانده –بن حارثه 
از ترس مردم در اجرای این فرمان مردد بود تا  ج آمده است. پس از این فرمان، پیامبر

 را مورد عتاب قرار داد و فرمود: خداوند شدیدًا او  هک نیا

﴿ َ ْمِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َواتَِّق ا�َّ
َ
�َْعْمَت َعلَيْهِ أ

َ
ُ َعلَيْهِ َو� �َْعَم ا�َّ

َ
ِي � �ذْ َ�ُقوُل لِ�َّ

ُ ُمبْ  ْن َ�َْشاهُ َوُ�ِْ� ِ� َ�ْفِسَك َما ا�َّ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ا قََ� َز�ٌْد  ِديهِ َوَ�َْ� ا�َّاَس َوا�َّ فَلَمَّ

دِْ�َيا�ِِهْم إِذَا قََضوْا 
َ
ْزَواِج أ

َ
ِمنَْها َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها لَِ�ْ َ� يَُ�وَن َ�َ الُْمْؤِمنَِ� َحَرٌج ِ� أ

ِ َمْفُعوً�  ِمنُْهنَّ َوَطًرا ْمُر ا�َّ
َ
ُ َ�ُ  ٣٧َوَ�َن أ ِ ِمْن َحَرٍج �ِيَما فََرَض ا�َّ ُسنََّة  َما َ�َن َ�َ ا�َِّ�ّ

ِيَن َخلَْوا مِْن َ�بُْل  ِ ِ� ا�َّ ِ قََدًرا َمْقُدوًرا ا�َّ ْمُر ا�َّ
َ
ِ  ٣٨َوَ�َن أ ِيَن ُ�َبّلُِغوَن رَِساَ�ِت ا�َّ ا�َّ

 َ َحًدا إِ�َّ ا�َّ
َ
ِ َحِسيًبا َوَ�ْخَشْونَُه َوَ� َ�َْشْوَن أ َحٍد ِمْن  ٣٩َوَ�َ� بِا�َّ

َ
بَا أ

َ
ٌد � َما َ�َن ُ�َمَّ

ِ وََخاَ�َم ا�َّبِّيِ�َ  ٍء َعلِيًما رَِجالُِ�ْم َولَِ�ْن رَُسوَل ا�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ْ [األحزاب:  ﴾٤٠َوَ�َن ا�َّ

٤٠-٣٧[. 
ھدایت دادن یادآور شو) زمانی را که به کسی (زید بن حارثه نام) که خداوند (با «(

وی به اسالم) بدو نعمت داده بود، و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو 
گفتی: ھمسرت (زینب بنت حجش) را نگاه دار و از خدا بترس.  لطف کرده بودی، می

سازد، و  آشکار میآن را  داشتی که خداوند (ای پیغمبر)! تو چیزی را در دل پنھان می
در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. ھنگامی که  ترسیدی، از مردم می

زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طالق 
شد و وی را رھا کرد) ما او را به ھمسری تو درآوردیم، تا مشکلی برای مؤمنان در 

بدان گاه که نیاز خود را بدانان به پایان ازدواج با ھمسران پسر خواندگان خود نباشد، 
ببرند (و طالقشان دھند). فرمان خدا باید انجام بشود. ھیچ گونه گناه و تقصیری بر 
پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا بر او واجب و الزم کرده باشد. این سنت الھی، 

ھمواره روی ھای) پیشین نیز جاری بود است، و فرمان خدا  در مورد پیغمبران (ملت
اجرا در آید. (پیغمبران پیشین، یعنی  ی دقیقی است و باید به مرحله ی حساب و برنامه

رساندند، و از او  ھای خدا را (به مردم) می و) رسالت ھا آن) کسانی که (برنامه
ترسیدند، و ھمین بس که خدا حسابگر (زحمات و  ترسیدند و از کسی جز خدا نمی می

آنان) باشد. محمد پدر (نسبی) ھیچ یک از مردان شما (نه زید  اعمال ی پاداش دھنده
خدا و آخرین  ی و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب بر او حرام باشد) و بلکه فرستاده
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نبوت و رھبری است). و خدا از ھمه چیز  ی او با شما رابطه ی پیغمبران است (و رابطه
گاه بوده و ھست  ».آ

مذکور به صراحت آن حادثه را ذکر کرده تا جایی که به پر واضح است که آیات 
رسول الله و شوھر اول زینب را ذکر کرده است.  ی ، پسر خوانده»زید«صراحت اسم 

در اجرای فرمان خداوند راجع به طالق دادن  ج ھمچنین تصریح کرده که پیامبر
ی امامیه و آن زینب از زید بن حارثه و سپس ازدواج با وی، متردد بود. پس چرا ادعا

ماجرایشان در قرآن ذکر نشده ھمچنان که این ماجرا ذکر شده است؟ در حالی که 
تر به ذکر  تر و شایسته اولی» علی«و ھمچنین اسم  –بود  اگر حق می –ماجرای آنان 

 است و بیشتر نیاز به تصریح دارد. 

 چهارم ی آیه
وِ� ﴿

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ْمرِ ِمنُْ�مْ  أ

َ
 .]٥٩[النساء:  ﴾اْ�

اید)، از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا، محمد  ای کسانی که ایمان آورده«
با تمسک به سنت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندھان مسلمان  ج مصطفی

عت اسالم گرا بوده و مجری احکام شری خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حق
 ».باشند)

کریمه جھت اثبات امامت متکی بر اعتبار این امر است که  ی استدالل به این آیه

 در این آیه، فقط امامان معصوم باشد و ال غیر.  »أولی األمر«مقصود خداوند از عبارت 
و نھایت آن، این است که این آیه برای اثبات مقصود امامیه، متشابه است، و 

متشابه در اصول درست نیست و برای اثبات اصول دین باید حتمًا  ی استدالل به آیه

أولی «ه این آیه، چنان نیست، زیرا لفظ کدلیل محکم و صریحی وجود داشته باشد 

امر فرزند و شوھر،  مشترک است میان فرماندھان و علماء. بلکه حتی پدر، ولی »األمر
امر زن است. و ھر انساِن پیرو و مأموری، اطاعت از ولی امرش بر او واجب است  ولی

 بدون آنکه عصمت برای آنان شرط باشد. 
ولی امر «را   گویند، و ھر یک از آنان حتی خود شیعیان، به فقھاءشان، اولی االمر می

یروی نامند، و بدون شک فقھاء معصوم نیستند و در عین حال اطاعت و پ می» مسلمین
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(صاحبان امر) امامان  »أولی األمر« از ایشان واجب است. بنابراین، شرط نیست که
 اساس است.  معصوم باشند. بنابراین، استدالل به این آیه جھت اثبات امامت، باطل و بی

فوق الذکر جھت اثبات امامت را باطل  ی از جمله چیزھایی که استدالل به آیه
 ای دارد، و آن این است: و دنبالهه، تتمه نماید، این است که این آی می

ِ َوالرَُّسولِ ﴿ ٍء فَُردُّوهُ إَِ� ا�َّ  .]٥٩[النساء:  ﴾فَإِْن َ�َنازَْ�ُتْم ِ� َ�ْ

آن را  و اگر در چیزی اختالف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید)«
 ».ی) برگردانیدبه قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبو ی به خدا (با عرضه

اختالف کنندگان قرار  ی با توجه به این قسمت از آیه، خود ولی امر ھم زیر مجموعه
شود و منازعه و کشمکش او امری جایز است؛  گیرد، از این رو عصمتش باطل می می

چون خداوند متعال به ھنگام اختالف و کشمکش دستور داده که آن اختالف و 
، سومی در کار نیست و »ج خدا و رسول خدا«گردانند: کشمکش را فقط به دو منبع بر

 چیز دیگری غیر از آن دو منبع است. » ولی امر«
کلینی به این نکته پی برده، از این رو راه فراری ندیده جز گستاخی بر بازیچه 

 ی این فرموده ی درباره ÷گرفتن و تحریف این آیه. وی با سند خود از ابوجعفر

ْمرِ مِنُْ�مْ يَا ﴿ خداوند متعال:
َ
وِ� اْ�

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
�﴾ 

ما ھستیم. پس » االمر اولی«منظور از «روایت کرده که ابوجعفر گوید:  ]٥٩[النساء: 
مؤمنان تا روز قیامت دستور داده که از ما اطاعت و پیروی نمایند و  ی خداوند به ھمه

نیز نازل  ١»ىل أويل األمر منكمإىل الرسول وإىل اهللا وإفإن خفتم تنازعاً يف أمر فردوه «رت: عبا

دھد و  به اطاعت و پیروی از صاحبان امر دستور می ألشده است. پس چگونه خداوند
به مخاطبان  ٢داند؟ ھمانا این قسمت اخیر را جایز می  از آن طرف منازعه و اختالفشان

ْمرِ ﴿ است:این آیه گفته شده 
َ
وِ� اْ�

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

 ٣]٥٩[النساء:  ﴾ِمنُْ�مْ 

                                           
ه خدا و اگر ترسیدید که در امری اختالف و کشمکش داشته باشید، آن امر را ب«ترجمه عبارت:  -١

 ». و اولی االمر برگردانید ج پیامبر
 است »ىل أويل األمر منكمإىل الرسول وإىل اهللا وإفإن خفتم تنازعاً يف أمر فردوه «منظور عبارت  -٢
 .١/٢٧٦اصول الکافی، کلینی،  -٣
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داند، و این با  را جایز می »أولی األمر«کند که این آیه اختالف  پس کلینی اقرار می
رو، قائل به تحریف  است، مغایرت دارد؛ از این» شان امامت«که شرط » عصمت ائمه«

 .١گردید کرد، ناچار به این کار نمی داللت می» امامت«آن است. واگر نص آیه بر 

                                           
کنند و  مشکل امامیه این است که آنان نظریات و آرای خود را صرفًا به خاطر جدل مطرح می -١

أولی «به امکان تطبیق و عملی بودن آن آراء و نظریات ندارند. به تفسیر ایشان درباره کلمه کاری 
بنگر و سپس به تفسیر اھل سنت درباره این کلمه نگاه کن، آن وقت خواھی دید که در » األمر

خصوص ممکن بودن تطبیق و عملی نمودن جھت استفاده درست از آیه مذکور، میان این دو 
 تفاوت زیادی وجود دارد. تفسیر فرق و

و تا به امروز  ج چون بنا به نظر امامیه، این آیه نه در ھنگام نزولش و نه پس از وفات پیامبر 
 واقعیت پیدا نکرده و بدان عمل نشده است؛ چون: 

در زمان پیامبر نیازی به اطاعت و پیروی از علی یا حسن و حسین (امامان اھل تشیع) نبوده؛  -١
 کند، با توجه به اینکه حسن و حسین آن موقع خردسال بودند.  بر آنان تطبیق نمیپس این آیه 

، منظور از آیه اطاعت و پیروی از دوازده امام است که اولشان علی است، و ج پس از وفات پیامبر -٢
 آن ھم واقعیت پیدا نکرد. 

آیه واقعیت پیدا نکرد، اگر گانه، به خاطر عدم وجود ائمه، این  پس از پایان عصر امامان دوازده -٣
بگویند: امام دوازدھم (مھدی) موجود است، در جواب گوییم: نه، این طور نیست و ھیچ اثری از 

 کند. اقعیت ادعایشان را تکذیب میوی نیست، و و
بنابراین، آیه مذکور بنا به نظر امامیه از ھنگام نزولش تا به امروز تعطیل بوده و واقعیت عملی پیدا  

 است.  نکرده
 –بینیم که این آیه  آید، نمی و ھنگامی که فرصتی برای امامیه جھت رسیدن به حکومت پیش می 

معنایی جھت تطبیق داشته باشد. حکام و فرماندھان آنان حکومت را به  –بنا به تفسیر خودشان 
 برند؛ ھمچنان که این امر برای به ارث میآن را  گیرند و سپس میان خود زور به دست می

بویه و صفویان و امثال آنان پیش آمد، و خمینی، منتظری را به عنوان جانشین  فاطمیان و آل
خود تعیین کرد و سپس وی را عزل نمود. و اکنون صداھایی در ایران راجع به تعیین رھبر 
روحانی از طریق شورا بلند شده و ھمین طور تا آخر. پس کجاست تطبیق این آیه در واقعیت 

  ن؟شا سیاسی
اند  تر آنکه آنان پس از پایان عصر ائمه، این آیه را به اطاعت و پیروی از علما تفسیر نموده عجیب 

فقیه نایب امام در حال غیبتش است. او ھمانند امام حق فیصله دادن و داوری «با این اعتبار که 
» مام است...در قضایا و حق حکومت میان مردم دارد. نپذیرفتن حکم او ھمانند نپذیرفتن حکم ا

 ). ٩(عقائد الشیعة، محمد مظفر، ص 
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 پنجم ی آیه
�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� ﴿

َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�ْم َو�

َ
 .]٣[المائدة:  ﴾اْ�َوَْم أ

امروزه (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و «
 ».یتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودمھا گام استوار داشتن

کنیم که این آیه چه ربطی به امامت عام، صرف نظر  در اینجا این سؤال را مطرح می
 و دیگر ائمه دارد؟!  ساز امامت خاص علی

                                                                                                       
چیزی که آنان را به عکس آنچه در نظر دارند و خالف آنچه معتقدند، کشانده است؛ در نتیجه  

ناچارًا به تفسیر اھل سنت و جماعت بازگشته و اجبارًا قائل به آن شدند. اما این بازگشتی است 
 گری در فکر و بینش است.  افراطی، که دلیل آن، تندروی و افراطی

اما بنا به اعتقاد اھل سنت، این آیه از زمان نزولش و تا روز قیامت، واقعیت عملی پیدا کرده و  
اند. و این  را به فرماندھان جنگی و علماء تفسیر کرده» أولی األمر«کند؛ زیرا اھل سنت عبارت  می

عمًال واقع شده است. چون فرمانده و  ھم قابل تطبیق بوده و ج معنا حتی در زمان خود پیامبر
، اطاعتش واجب، و بحث و گفتگو با وی در پرتو قرآن و ج عالِم فرستاده شده از جانب پیامبر

فرماندھان و علماء از  ج سنت نبوی جایز است و عصمت وی شرط نیست. و گرنه رسول الله
ی مختلف ھا زمینان را به سرقبیل خالد بن ولید، عمرو بن عاص، معاذ، مصعب بن عمیر و ابوسفی

فرستاد. پس اطاعت و پیروی از این افراد مشروط به عصمتشان نیست. ھمان گونه که  نمی

َطْعَنُ�ْم فََ� َ�بُْغوا َعلَيْهِنَّ َسبِيً� ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
پس اگر از شما « ]٣٤[النساء:  ﴾فَإِْن أ

اما امامیه اطاعت از علماء را واجب دانسته و آنان را به ». اطاعت کردند، راھی برای ایشان نجوئید
 اند در حالی که عصمت در ھیچ یک از آنان تحقق پیدا نکرده است.  منزله امامان معصوم قرار داده

آنکه خداوند به اطاعت از  –کنند  که آنان فقط به خاطر جدل مطرح می –ترین سخن  احمقانه 
دھد و گرنه اطاعت از وی در حال خطا و در  کسی که صدور خطا از وی جایز باشد، دستور نمی

 و مبلغان دینی که پیامبر ج بود! راستی آیا اطاعت از فرماندھان پیامبر حال معصیتش واجب می
ا به اتفاق ھمه معصوم فرستاد، واجب نیست در حالی که بن ی مختلف میھا زمینآنان را به سر ج

نبودند؟ یا اینکه آیا مسلمانان از این اطاعت، احتمال درستی و خطا و نیک و بد را از آنان فھم 

ِ َوالرَُّسولِ ﴿ فرماید: نکردند و خداوند متعال می وهُ إَِ� ا�َّ ٍء فَُردُّ  ]٥٩[النساء: ﴾فَإِْن َ�َنازَْ�ُتْم ِ� َ�ْ
پس کدام عقل از دستور ». به خدا و پیغمبر او برگردانیدآن را  و اگر در چیزی اختالف داشتید،«

کند مگر اینکه از  اش، وجوب اطاعت از او در معصیت فھم می مبنی بر اطاعت از فرمانده ج پیامبر
 روی جدل باشد؟! 
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باید جواب از منطوق خود آیه به طور نص نه از روی استنباط باشد ھمان طور که 
 شوند.  اصول دین بدین طریق اثبات می ی ھمه

اگر آیه بدین صورت بر امامت داللت نداشته باشد، استدالل بدان باطل است، و 
متشابه است. و  ی پیروی از آیه –استدالل به آن جھت اثبات امامت، ـ در بھترین حالش 

این کار منحرفان و بیماردالن است، چنانچه پرودگار عالمیان و بھترین حاکمین، بدان 
 حکم نموده است. 

بدون شک «گوید:  ابراھیم زنجانی در استدالل به این آیه برای اثبات امامت می
ح مسلمانان است، انتصاب امام از مھمترین و بزرگترین امور دینی و از مھمترین مصال

 .١»پس واجب است که قبل از نزول این آیه، انتصاب امام واقع شده باشد
شان، بیشتر از تکرار این سخنش کاری نخواھیم یما برای باطل نمودن استدالالت ا

انتصاب امام از بزرگترین امور دینی و از مھمترین مصالح «گوییم: اگر  ن مییکرد. بنابر ا
و گرنه » جب است که انتصاب او قبل از نزول این آیه باشدمسلمانان است، پس وا

 حجتی در آیه برای اثبات این مدعا نیست. 
ھمانا حجت آیه بر اساس امری خارج از آن، بنا شده است و این مستلزم آن است 

توان به عنوان حجت و دلیل  که آیه ذاتًا حجت نباشد، و آنچه که ذاتًا حجت نباشد نمی
شود بلکه این آیه خود، حجت و دلیل  این رو، استدالل بدان ساقط می قلمداد کرد؛ از

جزو دینی نیست که از کامل بودن آن خبر داده » امامت«است؛ زیرا » امامت«بطالن 
آن  ی شده است. و این آیه از آخرین آیاتی است که نازل شده، و احکام دین به وسیله

یل گشته است، و ما، در ھیچ یک از آن تکم ی کامل شده و نعمت ھدایت ھم به وسیله
 تصریح نموده باشد. » امامت«بینیم که به  آیاتی که قبل از این آیه نازل شده نمی

خواست ادعا  شد، ھر انسانی آنچه که می ای اثبات می اگر عقاید با چنین شیوه
بدون شک این مسئله از بزرگترین امور «گفت:  بود و می نمود و بدان معتقد می می
ی و از مھمترین مصالح مسلمانان است، پس ناچارًا باید این امر قبل از نزول این آیه دین

شد: ھمانا  حتی نبوت مسیلمه کذاب! و آن وقت در این باره گفته می». واقع شده باشد

ْ�َملُْت لَُ�ْم ﴿ فرماید: خداوند است که می ی دلیل نبوت مسیلمه، این فرموده
َ
اْ�َوَْم أ

 ْ�
َ
بدون شک انتصاب «گفتند:  و می ]٣[المائدة:  ﴾َمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� دِيَنُ�ْم َو�

                                           
 . ٥٧عقائد الشیعة اإلمامیة االثنی عشریة، ص  -١
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مسیلمه به عنوان پیامبر از بزرگترین امور دینی و از مھمترین مصالح مسلمانان است، 
». پس واجب است که انتصاب او به عنوان پیامبر قبل از نزول این آیه واقع شده باشد

دانست، از این رو به  ر بود و زبان عربی را خوب میاما مسیلمه از ذوق عربی برخوردا
 این آیه برای اثبات پیامبری خود، استدالل ننمود.

ْ�َملُْت ﴿ ی ، آیهستیم: ھمانا دلیل ما برای امامت ابوبکر صدیقگف اگر می
َ
اْ�َوَْم أ

از بزرگترین امور دینی و از  ساست، زیرا امامت ابوبکر صدیق ﴾لَُ�ْم دِيَنُ�مْ 
 بود. مھمترین مصالح مسلمانان است... تا آخر. بر این اساس، سخن ما درست می

با توجه به این آیه، نیازمند آن است که قبًال اثبات شده باشد که » امامت«اثبات 
(از بزرگترین امور دینی و از مھمترین مصالح مسلمانان....) است. این بدان » امامت«

نیاز به دلیل دیگری دارد.  –برای اثبات امامت  –مذکور)  ی است که این دلیل (آیهمعن
» امامت«از بزرگترین امور دین است، به دلیل آنکه » امامت«کنیم که  یعنی ما اثبات می

ی است که در منطق، ممتنع و محال »َدور«از بزرگترین امور دین است. و این ھمان 
 است. 

ثبات امری با دلیلی که خود نیازمند اثبات آن امر از قبل ھمانا استدالل برای ا
، و داستان تخم »دور«دھد؛ در نتیجه دچار  باشد، ھر دو را نیازمند یکدیگر قرار می

ه این ھم باطل است. اما این، کگردیم  مرغ و مرغ که کدام یک قبًال به وجود آمده، می
استدالل » امامت«ای اثبات کسانی است که به این آیه بر ی منطق زنجانی و ھمه

 کنند.  می

 سیاق آیه
سازد که موضوع چیز دیگری است و ھیچ  آیه روشن می ی ھمانا نگاھی گذرا به ھمه

 فرماید: ندارد. خداوند متعال می» امامت«ربطی به 

هِلَّ لَِغْ�ِ ﴿
ُ
ُم َوَ�ُْم اْ�ِْ�ِ�رِ َوَما أ ِ بِهِ َوالُْمنَْخنَِقُة ُحّرَِمْت َعلَيُْ�ُم الَْميَْتُة َوا�َّ ا�َّ

يْتُْم َوَما ُذبَِح َ�َ ا�ُُّصبِ  ُبُع إِ�َّ َما َذكَّ َ�َل السَّ
َ
ْن  َوالَْموْقُوذَةُ َوالُْمَ�َّدِيَُة َوا�َِّطيَحُة َوَما أ

َ
َوأ

ْزَ�مِ 
َ
ِيَن َ�َفُروا ِمْن دِينِ  َذلُِ�ْم فِْسقٌ  �َْسَتْقِسُموا بِاْ� ُ�ْم فََ� َ�َْشوُْهْم اْ�َوَْم يَ�َِس ا�َّ

�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  َواْخَشْونِ 
َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم دِيَنُ�ْم َو�

َ
اْ�َوَْم أ
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ثْ�ٍ  اْ�ِْسَ�َم دِيًنا َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َ�َمِن اْضُطرَّ ِ� َ�َْمَصٍة َ�ْ�َ ُمتََجانٍِف ِ�ِ  ﴾٣فَإِنَّ ا�َّ
 .]٣[المائدة: 

مؤمنان)! بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاری)، گوشت  ای«(
اند،  اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده خوک، حیواناتی که خفه شده

ھایی که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر  اند، آن ھائی که از بلندی پرت شده و مرده آن
اند، مگر  زی خورده و بدان سبب مردهچیھا  آن اند، حیواناتی که درنده از بدن مرده

را سر بریده باشید، حیواناتی که برای ھا  آن ھا رسیده و) (قبل از مرگ بدآن  هک نیا
ھای تیر به پیشگوئی  و بر شما حرام است که با چوبه اند، نزدیکی به بتان قربانی شده

وج از فرمان برای شما گناه بزرگ و خرھا  ی این پردازید و از غیب سخن گوئید، ھمه
دانند این  اند و می یزدان است. از امروز کافران از (نابود کردن) دین شما مأیوس گشته

دین ماندگان و جاودانه است)، پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروزه (احکام) 
 دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن

ود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنان آئین خداپسند برای یتان) نعمت خھا گام
شما برگزیدم. اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرمات سابق چیزی 
بخورد تا ھالک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمًال نخواھد چنین کند، مانعی 

کند و برای  ر صرف نظر میمھربان است (و از مضط ی ندارد) چرا که خداوند بخشنده
 ».نماید) او مقدار نیاز را مباح می

اند و  چه ربطی به مردار، خون،گوشت خوک، حیواناتی که خفه شده» امامت«
اند و... دارد؟! یک ذوق لغوی چگونه  حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده

؟ در حالی که اصًال بیاوردھا  آن را با این امور جمع کند و در کنار» امامت«تواند  می
چیزی که از جنس موارد   هک نینامی از امامت در این آیه به میان نیامده است. مگر ا

ھایشان از  مذکور در آیه است، ذکر نشده باشد. این در حالی است که امامیه در کتاب
ھمانا این کارتان نزد من از دوال کفشم، «اند که او گوید:  روایت کره سحضرت علی

 ».تر است ارزش یبسیار ب
این آیه تحریف  :گفته شود  هک نیپذیر نیست مگر ا اثبات امامت از این آیه امکان

و یا گفته  –قبلی اظھار نموده است  ی آیه ی ن ادعا را دربارهنی اییھمچنان که کل ؛شده
است  شود: این نص، بدون ھیچ مناسبتی، امامت را در بر گرفته است و این سخنی

 باطل و کفر.
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 ششم ی آیه
ةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ

َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
 .]٢٣[الشوری:  ﴾قُْل َ� أ

د) از یه در پرتو دعوت اسالم به شما خواھد رسکبگو: در برابر آن (ھمه نعمت «
ه سود آن ھم ک(به خدا) را ( یکیخواھم جز عشق و عالقه نزد ینم یشما پاداش و مزد

 .»گردد) یخودتان مد یعا
پرسیم: دلیل در این آیه برای اثبات امامت کجاست؟ در کدام قسمت یا کلمه از  می

 نص چنین چیزی وجود دارد؟ 
نھایت این نص برای اثبات امامت آن است که متشابه است و استدالل به آیات 

و  متشابه در اصول درست نیست و برای اثبات اصول دین تنھا استدالل به نص محکم
 کند، درست است.  صریحی که به صراحت و وضوح بر مقصود داللت می

امامت صریح نیست،  ی اند در داللت بر قضیه و آنچه که امامیه بدان استدالل نموده
 باشد. یفوق جھت اثبات امامت باطل م ی از این رو استدالل به آیه

وییم: ھمانا گو بھتر روشن شدن قضیه می یاضاف یتوضیحات ی به خاطر ارائه 
امامت درست نیست مگر بعد از جایز دانستن  ی یهاستدالل به این آیه برای اثبات قض

 محال است. این چھار مانع عبارتند از: ھا  آن چھار مانعی که جایز دانستن
 خواست.  به خاطر دعوتش، اجر و مزد را از مردم می ج پیامبر -1
 این اجر و پاداش، ھمان مودت، یعنی امامت است.  -2
 به معنای خویشاوندان است. (به خدا)  یکیعشق و عالقه نزد -3
 خویشاوندان ھم، تنھا علی است. یا علی و فاطمه و حسن و حسین است.  -4

 بنا به دالیل زیر، محال و غیر ممکن ھستند: ھا  ی این ھمه
 این آیه، اساسًا ھیچ ارتباطی با اشخاص ندارد.  -١

در لغت معنایی ذھنی دارد و آن ھم، نزدیکی از لحاظ نسب و » القربی« ی زیرا کلمه
خویشاوندی است و منظور از آن، ذات یا شخص نیست. مانند شجاعت و علم، که اگر 

ھا  آن را به »ذی و یا ذوی« ی بخواھیم این الفاظ را به کسانی نسبت دھیم، یا کلمه
(شجاع) و ذو  ذو شجاعةگوییم: ذو قربی (خویشاوند و نزدیک)،  کنیم و می اضافه می

آوریم و  دھیم و به صورت صفت می علم (عالم)، و یا ساختار الفاظ را تغییر می
گوییم: قریب یا اقارب (نزدیک یا نزدیکان)، شجاع و عالم. در غیر این صورت  می

 اند که ھیچ ارتباطی با اشخاص یا ذوات ندارند. م ای ذھنی باقی می معانی
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به معنای نزدیکی از  »القربی«و » القرابة«رازی آمده است: » مختار الصحاح«در 
گویی:  لحاظ نسب و خویشاوندی است. و این دو کلمه در اصل مصدرند. مثًال می

وندی وجود خویشا ی میان آن دو، نزدیکی و رابطه: «بينهام قرابة وقرب وقربی ومقربة«

هم «». او نزدیک و خویشاوند من است: «»يوذو قرابت يوهو قريب«گویی:  یا می». دارد

 ». آنان نزدیکان و خویشاوندان من ھستند: «»وأقاريب يأقربائ

دَّ «فرمود:  بود، می بنابراین، اگر منظور خداوند از این لفظ، کسی می يفِ ذوي  ةإِال املَْوَ

بَى رْ قُ ھمان گونه که در جاھای متعددی از قرآن آمده ». خویشاوندجز دوستی در « »الْ
 ر:است؛ مانند آیات زی

يِْن إِْحَسانًا َوذِي الُْقْرَ� ﴿  .]٨٣[البقرة:  ﴾َو�ِالَْواِ�َ

 ».و نسبت به پدر و مادر و نزدیکان و... نیکی کنید«

 .]١٧٧[البقرة:  ﴾َوآَ� الَْماَل َ�َ ُحّبِهِ َذوِي الُْقْرَ� ﴿
ای که بدان دارد (و یا به سبب دوست داشت خدا،  (خود) را با وجود عالقه و مال«

 ».و یا با طیب خاطر) به خویشاوندان و... دھد

هُ ﴿  .]٢٦[اإلسراء:  ﴾َوآِت َذا الُْقْرَ� َحقَّ

 ».رحم و نیکوئی و موّدت و محبت) و... بپرداز ی حق خویشاوند را (از قبیل: صله«
(نزدیکی) بلکه » القربی«آیات، خداوند نفرموده:  کنید که در این مالحظه می

 (نزدیکان و خویشاوندان). » ذا القربی«و » ذوی القربی«و » ذی القربی«فرموده: 
شود؛  اضافه می» یالقرب«به » ذی«و » ذوی«به جای » أولوا« ی بعضی مواقع کلمه

 مانند این آیه:

ولُو الُْقْرَ� َوا﴿
ُ
 .]٨[النساء:  ﴾ْ�ََتاَ� َوالَْمَساكُِ� فَاْرزُقُوُهْم ِمنْهُ �َذا َحَ�َ الْقِْسَمَة أ

و ھر گاه خویشاوندان (فقیر شخص مرده) و یتیمان و مستمندان (غیر خویشاوند) «
 ».بر تقسیم (ارث) حضور پیدا کردند، چیزی از آن اموال را بدانان بدھید....

 ». القربی«در اینجا ھم خداوند نگفته: 
 آیه:یا مانند این 

وِ� قُْرَ� ﴿
ُ
ْن �َْسَتْغفُِروا لِلُْمْ�ِ�َِ� َولَْو َ�نُوا أ

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِ َوا�َّ  ﴾َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

 .]١١٣[التوبة:
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را نسزد که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، ھر چند که  پیغمبر و مؤمنان «
 .»خویشاوند باشند....

 ».قربی«در این آیه ھم خداوند نفرموده: 
 فرمود: بود، می می ج پس اگر منظور خداوند متعال، نزدیکان و خویشاوند پیامبر

ةَ ِ� ﴿ ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
 .]٢٣[الشوری:  ﴾الُْقْرَ�  ذوى قُْل َ� أ

خواھم جز دوستی و مودت در  بگو: در برابر آن دعوت، پاداش و مزدی از شما نمی«
 ». نداننزدیکان و خویشاو

ةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ اما این را نگفته، بلکه فرموده است: جز دوستی و مودت « ﴾إِ�َّ الَْمَودَّ
 . »در خویشاوندی

فوق باطل است؛ زیرا پایه و اساس آن و دلیل  ی بنابراین، استدالل بر امامت به آیه
 شود.  ای ندارد، چیزی بنا نمی اش باطل است، و بر چیزی که ھیچ اساس و پایه لغوی
به معنای نزدیکان و » القربی« ی گوییم: کلمه به فرض از روی جدل می  -٢

آن را  خویشاوندان است، پس چه چیزی باعث شده که ما به طور قطع، معنی
 لی حمل کنیم در حالی که نزدیکان پیامبر زیادند و تنھا علی نیست؟! تنھا بر ع

(دوستی) در ھیچ حالی، نه از نظر لغوی و نه از نظر  »المودة«ھمانا   -٣
 نیست. » امامت«اصطالحی، به معنای 

 فرماید:  خداوند متعال می

ْن لَْم تَ�ُ ﴿
َ
ِ َ�َُقولَنَّ َكأ َصابَُ�ْم فَْضٌل ِمَن ا�َّ

َ
ةٌ يَا َ�ْتَِ� َولَ�ِْن أ ْن بَيْنَُ�ْم َوَ�يْنَُه َمَودَّ

فُوَز فَْوًزا َعِظيًما
َ
 .]٧٣[النساء:  ﴾٧٣ُكنُْت َمَعُهْم فَأ

و اگر رحمت خدا در برتان گرفت (و پیروزی و غنیمتی به شما دست داد) درست «
 گویند: ای ھرگز میان شما و ایشان مودت و دوستی نبوده، (منافقان) می  هک نیمثل ا

بودیم و (از این پیروزی و دستاورد فراوان غنیمت) بسی بھره  کاش ما ھم با آنان می
 ».بردیم می

ِيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى﴿ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ةً لِ�َّ قَْرَ�ُهْم َمَودَّ
َ
 .]٨٢[المائدة:  ﴾َوَ�َِجَدنَّ أ

اند که خود  نیترین مردم برای مؤمنان، کسا ای پیغمبر)! خواھی دید که مھربان«(
 ».نامند را مسیحی می
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�َْيا﴿ ةَ بَيْنُِ�ْم ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ ْوثَانًا َمَودَّ
َ
ِ أ َْذُ�ْم ِمْن ُدوِن ا�َّ َما ا�َّ  ﴾َوقَاَل إِ�َّ

 .]٢٥[العنکبوت:
ھایی را برای خویشتن  ابراھیم خطاب به قوم خود) گفت: شما غیر از خدا، بت«(

ھای که در زندگی دنیا میان خودتان (نسبت  محبت (بزھکاراناید تنھا به خاطر  برگزیده
 ».خویش) دارید..... ی به آباء و اجداد و قوم و قبیله

ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إَِ�َْها وََجَعَل بَيَْنُ�ْم ﴿
َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
ْن َخلََق لَُ�ْم ِمْن �

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

ةً َورَْ�َةً   .]٢١[الروم:  ﴾َمَودَّ

ھای (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان  ز نشانهو یکی ا«
ھمسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و 

 ».در میان شما و ایشان مھر و محبت انداخت
ای نیست.  ھیچ رابطه» امامت«در آیات فوق و دیگر آیات و میان » مودت«میان 

ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ ی استدالل به آیهپس 
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
 ]٢٣[الشوری: ﴾قُْل َ� أ

 معناست. جھت اثبات امامت، بی
ھمانا آیات قرآن، کالم است و کالم ھم قواعدی دارد که بدون آن قواعد، درست 

ای باشد که  مقصود باید به گونهنیست؛ اولین قاعده از قواعد کالم آن است که معنای 
 آن معنا، صحیح باشد.  ی از نظر لغوی، تفسیر کالم یا لفظ به وسیله

 شود:  زیر بنا می ی استدالل به این آیه جھت اثبات امامت، براساس دو قاعده
ه کاز نظر لغوی به معنای نزدیکان و خویشاوندان باشد، » القربی« ی الف) کلمه

 ده، آشکار و روشن است. اساس بودن این قاع بی
ه این قاعده ھم از اساس، کباشد، » امامت«فوق به معنای  ی در آیه» مودت« –ب 

 پایه است. باطل و بی
ھر بنایی که قواعد و بنیادش، ویران باشد، خود بنا ھم ویران و خراب است و 

 فرماید: تواند پابرجا بماند؛ ھمچنان که خداوند متعال می نمی

﴿ ُ َ� ا�َّ
َ
ْقُف ِمْن فَوْقِِهمْ فَ�  .]٢٦[النحل:  ﴾ بُنَْياَ�ُهْم ِمَن الَْقَواِعِد فََخرَّ َعلَيِْهُم السَّ

را از اساس ویران   نا(زندگی) آنان رفته است و آن ی ولی خدا به سراغ شالوده«
 ».ھا) از باالی سرشان بر سرشان فرو ریخته است کرده است، و سقف (خانه
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فرعی باشد! اما اگر یک  ی که آن مسأله، یک مسأله زمانی استھا  ی این ھمه
باشد، قضیه، شدیدتر است؛ زیرا قاعده موجب آن است  »امامت«اصولی مانند  ی مسأله

آن صحیح  ی ای باشد که تفسیر لفظ جز به وسیله که معنای مقصود باید به گونه
 جزو ھیچ کدام از تفاسیر محتمل لفظ نیست. » امامت«نباشد؛ و معنای 

 این بدان معناست که بحث در این موضوع اساسًا درست نیست. 
خواست؛ این امر بنا به نص  در برابر دعوتش پاداش و مزدی را نمی ج پیامبر -٤

 فرماید: نی است. خداوند متعال میقرآن، قطعی و یقی

ْجرٍ ﴿
َ
لُُهْم َعلَيْهِ ِمْن أ

َ
 .]١٠٤[یوسف:  ﴾١٠٤إِْن ُهَو إِ�َّ ذِْكٌر لِلَْعالَِم�َ  َوَما �َْس�

اگر آنان پس (خواھی،  تو در برابر این (اندرز و راھنمائی)، پاداشی از ایشان نمی«
نپذیرفتند غمگین مباش، چرا که دیگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان 

گروند، و تنھا این قرآن برای گروھی از مردمان این زمان نیامده است، بلکه) قرآن  می
 ».جھانیان نیست ی ای ھمهجز پند و اندرزی بر

ْجٍر َ�ُهَو لَُ�مْ ﴿
َ
ْ�ُُ�ْم مِْن أ

َ
ِ  قُْل َما َس� ْجرَِي إِ�َّ َ�َ ا�َّ

َ
 ]٤٧[سبأ:  ﴾إِْن أ

بگو ھر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما خواسته باشم، برای «
 ».بس دارم، و بلکه) اجر و مزد من بر خداست و خودتان. (من پاداش مادی چشم نمی

نَا ِمَن الُْمَتَ�ِّفِ�َ ﴿
َ
ْجٍر َوَما �

َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ ِمْن أ

َ
ْس�

َ
 .]٨٦[ص:  ﴾٨٦قُْل َما أ

ای پیغمبر) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا ھیچ «(
 گویم مدعیان (دروغین نبوت ھم) نیستم (و آنچه می ی طلبم، و از زمره پاداشی نمی

 ».بافم از پیش خود به ھم نمیساختگی نبوده و 
در مقابل دعوتش مزد و پاداش را از کسی جز خدا  ج و وقتی که پیامبر خدا

خواسته، بنابراین، موضوع از اساس باطل است؛ زیرا موضوع امامت با توجه به  نمی

ةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ ی آیه ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
این اساس بنا شده که بر  ﴾قُْل َ� أ

، در مقابل دعوتش، پاداش و مزدی که ھمان امامت علی است، را از مردمان ج پیامبر
در  ج خواسته، و این مخالف آن است به طور قطع در قرآن ثابت شده که پیامبر می

خواست. این از یک طرف، از طرف دیگر،  مقابل دعوتش پاداش و مزدی را از کسی نمی
و مزد در مقابل یک چیز، به عنوان بھای آن چیز تنھا زمانی است که درخواست پاداش 
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خریدار، خرید آن چیز را قبول کرده باشد و گرنه آن فرد بھای آن چیز را از خریدار 
 کرد.  مطالبه نمی

را نپذیرفتند، پس  ج ھمانا این آیه متوجه کفاری است که از اساس دعوت پیامبر
اش و مزد را به عنوان بھای آن، مطالبه کند؟ و این پاد ج در قبال چه چیزی پیامبر

علی است؟ در حالی که علی آن موقع خردسال بوده است! » امامت«پاداش و مزد ھم، 
از آنان خواسته » امامت«را پذیرفتند تا بعدًا قبول  ج آیا کافران، نخست نبوت محمد

 شود؟! 

 معنی آیه
گوییم: معنی آیه این  ر جواب میشاید کسی راجع به معنی این آیه سؤال کند، د

خواھم. نھایت  ای پیغمبر! بگو: در برابر دعوتم، مزد یا مالی را از شما نمی«است که: 
خواھم این است مرا به خاطر خویشاوندی با شما، دوست بدارید و  چیزی که از شما می

به  رحمی که بین من و شماست، به جای آورید؛ در نتیجه مرا محافظت کنید و ی صله
نیکی با من رفتار نمائید و مرا اذیت نکنید؛ چون عدم محافظت و رفتار ناشایست و 

 ». اذیت کردن میان نزدیکان و خویشاوندان، درست و سزاوار نیست
و این درخواست، پاداش و مزد در برابر دعوت نیست، بلکه حقی شرعی به خاطر 

است آن نیست؛ زیرا خویشاوندی است و ھیچ عیب و ایرادی در مطالبه و درخو
 درخواست حق، حق و درست است. 

رحم، بر نزدیکان و خویشاوندان واجب  ی نزدیکی و صله ی ھمانا دوستی و عالقه
 رعایت نکردند.  ج است که قریش این امر واجب را با رسول الله

استثنای موجود در این آیه، استثنای منقطع غیر متصل است؛ استثنای منقطع غیر 
 مستثنی منه نیست؛ مانند این آیه:ثنایی است که مستثنی جزو متصل، است

 .]٦٢[مریم:  ﴾َ� �َْسَمُعوَن �ِيَها لَْغًوا إِ�َّ َسَ�ًما﴿
که مستثنی » لغو« ی مستثنی است و در زیر کلمه» سالم« ی که در این آیه، کلمه
گردد، معنای آیه این است که: آنان در بھشت گفتار پوچ و  منه است، داخل نمی

 شنوند.  شنوند، لیکن درود (یزدان و فرشتگان و صالحان) را می ای نمی بیھوده

ةَ ِ� الُْقْرَ� ﴿ ی ھمچنین در آیه ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
 ی کلمه ﴾قُْل َ� أ

گیرد. و معنای آیه این است: در برابر دعوت،  قرار نمی» أجر« ی در زیر کلمه» المودة«
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خواھم، لیکن دوستی و مودت در خویشاوندی را از شما  پاداش و مزدی را از شما نمی
 خواھد.  در برابر دعوت پاداش و مزدی را نمی ج خواھم؛ زیرا پیامبر می

روایت کرده که  ج از پیامبر بکه ابن عباس تر دیگری دارد این آیه معنای دقیق
  هک نیخواھم مگر ا ایشان فرمودند: آیه به این معناست که پاداش و مزدی را از شما نمی

 خداوند متعال را دوست بدارید و با اطاعت کردن از وی، به او نزدیک شوید. 
به معنای » القربی«است و  ألدر اینجا، مودت و دوستی خداوند» مودت«پس 

دیگری این  ی نزدیکی به خدا از طریق اطاعت کردن از فرامین و دستورات اوست و آیه
 فرماید: نماید؛ آنجا که خداوند متعال می معنای دقیق را تأیید می

ْن َ�تَِّخَذ إَِ� َرّ�ِهِ َسبِيً� ﴿
َ
ْجٍر إِ�َّ َمْن َشاَء أ

َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ مِْن أ

َ
ْس�

َ
 ﴾٥٧قُْل َما أ

 .]٥٧[الفرقان:
کنم. تنھا  بگو: من در برابر ابالغ این آئین ھیچ گونه پاداشی از شما مطالبه نمی«

راه به سوی پروردگارش در پیش گیرد (و  –اگر خواست  –پاداش من این است که کسی 
 ».در مسیری که منتھی به رضا و رحمت و پاداش فراوان یزدان است گام بردارد)

، معنای کامل، در پیش گرفتن راه به سوی زیرا دوستی و مودت خدا و تقرب به او
 اوست.

 دروغ آشکار و بزرگ
در صحیح بخاری و صحیح مسلم و در مسند احمد بن «گوید:  ابراھیم زنجانی می

لُُ�ْم َعلَيْهِ ﴿ ی حنبل از ابن عباس روایت شده که گوید: ھنگامی که آیه
َ
ْس�

َ
قُْل َ� أ

ةَ ِ� الُْقْرَ�  ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ
َ
ازل شد، صحابه گفتند: ای رسول خدا! نزدیکان تو چه ن ﴾أ

علی و فاطمه «فرمودند:  ج بر ما واجب است؟ پیامبرھا  آن کسانی ھستند که دوستی
 . ١»و دو پسرش (حسن و حسین)

اساس است، چون این روایت در صحیح  این دروغی زشت!! و ادعائی باطل و بی
 بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل، وجود ندارد. 

بلکه آنچه در این زمینه در صحیح بخاری و مسند احمد وجود دارد، کامًال خالف 
ایت کرده آن است. و امام مسلم اصًال در این موضوع چیزی نیاورده است. بخاری رو

                                           
 . ٨٦عقائد اإلمامیة االثنی عشریة، ص  -١
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، جتفسیر آیه به نزدیکی خاندان محمد ی که ابن عباس، سخن سعید بن جبیر را درباره
با تمامی قبایل قریش ارتباط و ھمبستگی  ج ھمانا پیامبر«رد کرد و به او گفت: 
خواھم که  نازل شد که تنھا این را از شما می ج گاه بر پیامبر خویشاوندی داشت، آن

 ». حفظ نمائیدآن را  ن و شما را برقرار سازید ونزدیکی میان م ی رابطه

قُْل ﴿ ی از ابن عباس راجع به آیه«و احمد بن حنبل در مسند خود روایت نموده که 
ةَ ِ� الُْقْرَ�  ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ

َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
سؤال شد، سعید بن جبیر گفت: منظور  ﴾َ� أ

وید: ابن عباس (به سعید بن جبیر) گفت: است. راوی گ ج نزدیکی خاندان محمد
نزدیکی و خویشاوندی  ی با تمامی قبایل قریش رابطه ج عجله کردی، ھمانا رسول الله

 ی خواھم مگر آنکه رابطه من چیزی از شما نمی  آنان گفت که  به ج امبریداشت، پس پ
 .»نزدیکی و خویشاوندی میان من و شما را حفظ کنید و مد نظر داشته باشید

بخاری و مسلم و احمد تا این اندازه جاھل نیستند که چیزی را روایت کنند که از 
پس  بنظر عقلی و لغوی، مردود باشد! این آیه، از آیات مکی است و حسن و حسین

 از ھجرت در مدینه به دنیا آمدند. 
در خویشاوندان و نزدیکان، کار عوام است و » القرابة«و » القربی«استعمال لفظ 

و یا زبان  ج این معنا در زبان قرآن، یا زبان پیامبر  باشد، گفتنی است که فصیح نمی
این  /عموم صحابه نیامده است، زیرا آنان عرب اصیل بودند. و ظاھرًا سعید بن جبیر

 معنا را از جھت عجم بودنش آورده است. 
وغگو و این روایت، (و نسبت دادن آن به صحیحین و مسند احمد) در ی پس آورنده

 گوید!  داند چگونه دروغ می است که نمی ینادان
نسبت دادن این روایت به منابعی که خالی از آن است از جانب عالمی که موصوف 

باشد، افترائی عظیم است که حتی در  یم ١»رکن اسالم و ستون علمای برجسته«به 
شأن عوام الناس ھم نیست چه برسد به یک عالم. ھمانا عالمی مثل او که چنین 

نامیده شود نه » رکن دروغ و ستون دجاالن«جرأتی بر دروغ دارد، شایسته است که به 
 ». رکن اسالم و ستون علمای برجسته«

                                           
 در ابتدای کتابش.  خوئی، -١
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 پایه حجت بی
ب مودت و دوستی مستلزم وجوب اطاعت است، وجو«افزاید:  ابراھیم زنجانی می

ای از  . این ھم ادعائی محض است که ذره١»گردد زیرا مودت تنھا با عصمت واجب می
 ای دارد؟  علم بھره ندارد، پس مودت با عصمت به صورت وجوبی یا استحبابی چه رابطه

 فرماید: خداوند متعال می

﴿ 
َ
ْن َخلََق لَُ�ْم ِمْن �

َ
ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إَِ�َْها وََجَعَل بَيَْنُ�ْم َوِمْن آيَاتِهِ أ

َ
�ُْفِسُ�ْم أ

ةً َورَْ�َةً   .]٢١[الروم:  ﴾َمَودَّ

ھای (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان  یکی از نشانه«
ھمسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و 

 ».شما و ایشان مھر و محبت انداخت در میان
پس شوھر، زنش را دوست دارد و زن ھم شوھرش را دوست دارد و این دوستی 
ھیچ ارتباطی با عصمت یا اطاعت محض ندارد، و یک دوست، رفیقش را دوست دارد و 

 این دوستی ھیچ ارتباطی با عصمت یا اطاعت محض از دستورات دیگری ندارد. 
 اید:فرم در جای دیگر می

ةً ﴿ ِيَن َ�َدْ�ُتْم ِمنُْهْم َمَودَّ ْن َ�َْعَل بَيَْنُ�ْم َو�َْ�َ ا�َّ
َ
ُ أ  .]٧[الممتحنة:  ﴾َعَ� ا�َّ

امید است خدا میان شما و میان دشمنانتان (با توفیق دادن آنان به ایمان و «
 ».پذیرش اسالم) پیوند محبت و دوستی برقرار سازد

 فرماید: ھمچنین می

﴿ ُّ�
َ
ِ يَا � ة ْوِ�َاَء تُلُْقوَن إَِ�ِْهْم بِالَْمَودَّ

َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ْم أ  ﴾َها ا�َّ

 .]١[الممتحنة: 
ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید. شما نسبت «

 ».ورزید...... کنید و مودت می بدیشان محبت می
 ماید:فر باز در جای دیگری می

ِيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى﴿ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ةً لِ�َّ قَْرَ�ُهْم َمَودَّ
َ
 .]٨٢[المائدة:  ﴾َوَ�َِجَدنَّ أ

                                           
 . ٨٦عقائد اإلمامیة االثنی عشریة، ص  -١
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اند که خود  ترین مردم برای مؤمنان، کسانی ای پیغمبر)! خواھی دید که مھربان«(
 ».نامند را مسیحی می

 هفتم ی آیه
َك �ِيهِ ِمْن َ�ْعِد َما﴿ �َْناَءُ�ْم  َ�َمْن َحاجَّ

َ
�َْناَءنَا َو�

َ
َجاَءَك مَِن الْعِلِْم َ�ُقْل َ�َعالَْوا نَْدُع �

 َ�َ ِ �ُْفَسُ�ْم ُ�مَّ نَبَْتِهْل َ�َنْجَعْل لَْعَنَت ا�َّ
َ
�ُْفَسَنا َو�

َ
َو�َِساَءنَا َو�َِساَءُ�ْم َو�

 .]٦١[آل عمران:  ﴾٦١الَْ�ذِ�ِ�َ 
مسیح) به تو رسیده است (باز) کسانی  ی ھر گاه بعد از علم و دانشی که (درباره«

کنیم و شما  با تو به ستیز پرداختند، بدیشان بگو: بیائید ما و فرزندان خود را دعوت می
سازیم و شما ھم خود را آماده  ھم فرزندان خود را فرا خوانید، و ما خود را آماده می

ای دروغگویان تمنا داریم و نفرین خدا را بر سازید، سپس دست دعا به سوی خدا بر می
 ».نمائیم می

گرداند عبارت است  را برای امامت باطل می  این آیه  استدالل به  نخستین چیزی که
از   کند، بلکه ی فوق صریح و روشن بر مقصود مورد نظر داللت نمی آیه  که از این

ص باشد و باید ن نیز در اصول دین صحیح نمی  متشابه  استدالل به  متشابھات است که
 صریح و روشن بر مقصود داللت نماید.  باشد که  محکمی وجود داشته

 مقتضی مساوات میان پیامبر  است که  بنیان شده (وأنفسنا)ی لفظ  استدالل بر پایه 
ھمان   جا به در این سباشد، زیرا علی منھای نبوت می  در والیت عامه سو علی ج

 است.  پیامبر تبدیل گشته
اثبات اصول دین ھیچ اعتبار و ارزشی  یحالی که استنباط برادر  –این استنباط 

صحیح نیست، و دلیل عدم صحت این استنباط آن  –توان بدان تکیه کرد  ندارد و نمی
باشند.  مساوی نمی  که  ن لفظ را در مواردی استعمال کردهیاست که خداوند متعال ھم

 فرماید: جایی می ھمچنان که در

�ُْفِسهِْم َخْ�ًالَْوَ� إِذْ َسِمْعتُ ﴿
َ
 .]١٢[النور:  ﴾ُموهُ َظنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بِ�

بایست مردان و زنان مؤمن نسبت  شنیدید، نمی چرا ھنگامی که این تھمت را می«
 ».به خود گمان نیک بودن و (پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند...؟

 نیستند.  که در اینجا مؤمنان در ھمه چیز برابر و مثل ھم
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 فرماید: یا در جای دیگری می

�ُْفَسُ�ْم ِمْن دِيَارُِ�مْ ﴿
َ
َخْذنَا ِميَثاقَُ�ْم َ� �َْسفُِكوَن دَِماَءُ�ْم َوَ� ُ�ْرُِجوَن �

َ
 ﴾�ذْ أ

 .]٨٤[البقرة: 
و (به یاد آورید) ھنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و «

 ».خوش بیرون نکنید ی و خانه و کاشانهھمدیگر را از سرزمین 
 و اینان، مساوی و یکسان نبودند و ھیچ کدام، نفس دیگری نبود. 

 فرماید: یا مانند این آیه که می

�ُْفَسُ�مْ ﴿
َ
 .]١١[الحجرات:  ﴾َوَ� تَلِْمُزوا �

 ».جوئی قرار ندھید و ھمدیگر را طعنه نزنید و مورد عیب«
ست که مورد طعنه یبرابری طعنه زننده با کسی نکه این آیه ھم مستلزم مساوات و 

 قرار گرفته. 
 فرماید:  ھمچنین خداوند در جایی دیگر می

ِي َخلََقُ�ْم ِمْن َ�ْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها﴿ َها ا�َّاُس ا�َُّقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ ُّ�
َ
 ﴾يَا �

 .]١[النساء: 

از (خشم) پروردگارتان بپرھیزید. پروردگاری که شما را از یک انسان  !ای مردمان«
 ».بیافرید و (سپس) ھمسرش را از نوع او آفرید

 اند.  که مردمان ھمگی مساوی و برابر نیستند در حالی که از یک انسان آفریده شده
 سو حواء مثل آدم نیست در حالی که از نفس آدم آفریده شده است. پس اگر علی

شد، چنین چیزی مستلزم مساوات و برابری او با  ھم آفریده می ج نفس محمداز 
 بود. نمی ج محمد

به کار رفته و ھیچ کدام مستلزم مساوات و ھا  آن در» نفس«از دیگر آیاتی که لفظ 
 با ھم نیستند، آیات زیر ھستند: ھا انسانبرابری 

ُ َ�َ الُْمْؤِمنَِ� إِذْ َ�عَ ﴿ �ُْفِسِهمْ لََقْد َمنَّ ا�َّ
َ
 .]١٦٤[آل عمران:  ﴾َث �ِيِهْم رَُسوً� ِمْن �

گاه که در  یقینًا خداوند بر مؤمنان (صدر اسالم) منت نھاد و تفضل کرد بدآن«
 ».میانشان پیغمبری از جنس خودشان بر انگیخت....

�ُْفِسُ�مْ ﴿
َ
 .]١٢٨[التوبة:  ﴾لََقْد َجاَءُ�ْم رَُسوٌل مِْن �

 ».) به سویتان آمده است....ھا انساننام) از خود شما ( گمان پیغمبری (محمد بی«
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ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إَِ�َْها﴿
َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
ْن َخلََق لَُ�ْم مِْن �

َ
 .]٢١[الروم:  ﴾َوِمْن آيَاتِهِ أ

ھای (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان  و یکی از نشانه«
 ».کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید ھمسرانی را برای شما آفرید تا در

را در  ھا انسانو دیگر  ج موجود در آیات فوق، عام است که پیامبر» نفس« ی کلمه
گیرد. اگر لفظ را از محتوایش جدا کنیم و تفسیری لفظی و جامد از آن بکنیم،  بر می

این زن جزئی از شوھر آفریده شده؛ بنابر  گوییم: زن (حواء) از نفس شوھر (آدم) می
 است و جزء چیزی مساوات و برابری بیشتری با آن چیز دارد. 

�ُْفَسُ�مْ ﴿ خداوند متعال: ی بنابراین، فرموده
َ
�ُْفَسَنا َو�

َ
بر محتوا و مفھومش  ﴾َو�

شود نه بر صرف لفظش و لفظ از نظر لغوی در ھیچ حالی، به معنای مساوات  حمل می

جانمان « »أنفسنا فداک«و برابری نیست. و اگر جمعی به یک نفر از میان خود بگویند: 
کند که آنان در ھمه چیز، مساوی و مثل ھم  ، به ذھن احدی خطور نمی»!فدایت باد
 ھستند. 

 برای اثبات امامت خود به این آیات استدالل ننمود. سیخود عل
را به عنوان حجت قبول دارند و غیر از قول معصوم » معصوم«امامیه، تنھا قول 

مسلمانان بر عصمتش اتفاق نظر  ی که ھمه ج پذیرند. پیامبر حجت دیگری را نمی
ھم  سخود علی دارند، قائل به چنین استنباطی (داللت آیات فوق بر امامت)، نبوده و

که امامیه قائل به عصمتش ھستند، چنین چیزی را نگفته است. و گرنه علی اولین 
نمود و با کسانی که قبل از او به خالفت رسیدند،  بود که بدان استدالل می کسی می
کرد و با این آیه و دیگر آیات، بر آنان حجت و دلیل  را متقاعد می  نمود و آنان بحث می

شد تا از طریق بیعت به خالفت برسد، آنھم در حالی که  سال منتظر نمی ٢٥آورد و  می

دعونی والتمسوا غريی.... وأنا لكم وزيراً «گفت:  به قبولی خالفت مجبور شده بود و می

مرا رھا کنید و کس دیگری را خلیفه تعیین کنید... اگر من وزیر : «١»خري لكم منی أمرياً 
 ». شما باشم ی ر و خلیفهشما باشم بھتر از آن است که امی

را برای  شاین چھار نفر (علی و فاطمه و حسن و حسین ج راستی چرا پیامبر
است، و گرنه اگر انتخاب » امامت«مباھله انتخاب کرد؟ علت این امر خارج از موضوع 

                                           
 . ١٨٢-١/١٨١نھج البالغه،  -١
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بود، بدون شک این امر  می» امامت«دلیل بر  ج این افراد برای مباھله از طرف پیامبر
بود. این در حالی است که امامیه قائل به امامت زنان  لفاطمه» متاما«مستلزم 

 نیستند. بنابراین، این آیه ربطی به امامت ندارد. 

 هشتم ی آیه
َق بِهِ ﴿ ْدِق َوَصدَّ ِي َجاَء بِالّصِ ولَ�َِك ُهُم الُْمتَُّقونَ  َوا�َّ

ُ
 .]٣٣[الزمر:  ﴾٣٣أ

خدا به مردمان ابالغ  یاز سو و(اند  قت و صداقت را با خود آوردهیه حقک یسانک «
و برابر آن (اند  قت و صداقت را باور داشتهیه حقک یسانکو  )غمبرانندیه پکاند  ردهک

 ».ھستند یزگاران واقعیآنان پرھ )ه مؤمنانندکاند  رفته
و دیگر فرزندانش ندارد؛ چون لفظ آیه  سشخصی علی» امامت«این آیه دلیلی بر 

را لبیک گفتند و او را  ج گردد که دعوت پیامبر کسانی می ی عام است و شامل ھمه
اند و تنھا مربوط به فرد معینی نیست. به  تصدیق نمودند که اینان از زمره پرھیزگاران

اند، به شرط  را تصدیق نموده ج عالوه در این آیه، عصمت برای کسانی که رسول الله
 باشد.  یمعقول ھم نمگرفته نشده است. چنین ادعایی قابل قبول نبوده و 

آنچه که برای صحت و درستی استدالل به آیه جھت اثبات امامت الزم است، دو امر 
 زیر است:

 نص بر امامت عام. -١
 نص بر امامت فرد یا افراد معینی.  -٢

 فوق اثری از ھیچ کدام از این دو امر نیست.  ی در آیه
سازد،  مت را باطل میفوق جھت اثبات اما ی از جمله چیزھایی که استدالل به آیه

نقل نموده، که گوید: از ابوبکر بن  ٤٧٠روایتی است که ذھبی در کتاب المنتقی، ص 
 ی عبدالعزیز، غالم خالل راجع به این آیه سؤال شد، او در جواب گفت: این آیه درباره

علی نازل شد. ابوبکر بن  ی کننده گفت: نخیر، بلکه درباره نازل شد. سؤال سابوبکر
 ه را خواند تا به این قسمت رسید:آی ی آیه را بخوان، او دنباله ی زیز گفت: دنبالهعبدالع

ِي َعِملُوا﴿  ا�َّ
َ
ْسَوأ

َ
ُ َ�نُْهْم أ  .]٣٥[الزمر:  ﴾ِ�َُ�ّفَِر ا�َّ

را (چه   فرماید) تا بدترین کارھای ایشان خداوند (چنین تفضلی در حق ایشان می«
 ».و) ببخشاید....ھای ناچیزشان بزداید  برسد به لغزش
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گناه  کننده گفت: علی از نظر شما معصوم و بی گاه ابوبکر بن عبدالعزیز به سؤال آن
 شود؟ پس سؤال کننده مات و مبھوت ماند.  است، پس چه چیزی از وی بخشوده می

علی نازل شده، عصمت و امامت علی  ی فوق درباره ی آیه  هک نیبنابراین، اعتقاد به ا
 در سیاق دیگر آیات وارد شده است:زیرا این آیه  کند، را نقض می

َق بِهِ ﴿ ْدِق َوَصدَّ ِي َجاَء بِالّصِ ولَ�َِك ُهُم الُْمتَُّقونَ  َوا�َّ
ُ
 لَُهْم َما �ََشاُءوَن ِعنَْد َرّ�ِهِمْ  ٣٣أ

ِي َعِملُوا  ٣٤َذلَِك َجَزاُء الُْمْحِسنِ�َ   ا�َّ
َ
ْسَوأ

َ
ُ َ�نُْهْم أ ْجَرُهْم ِ�َُ�ّفَِر ا�َّ

َ
َو�َْجزَِ�ُهْم أ

ِي َ�نُوا َ�ْعَملُونَ  ْحَسِن ا�َّ
َ
 .]٣٥-٣٣[الزمر:  ﴾٣٥بِأ

اند (و از سوی خدا به مردمان ابالغ  کسانی که حقیقت و صداقت را با خود آورده«
اند (و برابر آن  اند که پیغمبرانند) و کسانی که حقیقت و صداقت را باور داشته کرده
د) آنان پرھیزگاران واقعی ھستند. ھر چه بخواھند برایشان در اند که مؤمنانن رفته

پیشگاه پروردگارشان آماده است. این، پاداش نیکوکاران است. خداوند (چنین تفضلی 
ھای  را (چه برسد به لغزش  فرماید) تا بدترین کارھای ایشان در حق ایشان می

 ».کارھایشان پاداش عطاء نماید را برابر نیکوترین  ناناچیزشان بزداید و) ببخشاید، و آن
مقصود آیه است که در این صورت،  سیا علی  هک نیاینجا دو احتمال است: اول ا

باشد. و یا علی مقصود آیه نیست که در این صورت، » امام«تواند  معصوم نیست و نمی
 استدالل به این آیه برای اثبات امامت علی و دیگر ائمه باطل و نادرست است.

فوق دلیل بر عدم عصمت علی است، زیرا بدون شک او مشمول  ی حال، آیهبه ھر 
را لبیک گفته و  ج کسانی است که دعوت رسول الله ی حکم آیه است؛ زیرا او از جمله

را تصدیق نموده و به او ایمان  ج او را تصدیق نموده است. و اینان (کسانی که پیامبر
یی دارند که خداوند ھا بدی ده که گناھان وخبر دا ألاند که خداوند اند) کسانی آورده

دھد. بنابراین،  را مورد عفو و آمرزش قرار می  بخشاید و آنان را از آنان می این گناھان 
این آیه را از ھا  ی این شان از گناھان معصوم نیستند، که مطلوب ھمان است. ھمه ھمه

ت متشابه در اصول سازد که استدالل به آیا محکم بودن به سوی متشابه خارج می
 جایز نیست. 

 خاص از لفظ عام، خالف اصل و بیان است: ی اراده
ھا  بدان سآیاتی که شیعه جھت اثبات امامت علی ی شایان ذکر است که ھمه

کنند، الفاظ آن آیات، عام ھستند و منحصر به شخص معینی نیستند. اما  استدالل می



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٣٤٢

ھا، عام  کنند در حالی که لفظ آن حمل می سشیعه این آیات را تنھا بر شخص علی
 است! 

و این، خالف قواعد زبان عربی است، به ویژه آنکه، قضیه، یک مسأله اصولی و 
اعتقادی است که اگر مقصود آیات، فرد خاصی است، باید به صراحت نامی از وی برده 

 بود.  شد و مقصود از او کامًال معین و مشخص می می
 فرماید: خداوند می

ِيَن آَمُنوا﴿ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ  .]٥٥[المائدة:  ﴾إِ�َّ

 ».تنھا خدا و پیغمبر او و مؤمنان یاور و دوست شمایند«

ِيَن آَمُنوا﴿ در این آیه، لفظ نیست. پس  سعام است و تنھا خاص علی ﴾ا�َّ
بالغت و بیان زبان عربی و خالف  ی اختصاص دادن این لفظ به علی، خالف قاعده

تو ھم مداد را برایش » قلمی را برایم بخر: «»اشرت لی قلامً «باشد. اگر یکی بگوید:  یم
، در این صورت، بیانش قاصر است و »منظورم خودنویس بود«بیاوری. اما او بگوید: 

مردی : «»ادع لی رجالً عربياً «منظورش را به طور کامل نرسانده است و اگر بگوید: 
ای را به نزدش بیاوری. اما او بگوید:  ، تو ھم مردی سوریه»دم بیاورعرب را به نز

، در این صورت، بیانش قاصر است و منظورش را به طور »منظورم فردی عراقی بود«
نیست. پس اگر منظور خداوند  ألکامل نرسانده است. و چنین امری در شأن خداوند

را  ج کرد؛ ھمچنان که اسم پیامبر بود، حتمًا اسمش را ذکر می از این آیه، تنھا علی می
 ذکر کرده زمانی که خواسته او را به عنوان پیامبر تعیین نماید.

 اند؛ مانند آیات زیر: مین صورتآیات ھم به ھ ی بقیه

َق بِهِ ﴿ - ْدِق وََصدَّ ِي َجاَء بِالّصِ  .]٣٣[الزمر:  ﴾َوا�َّ
خدا به مردمان ابالغ  اند (و از سوی کسانی که حقیقت و صداقت را (با خود) آورده«
اند (و برابر آن  اند) و کسانی که حقیقت و صداقت را باور داشته اند که پیغمبران کرده

 ».رفته که مؤمنانند

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا﴿ - ْوَر�َْنا الِْكَتاَب ا�َّ
َ
 .]٣٢[فاطر:  ﴾ُ�مَّ أ

تاب کن یسپس او) ھای گذشته فرستادیم  ھای پیشین را برای ملت ما کتاب«(
 ». میراث دادیده خود به می) را به گروھی از بندگان برگزقرآن(
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ِسً�ا﴿ -
َ
َعاَم َ�َ ُحّبِهِ ِمْسِكيًنا َو�َتِيًما َوأ  .]٨[اإلنسان:  ﴾٨َوُ�ْطعُِموَن الطَّ

 ».بخشند ر مییم و اسیتینوا و یبه ب -به رغم دوست داشتنش -را کو خورا«

نْزَِل ﴿ -
ُ
 .]٦٧[المائدة:  ﴾إَِ�َْك مِْن َرّ�َِك  بَّلِْغ َما �

(خدا، محمد مصطفی!) ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  ی ای فرستاده«
 آنان رااست (به تمام و کمال و بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی، به مردم) برسان (و 

 ».بدان دعوت کن)....

َ َ�ُ الُْهَدى َوَ�تَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤمِنِ�َ َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل مِْن َ�ْعِد َما تَ ﴿ -  ﴾بَ�َّ
 .]١١٥[النساء: 

کسی که یا پیغمبر دشمنانگی کند، بعد از آنکه (راه) ھدایت (از راه ضاللت برای «
 ».او) روشن شده است، و (راھی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد

ءٍ ﴿ - ْطَنا ِ� الِْكَتاِب ِمْن َ�ْ  .]٣٨[األنعام:  ﴾َما فَرَّ

 ».ایم در کتاب (لوح محفوظ) ھیچ چیز را فرو گذار نکرده«

ادِ�ِ�َ ﴿ - َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
 .]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩يَا �

 ».ای مؤمنان از خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید«

ِيَن آَمُنوا ﴿ - َها ا�َّ ُّ�
َ
ْمرِ ِمنُْ�مْ يَا �

َ
وِ� اْ�

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
 .]٥٩[النساء: ﴾أ

اید، از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا، محمد  ای کسانی که ایمان آورده«
با تمسک به سنت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندھان مسلمان  ج مصطفی

گرا بوده و مجری احکام شریعت اسالم  (مادام که دادگر و حق خود فرمانبرداری نمائید
 ».باشند

 و دیگر آیات. 
بود و  ھا، شخص معینی می این آیات، عام ھستند و اگر منظور خداوند از آن ی ھمه

حال آنکه شخص معینی در این آیات نام برده نشده است، در آن صورت کالم خدا از 
خدا از آن پاک و  –مقصود را به طور کامل بیان نکرده  بیان مقصود، قاصر و ناتوان بود و

 و این، محال است. –منزه است 

 نهم ی آیه
ِسً�ا﴿

َ
َعاَم َ�َ ُحّبِهِ ِمْسِكيًنا َو�َتِيًما َوأ  .]٨[اإلنسان:  ﴾٨َوُ�ْطعُِموَن الطَّ



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٣٤٤

 ».بخشند ر مییم و اسیتینوا و یبه ب -به رغم دوست داشتنش -را کو خورا«
نازل  »فضه«و خدمتگارشان  بعلی و فاطمه ی معتقدند، این آیه دربارهامامیه 

حسن و حسین را از بیماری شفا دھد، سه روز روزه خواھند  ألشده که اگر خداوند
 .١گرفت... تا آخر ماجرا

کند، چون اگر  فوق جھت اثبات امامت را نقض می ی خود این روایت استدالل به آیه
و کسی قائل  ندبود مام می، ا»فضه«اش  و بلکه خادمه لفاطمه باید بود، چنین می

بینی عام است و اختصاص به شخص معینی  ھمان طور که می –آیه به این نیست. این 
کرد، و  بود، تنھا بر فضیلت آن فرد خاص داللت می ندارد و اگر خاص کسی ھم می

  کند و گرنه ھر فاضلی، امام بود. داللت نمی» امامت«صرف فضیلت، بر 

 »العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب«گوید:  اصولی ھست که می ی یک قاعده
پس حتی اگر این آیه به ». معیار و اعتبار، عام بودن لفظ است نه خاص بودن سبب«

شد، در آن صورت ھم، عام است و شامل  اند، نازل می خاطر سببی که امامیه ذکر کرده
ن روایت جعلی و موضوع است، وضعیت چگونه نون که آکگردد. ا آنان و غیر آنان می

، موضوع بودن روایت مذکور را بیان »الموضوعات«باید باشد؟ ابن جوزی در کتاب 
 کرده است. 
برای داللت بر امامت، نص صریح و حتی متشابه نیست؛ از  –به ھر حال  –این آیه 

 باشد.  یرو استدالل بدان برای اثبات امامت درست نم این
 

 مده ی آیه
ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا﴿ ْوَر�َْنا الِْكَتاَب ا�َّ

َ
 .]٣٢[فاطر:  ﴾ُ�مَّ أ

ھای گذشته فرستادیم و) سپس این کتاب  ھای پیشین را برای ملت ما کتاب«
 ».میراث دادیبه مخود (یعنی امت محمدی)  ی (قرآن) را به بندگان برگزیده

به این امت عطاء کرده؛ ان را متعال، قردر این آیه چیزی نیست مگر آنکه خداوند 
 فرماید:  را برگزیده است، ھمان طور که می امتی که خداوند آنان 

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

                                           
 . ٨٧عقائد اإلمامیة االثنی عشریة، زنجانی، ص  -١
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 ».اید.... آفریده شده ھا انسانشما بھترین امتی ھستید که به سود «
 فرماید:  و در جای دیگر می

ًة وََسًطا﴿ مَّ
ُ
 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

ورزید، و  و غلوی میدین افراط  ایم (نه در روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«
دارید و  شناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می نه در آن تفریط و تعطیلی می

 ».اید).... ای از حیوان و فرشته آمیزه
عام است و اختصاص به فرد یا افراد خاصی ندارد و آنچه ما در اینجا » الذین«لفظ 

بدان نیاز داریم، لفظ خاصی است که با مطلوب و مقصود خاص، یعنی امامت علی و 
فرزندانش مناسبت داشته باشد. اما لفظ در اینجا لفظ خاص، نیست و اطالق لفظ عام 

ارد. بنابراین حجتی در این آیه خاص، با فصاحت و بالغت تناقض د ی ھمراه با اراده
ای دارد و آن، این  فوق دنباله ی جھت اثبات امامت، وجود ندارد. گذشته از این، آیه

 است که:

﴿ ِ  .]٣٢[فاطر: ﴾فَِمنُْهْم َظالٌِم ِ�َْفِسهِ َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْ�َْ�َاِت �ِإِذِْن ا�َّ
ی ھا دستروند، و و گروھی از ایشان میانهستمگر است  در حّق خودبرخی از آنان «

 ».پیشتازند ھا نیکی از ایشان در پرتو توفیقات الھی در انجام
روند  ی میانهھا دستکنند و ی به خویشتن ستم میھا دستیعنی از میان این امت،

سوم، که در  ی کنند، و دسته دھند و از کارھای حرام دوری می که واجبات را انجام می
دھند، و از کارھای  پیشتازند، ھم واجبات و ھم مستحبات را انجام می ھا نیکی انجام

 کنند.  حرام و شبھات و کارھای مکروه دوری می
ای از آنان به  امامان نازل شده باشد، آن موقع عده ی پس اگر این آیه درباره

تدالل به کنند و این با شرط عصمتشان تناقض دارد؛ از این رو اس خویشتن ستم می
 گردد.  آن، جھت اثبات امامت، باطل می

گردد، در جواب گوییم:  بر می» عبادنا«به » منھم« ی اگر بگویند: ضمیر در کلمه
این امر شبھه و احتمال است، و آنچه ما در اینجا بدان احتیاج داریم قطع و یقین است؛ 

م در اینجا حاصل پذیرد. یقین ھ زیرا اصول اعتقادی، ظن و گمان و احتمال را نمی
اساس است. تازه عالوه بر قطع و یقین، باید  نیست، از این رو استدالل به آن باطل و بی

» امامت«(برگزیدن) تنھا به معنای » اصطفاء«که  امر دیگری را اثبات نمایند و آن، این
اعم از  –در غیر امامان بنا به اتفاق ھمه » اصطفاء«است و ال غیر. اما استعمال لفظ 
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سازد. از جمله آیاتی که بنا به اتفاق ھمه، لفظ  این امر را باطل می –شیعه و سنی 
 زیر ھستند: در غیر امامان به کار رفته، آیات» اصطفاء«

َرِك َواْصَطَفاِك َ�َ �َِساءِ الَْعالَِم�َ ﴿ َ اْصَطَفاِك َوَطهَّ  .]٤٢[آل عمران:  ﴾٤٢يَا َمْر�َُم إِنَّ ا�َّ
زنان جھان  ی ات داشته است، و تو را بر ھمه را برگزیده و پاکیزه ای مریم! خدا تو«

 ».برتری داده است
 باشد.  مریم، زن است و امامت زنان از نظر امامیه، ممنوع و غیرجایز می

 فرماید: طالوت می ی ـ خداوند متعال درباره

َ اْصَطَفاهُ َعلَيُْ�مْ ﴿  .]٢٤٧[البقرة:  ﴾إِنَّ ا�َّ

 ».شما برگزیده است خداوند او را بر«
بود، کسی که  ÷و طالوت، امامی معصوم نبود. ھمانا امام، پیامبر خدا، یوشع

 فرماید:  اش می خداوند درباره

ا�ِيَل ِمْن َ�ْعِد ُموَ� إِذْ قَالُوا ِ�َِ�ٍّ لَُهُم ا�َْعْث َ�َا َملًِ� ﴿ لَْم تََر إَِ� الَْمَ�ِ ِمْن بَِ� إِْ�َ
َ
�

ِ ُ�َقاتِْل ِ� سَ  �َّ ُ�َقاتِلُوا بِيِل ا�َّ
َ
قَالُوا َوَما َ�َا  قَاَل َهْل َعَسيُْتْم إِْن ُكتَِب َعلَيُْ�ُم الْقَِتاُل �

�َْنا�َِنا
َ
ْخرِْجَنا ِمْن دِيَارِنَا َو�

ُ
ِ َوقَْد أ �َّ ُ�َقاتَِل ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
ا ُكتَِب َعلَيِْهُم الْقَِتاُل تََولَّوْا  � فَلَمَّ

الِِم�َ  قَلِيً� ِمنُْهمْ إِ�َّ  ُ َعلِيٌم بِالظَّ َ قَْد َ�َعَث لَُ�ْم َطالُوَت  ٢٤٦َوا�َّ َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ ا�َّ
 .]٢٤٧-٢٤٦[البقرة:  ﴾َملِ�ً 
گاھی از (داستان شگفت) جماعتی از بنی اسرائیل که بعد از موسی « آیا آ

ند: شاھی برای ما انتخاب کن تا (تحت زیستند و در آن وقت به پیغمبر خود گفت می
فرماید: و پیغمبرشان به آنان  فرماندھی او) در راه خدا جنگ کنیم... تا آنجا که می

 ».گفت: خداوند طالوت را برای زمامداری شما مقرر کرده است
به معنای اختیار کردن و برگزیدن است، و شرط عصمت از آن » اصطفاء«بنابراین، 

 فرماید:  ان طور که خداوند متعال میآید. ھم الزم نمی

ََذ ِمَن الَْمَ��َِكةِ إِنَاثًا﴿ ْصَفاُ�ْم َر�ُُّ�ْم بِاْ�َنَِ� َوا�َّ
َ
فَأ

َ
 .]٤٠[اإلسراء:  ﴾أ
ح یا پروردگارتان [با ترجیآگویید: فرشتگان دختران خدایند)،  ای کسانی که می«

ده و برای خود از فرشتگان، ی] پسران، برگز دادن شما بر خود] شما را به [دارا بودن
 ».دخترانی برگرفته؟
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 فرماید:  در جای دیگری می

ْصَطَ� اْ�ََناِت َ�َ اْ�َنِ�َ ﴿
َ
 .]١٥٤-١٥٣[الصافات:  ﴾١٥٤َما لَُ�ْم َكيَْف َ�ُْكُمونَ  ١٥٣أ
را بر پسران ترجیح داده است (در صورتی که به گمان شما پسران   آیا خدا دختران«

را   بایست خدا پسران تباه شما ھم بود، می ی بھترند؟ تازه اگر برابر اندیشهاز دختران 
کنید؟ (ھیچ  نصیب خود کند نه دختران را). چه چیزتان شده است، چگونه داوری می

 ».گوئید) فھمید چه می می

ْوَر�َْنا ﴿ ی ھا، باید به طور قطع اثبات کنند که مقصود آیه این ی گذشته از ھمه
َ
ُ�مَّ أ

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا گانه است. که این ھم  امامان دوازده ]٣٢[فاطر:  ﴾الِْكَتاَب ا�َّ
 غیر قابل اثبات است و اثری از آن نیست. 

 یازدهم ی آیه
ادِ�ِ�َ ﴿ َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�

َ
 .]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩يَا �

 ».از خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید ای مؤمنان،«
انسان مؤمن ھمراه و ھمگام با   هک نیدر این آیه چیزی نیست مگر دستور به ا

شان.  و پیروی  شان، در محبت و دوستی راستان باشد: در صدق و راستی و درستی
 ی یهطور که در مقابل، از دروغ و ھمراھی دروغگویان نھی کرده است. بنابراین، آ ھمان

فرد یا  ی دلیلی بر اراده گردد و صادقان و راستان می ی فوق عام است و شامل ھمه
افرادی خاص از آن وجود ندارد، از این رو استدالل به آن، استدالل به متشابه آیه است 

 که این امر در اصول، جایز نیست.
روایت کرده  آن را آید و بخاری ھم طور که از سیاق آیه بر می سبب نزول آیه ـ ھمان

باشد. این سه نفر عبارت بودند از:  تبوک می ی است ـ نرفتن سه تن از صحابه به غزوه
راست گفتند،  ج کعب بن مالک، ھالل بن امیه و مراره بن ربیع. آنان با رسول الله

از غزوه برگشت، ایشان عذر نیاوردند بلکه به تقصیر و  ج چون وقتی پیامبر
د و گفتند که ھیچ عذری برای نرفتن به غزوه نداشتند. شان اعتراف نمودن کوتاھی

این افراد از طرف  ی توبه  هک نیرا به خدا واگذار کرد، تا ا شان  ھم تکلیف ج پیامبر
 فرماید: خداوند نازل شد، آنجا که می
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ِيَن ا�َّبَُعو﴿ نَْصارِ ا�َّ
َ
ِ َوالُْمَهاِجرِ�َن َواْ� ُ َ�َ ا�َِّ�ّ ةِ ِمْن لََقْد تَاَب ا�َّ هُ ِ� َساَعةِ الُْعْ�َ

َوَ�َ ا�ََّ�ثَةِ  ١١٧إِنَُّه بِِهْم رَُءوٌف رَِحيمٌ  َ�ْعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٍق ِمنُْهْم ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهمْ 
رُْض بَِما رَُحَبْت وََضاقَْت 

َ
ِيَن ُخّلُِفوا َح�َّ إِذَا َضاقَْت َعلَيِْهُم اْ� �ُْفُسُهْم َوَظنُّوا ا�َّ

َ
َعلَيِْهْم �

ِ إِ�َّ إَِ�ْهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهْم ِ�َُتو�ُوا  مَِن ا�َّ
َ
ْن َ� َملَْجأ

َ
َ ُهَو ا�َّوَّاُب الرَِّحيمُ  أ َها  ١١٨إِنَّ ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ادِ�ِ�َ  َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ ُقوا ا�َّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ  .]١١٩-١١٧[التوبة:  ﴾١١٩ا�َّ
(از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جھاد) و  ج پیغمبر ی خداوند توبه«
ھای جنگ تبوک، مثل کندی و سستی اراده و  مھاجرین و انصار (از لغزش ی توبه

راه جھاد) را پذیرفت. مھاجرین  ی اندیشه بد به دل راه دادن و آھنگ و بازگشت از نیمه
سواری و زاد،  ی وجود گرمای زیاد، کمی وسیلهو انصاری که در روزگار سختی (با 

فصل درو و چیدن محصول خود) از پیغمبر پیروی کردند (و ھمراه او رھسپار جنگ 
ی از آنان اندکی مانده بود که (از حق به سوی ھا دستیھا دل تبوک شدند) بعد از آنکه

؛ چرا که او پذیرفت آنان را ی باطل) منحرف شود. (در این حال) باز ھم خداوند توبه
پذیرد که (بی ھیچ  آن سه نفری را ھم می ی بسیار رئوف و مھربان است. خداوند توبه

خودشان با ایشان  ی حکمی به آینده) واگذار شدند (و پیغمبر و مؤمنان و خانواده
سخن نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا که (ناراحتی ایشان به حدی رسید که) 

خی، بر آنان تنگ شد، و دلشان به ھم آمد و (جانشان به لب رسید. فرا ی زمین با ھمه
ھم مردم ازآنان بیزار و ھم خودشان از خود بیزار شدند. باالخره) دانستند که ھیچ 
پناھگاھی از (دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه بردن بدو) 

گاه خدا (به نظر مرحمت در  بس). آنپناھان او است و  وجود ندارد (چرا که پناه بی
ایشان نگریست و) بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند (و آنان ھم توبه کردند و خدا ھم 

پذیر و مھربان است. ای مؤمنان! از  گمان خدا بسیار توبه را پذیرفت). بی ایشان  ی توبه
 ».خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید

شان،  استان باشید ھمانند این کسانی که صدق و راستییعنی شما ھم صادقان و ر
 را نجات داد. آنان 

 چه ربطی به موضوع فوق دارد؟» امامت«پس 
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در قرآن، َعَلم و صفت » صادقین«خواھی به حق برسی، باید گفت که لقب  اگر می
 فرماید: ین است؛ خداوند متعال میمھاجر ی برجسته

ِ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ﴿ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ ا�َّ

َ َورَُسوَ�ُ  وَن ا�َّ ادِقُونَ  َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
 .]٨[الحشر:  ﴾٨أ

ھمچنین غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواھند، و خدا و  اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می نده شدهبیرون را

 ».دھند. اینان راستانند پیغمبرش را یاری می
پس مھاجرین، ھمان راستانند و خدا به ما دستور داده که از لحاظ محبت و دوستی 

ولین ھستند و اھا  ی این و یاری و پیروی، ھمراه آنان باشیم. اما امامیه مخالف ھمه
 مخالفتشان، دشمنی با صحابه و سب و ناسزاگویی در حق آنان است.

 یقواعدی جعل

ِيَن ﴿ ی در تعلیق بر آیه -رکن اسالم و ستون علمای برجسته! -زنجانی  َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ادِ�ِ�َ  َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ  گوید: در اینجا و در صدد استدالل بدان می ﴾١١٩آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ
ھر صادق و راستگویی نیست و گرنه این امر مستلزم وجوب متابعت » صادق«منظور از 

و پیروی از ھر کسی است که حتی یک بار ھم راست گفته باشد و این بنا به اتفاق ھمه 
 باطل است!!!

نماید و آن، لزوم متابعت و  ای که آقای زنجانی بدان استناد می ھمانا این قاعده
ست که حتی یک بار ھم راست گفته باشد با این اعتبار که این یک روی از ھر کسی ایپ

بار راست گفتن صفت صدق و راستی را به آن شخص داده است، شایسته است که ـ 
نامگذاری شود؛ چون او زمانی که ھیچ » یجعلقواعدی «آن و دیگر قواعد زنجانی ـ به 

سخن دیگری را از خودش  ای ندارد و به بن بستی رسیده که راه فراری ندارد، چاره
ای درآورده تا براساس آن، آنچه را که  به عنوان قاعدهآن را  اختراع کرده و بعداً 

این قاعده را از کجا آورده؟ از چه زبانی؟ و چه خواھد بگوید و بدان رسد. وگرنه  می
 کند؟ قبول میآن را  گفته است؟ در کدام کتاب؟ و کدام عقلآن را  کسی

ترین امور باطل است، زیرا به کسی که فقط یک بار راست  از باطل ھمانا این قاعده
گویند، بلکه او دروغگوترین دروغگویان است، چون ابلیس  گفته، صادق و راستگو نمی

 گوید: اند. مثًال ابلیس می ملعون و مسیلمه کذاب وعلمای بد، بارھا و بارھا راست گفته
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َ َربَّ الَْعالَمِ ﴿ َخاُف ا�َّ
َ
 .]١٦[الحشر:  ﴾١٦�َ إِّ�ِ أ

 ».ترسم من از پروردگار جھانیان می«
 گوید: و در روز قیامت می

ْن َدَعْوتُُ�ْم فَاْستََجبُْتْم ِ� ﴿
َ
 .]٢٢[إبراهیم:  ﴾َوَما َ�َن ِ�َ َعلَيُْ�ْم ِمْن ُسلَْطاٍن إِ�َّ أ

شما را دعوت (به   هک نیو من بر شما ھیچ تسلطی نداشتم (و کاری نکردم) جز ا«
 ».مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید ی گناه و گمراھی) نمودم و شما ھم (گول وسوسه

شود که صدق و راستی  مسلمًا یک راستگو، زمانی صادق و راستگو نامیده می
آنچنان بر او غلبه نماید که دروغ از وی صادر نشود. وگرنه کسی که دروغش بیشتر از 

 اش ھم زیاد باشد. شود ھر چند راستی می اش باشد، کذاب و دروغگو نامیده راستی

 آیه دوازدهم
ْهَل اّ�ِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿

َ
لُوا أ

َ
 .]٧[األنبیاء:  ﴾٧فَاْس�

 ».دانید ھای آسمانی بپرسید) اگر (این) را نمی از (اھل علم و) آشنایان (به کتاب«
سازد ـ جدای از  باطل میاولین چیزی که استدالل به این آیه جھت اثبات امامت را 

فاقد شروط استدالل در مسایل اصولی است ـ آن است که اگر این آیه دلیلی بر   هک نیا
باشند. این امر  امامت باشد، آن موقع ائمه و پیشوایان ما، علمای یھودی و مسیحی می

 گردد:  با خواندن این آیه از ھمان ابتدایش آشکار می

رَْسلَْنا َ�بْلََك ﴿
َ
ْهَل اّ�ِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َ�  إِ�َّ رَِجاً� نُوِ� إَِ�ِْهمْ  َوَما أ

َ
لُوا أ

َ
فَاْس�

 .]٧[األنبیاء:  ﴾٧َ�ْعلَُمونَ 

تنھا تو نیستی که پیغمبری، و در عین حال انسان. بلکه) پیش از تو جز مردانی «(
) آشنایان ایم. از (اھل علم و ایم که بدیشان (دین آسمانی را) وحی کرده را برنینگیخته

 ».دانید ی آسمانی بپرسید اگر (این) را نمیھابه کتاب
ھای آسمانی بپرسید: آیا ما فرشتگان یا موجود  یعنی از اھل علم و آشنایان به کتاب

 فرماید: را به سوی آنان روانه کردیم؟ سپس در ادامه می دیگری غیر از مردان 

ُ�لُوَن ا﴿
ْ
َعاَم َوَما َ�نُوا َخاِ�ِينَ َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا َ� يَأ  .]٨[األنبیاء:  ﴾٨لطَّ
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ایم (بلکه آنان انسان  را به صورت کالبدھائی که غذا نخورند نیافریده  ما پیغمبران«
اند) و  اند و مرده اند و زندگی کرده اند و نوشیده دیگر خوردهی ھا انسانبوده و ھمچون 

 ».اند عمر جاویدان ھم نداشته
 فرماید: دیگر است که خداوند می ی این ھمانند آیه

ِيَن َ�ْقَرُءوَن الِْكَتاَب مِْن َ�بْلَِك ﴿ ِل ا�َّ
َ
نَْزْ�َا إَِ�َْك فَاْسأ

َ
ا �  ﴾فَإِْن ُكنَْت ِ� َشّكٍ ِممَّ

 .]٩٤[یونس: 

چیزی که (از قصص موسی و فرعون و بنی اسرائیل) بر تو نازل شده  ی اگر درباره«
اند  کسانی سئوال کن که قبل از تو (اھل کتاب بودهاست، در شک و تردید ھستی، از 

 ».اند خوانده ھای آسمانی را می و) کتاب
ھای آسمانی (علمای یھودی و مسیحی)  ای که به مراجعه به علمای اھل کتاب آیه

در واقع  هکدھد.  جھت پرسیدن از آنان ـ در صورت وجود اشکال و تردید ـ دستور می
 اشند. ب یفقھاء م ی اھل علم، ھمه

، مستلزم جایز نبودن »امام معصوم«گذشته از آن، منحصر کردن سئوال فقط به 
سئوال از فقھای امامیه است؛ زیرا آنان معصوم نیستند، پس قضیه از دو حال خارج 

ظھور » معصوم«ـ یا باید فقھای امامیه سکوت اختیار کنند و چیزی نگویند تا ١نیست: 
ـ و یا پرسیدن از غیر معصوم ھم جایز است؛ ٢رسیم. کند و آن وقت از او بپ پیدا می

 گردد. بنابراین استدالل به این آیه برای اثبات امامت، باطل می
ه ک یکند تا از علمای اھل کتاب بپرسد، درجال را راھنمایی می ج این آیه پیامبر

 اند و نه امام. پس ھیچ دلیلی برای اثبات امامت در اینجا وجود آنان ھم نه معصوم
بزرگی وجود دارد و آن ھم، راھنمایی فرد عالمتر به پرسیدن  ی ندارد. بلکه در آن فایده

 از کسی که علم کمتری دارد در صورتی که عاملی باشد تا وی را وادار به این کار بکند.
زیادی از مفسرین امامیه از قبیل محمد جواد مغنیه و طباطبائی نیز چنین  ی عده

فوق  ی اند. محمدجواد مغنیه در تفسیر آیه معنایی را از این آیه استنباط نموده
مراد از اھل ذکر، علمای منصف است؛ خواه از اھل کتاب باشند و خواه از «گوید:  می

 ی گوییم ھمه شرکان! اگر از قول ما که میغیر اھل کتاب. و معنی آیه این است: ای م
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ھای آسمانی  پیامبران بشرند، در شک و تردید ھستید، از اھل علم و آشنایان به کتاب
 .١»پیامبران بشرند ی بپرسید که برایتان خبر بدھند که ھمه

گوید:  آورد، می طباطبائی در تفسیر آیه پس از آنکه چندین قول را در این باره می
ل، این آیه ارشادی است به سوی یک اصل عام و عقالنی، و آن ھم وجوب به ھر حا«

 .٢»باشد شخص جاھل به علماء و متخصصان می ی مراجعه
در نتیجه، این آیه ـ در بھترین حالش به نسبت امامیه ـ متشابه و ظنی الدالله است 

مامان گویند اھل ذکر، منظور ا و احتمال ھر دو معنا (معنای مزعوم امامیه که می
معصوم است، و معنای واقعی آیه که بیان کردیم) را دارد؛ از این رو صالحیت استدالل 
به آن برای مقصود (اثبات امامت) را ندارد؛ زیرا یک دلیل ھرگاه محتمل چند معنا 

 گردد. باشد، استدالل به آن باطل می

 اند آیات دیگری که امامیه جھت اثبات امامت بدان استدالل نموده

َل َسا�ٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ ﴿ -١
َ
 .]٢-١[المعارج:  ﴾٢لِلَْ�فِرِ�َن لَيَْس َ�ُ َدافِعٌ  ١َسأ

پیوندد. (این  خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد که به وقوع می«
 ».از ایشان باز داردآن را  تواند گردد، و ھیچ کس نمی عذاب) گریبانگیر کافران می
شود و اصًال نقل   د کنار زدهیآن قدر احمقانه است که باھمانا این نوع استدالل 

دھد که  خداوند متعال خبر می  هک نینگردد؛ چون چیزی در این آیه نیست جز ا
کند. این چه  ای از روی تمسخر، درخواست فرودآمدن عذاب می درخواست کننده

 ربطی به امامت دارد؟ چه رسد به امامت شخصی معینی. 
استدالل به این آیه جھت اثبات امامت را توجیه کنند،   هک نیامامیه به خاطر ا
اند که مفادش چنین است: مردی که حارث بن نعمان فھری نام  روایتی را وضع نموده
که در غدیر خم، علی را به عنوان امام و امیر مؤمنان تعیین  ج داشت به کار پیامبر

تخاب علی به عنوان امام و خدایا، اگر ان«نمود، اعتراض وارد نمود و دعا کرد: 
امیرمؤمنان از جانب تو حق است، پس سنگ را از آسمان بر ما بباران، یا ما را دچار 

                                           
 .٤/٥١٧تفسیرالکاشف،  -١
 .١٢/٢٥٩تفسیر القرآن، طباطبائی، فی  المیزان -٢
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گاه خدا سنگی را به سوی او پرتاب نمود و او را کشت و به  آن». عذابی دردناک گردان

َل َسا�ٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ ﴿ سبب آن، این آیه را نازل فرمود:
َ
 .﴾١َسأ

یتی است دروغ و ساختگی. اولین دلیل بر دروغ بودنش آن است که این، روا
معارج،  ی روی داده، اما سوره ج مدنی است و در اواخر حیات پیامبر» روایت غدیر«

نازل شده است. پس چگونه  ج باشد که بر پیامبر یھایی م مکی است و از اولین سوره
 توان این دو را با ھم جمع و سازگار نمود؟ می

َ َ�ُ الُْهَدى َو�َتَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤمِنَِ� َومَ ﴿ -٢ ْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
ِ َما تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ   .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا نَُوّ�ِ

دشمنانگی کند، بعد از آنکه (راه) ھدایت (از راه ضاللت  ج کسی که با پیغمبر«
برای او) روشن شده است، و (راھی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به ھمان 

گردانیم (و با  شود و) دوستش داشته است رھنمود می جھتی که (به دوزخ منتھی می
ست) و به دوزخش را به دوستی گرفته ا نمائیم که ایشان  ھمان کافرانی ھمدم می

 »سوزانیم، و دوزخ چه بد جایگاھی است.! گردانیم و با آن می داخل می
 ی ای به قضیه کنید ـ ھیچ تصریح و اشاره در این آیه ـ ھمان طور که مالحظه می
 امامت عام و امامت فرد خاصی نشده است.

گاھانه با پیامبر ی این آیه دربردارنده مخالفت  ج سرزنش و تھدید کسانی است که آ
عام است، ولی » المؤمنین«کنند. و لفظ  ورزند و از غیر راه مؤمنان پیروی می می

خاص با لفظ عام، قصور و ناتوانی در بیان مقصود  ی ی خاص است و ارادهیامامت، معنا
مذکور در  ی باشد. بنابراین، آیه یاست که این امر در شأن کالم پروردگار ناروا م

محکم نیست، از این رو حجت و دلیلی برای اثبات امامت  امامت، صریح و ی مسأله
 ندارد.

ای  مؤمنان در زمان نزول این آیه، مھاجرین و انصار بودند. بنابراین، اتباع و پیروی
که در آیه بدان امر شده، مربوط به مھاجرین و انصار است؛ ھمچنان که خدای متعال 

 فرماید: می

لُوَن مِ ﴿ وَّ
َ
ابُِقوَن اْ� ُ َوالسَّ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ

َ
َن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ�

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ 
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را در پیش   ناپیشگامان نخستین مھاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آن«
و ایشان ھم از  خوشنود استرا به خوبی پیمودند، خداوند از آنان   ناگرفتند و راه ایش

 »خدا خوشنودند...
و شگفت آن است که امامیه اولین مخالفان مھاجرین و انصارند، بلکه حتی سب و 

را به عنوان تکلیف دینی خود قلمداد   لعن و ناسزاگویی به آنان و مخالفت با آنان
ه به طور واضح این امر (اتباع نیک از مھاجرین و انصار) در نھج البالغ ی کنند. ھمه می

ھمانا شوری از آِن مھاجرین و «گوید:  آمده، آنجا که می سو روشن از حضرت علی
انصار است، پس اگر ایشان کسی را به عنوان امام و خلیفه تعیین نمایند و بر آن اجماع 
بکنند، خداوند به این کار راضی است. اگر خلیفه از فرمان آنان بیرون رفت و مرتکب 

ا بدعت شد، آنان باید وی را به مسیر ھدایت و راه راست و فرمانبرداری کار ناشایست ی
از شوری بازگردانند. اگر آن خلیفه با وجود آن بر بدعت و کج روی و نافرمانی از شوری 

کنند و  اصرار ورزید، آنان با وی به خاطر (پیروی از غیر راه مؤمنان) پیکار و مبارزه می
شود و) دوستش داشته  جھتی که (به دوزخ منتھی میآن موقع خدا، او را به ھمان 

 .١»گرداند است رھنمود می
ھا و  ھا و اعتقادات امامیه و موافق گفته ، مخالف گفتهساین فرمایش حضرت علی

 اعتقادات ماست.
اند که اگر من  ھمچنین امامیه برای اثبات امامت به آیات دیگری استدالل نموده

کردم  خواندم، اصًال باور نمی نمیآن را  امامت، ی قضیه شخصًا در ضمن دالیل قرآنی بر
 که کسی تا این حد احمقانه و کودکانه استدالل نماید.

 الھی است: ی این آیات، این فرموده ی از جمله

َ َعلَيْهِ فَِمنُْهْم َمْن قََ� َ�َْبُه َوِمنُْهمْ ﴿ -٣  ِمَن الُْمْؤمِنَِ� رَِجاٌل َصَدقُوا َما َ�َهُدوا ا�َّ
 .]٢٣[األحزاب:  ﴾َمْن يَنَْتِظرُ 

اند در پیمانی که با او  در میان مؤمنان مردانی ھستند که با خدا راست بوده«
اند) و برخی  اند (و شربت شھادت سر کشیده اند. برخی پیمان خود را به سر برده بسته

ھند به جان آفرین تسلیم خواان را گردد و ج نیز در انتظارند (تا که توفیق رفیق می
 ».کرد)

                                           
 .٣/٧نھج البالغه،  -١
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توان گفت  حداقل چیزی که در بطالن استدالل به این آیه جھت اثبات امامت می
کند. اگر مردانی که با خدا راست  این است که آخر آیه استدالل به اول آیه را رد می

فَِمنُْهْم َمْن قََ� ﴿ فرماید: ھستند، اما خداوند در دنباله می» امامان معصوم«اند،  بوده
اند. در این صورت امامانی که قبل از نزول این آیه وفات  یعنی وفات یافته ﴾َ�َْبهُ 
 اند؟! اند چه کسانی بوده یافته

 خداوند است: ی یکی دیگر از این آیات، این فرموده

�ُْفِسهِْم ﴿ -٤
َ
ْشَهَدُهْم َ�َ �

َ
َخَذ َر�َُّك ِمْن بَِ� آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ذُّرِ�ََّتُهْم َوأ

َ
�ذْ أ

 َ ل
َ
ْن َ�ُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َ�ْن َهَذا  َشِهْدنَا قَالُوا بََ�  ْسُت بَِرّ�ُِ�مْ �

َ
أ

 .]١٧٢[األعراف:  ﴾١٧٢َ�فِلِ�َ 
ه پروردگارت فرزندان آدم را از کرا  یھنگام )نکان یمردم ب یغمبر ! برایپ یا(«

بدانان داد تا  کعقل و ادرا(رد و کدار یپد )در طول اعصار و قرون(زادگان یپشت آدم
 ،یز ھستیانگ ن و سنن منّظم و شگفتیقوان یابند و از رویرا در یتیعجائب و غرائب گ

تاب باز و کزدان در یخود را بشناسند و باالخره با خواندن دالئل شناخت  یخدا
و خطاب (شان را بر خودشان گواه گرفته است یا )انگار خداوند سبحان ،گسترده جھان

ھم به زبان حال پاسخ (آنان  ؟ستمیا من پروردگار شما نیآ :هک )ن فرموده استبدانا
ن جھان را یما دالئل و براھ .یخالق بار یتوئ(م یدھ یم ی! گواھ یآر :اند گفته )داده و

امر (ن ید ما از ایامت نگوئیتا روز ق )میا ردهکموجب اقرار و اعتراف شما مردمان 
 ». میا خبر بوده یغافل و ب )یتاپرستیکو  یخداشناس

در این آیه چیزی جز شھادت و گواھی برای ربوبیت و یگانگی خداوند وجود ندارد، 
گفته شود: این آیه تحریف شده است، ھمان طور   هک نیکجاست؟ مگر ا» امامت«پس 

کند که جابر گوید، به ابوجعفر گفتم: چرا  روایت می ÷که کلینی از جابر از ابوجعفر
نام نھاده است. » امیرالمؤمنین«گویند؟ گفت: خدا او را  ، امیرالمؤمنین می÷به علی

 ھمان طور که در قرآن فرموده است:
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لَْسُت ﴿
َ
�ُْفِسِهْم �

َ
ْشَهَدُهْم َ�َ �

َ
َخَذ َر�َُّك ِمْن بَِ� آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذّرِ�ََّتُهْم َوأ

َ
�ذْ أ

 .١]١٧٢[األعراف:  ﴾أمرياملؤمننيوأن حممداً رسولی وأن علياً  بَِرّ�ُِ�مْ 
یعنی از نظر کلینی این قسمت اخیر جزو آیه بوده و تحریف شده است، که معنی 

، ج بر خودشان گواه گرفته است که) آیا محمد آنان راو «(قسمت اخیر این است: 
 ». ، امیرمؤمنان نیست؟سخدا و علی ی فرستاده

 این کفر است پناه به خدا!
اند، این آیه  ی که شیعه برای اثبات امامت بدان استدالل نمودهیکی دیگر از آیات

 است:

 .]٢٤[الصافات:  ﴾٢٤إِ�َُّهْم َمْسُئولُونَ  َوقُِفوُهمْ ﴿ -٥
 ».را نگه دارید که باید بازپرسی شوند (و از عقائد و اعمالشان پرسیده شود)  آنان«

و دیگر آیات که ھمگی به خاطر عاجز بودن بر آوردن دلیل محکم بر اثبات امامت و 
 بودند.  در واقع به خاطر نبودن دلیل است وگرنه ناچار به آوردن چنین آیاتی نمی

بدین صورت روشن و آشکار گردید که دلیل معتبری در قرآن بجز آیات متشابه بر 
ات متشابه و آوردن آن به عنوان دلیل، کار مسأله امامت وجود ندارد و پیروی از آی

 فرماید: روان و بیماردالن است؛ ھمچنان که خداوند متعال می منحرفان و کج

َخُر ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
نَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِهِ  ُمتََشابَِهاٌت  ا ا�َّ مَّ
َ
ْم َز�ٌْغ َ�يَتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء فَأ

وِ�لِهِ 
ْ
وِ�لَهُ  تَأ

ْ
 .]٧[آل عمران:  ﴾َوَما َ�ْعلَُم تَأ

ی ھا آیه اوست که این کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است؛ بخشی از آن،«
اصل و اساس این ھا  آن است (و معانی مشخص و اھداف روشنی دارند و)» محکمات«

است، (و معانی کامًال واضح و » متشابھات«ی ھا آیه کتاب ھستند، و بخشی از آن
 یشانھا دل رود). اما کسانی که در میھا  آن روشنی ندارند و احتماالت مختلفی در

انگیزی و  فرا گرفته است) برای فتنهان را کژی است (و گریز از حق، زوایای وجودش
 ».افتند ت) به دنبال متشابھات میتأویل (نادرس

                                           
 . ١/٤٢١الکافی، کلینی اصول -١
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 نگاهی به روایات: مبحث دوم
روایات است تا کیفیت و چگونگی  ی آنچه برای ما مانده، سخن نھایی درباره

میزان ارزش   هک نیجھت اثبات امامت را روشن و آشکار سازم تا اھا  آن استدالل به
برای خواننده روشن گردد. از اند،  ھا استدالل نموده استداللی روایاتی که امامیه بدان

را به عنوان نمونه که دیگر روایات بر آن قیاس » غدیر«میان این روایات، روایت 
 شوند، به خاطر شھرتش و فراوانی استدالل به آن، انتخاب نمودم. می

 یی از روایات شیعهھا نمونه حقایق و: مطلب اول
روایات شیعه است که  ی دربارهای از حقایق و نکات مھم  آید، خالصه آنچه در زیر می

 کنم: را بیان میھا  آن ،»غدیر«قبل از نقد و بررسی روایت 
امامت، به ناچار روایاتی را جعل  ی به خاطر عدم داللت آیات بر مسأله امامیه -الف

 .اند کرده
د شدند که نامی از امام به میان آورده یآنگاه که امامیه از یافتن حتی یک آیه نوم

صراحت و روشنی ھرگونه شکی را از بین ببرد و طرف مقابل را اقناع سازد  باشد و به

ٌد رَُسوُل ﴿ نام دارد: ج اش که محمد فرستاده ی خداوند درباره ی مانند فرموده ُ�َمَّ
 ِ َ�ةَ ﴿ فرماید: نماز که به صراحت می ی یا مانند مسأله ١]٢٩[الفتح:  ﴾ا�َّ قِِم الصَّ

َ
ا ، ی٢﴾أ

َم الّرَِ�ا﴿فرماید:  مانند نھی از رباخواری که به صراحت می و یا مانند نھی از  ٣﴾وََحرَّ

فَاْ�َ�ِلُوا الّنَِساَء ِ� ﴿ فرماید: نزدیکی با زن حائضه که به صراحت ھر چه بیشتر می
این  ی گاه ناچارًا به جعل روایات به میل خود روی آوردند. از جمله ، آن٤﴾الَْمِحيِض 

باشد. برخی  ت ساختگی، روایات مربوط به تفسیر آیات قرآنی به میل خودشان، میروایا
 ج رسول خدا ی دیگر از این روایات ساختگی، روایاتی ھستند که ائمه را به منزله

خدا قرار  ی را به منزلهھا  آن کنند. و برخی دیگر روایاتی ھستند که قلمداد می

                                           
 »خداست ی محمد، فرستاده« -١
 »و نماز را بر پای دار« -٢
 »و ربا را حرام نمود« -٣
 »از نزدیکی با زنان در ھنگام قاعدگی دوری کنید« -٤
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داشت، در قرآن  کنند، حقیقت می ادعا میطور که  امامت آن ی دھند. اگر قضیه می
 شد. به صراحت ذکر می» امام«

ندارد که خداوند آن را  آیا امام با این منزلت و اھمیت فراوانی که دارد، استحقاق
زخمی را مرھم سازد و شک ی ھا دل ھا را شفا دھد و صریح که سینه ی حتی با یک آیه

ھمانا این امر و شبھه را از بین برد و درون را راحت گرداند، نامی از او را به میان آورد. 
 .١دھند به وضوح ھر چه بیشتر، دروغ بودن آن روایات را نشان می

 ی اند یا آیاتی ھستند که در مسأله آورده» امامت«دالیلی که امامیه برای اثبات  -ب
باشند که در موضوع  یای م ا روایات غیر صحیح و ساختگیینیستند و  امامت صریح

 صریح ھستند.» امامت«
آیاتی که امامیه برای اثبات  ی که ھمه از جمله مسایلی که باید در نظر داشت، این

باشند؛  یصریح نم» امامت« ی کنند، در داللت بر قضیه ھا استدالل می امامت بدان
 ی در داللت بر قضیهھا  ی آن اند، ھمه این باب آورده برخالف آن، روایاتی که در

 صریح ھستند.» امامت«

 راز این امر چیست؟
ھای ثابت دین وارد  اصول و پایه ی بینیم که تمامی آیاتی که درباره در مقابل آن می

الدالله، معانی مشخص و اھداف روشنی دارند که نیاز به توضیح و  اند، ھمگی صریح شده
د و اگر چند روایتی در این زمینه باشد، چیزی را به اصول و مبانی دین تبیین ندارن

توضیح دھند؛ آن را  ای که اصلی از اصول دین را اثبات نمایند تا افزایند به گونه نمی
دھند و بس. اما این  ح مییبلکه تنھا مؤید اصول دین ھستند یا فروع اصول دین را توض

 بینیم. است، نمی امامیه ی امر را در اصولی که ویژه
اند،  اصول آمده ی روایات امامیه تنھا در تأیید و توضیح آیاتی که به صراحت درباره

اند، گویی روایت به  شوند، بلکه در راستای توجیه و تحریف آیات بنیان شده منحصر نمی
خواھی این را  گوید: چنین بگو؛ این را بر زبان بیاور؛ منظور تو این است و می آیه می

 سانی و...بر

                                           
تحت » تمسک به اھل بیت«به عنوان نمونه، بعضی از روایات کلینی را بخوانید که در موضوع  -١

 ام. آورده» ستروایات کفرآمیزی که مستلزم کفر راویانشان ا«عنوان 
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شود تا برای  کند و زمانی که از وی خواسته می ھمانند مردی که ادعای بزرگی می
گوید، گواھی دھند، آن موقع شاھد از  اثبات ادعایش شاھدان عادل بیاورد تا بر آنچه می

گوید که ربطی به ادعای مدعی ندارد؛ اما فرد مدعی سخنانی را به  اموری سخن می
 خواھد که: چنین بگو، این را بر زبان بیاور. و ھرگاه خالف ز وی میکند و ا شاھد القا می

خواھد فالن  گوید: منظورش این است و می کند و می بگوید رو به حاضرین میآن را 
کنید و جز خدا  درک نمیآن را  مطلب را برساند و سخنش معنایی پوشیده دارد که شما

دانند و شما راسخ و ثابت قدم در دانش  نمیآن را  و راسخان و ثابت قدمان در دانش
 دھم! گوید، برایتان توضیح می نیستید. پس آنچه را که می

این  ی شود ھر عاقل اندیشمندی درباره این از جمله چیزھایی است که موجب می
کند که این روایت صرفًا به  روایات دچار شک و تردید شود تا باالخره یقین حاصل می

کنند،  راجع به معانی و اھدافی که آرزو میھا  آن و به زبان آوردنخاطر توجیه آیات 
قرآن از آن سکوت  ی اند، وگرنه چیزی (مربوط به اصول دین) که آیه ساخته شده

 بگوید.آن را  تواند نموده، روایت نمی
اند اما ـ ھمانند آیات ـ در  کنند که از لحاظ سند صحیح گاھی به روایاتی استناد می

اند و گاھی  مت صریح نیستند. به ھمین خاطر مطالبی را به آن افزودهموضوع اما
اند (مانند روایت غدیر خم) تا به اھداف و امیال خود  ھایی را از آن حذف کرده بخش

 برسند.
در حقیقت امامیه ـ به مقتضای اصولشان ـ در اثبات اصول به آیات و روایات تکیه 

اند  ای قرار داده جتھاد ـ را به عنوان اساس و پایهـ یعنی رأی و ا» عقل«کنند، بلکه  نمی
کنند. این بدان سبب است که علما ـ کسانی که حقایق و  را بر آن بنا می که اصولشان 

توان به  کنند که برای اثبات اصولشان نمی دانند ـ به خوبی درک می اسرار مسایل را می
کنند روایاتی که بر  درک میقرآن تکیه نمود، چون آیاتش صریح نیستند، و به خوبی 

توانند عوام و  کنند، دروغ و ساختگی و غیرقابل اعتمادند و تنھا می مقصود داللت می
اند؛ چون میدان  فریب دھند، از این رو به عقل پناه بردهھا  آن افراد غیر متخصص را با

 ای ندارد. است و محدوده  آن وسیع و گسترده
گاه به  جا میکـ و بگوید: از  شاید کسی بپرسد ـ یا اعتراض کند دانی که علماء آ

ات ھستند در حالی که اصل بر این است که علماء از آن منزه ین روایدروغ و ساختگی ا
 و بری باشند، و این تھمتی است بزرگ که در شأن آنان نیست؟
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دانند که این روایات، دروغ و ساختگی ھستند،  در جواب باید گفت: آنان حقیقتًا می
گاه ھستند و شخص عالم باید صحیح را از ضعیفچون  بشناسد.   اوًال؛ آنان عالم و آ

ایم که روایاتی را به منابعی  ثانیًا؛ بعضی از آنان ـ که تعدادشان زیاد است ـ را دیده
در این منابع نیست و این کار را بارھا و بارھا انجام ھا  آن دھند که اثری از نسبت می
دھد که آنان عمدًا این کار  ای که به طور جزم و قطع نشان می هدھند؛ به گون داده و می

 کنند و از روی خطا و اشتباه و غیر عمدی نبوده است. و ـ ان شاء الله ـ بعداً  را می
 نماید. یی خواھد آمد که این گفته را اثبات میھا نمونه
 استنباط از سنگ خارا -ج

دارد، یا آن را  که نص احتمال یا استنباط در لغت عبارت است از: استخراج معانی
که ممکن است در یک نص باشند؛ ھمچنان که آب از زمین با حفر  یا استخراج معانی

 شود. کردن آن، استخراج می
آورند و آن  احتماالت یک نص می ی ای را خارج از دایره اما امامیه معموًال معانی

لیل ما بر این معنا، فالن گویند: د دھند و سپس می معانی را به زور در نص جای می
اند به عنوان دلیل  چیز است و نصی را که آن معانی را به زور در آن جای داده

 آورند! می
 پس استنباطشان زورکی است و استنباط واقعی نیست.

ھا  آن ھمانا َمثل امامیه در برخوردشان با آیات قرآنی و چسباندن معانی ساختگی به
گوید: من  کند و می روایات، َمثل مردی است که ادعا میو اسناد دادن آن آیات به 

شود: این  گاه به وی گفته می توانم کشت و آب را از این سنگ خارا بیرون آورم! آن می
 خواھی بکنی. تو و این ھم سنگ خارا، بکن ھر چه را می

ھا را بر روی سنگ خارا  سپس آن مرد برود و چند بار خاک را بیاورد و آن خاک
را   آبیاری کند و درختان  ماید و چند مخزن آب را بیاورد و خاک را با آن آبپخش ن

توانم کشت و آب را از این سنگ خارا  بکارد. سپس بگوید: مگر به شما نگفتم: من می
 بیرون آورم؟!

گوید، فریب بخورند! اما در حقیقت  بله، ممکن است بسیاری از مردم به آنچه که می
اند و این آب را از جای دیگری آورده است. پس کشت  ئیدهکشت و درخت بر خاک رو

از سنگ خارا نروئیده و آب ھم از سنگ خارا بیرون نیامده است و سنگ خارا ھیچ 
 ارتباطی با آنچه که بر روی آن به وجود آمده، ندارد.
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کنند، مثل آن  گویند و ادعا می قرآن در داللتش بر آنچه امامیه می ی ھمانا آیه
چسبانند، و  آورند و به آیه می میآن را  است و خاک َمثل روایتی است که سنگ خارا

کنند از  کنند و ادعا می آب و کشت، ھمان معنای دخیلی است که به آن آیه اضافه می
اند. و کشت و زرعی که روئیده (اصول اضافی) تنھا از خاک (روایت)  آیه استنباط کرده

 ).بیرون آمده نه از خود سنگ خارا (آیه
بنابراین، آیه ھیچ ارتباطی با آنچه که به اسم آن به وجود آمده و به آن چسبیده 

 شده، ندارد.
 تری برای دروغ دارند دـ روایات، میدان وسیع

وقتی قواعد ھدایت از مردم گم شود و از آنان پنھان بماند که اصول ھدایت تنھا در 
م یگانه منبع برای دستیابی به آیات محکم قرآن منحصر ھستند والغیر، زیرا آیات محک

شوند؛ روایاتی که  یر میاصول دین است؛ گمراھیھا از طریق روایات به سوی آنان سراز
گیرند، زیرا  اند، می از افراد مورد اعتماد خودشان، کسانی که لباس علماء را به تن کرده

  که و یا اینشوند  مرتکب اشتباه می  در میان علما کسانی ھستند که  کنند که فکر نمی
 شوند.  دھند و مرتکب گناه دروغ عمدی می حقائق را بر آنان وارونه جلوه می

این، چیزی است که محال است با آیات محکم قرآن انجام گیرد؛ زیرا آیات محکم 
 معانی روشن و اھداف مشخصی دارند و احتمال معانی مختلفی ندارند. 

تنھا ھا  این هکرا یبیان نمودم، ز یناچار یاز روآن را  یی بودند کهھا نمونه ھا این
 روند! قطراتی از باتالقی بزرگ به شمار می

یکی از این کسانی » المراجعات«عبدالحسین شرف الدین موسوی، صاحب کتاب 
ِد روایات را ییشان تأیھایش این است که ا گویند. یکی از دروغ است که عمدًا دروغ می

بپردازند و ھا  آن اند تا به رد را آورده ھا روایت که آندھد  به مصادر یا علمایی نسبت می
 یھا را به عنوان منبعی معتبر برا را بیان نمایند، پس چگونه او این کتاب  یا ضعفشان

 دھد؟  روایات قرار می
ھا زیاد است؛ از جمله: این سخن  او، از این نوع دروغ» مراجعات«در کتاب 

ام  ام گفت و دوست صمیمی دوست صمیمی= «»يليخل یوحدثن يليقال خل«: سابوھریره

 ج کی پیامبر »؟کليخل يان النبكمتى «رسید، علی گفت:  سبه علی» به من خبر داد
 دوست صمیمی تو بود؟
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ابن قتیبه به عنوان منبع معتبر  »تأويل خمتلف احلديث«و این روایت را به کتاب 
حدیثی، نسبت داده است. در حالی که اغلب خوانندگانی که به نویسنده اعتماد 

رد و باطل آن را  خبرند که ابن قتیبه، روایت را آورده تا کنند، از این حقیقت بی می
نماید و بیان دارد که این روایت بدون سند، روایت شده و راوی آن، َنّظام معتزلی 

ھا نفر با آن گمراه  . و این دروغی عمد و گناھی بس بزرگ است که میلیون١است
 شوند. می

ھای زیاد و عجیب و  یکی دیگر از این دروغگویان، تیجانی است که البته دروغ

، البدايه والنهايه«غریبی از وی سرزده است؛ از جمله او به دروغ به ابن کثیر در کتاب 

، روز غدیر را ج ابوھریره روایت نموده که رسول الله نسبت داده که وی از» ٥/٢١٤
سپاس «بعد از انتصاب علی به عنوان امام و امیرمؤمنان، روز عید قرار داده و فرمودند: 

و ستایش برای خدا به خاطر کامل کردن دین و تکمیل نعمت ھدایت و رضایت و 
 ».ب بعد از منخوشنودی پروردگار به پیامبری من، و به والیت علی بن ابی طال

ی را جھت تھنیت و تبریک به علی ترتیب داد و ابوبکر و عمر از ھا دستج و پیامبر
 خداوند متعال: ی این فرموده  هک نیتبریک کنندگان بودند... تا آخر روایت. و ا ی جمله

ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�مْ ﴿
َ
 یه این دروغک، ٢ھمین حادثه نازل شد ی درباره ﴾اْ�َوَْم أ

در  »البدايه والنهايه«را کتابش، یبسته شده است! ز /است و به ابن کثیرمحض 
 در آن نیست.ھا  این دسترس است و اثری از

کامًال پر از این  »عقايد اإلماميه االثنی عرشيه«یا مانند ابراھیم زنجانی، که کتابش، 
اند که  مفسران و محدثان شیعه و سنی متفق«گوید:  ھای عمدی است؛ مثًال می دروغ

ِيَن آَمنُوا﴿ ی آیه ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ نازل شده،  سعلی ی درباره ]٥٥[المائدة:  ﴾إِ�َّ
ا به آن مستمند گاه که در حال نماز در حضور جمعی از صحابه، انگشتراش ر بدان

کتاب، اسماء  ی سپس در حاشیه». صدقه داد. و این روایت در صحاح سته آمده است
ھا را آورده است (که گویا این روایت در این  صفات کتاب ی ھا و شماره مؤلفان و کتاب

آن را  که آورده، رازی است که گفته ییھا سندهیھا موجود است). مثًال یکی از نو کتاب

                                           
 .٥٩و  ٢٨المراجعات، ص  -١
 .٦٠ألکون مع الصادقین، ص  -٢
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از جمله «گوید:  رده است. زنجانی به او دروغ بسته آنجا که میکد نقل در تفسیر خو

ِيَن آَمُنوا﴿ ی اند آیه مخالفانی که روایت کرده ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ درباره  ﴾إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ
 .١»باشد می ٦١١، ص ٣نازل شده، فخر رازی در تفسیر خود، ج  ÷علی

گویم: تمامی این ادعاھا دروغی صریح و واضح  میتأسفی   گونه بدون احساس ھیچ
خود   این مرد و امثال ایشان، چنین جرأتی را به  باعث شده  باشند! و تنھا چیزی که می

  باشد که عمدی مرتکب دروغ بشوند، ھمان اعتماد مردم کور و الل می  به  بدھند که
 اند. آنان را رھا نموده

 ی ه برادران صادق ما از میان عامهکزم است از بین رود، ال  قبل از آنکه فرصت
 امامیه تجدید نظر کنند و دیگر به این علماء اعتماد نکنند.
گوید، اتفاق نظر دارند، ادعائی  اما این ادعایش که مفسران و محدثان بر آنچه که می

مذکور  ی اند که آیه مفسران و محدثان متفق ی است باطل و محال، بلکه برعکس ھمه
نازل نشده است، و باز اتفاق نظر دارند بر  سشخص علی ی و تنھا درباره عام است

 روایت وارده در این زمینه، دروغ و ساختگی است.   هک نیا
ترین  از دروغ» چنین امری در صحاح سته آمده است«آقای زنجانی که:  ی این گفته

ارگانه ھاست؛ چون این روایت نه در صحیح بخاری و مسلم و نه در سنن چھ دروغ
 وجود ندارد. 

، ص ٣این روایت را در جلد  یبه تفسیر فخررازی مراجعه نمودم دیدم که امام راز
رد کند و صحیح نبودنش را اثبات آن را  آورده تاآن را  آورده است، اما بدین خاطر ٦١٨

دھد!!! ھمانا  نماید. پس چگونه چنین امری را به عنوان منبع معتبر روایت قرار می
که: مدعی از ته  دروغ به عنوان دلیل بر ادعا، تنھا یک معنی دارد و آن، این توسل به

 باشد. داند که ادعایش فاقد دالیل صحیح و درست می درونش می
 وـ دروغ خود انواع و اقسام مختلفی دارد!

ھا، آشکارند؛ مانند آنکه روایتی به منابع حدیثی نسبت داده شود که  برخی از دروغ
بخاری و مسلم و احمد و... «اثری از آن روایت در آن منابع نباشد؛ مثًال گفته شود: 

اش را  رود و گفته با این اطمینان که کسی به دنبال این منابع نمی» اند... روایت کرده
 ھا خیلی زیادند. ین نوع دروغه اککند؛  گیری نمی پی

                                           
 .٨٢-٨١عقاید اإلمامیة االثنی عشریة، ص  -١
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رد کند آن را  آورده تاآن را  روایتی در یک منبع معین آمده باشد که مؤلف  هک نییا ا
و صحیح نبودنش را بیان نماید. سپس از این منبع به عنوان مرجعی برای قابل اعتماد 

 شود. یبردار بودن روایت بھره
ی به آن اضافه شده که یولی چیزھا روایتی در یک منبع معین آمده باشد  هک نییا ا

شود سپس ـ بعد از اضافه یا حذف ـ به آن  ی از آن حذف مییدر اصل نداشته، یا چیزھا
گاه گفته شود: دو طرف (شیعه و سنی) بر آن اتفاق  منبع معین نسبت داده شود. آن

ھیچ نظر دارند! در حالی که اتفاق تنھا بر اصل روایت است ـ اگر صحیح باشد ـ بدون 
 زیاد و کمی.

 ھای متعدد است، یک جا آورده شود.  یا روایتی که حاصل چندین روایت در کتاب
یک روایت به منابعی نسبت داده شود که آن منابع در اصل منابع حدیثی   هک نییا ا

اثر  »الصواعق املحرقة«آمده باشند؛ مانند کتاب ھا  آن نیستند و روایات غیر صحیح در

ھای اسباب نزول، و  اثر واحدی و عموم کتاب »اسباب النزول«ابن حجر ھیتمی، 

کند  اثر سیوطی. که خواننده گمان می »الدر املنثور«و  »تاريخ اخللفاء«و » تفسیر ثعلبی«
اند، قابل اعتماد و حجت است، در حالی که  ھا روایت شده که آنچه در این کتاب

به روایاتی باشد که صحتشان به کند که استدالل باید تنھا  علمی اقتضا می ی شیوه
 اند. اثبات رسیده، نه صرفًا بدین خاطر که در آن منابع آمده

العقد «ھای ادبیات و لطایف آمده، از قبیل:  بلکه متأسفانه به روایاتی که در کتاب

اثر اصفھانی، استدالل » األغانی«اثر دمیری، » الحیوان«اثر ابن عبد ربه،  »الفريد
 مسلمانان تا این اندازه سست شده است. ی هشود. آیا عقید می

ای است که صحیح و  ھای حدیثی دروغ، نسبت دادن یک روایت به کتاب ی از جمله
آورند مانند سنن چھارگانه (سنن ابوداود، سنن ترمذی، سنن نسائی و  ضعیف را می

صحت روایت تحقیق شود. این  ی سنن ابن ماجه) و مسند احمد، بدون آنکه درباره
شان بیشتر است، ولی در عین حال روایات ضعیف  ھا ھر چند احادیث صحیح ابکت

ھا  زیادی ـ و بلکه روایات دروغ و ساختگی ـ ھم دارند؛ روایاتی که استدالل بدان
درست نیست مگر بعد از تحقیق و اطمینان در صحت روایت. تازه اگر خود راوی، در 

چگونه باید باشد. با وجود آن کسانی  کتابش به ضعف روایت اشاره کرده باشد، وضعیت
 کنند. ھستند که به آن روایات استدالل می
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» مستدرک«آمده، کتاب ھا  آن ھایی که روایات ضعیف زیادی در از جمله کتاب
طور که محققان  اند، ھمان حاکم است. تقریبا (یک چھارم) روایات موجود در آن ضعیف

نویس کتابش را نوشته و قبل از  که حاکم پیشاند  اند و برایش عذر آورده اظھار داشته
 آنکه جھت تصحیح روایات به آن مراجعه کند، وفات یافته است. 

صححه «رده، آوردن عبارت کرا سردرگم   یادیو از جمله چیزھایی که مردمان ز

صحیح دانسته و ذھبی ھم با وی آن را  حاکم«است؛ یعنی  »احلاكم، ووافقه الذهبی
رود. حقیقت  این عبارت، از اوھام و خطاھای شایع به شمار می». موافقت نموده است

آن است که امام ذھبی وقتی که کتاب حاکم را خالصه نمود، قصد تحقیق آن کتاب و 
آن  تشخیص روایات صحیح از روایات ضعیف را نداشته، بلکه تنھا قصد خالصه نمودن

ی موافقت با وی نیست، اما داشته و بس. از این رو، تکرار عبارات حاکم به معنارا 
کسانی از متأخرین آمدند و چنین گمانی داشتند و این عبارت را بر سر زبان آوردند و 

 .١بدین صورت این عبارت در میان ھمه انتشار یافت
ھا، آن است که روایتی ضعیف در منبعی روایت شود و سپس بعد  دروغ ی از جمله

وایت را از آن منبع در کتاب خود نقل کند، از راوی قبلی، کس دیگری بیاید و ھمان ر
گاه زنجانی و عبدالحسین موسوی  رسند، آن نفر می ھا ده ه گاھی ناقالن این روایت بهک

ھای متأخر را به عنوان منابع حدیثی قلمداد کنند و  ب آیند تا این کتا و امثال ایشان می
 ع اھل سنت آمده است.ـ مثًال ـ بگویند: این روایت در چھل یا شصت منبع از مناب

کند که این روایت، صحیح یا قابل اعتماد است؛ چون معقول  و خواننده گمان می
این منابع روایت شود در حالی که صحیح یا قابل اعتماد نباشد.  ی نیست که در ھمه

شود در حالی که، منبع آن روایت، فقط یکی است  در نتیجه به عنوان حجت قلمداد می
 اند. ھا از آن منبع نقل نموده کتاب ی و بقیه

                                           
منهج احلافظ الذهبی يف تلخيص مستدرک «شیخ عزیز رشید محمد داینی در رسالهء خود به نام  -١

ای که در حضور داوران و با نظارت استاد  به تحقیق این موضوع پرداخته است. رساله »احلاكم
م،  ١٩٩٨ھـ.ق برابر با  ١٤١٩دکتر بشار عواد معروف از دانشگاه علوم اسالمی صدام، در سال 

 نمرهء عالی را کسب کرد.
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ای معین، تنھا یک نفر است ھر چند کسانی که واقعه را از  ھمانا یک شاھد بر واقعه
کنند، زیاد باشند و درست نیست که این افراد به عنوان شاھد به حساب  وی نقل می

 آورده شوند ھر چند به صدھا نفرھم برسند مادام که بر آن یک شاھد اعتماد شود.
آورد و از اعتماد و  این افراد را به عنوان شاھد به حساب می ی ای که ھمه قاضی

ری بزرگ و دروغگویی خطرناک  کشی می اطمینان مردم به او بھره کند، بدون شک مزوِّ
 است.

و » امامت«این تزویر پنھان ـ و بیشتر از آن حد ـ با روایاتی که امامیه در موضوع 
د، به عمل آمده است. و از جانب علمایی که مردم نماین ھا استدالل می غیره بدان

اند، صورت گرفته  بدانان اعتماد کرده و بدون تحقیق و بررسی به دنبال آنان افتاده
 است.

 گری علمی ھوچی
گردد که بسیاری از اقوالی که  ھرگاه حقائق قبلی را معتبر بدانی، برایت روشن می

ی علمی و ھرج و مرج و عوام فریبی کنند ھمانند ھوچی گر علماء امامیه مطرح می
گوید:  مثًال: ابراھیم زنجانی می«فکری در قالب سخنان دقیق و استوار علمی است. 

 »الصواعق املحرقة«اند، مثل  حدیث غدیری که جمھور عامه (اھل سنت) روایت کرده«
؛ مسند ٣٩٠، ص ٦؛ کنزل العمال، ج ٢٥اثر ابن حجر ھیتمی در شبھه یازدھم، ص 

گوید]:  و... [تا آنجا که می ١٩٤، ص ٦الدر المنثور اثر سیوطی؛ العقد الفرید، ج  احمد؛
 . »اند تابعی روایتش کرده ٨٤صحابی و  ١٢٠حدیث مشھور غدیر که 

فریبی است. اولین چیزی که دروغش را  دروغ و ساختگی و عوامھا  ی این ھمه
را در کجا  ند؟ روایاتشان ھا ھست که گفته شود: این صحابه کدام سازد این برمال می

شود  ار دقیق وزن مییترازو به طور بس ی ببینیم؟ و در چه کتابی؟ ھمانا علم به وسیله
 گردد. و با پیمانه، پیمانده نمی

شود، متأسفانه دیدیم که سخن  چون علم آن قدر تنزل نموده که حتی پیمانه می
تابعی روایت  ٨٤حابی و ص ١٢٠از » غدیر«سابق گفته شده و در آن آمده که روایت 

کند که ھر اندازه طبقات روایات  شده است در حالی که تسلسل منطقی اقتضا می
نفرند، باید تعداد  ١٢٠تر باشد، تعداد راویان بیشتر است. پس وقتی راویان صحابه  پایین
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تابعین از  ی در طبقه» غدیر«تابعین ـ حداقل ـ به صدھا نفر برسد. پس چرا راویان 
 امور ھمیشه، وارونه ھستند.  هک نیراویان صحابه کمتر است؟ یا اتعداد 

» غدیر«زنجانی به این ھم اکتفا ننموده تا جایی که حکم به متواتر بودن حدیث 
بلکه این حدیث در میان علماء اھل سنت، جدای از علمای شیعه «گوید:  دھد و می می

شود و ھر  که علم پیمانه می چرا چنین نباشد در حالی» تواتر رسیده است ی به درجه
 گوید. کسی ھر چه دلش خواست می

میان علمای «حدیث غدیری که در عصر زنجانی  ی اکنون به طور مفصل درباره
گوییم تا میزان ارزش  سخن می» اھل سنت جدای از علمای شیعه متواتر است

» سلمانانبزرگترین امور دین و مھمترین عقائد م«ای که  استداللی امامیه بر مسأله
 است، ببینیم.

 روایت غدیر: مطلب دوم
اند: که  بخاری به طور مختصر و احمد و بیھقی و ابن ھشام در سیره روایت کرده

لشکر به  ی الوداع خالد بن ولید را به عنوان فرماندهحجة چند ماه قبل از  ج الله رسول
یمن فرستاد. مسلمانان در آن جنگ پیروز شدند و غنائمی از کفار نصیبشان شد. 

نامه نوشت که کسی را نزد ما بفرست تا آن غنائم را به  ج گاه خالد به رسول الله آن
را نزد ما فرستاد و در میان  س، علیج پنج قسمت تقسیم نماید. بریده گوید: پیامبر

آن  سگوید: پس علی اسیران زیباتر بود. راوی می ی ز ھمهاسیران، کنیزی بود که ا
که آب از موھایش  غنایم را به پنج قسمت تقسیم کرد، سپس بیرون آمد در حالی

 سچکید (یعنی غسل جنابت نموده بود) گفتیم: ای ابوالحسن! این چیست؟ علی می
سھم (یک گفت: ندیدید که من غنائم را به پنج قسمت تقسیم نمودم و آن کنیز در 

 ی که از آِن خدا و رسول خداست، داخل گردید و سپس نصیب خانواده یپنجم) غنائم
گاه آن مرد (یعنی  گشت و بعد نصیِب خاندان علی گشت. راوی گوید: آن ج پیامبر
نوشت تا گزارش کار را به اطالعش برساند و من گفتم: مرا  ج ی به پیامبرھا نام خالد)

خواست از یمن به  سبفرست... علی ج اجرا نزد پیامبرم ی کننده به عنوان تصدیق
را مالقات نماید. از این رو برای این کار عجله نمود  ج الله سوی مکه رود تا آنجا رسول

ان دوستانش بر لشکرش قرار داد. آن مرد آھنگ کاری یو به جای خود مردی را از م
بود،  سدر میان سھم علیای داد که  کتانی ی کرد و به ھر یک از افراد لشکر، جامه
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را مالقات نماید، ناگھان دید که  رفت تا آنان  سپس ھنگامی که لشکر نزدیک شد، علی
خطاب به آن مرد گفت: وای بر تو، این چه کاری است  سآنان جامه به تن دارند. علی

را به افراد لشکر دادم تا موقعی که میان دیگران  ھا ای؟ آن مرد گفت: جامه که کرده
برسی، آن  ج گفت: قبل از آنکه به رسول الله سیند، آراسته و مزین باشند. علیآ می

ھا  آن ھا را از تن مردم در آورد و را از تنشان بیرون آور. راوی گوید: او آن جامه ھا جامه
افراد لشکر اظھار شکایت نمودند؛ به  ی را به جای خود بازگرداند. راوی گوید: ھمه

ای ایراد نمود. از وی شنیدم که  برخاست و برای ما خطبه ج ھمین خاطر رسول الله
 فرمود: می

سبيل اهللا من أن يف  ذات اهللا أويف  أيها انلاس، ال �شكوا علياً فوا� إنه ألخىش«
 ».�شىك
ای مردم! از علی شکایت نکنید، زیرا او به خاطر خدا یا به خاطر راه خدا، آن قدر «

[منظور این است که ھرچه ». از وی شکایت شود ترس و خشیت دارد که سزاوار نیست
کرده به خاطر ترس از خدا بوده و ھیچ نفع و چشم داشت مادی برای خود در نظر 

 نگرفته، پس از وی شکایت نکنید].
آمدم، از علی نام بردم و از وی بدگویی  ج بریده گوید: ھنگامی که نزد رسول الله

تغییر یافت و فرمود: آیا من به مؤمنان از  ج رسول الله ی کردم، دیدم که چھره

من كنت مواله فع� : «خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتم: چرا، ای رسول خدا، فرمود
 ».ھر کس که من دوستش ھستم، علی ھم دوستش است: «»مواله

روزی در کنار آبی که  ج و مسلم از زید بن ارقم روایت کرده که او گوید: رسول الله
گویند و میان مکه و مدینه واقع شده، برای ایراد خطبه برخاست.  می» خم«به آن 

گاه سپاس و ستایش خداوند را به جای آورد و ما را نصیحت نمود و مطالب با  آن
 ھای اخالقی و احکام دینی را به ما یادآوری نمود و سپس فرمود:  ارزشی دینی و ارزش

 رسول ر� فأجيب وأنا تارک في�م أما بعد، أيها انلاس فإنما أنا �رش يوشک أن يأىت«
 ». ثقل�: أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدی وانلور فخذوا ب�تاب اهللا واستمسكوا به

اما بعد؛ ای مردمان! ھمانا من ھم (مثل شما) بشرم و ھر آن ممکن است «
پروردگارم (ملک الموت) بیاید (و جانم را بگیرد و از میان شما بروم. اما  ی فرستاده

گذارم. اولین آن،  که) من دو چیز گرانبھا و ارزشمند را در میان شما به جا می بدانید
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کتاب خدا (قرآن) است که در آن نور و روشنایی و ھدایت ھست، پس کتاب خدا را 
مردم را به پیروی از قرآن  ج پیامبر» بگیرید و بدان چنگ زنید (و از آن پیروی کنید).

 گری آمده است: تشویق و ترغیب نمود. در روایت دی

كتاب اهللا فيه اهلدی وانلور، من استمسک به وأخذ به اكن ىلع اهلدی ومن أخطأه «
 ».ضل
اولین آن، کتاب خدا (قرآن) است که در آن نور و روشنایی و ھدایت ھست. ھر «( 

 یابد و ھر کس از آن غافل باشد و کس بدان چنگ زند و بدان عمل نماید، ھدایت می
 ». گردد ازد، گمراه میپشت سر اندآن را 

أحدهما كتاب اهللا عز و جل وهو حبل اهللا، من اتبعه «و در روایت سومی آمده است: 
 .»ةاكن ىلع اهلدی ومن تر�ه اكن ىلع ضالل

یکی از آن دو، کتاب خدا (قرآن) است که ریسمان محکم الھی است. ھر کس از «
و از آن پیروی ننماید، گمراه  رھا کندآن را  یابد و ھر کس آن پیروی نماید، ھدایت می

 ».گردد می

 .»أهل بیىت ـ ثالثاً ـيف  وأهل بیىت أذكر�م اهللا«سپس فرمود: 
ام  گذارم،) اھل بیت و خانواده دومین چیز با ارزشی که در میان شما به جا می«(

را اذیت نکنید). ـ سه   ام خدای را در نظر داشته باشید (و آنان خانواده ی است، درباره
 ».بار این جمله را تکرار نمود ـ

 نقد و بررسی روایت غدیر
در آن مکان (غدیر خم)، از پیش تعیین شده  ج پیامبر ی ه خطبهکد گفت یبا -١

گاھی از سبب ی ک نبود، بلکه تنھا سبب خاصی مقتضی ایراد خطبه شد. ھمانا آ
آن سخن دارد،  ی شدیدی با شناخت مقاصد و اھداف گوینده ی سخن، رابطه

اھتمام خاصی » اسباب نزول«بود، علماء به شناخت  اگر چنین نمی
 ورزیدند. نمی

 ی استدالل به این روایت جھت اثبات امامت، ممکن باشد، باید ھمه  هک نیبرای ا
به خاطر  ج گفته شده و پیامبرھا  آن اسباب و مسببات و عللی که این روایت به خاطر

نباشد، چون در غیر این ھا  آن ھا، سخنانش را ایراد نموده، نادیده گرفت و کاری به آن
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یا سفارش به » امامت«گردد که میان این روایت و میان موضوع  صورت روشن می
 ، ارتباطی وجود ندارد.سجانشینی علی

او را به نکاح  سکنیزی که علیسازد که به خاطر  ابتدای این روایت، روشن می
را از سواری شترھا منع کرده بود، و ھمچنین به خاطر   اصحابخود درآورد، و 

شوند و به جمع  ملحق می ج الله به رسوله کھا از تنشان موقعی  درآوردن آن لباس
ھا و اختالفاتی روی  و دشمنی  و آن لشکر جر و بحث سپیوندند، میان علی حاجیان می

 .ددا
نتیجه سخنان بد و بیراھه گفتن به علی زیاد شد و در میان مردم پخش گردید و در 

ناچار گردید در آن  ج پیامبرھا  این شکایت و گله زیادی از علی کردند که به خاطر
مکان (غدیر خم) و در آن ھوای گرم و سوزان بایستد تا این شر و دعوا و سخنان بد را 

 ازد.را مبرا س سخاتمه دھد و ساحت علی
پایین جزو اطاعت  درجه امیر بود و اطاعت از امیر ج ، از جانب پیامبرسھمانا علی

است، پس اطاعت از امیر در حقیقت اطاعت از کسی است که او را به  باال مقام از امیر
امارت گماشته و نافرمانی از امیر در حقیقت نافرمانی از کسی است که او را به امارت 

 گماشته است. 
او را به امارت گماشته ـ عین اطاعت از  ج ـ که رسول الله ساطاعت از علیھمانا 

گری علیه او و  است و نافرمانی و سرپیچی از او و آشوبگری و اخالل ج رسول الله
 ج کشمکش و ستیزه و اختالف با او در حقیقت نافرمانی و سرپیچی از رسول الله

بدان اشاره  »كنت مواله فع� موالهمن «با عبارت  ج است. این چیزی است که پیامبر
) در آن واقعه امیر س(مثًال عثمان سکرده است. و اگر کس دیگری غیر از علی

 ج داد، و پیامبر ھم روی می سروی داد برای عثمان سبود، آنچه برای علی می
و در این  .»ھر کس من بر او حق اطاعت دارم، باید از عثمان اطاعت بکند«فرمود:  می

 نیست. ج ای به امامت یا تعیین خلیفه پس از پیامبر ر معنای آن اشارهگفته و د
است که چندین معنی دارد، لذا حمل آن بر  یاز الفاظ مشترک» مولی«لفظ  -٢

ژه پس از نامعلوم بودن سبب و نادیده ییکی از این معانی بدون قرینه ـ به و
لفظ ـ در  گرفتن آن ـ سخن بدون علم و ظلم در تفسیر آن لفظ است. و این
را ندارد،  یبھترین حالش ـ متشابه است که در اثبات اصول دین کمترین ارزش
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ن چگونه به روایت یشود. بنابر ا گذاری می چون اصول دین بر قطع و یقین پایه
تواند اصلی از اصول دین را اثبات  شود در حالی که روایت نمی یاستدالل م

» امامت«توانست دلیل بر  بود، نمی یای قرآنی م نماید. ھمانا این نص اگر آیه
نون که ھم روایت است و ھم متشابه، به کباشد، چون متشابه است، پس ا

 نظرت چگونه باید باشد؟!
سازد  به کار رفته و روشن میھا  آن در» مولی«بعضی از آیات قرآنی که لفظ  کاین

 ندارد:» امامت«ھیچ ارتباطی با » مولی«که لفظ 

ِ اْدُعوُهْم ِ�بَا﴿ قَْسُط ِعنَْد ا�َّ
َ
فَإِْن لَْم َ�ْعلَُموا آبَاَءُهْم فَإِْخَوانُُ�ْم ِ� اّ�ِيِن  �ِِهْم ُهَو أ

 .]٥[األحزاب:  ﴾َوَمَواِ�ُ�مْ 
تر به شمار است.  را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادالنه  آنان«

 ».ینی و یاران شما ھستندرا نشناختید، آنان برادران د  اگر ھم پدران ایشان
 نیست.» ائمه«جمع مولی است و به معنای » موالی« ی در اینجا کلمه

ِيَن َ�َفُروا﴿ َواُ�ُم ا�َّارُ  فَاْ�َوَْم َ� يُؤَْخُذ ِمنُْ�ْم فِْديٌَة َوَ� مَِن ا�َّ
ْ
 ِ�َ َمْوَ�ُ�مْ  َمأ

 .]١٥[الحدید:  ﴾١٥َو�ِئَْس الَْمِص�ُ 

شود. جایگاه  و ھم از کافران عوضی و غرامتی پذیرفته نمیپس امروز، ھم از شما، «
شماھا آتش دوزخ است. دوزخ سرپرستتان است (و پناھگاھی جز آن ندارید) و چه بد 

 ».سرنوشتی و چه بد جایگاھی است
 جا به این معنا نیست که آتش جھنم، امام شماست. نیدر ا

 .]٤١[الدخان:  ﴾يَوَْم َ� ُ�ْغِ� َمْوً� َ�ْن َمْوً� َشيًْئا﴿
آن روزی که ھیچ خویشی و دوستی کمترین کمکی به خویش و دوست خود «
 ».کند.... نمی

ز به این معنا نیست که آن روزی است که ھیچ امامی کمترین کمکی یجا ن نیدر ا
 کند. به امام خود نمی

بَْ�ُم َ� َ�ْقِدُر َ�َ ﴿
َ
َحُدُهَما �

َ
ُ َمثًَ� رَُجلَْ�ِ أ ٍء َوُهَو َ�ٌّ َ�َ َمْوَ�هُ َوَ�ََب ا�َّ ْ�َ 

ِت ِ�َْ�ٍ 
ْ
ْهُه َ� يَأ ْ�َنَما يُوَّجِ

َ
 .]٧٦[النحل:  ﴾�
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زند که یکی از آنان گنگ مادرزاد است و بر انجام  و خداوند دو مرد را مثل می«
چیزی توانائی ندارد و سربار صاحب خود بوده و به ھر جا او را بفرستد نفعی نخواھد 

 ».داشت

قَْرُ�ونَ وَ ﴿
َ
اِن َواْ� ا تََرَك الَْواِ�َ ٍ َجَعلَْنا َمَواِ�َ مِمَّ

 .]٣٣[النساء:  ﴾لُِ�ّ
برای ھر یک (از مردان و زنان) وارثانی تعیین کردیم تا از میراث پدر و مادر و «

 »استیالء یابند). ی نزدیکان برخوردار شوند (و بر ترکه
 ر این آیه به معنای وارث است.است که مولی د» مولی«جمع » موالی«در اینجا 

َ ُهَو َمْوَ�هُ وَِجْ�ِ�ُل َوَصالُِح الُْمْؤِمنِ�َ ﴿ َوالَْمَ��َِكُة َ�ْعَد  �ْن َ�َظاَهَرا َعلَيْهِ فَإِنَّ ا�َّ
 .]٤[التحریم:  ﴾٤َذلَِك َظِه�ٌ 

و اگر بر ضد او ھمدست شوید (و برای آزارش بکوشید، باکی نیست) خدا یاور «
عالوه بر خدا، جبرئیل، و مؤمنان خوب و شایسته، و فرشتگان پشتیبان او  اوست، و

 ».ھستند
و عالوه بر خدا، جبرئیل و فرشتگان  ج معنی آیه این نیست که خداوند اماِم پیامبر

ھستند؛ که آن موقع ھر مؤمن شایسته و  ج و مؤمنان خوب و شایسته، امام پیامبر
 باشد! می ج خوبی، امام پیامبر
خواسته این را بگوید که: ھر کس معتقد است  با این سخنش می ج خالصه، پیامبر

که من بر او حق اطاعت دارم و اطاعت کردن از من بر او واجب است، پس باید از کسی 
ام، اطاعت و پیروی بکند. پس اگر چنین است چگونه  که من او را به امارت گماشته

و با او اختالف داشته باشید، در حالی که توانید با او ستیزه و کشمکش کنید  می
کشمکش و ستیزه با امیر، کشمکش و ستیزه با کسی است که او را به امارت گماشته 

 است.
)، امیر س(مثًال عثمان ساگر در آن واقعه گیرودار، شخص دیگری غیر از علی

که من  ھر کسیعنی:  »من كنت مواله فعثمان مواله«فرمود:  می ج بود قطعًا پیامبر می
 هک. بر او حق اطاعت دارم، عثمان ھم بر او حق اطاعت دارد و باید از او اطاعت شود

در این فرموده ھیچ ویژگی و امتیاز خاصی نیست جز فضیلتی که برای دیگران ھم 
طور که به طور قطع  ، لفظی مشترک است ـ ھمان»مولی«شود، چون لفظ  ثابت می

 ر نیست.برایمان روشن گردید ـ و خاص یک نف
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کیلومتر از مکه فاصله دارد؛ یعنی در آن ساعت غیر از اصحاب  ١٦٠غدیر خم،  -٣
اعمال  ج که اھل مدینه منوره بودند، حاجیان دیگری که با پیامبر ج پیامبر

کسی از اھالی یمن، طائف، نجد  یعنیحج را انجام دادند، در آن مکان نبودند. 
 و اطراف عراق در آن مکان نبوده است.

بود، تنھا دو  می سگر قضیه مربوط به بیعت بر سر خالفت و جانشینی علیپس ا
 ی بلند عرفات ھنگام خطبه ی تپهبر  سـ یا اعالم جانشینی علی١: استچیز معقول 

اند تا ابالغ جانشینی  حاجیان جمع آمده ی الوداع) باشد، چون ھمه ةخطب( ج پیامبر
  هک نیـ و یا ا٢مسلمانان از آن مطلع باشند.  ی ، ابالغی عمومی باشد و ھمهسعلی

 منتظر بماند تا به مدینه برسد و آنجا از ھر کس خواست، بیعت بگیرد.
در آن مکان و در آن گرمای سوزان توقف کرده، حتمًا به خاطر  ج پیامبر  هک نیاما ا

به تأخیر انداخت و این سبب خاص ھم آن را  سببی اتفاقی و خاص بوده که نباید
چیزی است که بیان کردیم که ھمان ابتدای روایت است. سببی که کسانی که 

گیرند و اصًال  نادیده میآن را  خواھند جھت اثبات امامت بدان استدالل نمایند، می
 نمایند. بدان توجه نمی

 ،از نظر قائالن به آن، اصلی است که ایمان جز با آن صحیح نیست» امامت« -٤
 سخالفت علی هغدیر خم به خاطر گرفتن بیعت بدر  ج پس اگر توقف پیامبر

نمود و  ثبت میآن را  بود، حتمًا قرآن به صراحت و انتصاب او به عنوان امام می
ھمچنان که امور عظیم و مھم دین بدین صورت  ؛ساخت جاودانه میآن را  تا ابد

 ھستند.
ثبت ی که شأن و منزلتشان کمتر از آن است، به صراحت یھا ھمانا قرآن بیعت

نموده است مانند بیعت رضوان در زیر درخت، که این بیعت به خاطر نجات دادن 
با دست  ج از دست قریش بود، زمانی که وی را زندانی کردند و پیامبر سعثمان

دیگرش به جای عثمان بیعت را انجام داد و یک دستش را بر دیگری قرار داد و گفت: 
قرآن، این بیعت را در چند جا ». ه استاین دست عثمان است که با من بیعت نمود«

 ی جاودانه ساخته است. مانند این فرمودهآن را  فتح آورده و برای ھمیشه ی در سوره
 فرماید: خداوند که می
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نَْزَل ﴿
َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهْم فَ� ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت الشَّ لََقْد رَِ�َ ا�َّ

ثَاَ�ُهْم َ�تًْحا قَرِ�ًبا
َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو�  .]١٨[الفتح:  ﴾١٨السَّ

خداوند از مؤمنان راضی گردید ھمان دم که زیر درخت با تو بیعت کردند. خدا «
(از صداقت و ایمان و اخالص و وفاداری به  یشانھا دل دانست آنچه را که در درون می

داد، و فتح نزدیکی را (گذشته از  یشانھا دل اسالم) نھفته بود، لذا اطمینان خاطری به
 ».نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد
 سگفتیم این آیه دلیل بر امامت عثمان بودیم، می و اگر ما به دنبال آیات متشابه می

 است.
را به جای عثمان نزد قریش فرستاد و  س، علیج مبرو اگر فرض کنیم که پیا

 سقرآن در این زمینه، برای علی ی برای عثمان و نزول آیه ج ماجرای بیعت پیامبر
قلمداد  سبزرگترین دلیل بر امامت علیآن را  داد، بدون شک امامیه ھم روی می

 کردند. می
 ید:فرما را ذکر کرده، آنجا که خداوند می  حتی قرآن بیعت زنان

ِ َشيًْئا َوَ� ﴿ ْن َ� �ُْ�ِْ�َن بِا�َّ
َ
َها ا�َِّ�ُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت ُ�َبايِْعَنَك َ�َ أ ُّ�

َ
يَا �

يِْديِهنَّ 
َ
�َِ� بُِبْهَتاٍن َ�ْفَ�ِ�نَُه َ�ْ�َ �

ْ
ْوَ�َدُهنَّ َوَ� يَأ

َ
رُْجلِِهنَّ �َْ�ِْ�َن َوَ� يَْز�َِ� َوَ� َ�ْقُتلَْن أ

َ
َوأ

َ  َوَ� َ�ْعِصيَنَك ِ� َمْعُروٍف  َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َ�َبايِْعُهنَّ َواْسَتْغفِْر لَُهنَّ ا�َّ [الممتحنة:  ﴾١٢إِنَّ ا�َّ

١٢[. 

ای پیغمبر! ھنگامی که زنان مؤمن، پیش تو بیایند و بخواھند با تو بیعت کنند و «
ا نسازند، و دزدی نکنند، و مرتکب زنا : چیزی را شریک خد هک نیپیمان بندند بر ا

نکشند، و به دروغ فرزندی را به خود و شوھر خود نسبت ندند ان را نشوند، و فرزندانش
افرمانی نخوانی) از تو را بدان فرا می  ایشان نیست، و در کار نیکی (که آنان ی که زاده

ه، مسلمًا خدا بخوا نکنند، با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و برایشان از خدا آمرزش
 ».آمرزگار و مھربان است

در حالی که » اصل دین است«گویند:  پس چرا قرآن از بیعتی سکوت نموده که می
 بیان نموده است! آن را  تر از آن است، ذکر کرده و بیعتی را که به مراتب پایین

در روایت صحیح تمسک به غیر کتاب آسمانی نیامده است و این چیزی است  -٥
 فرماید: ریح نموده؛ ھمچنان که میآن بدان تصکه قر
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ْوِ�َاءَ ﴿
َ
نْزَِل إَِ�ُْ�ْم مِْن َرّ�ُِ�ْم َوَ� تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ أ

ُ
قَلِيً� َما  اتَّبُِعوا َما �

ُرونَ   .]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ

از آنچه که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید و غیر از خدا «
 ».شوید دیگری را به دوستی نگیرید و از آنان پیروی نکنید. بسیار کم متوجه میکسان 

 فرماید: در جای دیگری می

ْجَر الُْمْصلِِح�َ ﴿
َ
َ�ةَ إِنَّا َ� نُِضيُع أ قَاُموا الصَّ

َ
ُكوَن بِالِْكَتاِب َوأ ِيَن ُ�َمّسِ  ﴾١٧٠َوا�َّ

 .]١٧٠[األعراف: 

شوند و  پایبند بوده و بدان) متمسک می و آنان که به کتاب (آسمانی تورات سخت«
آورند (پاداش بزرگی دارند و) ما پاداش  نماز (واجب بر خویشتن) را به جای می

 ».دھیم انسانی) را ھدر نمی ی گران (خود و جامعه اصالح
 فرماید: ھمچنین در جای دیگری می

ْم آتَيَْناُهْم كَِتابًا ِمْن َ�بْلِهِ َ�ُهْم بِهِ ُمْستَْمسِ ﴿
َ
بَْل قَالُوا إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َ�َ  ٢١ُكونَ أ

ٍة �نَّا َ�َ آثَارِهِْم ُمْهتَُدونَ  مَّ
ُ
 .]٢٢-٢١[الزخرف:  ﴾٢٢أ

اند (و  ایم و آنان بدان چنگ زده ما کتابی را پیش از این قرآن، بدانان داده  هک نییا ا«
گویند: ما پدران و نیاکان خود  کند؟) بلکه ایشان می تأیید میان را آن کتاب افتراء ایش

پرستی را در پیش  رویم (و راه بت ایم و ما نیز به دنبال آنان می را بر آئینی یافته
 ».گیریم) می

 در متن حدیث تنھا سفارش به نیکی کردن با آنان آمده که پیامبر» اھل بیت«اما 
 .»أهل بیىتيف  أذكر�م اهللا«فرماید:  می ج

را اذیت نکنید و به آنان  اھل بیت من، خدا را در نظر داشته باشید و آنان  ی درباره«
 ».نیکی کنید

خاصی دارد و آن ھم، سخنان بد و ناشایستی بود که به  باین فرموده ھم سب
 .١زده شد و در میان مردم پخش شده بود سعلی

                                           
ن نسبت، دروغ دھند. ای را زیاد به صحیح مسلم نسبت می» تمسک به عترت«علمای شیعه عبارت  -١

است؛ چون چنین چیزی در صحیح مسلم نیامده، و تنھا امر به تمسک به قرآن آمده نه چیز 
 دیگری.
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ض دارد؛ و وصیت و سفارش نیکی به یک فرد، با وصیت برای او به امر خالفت، تناق
در حق انصار و  ج طور که پیامبر شود ھمان ترھا وصیت می زیرا تنھا در حق ضعیف

استدالل کرد  سزنان وصیت نمود که با آنان به نیکی رفتار شود. به ھمین خاطر علی

 .١»لو كانت اخلالفة فيهم ملا كانت الوصية هبم«که خالفت در میان انصار نیست و گفت: 

کرد که با  در حق آنان وصیت نمی ج بود، پیامبر نصار میاگر خالفت در میان ا«
 ».آنان به نیکی رفتار شود

بود، در قرآن به طور  اگر تمسک تنھا به اھل بیت ـ نه دیگران ـ از اصول دین می
ای که  را قرآن به اتباع و پیروی از قرآن و سنت تصریح نموده به گونهیآمد؛ ز صریح می

عرفه، ھمین اتباع از قرآن و سنت  الوداع روز در حجةارد، و نیازی به تأویل و تفسیر ند
 گوید: آمده است آنجا که می ج به صراحت بر زبان پیامبر

 .٢»تر�ت في�م ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدی كتاب اهللا وسنىت«
در میان شما چیزی را به جا گذاشتم که مادام به آن متمسک باشید ھرگز بعد از «

 ».باشد نخواھید شد، آن چیز کتاب خدا (قرآن) و سنت من میمن گمراه 
و ـ ھمچنان که گذشت ـ. اتباع از کتاب و سنت، یا تمسک به آن دو به صراحت در 

كتاب اهللا «قرآن آمده است، پس نیازی نیست که گفته شود: ھمانا اصل روایت، 

ط زیر با ھم باشد؛ چون این امر صحیح نیست مگر در صورتی که سه شر می »وعرتتی
 تحقق پیدا کند:

 شوند. سنت، نقیض عترت است، پس ھر دو با ھم جمع نمی  هک نیا -١
 سنت نیامده باشد. ی اصًال در قرآن نصی درباره  هک نیا -٢
تمسک فقط به عترت و اھل بیت از چیزھایی است که به صراحت در   هک نیا -٣

 قرآن ثابت شده است.
ندارند؛ از این رو مشروط ھم تحقق پیدا ن سه شرط، وجود یاز ا یکچ یاما ھ

 کند. نمی
 فرماید: ھمانا تمسک به مھاجرین و انصار در قرآن آمده است، آنجا که می

                                           
 .١/١١٦البالغه،  نھج -١
 روایت کرده است.» الموطأ«در کتاب آن را  امام مالک -٢



 ٣٧٧ ای که به امامت تعلق دارد فصل سوم: تحلیل متون دینی

﴿ ُ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ 

را در پیش   پیشگامان نخستین مھاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان«
است و ایشان ھم از را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود  گرفتند و راه ایشان 

 »خدا خوشنودند...
ا کند و روایات متشابه ر شگفت از کسی که نصوص صریح آیات محکمات را رھا می

کند و  گذاری می دھد که دینش را بر آن پایه به عنوان اصلی قرار میآن را  گیرد، و می
 کند!! کند و با آن حالت خدا را مالقات می براساس آن دوستی و دشمنی می

گردد که استناد و تکیه به روایات در اثبات اصول دین به جای  این چنین روشن می
کاری و ساختگی و کم و زیاد  روایت از دستآیات محکم، لغزشی خطرناک است؛ چون 

 شدن از اصل روایت، محفوظ نیست.
ای که خود را به اسالم نسبت داده، برای تأیید عقائد باطل خویش از  ھر فرقه

نسبت داده است.  ج را ساخته و سپس به پیامبرھا  آن روایاتی کمک گرفته که خودش
مثل روایت غدیر ـ اما چیزھایی را از آن  آورد ـ یا روایتی را که در اصل صحیح است، می

 ھایش گردد. افزاید تا جایی که مطابق خواسته کم و یا بدان می
اما آیات محکم قرآن، در ھیچ حالی خلل و کم و زیادی بدان راه ندارد؛ زیرا این 

اند و از ھر کم  آیات از لحاظ ثبوت، قطعی ھستند که بدون شک از جانب خدا نازل شده
معصوم و محفوظند و از لحاظ داللت ھم، قطعی الدالله ھستند، چون فقط و زیادی 

تواند کوچکترین عیب و  احتمال یک معنی مشخصی را دارند. بنابراین، کسی نمی
 بگیرد.ھا  آن ایرادی از

این ھمان یگانه راه برای ضمانت یقین نسبت به صحت دینی است که تو بر آن 
است که من به خاطر مشھور بودنش انتخاب کردم  ای ھستی. ھمانا روایت غدیر نمونه

دارد که آن را  اصل صحیحی دارد از این رو صالحیت  هک نیو ھمچنین به خاطر ا
یکی یکی آورده  ھا ی روایت روایات بر آن قیاس شوند. پس نیازی نیست که ھمه ی بقیه

 جد.گن شوند و مورد نقد و بررسی قرار گیرند و چنین کاری در این کتاب نمی





 

 

 

 :چهارمفصل 
 سإمامت معاویه

اگر قرار باشد که امامت با چیزھای دیگری غیر از عبارت و نص قرآن به اثبات برسد، 
اثبات  به را بدون قید وشرط ی فراوان و زیادی که ائمه استامکان آن برای ما فراھم 

 این ھم حقیقتی است بسیار مھم و خطرناک!.  کهبرسانیم، 
، به این جھت که ام پرداخته در ھمین رساله به اثبات این مطلب  گفتنی است که

وگام به گام برای  ام دنبال کرده نمونه را به عنوان مثال و ج ی پیامبر ابوبکر خلیفه
که اگر ما (اھل سنت) جھت اثبات امامت برای  ام نمودهی ارجمند استدالل  خواننده

 سی امامیه جھت اثبات (امامت) علی شیعه هک یا از نحوه ومنھج استداللی سأبوبکر
شد که به لیاقت و  کردیم، قطعا نتیجه چنین می تبعیت می ،اند و سایر ائمه به کار گرفته

م و او را بر دیگران ترجیح نمودی برای امامت مسلمانان اقرار می سشایستگی ابوبکر
ی استداللی تأکید  چیزی است که بر بطالن چنین روش و نحوه نیادادیم. و  می
دھلیز و راھرو تاریکی بیش نیست که ھیچ شکل و ، کند که آن اثبات می ورزد و می

ھیچگونه تابش و  ،مانند تونل و زیرگذری است که در إنتھا و پایان آن ای پایانی ندارد، و
 رسد.ذر نمیگبه دید و چشم راھ یا درخشندگی

ی ام که بیش از صد صفحهای را نوشتهدر مورد امامت (ابوبکر صدیق) مقاله بنده،
سپس برای آنچه حقیقت بطور کلی آشکار گردد و تمام  گرفته است،این کتاب را در بر 
که طبیعت و  یا وش استداللیھا را در مورد بطالن چنان منھج و ر شک و گمانه زنی

از دل خواننده رفع و بر  ،سرشت بسیاری از مردمان جھان را منحرف و گمراه کرده
زنم که شاید دور وعجیب و غریب به نظر  ی دیگری را مثال می طرف نمایم، نمونه

 آن ھم بحث در مورد (امامت معاویه) و کهکنندگان آن برسد،  مالحظه خوانندگان و
جداگانه در فصل آن را  برای او با ھمان روش و منھج شیعه است، که اثبات امامت

چرا که نیازی به آن  ،خواھم که آن بحث به درازا بکشد نمی ام و ای قرار داده ویژه
رک داللت کننده بر این مطلب اکتفاء اذکر برخی از تأییدیه و مد ه تنھا بهکبلنداریم، 

 .ام نموده
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آن  بوبکر صدیق، بر آن شدم کهاث مربوط به امامت اما به دلیل طوالنی بودن مبح
در اینجا و . اورمیدرباز این کتاب حذف نمایم و جداگانه به صورت کتاب مستقلی را 

شیوه  ه عبارت است ازککنم،  خطیر اکتفاء می مھم و بسیار اشاره به یک حقیقت اتنھا ب
روی شمار  بردر را  یدو لنگه هک اثبات امامت ایبر هی امامی روش استدالل شیعه و

بر بطالن چنین استداللی  یکند! و آن ھم دلیل از ائمه باز می یحساب یب و زیاد
 مینما اد واستدالل میشھی امامت معاویه است برای آن تنھا به بحث درباره ، وباشد یم

 یو براگویند.  آنچه شیعه میتا  نماید که به شکل برتر و بھتری قول بنده را تأیید می
تواند به کتاب  می ،است ن موردیدر ا یکه خواھان تفصیل و توضیح بیشتر کسی

 (امامت صدیق) مراجعه نماید.
ملزم به  را مجبور و خود هک -ی امامی  روش استدالل شیعه ما با استفاده از شیوه و

بدون ھیچگونه مشقت و مشکلی  -نکنیمن و عبارت قرآن وآوردن دلیل اصلی از مت
، در اینجا با استفاده از چنین شرایط را اثبات داریم! و ١معاویه) (امامتم یتوان یم

مانند ماه شب چھارده میان به کنند، امامت ابوبکر  ضوابط و روشی که شیعه پیروی می
 درخشد. ستارگان می

 :گردد ی آزمایشی تقدیم شما مینمونه کاین

ُ إِ�َّ بِاْ�َقِّ َوَ� َ�ْقُتلُوا ا�َّْفَس ﴿ فرماید: می خداوند متعال َوَمْن قُتَِل  الَِّ� َحرََّم ا�َّ
 ﴾٣٣َمْظلُوًما َ�َقْد َجَعلَْنا لَِوِ�ِّهِ ُسلَْطانًا فََ� �ُْ�ِْف ِ� الَْقتِْل إِنَُّه َ�َن َمنُْصوًرا

 .]٣٣[اإلسراء:
رده است. ھر کحرام  -  جز به حق -شتن او راکه خداوند کد یشکرا ن یسکو «

شاوند بدو است، ین خویتریکه نزدکشته شود، به صاحب خون او (که مظلومانه کس ک
، قصاص خود را درخواست و قاتل را به یه با مراجعه به قاضکم (یا ن) قدرت را دادهیا

                                           
اصولی نزد و اما امامت شرعی، مطابق قواعد . گویند یه میامام یعهیه شکاست  یھدف من امامت -١

و آن سال را سال  ،شیعه و سنی برای او ثابت است: ھمانا اجماع بر بیعت او حاصل گردیده است
ھا  آن هکه معتبر است، چرا یی اماماند. و آن اجماع حتی نزد شیعه جماعت نام گذاری کرده

با توجه ت در بیعت با معاویه موجود است، یو آن معصوم ،دانند د معصوم را برای آن شرط میووج
ن یبنابرا -و او ھم نزد شیعه معصوم است –با او بیعت کرده است  سه حسن بن علیک نیبه ا

 آن نیستم.  یی مذاھب شرعی است. ھرچند که من در صدد بررسه مطابق ھمهیامامت معاو
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نفر، دو نفر و  یک یند (و به جاکشتن اسراف کد او ھم در ینبا یمجازات برساند) ول
گمان صاحب  یسازد). ب کرا ھال یگریتل، ده به عوض قاکن یا ایشد، کشتر را بیب

 ».ه حق قصاص را بدو داده است)کخدا) است (چرا  یشونده (از سو یاریخون 
  ، و باید گفت کهعثمان بن عفان بود ،مظلومانه به شھادت رسید کسی که ھمانا

 خانواده و اوالد مقتول به او پنا  که بود  معاویه ،اش او عموزاده خواه سرپرست و خون
ی (ولی) در آیه اشاره به  از او برای خون عثمان درخواست انتقام کردند. کلمه بردند و

است و قاتل داده  در برابر ولی  بهی نصرت و پیروزی را  وعده ألونداخد امام دارد. و
ھمان نص بر امامت و خالفت وی   که  (سلطان)ی را نیز در دسترس وی قرار داده

إِنَُّه َ�َن ﴿ باشد او دشمنان و قاتالن پیروز می  که  اشتهباشد و با قاطعیت بیان د می
مقتول  خواه خونانتقام برای  زمینه و شرایط مجازات و ، و]٣٣[اإلسراء:  ﴾٣٣َمنُْصوًرا

. دروی و اسراف صورت گیر زیادهو مجازات نباید در قصاص رو  ، از اینگردد فراھم می
 گردد. محسوب می یحصر (امامت) معاویه نص وآن آیه در رابطه با
توان بخشید و او  بدو قدرت و و کردی خود وفا  به وعده ألخداوند  گفتنی است که

معاویه بیست سال تمام خلیفه و امیر   ذکر است که  الزم به .گرداند را و نیرومند
و مخالفت و سرپیچی  گرددی او خارج  توانست از اطاعه مسلمانان بود، ھیچ کس نمی

 بیست سال دیگر پیش از آن امیر ممالک شام بود، که سیطره و ،کند، عالوه بر این
فرمان او اجتناب ناپذیر  و اطاعت از دستور و دار و پراکنده بود قدرت او بر آنجا دامنه

 بود. 
 :است  ذکر شدهی والیت  در آیه هکباشد  می(ولی)  آن، ھمان  باید اذعان داشت که

ِيَن آَمُنوا﴿ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ  .]٥٥[المائدة:  ﴾إِ�َّ
ه خاشعانه و خاضعانه نماز کند یاور و دوست شمای یغمبر او و مؤمنانیتنھا خدا و پ«

 ».آورند یم یرا به جا
 فرماید:ی بعدی است که خداوند میباید گفت که دلیل بر امامت معاویه ھمان آیه

ِ ُهُم الَْغاِ�ُونَ ﴿ ِيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحزَْب ا�َّ َ َورَُسوَ�ُ َوا�َّ  .]٥٦[المائدة:  ﴾٥٦َوَمْن َ�َتَولَّ ا�َّ
رد (از زمره یبپذ یاریو  یغمبر او و مؤمنان را به دوستیه خدا و پکس کو ھر«
 ».روز استیالله پ د حزبیترد یالله است و) ب حزب
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 اتفاق افتاد و بسیار برای معاویه بر دشمنان، پیروزی و تآن موفقی  گفتنی است که
، بلکه معاویه بر خود علی ھم غالب چشمگیرتر بود علی بر دشمنانش ھای موفقیت از

ی او به دلیل  رو معاویه و دسته ارث برد. از این  بهی او را ھم  قدرت و سلطه و گردید،
 .شوند میمحسوب جماعت او حزب الله  بر علی وھا  آن پیروزی

 زمانی که حسین بر علیه یزید شورید و ماند، پیروز موفق و و مدام  این حزب پیوسته
حکومت امویان در طول تاریخ غالب و  . واو بر حسین فایق گردید به پا خواست،
اندلس را گشودند و دولتی را تشکیل دادند که ھشت قرن  کشور اند، نیرومند بوده

مانند شجره و درختی است که ھا  آن . و مثالت گرفتندبه دسحاکمیت آنجا را  ،تمام
 :در قرآن آمده است

َماءِ ﴿ ْصلَُها ثَابٌِت َوفَرُْ�َها ِ� السَّ
َ
ُ�لََها ُ�َّ ِحٍ� �ِإِذِْن  ٢٤َكَشَجَرٍ� َطّيَِبٍة أ

ُ
تُْؤِ� أ

 .]٢٥-٢٤[إبراهیم:  ﴾َرّ�َِها

ش در فضا یھا شاخهن) استوار و یه تنه آن (در زمکماند  یم یبه درخت خوب«
وه خود را بدھد (و دائمًا به یم ینده) باشد. بنا به اراده و خواست خدا ھر زمانک(پرا

 . »بارنشسته و سرسبز و خرم باشد)
 و ،. و دلیل بر نیکی و پاکی درخت امویان درخت امویان است ،آن درخت منظور از

است،  نو ماندگاری آنا وتثبباشد،  می نآنا، بر اینکه مقصود از آن درخت ھچنین دلیل
اند. و حتی  ھا در طول تاریخ چنین دوام و ثبوتی را نداشته طوری که ھیچ یک از دولت

پنج قرن ادامه نیافت! و علویان تنھا  دارا بودند،  با آن ھمه عظمتی که دولت عباسیان
ارزش و کم منفعت را برقرار نمودند، که  و کم مساحت ،کم عمر ،چند دولت کوچک

 که آن ،را نداشتو صرف نیرو  مشغلت، ، ویران کارییکصدم آن ھمه خونریزیلیت قاب
 . مصروف آن راه گردید ھدر  ھمه به

عموم و معاویه طور   بهدر روز فتح مکه به امامت و پیشوائی امویان  ج پیامبر اکرم
 فرماید: می دارد که ویژه اشارهطور   هب

 » من دخل الكعبة فهو آمن و من دخل دار اىب سفيان فهو آمن«
ی ابوسفیان گردد، از شر جنگجویان من در امان  و خانه  ی کعبه ھرکس وارد خانه«

 ».باشد می
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منزلت با کعبه  ی أبو سفیان را از حیث جایگاه و در این حدیث خانه ج پیامبر
ه به امامتی است که برای آن ھم فقط به خاطر اشار آن یکسان قرار داده است. و

خواھم به ھمچون استداللی که ھیچگونه  نمی من خانواده در نظر گرفته است.
ی  ی شیعه مطابق قواعد و برنامه ھا استدالل اینادامه دھم، ولی  ،اعتقادی به آن ندارم

 یشان را باھا زمانعلی و معاویه دوره و  که این فرض برجایز و منطقی است! اگر  هامامی
آن را  بیشتر ازحتی  بیان کردم و ذکر و یی کهھا دلیل کردند، شیعه ھمان می جابجاھم 

 فرمود: می چنین ج گفتند. مثال اگر پیامبر در مورد علی می

 ینص دلیل روشن و یک گفتند: این حتما شیعه می »من دخل دار ىلع فهو آمن«
ی علی  که ھر کس وارد خانه دکردن قاطع بر امامت علی است، و چنین استنباط می

امامت او گردیده و به او ایمان آورده است، پس چنین کسی از عذاب دنیا  تسلیم شود،
دادند و برای آن  خواھد بود، و آن حدیث را بزرگ و درخشان جلوه می امان آخرت در و

لیفات گفتند: (حدیث خانه)! و چندین کتاب و تأ کردند، مثال می ای را ایجاد می نام ویژه
 بیدار اماشدند!  برای آن قایل می را د، و نام و نشان و تشریفاتیتنشنو در این مورد میرا 

تنھا  گردد. و ھا و ستون دین با چنین سند و دلیلی اثبات نمی پایه که باش و ھوشیار
باشد  ی امامیه میمقصودم از ارائه و تقدیم اینگونه دالیل، جلب توجه عاقلمندان شیعه

عنوان   به یشی خو عقیدهرای بھا  آن که آنچه باید گفت: واب غفلت خبر آیند،تا از خ
و خواب درھم و  و خیاالتشک و تردید ھا  آن ی ورند، ھمهآ سند و حجت به حساب می

 د. نبرھم است و ھیچ تعبیر و اعتباری ندار

 حقیقت و راستی!!..  گرانای جستجو
. باشد میو قطعی استوار  یبر علم یقین  که بزرگ و عظیم است ای مسألهدین 

برای  غیر قابل بر اساس دالیل یقینی وآن را  خداوند تبارک و تعالی ستون و دیوارھای
است،  گردانیدهمحکم آن را  کامال از حیث ثبوت و داللت بنا نھاده، واختالف  شک و

و غیر  حکممی ھا آیه که آن دالیل قطعی و یقینی را در کتاب آسمانی خود به صورت
 قابل شک قرار داده است:

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿

 ».زگاران استیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یچ گمانیتاب ھکن یا« 
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که توسط افکارھای  ،ستون و اصول دین یک طرح و مشروع پیشنھادی نیست 
تأیید و تثبیت شده باشد. و ھمچنین شریعت و  وضع و ی پرت،ھا حواس پریشان و

ی، یا ی فکرھا چکیده یا ی،ی عقلھا گیری مبانی اسالم معرض و محل نمایش نتیجه
 شبھات و یا استعمال الفاظ برای معانی ما فوق خود، یا شکارنصوص شرعی، بازجویی 

آن  بر حسب مصلحت، نیست.ھا  آن ترکیب و تألیف عبارات و تفکیکو یا  ھا گمان
یی ھستند که ھا روش عجیب و غریب و مسیرھای پر پیچ و خم، راه و ھای حیله
استدالل و استناد به  به جاییک اصل دینی  ، مانندی امامیه برای إثبات امامت شیعه

اند. اگر پایه و ستون دین نزد  شده ھا راه نصوص و متون صریح و روشن قرآن، وارد آن
گرفت، ما ھم با باطل  پست و پایینی قرار می پروردگار در چنین سطح و مستوای

آرزوی ھرکسی  و شدیم، و میل ھمنشین و ھم صدا میھا  آن رفتیم و با گرایان فرو می
او  تر از روش شیعه تر و قوی و مستدل مقبول ،تر داشتیم به شکل اقناع کننده می  کهرا 
 دادیم.  قرار می امام را

ی خالصه باشد؛ یمروشن و مستقیم  یاجادهدارای راه و منشی ربانی و ن یاصول د
آیات از  اصولی که متشکل :در یک تعریف جامع و مانع عبارتند از ،کالم اصول دین

ی جامع و مانعی  . و إال اگر اصول دین دارای چنین قاعدهباشد یم قرآنی صریح و روشن
منصوب چندین امام را برای مردم  خود هبه دلخوا میل داشت بود، ھر کس که نمی
 است؛ تاریخ شیعه بھترین شاھد و  وقوع پیوسته  بهآن ھم امری است که  . وکرد می

 به نام ماست؛ من در کتاب خود یتدلیل و واضحترین مثال و نمونه برای آن واقع
که تنھا در  ام کردهشیعه ذکر  یبرارا  )مھدی(و بیست  )امام( هبیش از پنجا »العصمه«

ھمان روش استدالل به  استناد و  با اند؛ مدعیان آن ائمه دنیا آمده  به سه قرن اول
آیات   استنادی به  گونه اند و ھیچ ای دست یافته چنین نتیجه  عشری به ی اثنی شیعه

بر بیھودگی و نادرستی  ھا دلیل ترین آن ھم از روشن !! واند نکرده صریح و روشن قرآن
 .باشد می در مورد اثبات اصول دین هو منھج شیعه امامی سراسر روش



 

 

 

 

 :اصل دوم
 پاکی و معصومیت ائمه است





 

 

 

 :فصل اول
 شیعه از منظر عصمت

 نزد شیعه عصمتبیان جایگاه و منزلت 
: (عصمت) شرطی باشد می ی امامیه جزو ضروریات اعتقاد شیعه ،اساس آن اصل و

تنھا رکنی است که امامت بر آن  باشد. و است که امامت بدون آن جایز و درست نمی
(عصمت) وجود و  ی بدون (امامت) و (امامت) بدون چرا که شیعه امامیه استوار است؛

ترین اصل و اساس  امامیه اصلی است که بزرگی  معنی ندارد. پس (عصمت) نزد شیعه
 .باشد می  ھمان امامیه  اند که بدان نام گرفته(إمامت) روی آن استوار است، و 

(امام علی به  کند، که او گفته است: می از أبوعبد الله روایت خود سند  بهکلینی 
گیر  ایراد و خوردهکنم،  و از منھیات او دوری و پرھیز می پذیرم می ،ھرچه دستور داده

 بر خدا و پیامبرش است، و یگیر احکامش، مانند ایراد و خورده از بر علی در ھر چیزی
کوچک و بزرگ با قرار دادن شریک  ش اعماحکام أوامر نپذیرفتن و رد کردن بر علی در

از از دیگری  پس ھمچنین این روال برای تمام ائمه یکی برای خدا یکسان است، و
 .١مه دارد)ااد

نفی ھا  آن کس که عصمت را از ھر لحاظ و جھتی ازھر ( گوید: ابن بابویه قمی می
معرفت و  اب در رابطه که کرده است، وکسی قضاوت کند نسبت به آنان جاھالنه

 . ٢)جاھل باشد کافر محسوب استھا  آن شناخت
 قرآنبایست در  می باشد، لزوماً   داشته عصمت چنین منزلت و جایگاھی در دین اگر

 صراحت مانند گردید، توسط آیات صریح قاطع قرآنی ثابت می ، وگردید به آن تصریح می
سایر  نبوت حضرت محمد را خصوصا و آیاتی که نبوت پیامبران را عموما و و قاطع بودن

اصول و اساسیات دین اعم از مسایل اعتقادی و عملی چون نماز مثال به اثبات رسانیده 
 است. 

                                           
 .١/١٩٦: یافکأصول ال -١
 .١٠٨اعتقادات الصدوق / -٢
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 ه دو نوع آیات نیاز داریم:ما در اینجا ب
 آیات صریح و روشن در مورد اثبات (عصمت) به طور عمومی -١
طور   هعلی و یازده إمام دیگر ب (عصمت) آیات صریح دیگری در مورد و -٢

 خصوصی.
که چرا  ،سازد انسان را از دلیل جزئی بی نیاز نمی ،الزم به ذکر است که دلیل کلی

 سایر  نه شیعه اثنی عشریه برای تنھاتواند  نمی طور عام،(عصمت) به  کردن إثبات
 ی اسماعلیه که معتقد به ، مثال مانند شیعهمحسوب گردد دلیل و حجیت ھا فرقه

 . ھستند ھایی غیر از آن دوازده امام امام (عصمت)
باید  ،نایی امامیه در آن دلیل کلی مشترک و یکسان ھستند، بنابرھا فرقه تمام

ی خویش به صورت جدائی و  وص بر (عصمت) ائمهی دلیل قرآنی مخصھا دستھر
م است که  انحصاری داشته باشد. و آنچه  آن دلیل قرآنی صریح وجود ندارد، ومسَلّ

کارایی استناد ھا  آن و -گمان ھستند آیاتی که مفید ظن و –ماند (آیات متشابھات)  می
 و صالحیت اعتماد را ندارند.

 این اعتقاد یای قرآنی امامیه بر ادله
ن استناد دا(عصمت و طھارت) ب ایی امامیه بر ی قرآنی که شیعهھا دلیل از میان

 کنند، نص و عبارتی ندیدیم و نیافتیم که دارای شرایط دلیل واقعی باشد! واستدالل می
ی  آیه ،بر زبان شتکرار و تردد به جھت مشھورترین و بیشترین نصوص و آیات قرآن

 :منان استؤم انخطاب به مادر ألش خداوندفرمایین آخر نیزآن  تطھیر است. و

وَ� ﴿
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� َ�ةَ  َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
َوأ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
ْهَل  َوأ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

 .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣َ�ْطِهً�ا

 انجام یرون رفتن برایه خدا بک یارھائک ید (و جز برایخود بمان ھای خانه و در«
ان ین در میشیت پید) و ھمچون جاھلیرون نرویب ھا خانه را اجازه داده است، ازھا  آن

نت خود را در معرض یز د (و اندام و وسائلینکن ید و خودنمائیمردم ظاھر نشو
د و از خدا و یات را بپردازکد و زید) و نماز را برپا داریگران قرار ندھید یتماشا

غمبر) یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل ید. خداوند قطعًا میغمبرش اطاعت نمائیپ
  ».سازد کامًال پاکند و شما را کدور 



 ٣٨٩  فصل اول: عصمت از منظر شیعه

کنند، به جھت داللت بر معنی و  ای که شیعه به آن استناد و استدالل می این آیه
نماز آمده  -مثال -ی ی قرآن که دربارهھا آیه ای از به سطح و مستوای آیه شانمقصود

فرع در برابر نسبت مانند  که نماز نسبت به عصمت اینرسد. اضافه بر آن  است، نمی
 :یددقت کن  این آیه  نمونه به اصل است! برای

ِ  ٤فََو�ٌْل لِلُْمَصّلِ�َ ﴿  .]٥-٤[الماعون:  ﴾٥يَن ُهْم َ�ْن َصَ�تِِهْم َساُهونَ ا�َّ

 یه نماز خود را به دست فراموشک یسانکال به حال نمازگزاران! ھمان یواو«
 ».سپارند یم

دستور صریح  ،در این آیه عالوه بر ذکر مجازات شدید برای سھل انگاران در أمر نماز
 أمر و نھیالداللة  قطعیبه طور یابید. و ھمچنین این آیه  و قاطع را بر وجوب آن می

آیات صریح و روشن قرآن  ھا ده آن آیه یکی ازتوان گفت:  یه مکدارد  یخود را اعالم م
 است!
طور عمومی یا خصوصی رک و صریح ه ی تطھیر) نه در مورد اثبات ائمه ب اما (آیه و

 خصوصی صریح دیگری در  آیه آن، و کردن و نه در مورد وعید و تھدید از انکار است،
 اثبات و انکار امامت وجود ندارد!





 

 

 

 :فصل دوم
 عصمت  یای تطهیر) بر نقض و ابطال استدالل به (آیه

 شد:با اعتبار میبه دو جھت مردود و بی ) (عصمت یای تطھیر) بر استناد به (آیه
 از جھت داللت و معنی آن.  و دوم: از جھت سند و حجیت آن اول:

  مطابق با منهج و دستور قرآنی ،ی استداللی آن نقض و رد جنبه :مبحث اول
م یرکقرآن چگونه ه کن مسأله بپردازم یا توضیح ه بهکنم یب ینم ینیاز در اینجا

 سپس و -ه در معنی و داللت آن فرو رودقبل از آنچ -آورد به خود دلیل روی می ابتدا
آن را  باشد می معتبر یک دلیل درست و حسابی شرایطکه دلیل فاقد جھت  از این

چنین دلیلی بر شک و گمان استوار بوده نه  که شود نگه روشن میآ، و نماید باطل می
 ی اثبات و ابطال اصول دین است. بر یقین و صراحت. این منھج و روش قرآن درباره

بینیم که  نگریم می را می -ی تطھیر یعنی آیه -ی شیعه ھرگاه قوی و مشھورترین ادله
 باشد! واینک توضیح آن: ی اصولی می فاقد تمام شرایط ادله

ی مذکور  و معنایی که از آیه غیر صریح است) آیه در داللت بر (عصمت -١
 جز شبھه و ظن چیز دیگری نیست.ه استنباط شده ب

 وجود ندارد. باشد، در داللت بر این مقصود (عصمت) صریح هک یی دیگر آیه -٢
 چه رسد بهدر خصوص (عصمت) وجود ندارد روشن صریح و  هتنھا یک آی
 -اصول و اساسیات اعتقاد  این در حالی است کهآیات قرآنی.  رارکتفراوانی و 

بنا  شده، صریح و تکرار آیاتبر  -ی قرآنی و بررسی کامل آیات آن أدله مطابق
 .شود یم

استنباط و استخراج محسوب  ه تطھیر)آی(قول به عصمت در خالل و اثنای  -٣
. اما اصول یا به عبارت دیگر أساسیات هیمفھوم صریح آ یال از البه گردد نه می

 شود نه بر استنباط. بنا می و لفظی بر نص حرفی
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 گیرند، اصل و ھایی که مورد استناد و استدالل قرار می این نص و سایر نص -٤
 برای تعیین معنای احتمالی و تاد، نندار یتفصیل از آیات محکمات و یا شهیر

 جدا کردن آن از دیگر معانی به آنجا ارجاع داده شود.
آن را  که دارند نیاز د. پسیداللت نما بر (عصمت) تنھایی تواند به نمیاین نص  -٥

ی  یا به وسیله -ج مانند روایت کساء و عبای مبارک پیامبر - دیگری با روایات
 به و تفسیر کساء (روایت:پشتیبانی کنند. وھر یک از این دو أمر ،تفسیر به رأی

کردن  دار استوار و ریشهدر  یندارند که به عنوان دلیلآن را  صالحیت رأی)
 .نندکفا ینقش ا اساسیات اعتقاد

وجود  (عصمت)ی مسأله اثبات ی عقلی بر و در تمام قرآن ادله هدر این آی -٦
 است. دلیل اثبات فراوان نبوت و معاد ،الوھیت در مورد به ھمانگونه که ندارد،

ای وجود ندارد، که انکار کنندگان عصمت  بلکه در تمام قرآن آیه هنه تنھا این آی -٧
ائمه را تھدید به عقاب ومجازات کند. چنانچه در سایر اساسیات دین به طور عمومی و 

 ین است.طور خصوصی چنه اعتقاد ب
 مترتب نیست تا ای بر آن عصمت ھم ثابت گردد، ھیچ فایده هک نیبر فرض ا -٨

آن ھم  ، وایم به دست آورده اصول ی ھایی که از ایمان به بقیه فائدهر یه سااضافه گردد ب
در  و -ت که در موضوع امامت ذکر آن گذش - بسیار بسیط و جزئی دلیل یک علت به

 نمایم: می به شرح زیر عرضآن را  ای از خالصه اینجا
برای بیان اصول نیاز به چیز دیگری : گردد می تقسیم به دو قسم اصول و فروع دین

اگر  .ان نشده استیب (امام معصوم) به وجود ینیاز قرآن ھم درباشد؛  نمی غیر از قرآن
ت یاصول و حفظ دین ضرور و شناخت برای معرفت چنانچه وجود (امام معصوم)

و ما ھم دارای امام خود  داشت آن در میان ما اھل سنت ھم ادامه میوجود  داشت،
 .بودیم می

دار فانی را وداع  ،پیامبری که بر (عصمت) او اجماع و اتفاق نظر وجود داشتھمانا  
گفت و با آمدن و رفتن او نبوت و پیامبری ھم ختم گردید، پس معنای (امامت 

 ؟!باشد میچه معصوم) در حالی که نبوت ختم گردیده، 
و  قائل به (امام معصوم) ھستند که ی إثنا عشریه از شیعهدر مورد آن افراد  سپس

غایب  گوییم می ،کرده است گویند: امام معصوم دوازده قرن خود را غایب و پنھان می
 شد! اگر برای وجود او ضرورتی بود، غایب و پنھان نمی و در حکم معدوم است،



 ٣٩٣  ی تطهیر) برای عصمت فصل دوم: نقض و ابطال استدالل به (آیه

گردد، پس  توسط عقل ثابت می -ی امامیه نزد شیعه -اصوله ک نیا اضافه بر آن، 
تنھا  حالدر مسائل اصولی به (امام معصوم) چیست؟!  بودن دلیل و توجیه نیازمند

حقیقتی  و آن -که برای بیان و توضیح آن وجود علما کافی است هماند فروع باقی 
 عصوم نیست.نیازی به امام م دین، اصول برای اثباتپس  -اتفاق افتاده است است که

ی آیات  و در دائره گردید ی آیات محکمات خارج از دائره ی مذکوربه این طریق آیه 
از آن را  برلت متشابھات قرار گرفت، و مانند نصی در مورد (عصمت) صالحیت دال

گویی و دور شدن  آن از حیث معنی و داللتش فقط زیاده بر و مناقشه کردن دست داد،
 است. یاصلاز موضوع 

 تطهیر) بر (عصمت) هداللت (آی بودن باطل و نادرست :مبحث دوم
. از باشد ناواقع و غیر مقبول میعلت  دلیل و و اما داللت آن آیه بر (عصمت) به چند

 جمله:

 نص فاقد داللت لغوی بر (عصمت) است -١
و  (تطھیر معانی این دو لفظ: مصادیق و از اشتباهدن از گناه و مانعصمت و محفوظ 

 چنین لغت عرب متضمن طبق جستجویآن دو لفظ ؛ چون ب رجس) نیستندإذھا
، ی تطھیر متضمن معنی عصمت نیستکه آیه دیمعلوم گرد و ھرگاه نیستند. یمعنا

قول به داللت  اما گردد. و (عصمت) ساقط می یابه آن بر نمودن استدالل از اساسا
بدون  ی خالی ویبر (عصمت) کافی است که در رد آن تنھا بگوییم: ادعا (لیطّھرکم) لفظ

 دلیل است.

 نیغیر معصوم گناھکاران و یبرا (تطھیر) لفظ آمدن -٢
و بی  نقض، دلیل معتبر را به عنوان یک اولین چیزی که این ادعای محض و خالی

گاھی به آمدن آن لفظ در مورد اشخاصیسازد اعتبار می که اتفاق و  است ، علم و آ
 .وجود داردھا  آن اجماع بر غیر معصوم بودن

 اند:  ھای قرآنی که درباره غیر معصوم آمده و این ھم مثال
 فرماید: می ،نفر بودندزده یصد و سیسی اھل بدر که  خداوند در باره* 

ُِل َعلَيُْ�ْم ِمَن ﴿ َمَنًة ِمنُْه َو�َُ�ّ
َ
يُ�ُم ا�َُّعاَس أ َماءِ َماًء ِ�َُطّهَِرُ�ْم بِهِ إِذْ ُ�َغّشِ السَّ

قَْدامَ 
َ
يَْطاِن َولَِ�ْ�َِط َ�َ قُلُو�ُِ�ْم َوُ�ثَّبَِت بِهِ اْ�  .﴾١١َوُ�ْذهَِب َ�نُْ�ْم رِْجَز الشَّ
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د و یبه ھراس افتاد یآب مکه (از دشمنان و کرا  ید) زمانیاد آوریمؤمنان! به  ی(ا« 
ت (روح و جسم شما) از یه آرامش و امنیابر شما افگند تا م کیخداوند) خواب سب

) یجسمان یدیه خدا گردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیناح
 ن نعمت)یرا از شما به دور سازد، و (با ا یطانی) شیھا ثافت (وسوسهکزه دارد و کیپا

بدر) استوار  یرا (در شنزارھا ھا گام د، ویخدا واثق) نما یاریتان را ثابت (و به یھا دل
  .»د)یفزایزان استقامت شما بیت و بر میه شما را تقویدارد (و روح

(تطھیر)  ی اتفاق بر غیر معصوم بودن اھل بدر حاصل است، و ھمزمان با کلمه
 .ندارد ای با (عصمت) اند. پس این الفاظ ھیچگونه عالقه و(اذھاب رجس) متصف شده

رجس) در لغت عرب از جھت معنی به ھم  (رجز و ی کلمهه دو کاست  یگفتن
(رجس)  ھمچون رازی آمده است: معنای (رجز) »مختار الصحاح«ند. در کتاب ا نزدیک
ند، و سین باش  در اصل یک لغت بودهھا  آن پلیدی است. احتماال ھر دوی یبه معن

 تبدیل به زای شده باشد ھمانگونه که به أسد گفته میشود أزد. 
ی تطھیر) وجود دارد،  (آیهنسبت به برای اھل بدر مزیت بیشتری  هدر این آی

افزوده است، ھا  آن را برای ھا گام و ثابت و محکم کردن ھا خداوند قوت دادن قلب
 . نداریمھا  آن به ذکر یاضافه بر چند نکات بالغی که در اینجا نیاز

 فرماید: می ألچنانچه خداوند ،ھا است شامل تمام مسلمان ی(تطھیر) بلکه کلمه* 

ُ ِ�َْجَعَل َعلَيُْ�ْم ِمْن َحَرٍج َولَِ�ْن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مْ ﴿  .]٦[المائدة:  ﴾َما يُرِ�ُد ا�َّ

خواھد شما  یه مکخواھد شما را به تنگ آورد و به مشّقت اندازد، و بل یخداوند نم«
 .»زه داردکیث ظاھر و باطن) پایرا (از ح
اگر منظور و معنی لفظ (تطھیر) ، و یکی ھستند هکم) در ھر دو آیرلیطھ(یرید  لفظ

 معصوم باشند.  انی مسلمان بایست ھمه می ،عصمت و معصوم باشد
مرتکب گناه  انآنه ک نیبه اد دار در مورد جماعتی که تصریح می ألخداوند* 

 فرماید: می ،اند شده

ْن َ�ُتوَب َوآَخُروَن اْ�َ�َفُوا بُِذنُو�ِِهْم َخلَُطوا ﴿
َ
ُ أ َ�َمً� َصاِ�ًا َوآَخَر َسّيًِئا َعَ� ا�َّ

َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َعلَيِْهمْ  ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُ�َطّهُِرُهْم َوتَُزّ�ِيِهْم بَِها َوَصّلِ  ١٠٢إِنَّ ا�َّ
َ
ُخْذ مِْن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  إِنَّ َصَ�تََك َسَ�ٌن لَُهمْ  َعلَيِْهمْ   .]١٠٣-١٠٢وبة: [الت ﴾١٠٣َوا�َّ



 ٣٩٥  ی تطهیر) برای عصمت فصل دوم: نقض و ابطال استدالل به (آیه

ن بشمارند ین، و نه از منافقیشگامان نخستیه (نه از پکھم ھستند  یگریمردمان د«
به  یزند (و گاھیآم یم یار بدکرا با  یار خوبکنند، و ک یو) به گناھان خود اعتراف م

رد (و یه خداوند توبه آنان را بپذکد است یازند) امی یئات دست میبه س یحسنات و زمان
م یاز گناه، و ھراس آنان از عقاب و عذاب، و تصم یسانکن یچن یشرمندگاحساس 

ت نشوند و یگر دچار معصیه دکگناه نروند، سبب گردد  یه به سوکن یشان بر ایا
مغفرت فراوان و  یگمان خداوند دارایه) بکمشمول مغفرت و مرحمت خدا شوند. چرا 

به گناه خود اعتراف دارند و در ه کغمبر!) از اموال آنان (یپ یران است. (ایکرحمت ب
له ین وسیر تا بدیات بگکباشند) ز یش میخو یھا نیکی شیو افزا ھا بدی اھشکصدد 

 یروی، و (در دل آنان نیدار ک) پایچشم ، و گناھان، و تنگیشان را (از رذائل اخالقیا
آنان دعا و طلب  ی، و برایشان را باال بریو درجات) ا یرات و حسنات را رشد دھیخ

شود (و  یشان میه آرامش (دل و جان) ایه قطعًا دعا و طلب آمرزش تو ماکن کآمرزش 
مخلصان و)  ی(دعا یگردد) و خداوند شنوا یشترشان مینان و اعتقاد بیسبب اطم
گاه (از ن   .»ات ھمگان) استیآ

آن گناھکاران را  ألخداوند بود، ھرگز یمی (تطھیر) به معنای (عصمت)  اگر کلمه
 بلیغ ه! بلکه در این آیبرد به کار نمیھا  آن برایآن را  رد وکینمبه لفظ تطھیر توصیف 

 معنی و مقصد که وجود دارد، چرا ،است )تزکیه( یکلمه ی تطھیر که تر از کلمهو رسا
در حالی که تزکیه  این ھا است، برطرف نمودن ناپاکی یعنی ،رسیدن به عدم »ریطھت«

چنانچه از  ،مر وجودی است که اتصاف و آالیش به زیادی و نمو و برکت استیک ا
 نجاساتعکس آن شرط نیست: احیانا مکانی را از  . وآید چنین بر می لفظ آنظاھر 

. اما معنای (تزکیه) زیبا کردن و یینمابا تزیینات برازنده آن را  کنی بدون آنکه تمیز می
و اگر تزیین پس  گردانیدن، بعد از تمیز و پاک زیبایی است، وآن ھم ممکن نیست مگر

. شایستگی و قابلیت آن جماعت باشد می کار عبس و باطلی صورت نگیرد از تطھیر
خطابار باالتر قابلیت تزکیه ھم دارند، وھمزمان  ای بلکه با درجه ،تنھا طھارت نه مذکور

 به معنای (عصمت)کجا! اگر تطھیر ھا  آن ند، پس معصومیت کجا وز ھستین گناھکارو 
 در این باره . ون باشندیجماعت گناھکار باالتر از معصوم است که آن آن ، مستلزمباشد
گویند: (عصمت  ی امامیه می آن ھمین است که شیعه ی دیگری وجود دارد، و نکته یک

 ، به این معنی(عصمت) یک امر عارضیھا  آن ابتدای تولد است، و نزد آغاز و ائمه) از
شیعه دگاه یاز د ن،یابنابر .باشد یبه وجود آمده است، نمبعدا  و وجود نداشتهابتدا که 
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و دار است،  آن عصمت ھم ادامه و ،شود معصوم به صورت معصومی متولد میشخص 
 تعالی است:مشان ھمان فرمایش خداوند  لدلی

ْهَل اْ�َيِْت ﴿
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ [األحزاب:  ﴾٣٣َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�اإِ�َّ

٣٣[. 

ند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند قطعًا م«
 .»سازد کامًال پاک

 -که ما در صدد بیان آن ھستیم –ی (تطھیر)  که جایز است کلمه نی، ااضافه بر آن 
 .اند بر کسانی اطالق گردد که مرتکب گناه شده

اند، که منظور و  شیعیان از کجا به آن نتیجه رسیده  ل سؤال ما این است کهحا
اند؟ در حالی که لفظ  گناھی نداشته تولدتطھیر) کسانی ھستند که قبل از  همقصود (آی

 (تطھیر) مانع وجود گناه نیست.
 فرماید: در مورد صحابیان اھل مسجد قباء می ألخداوند* 
ُروا�ِيهِ رَِجاٌل ُ�ِبُّوَن ﴿ ْن َ�َتَطهَّ

َ
ّهِرِ�نَ  أ ُ ُ�ِبُّ الُْمطَّ  .]١٠٨[التوبة:  ﴾١٠٨َوا�َّ

عبادِت  یخواھند (جسم و روح) خود را (با ادا یه مکھستند  یسانکدر آنجا «
 .»دارد یزگان را دوست مکیزه دارند و خداوند ھم پاکیدرست) پا

گناه پاک و دور  معصوم نیستند و دوست دارند که ازھا  آن مطابق شھادت خداوند
متصف  و امکان، قابلیت ی لفظ (تطھیر) کمترین سخن دربارهباید گفت که شوند، 

 شدن گناھکاران به آن است.
چنین  ،حال حیض به ھنگام نھی از ھمبستر شدن با زنان در ألخداوند* 

 فرماید: می

ا�َِ� َو�ُِحبُّ الُْمَتَطّهِرِ�نَ ﴿ َ ُ�ِبُّ ا�َّوَّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢إِنَّ ا�َّ

 .»دارد یان را دوست مکاران و پاک گمان خداوند توبه یب«
) و معصومی ربطی به (عصمت گونه ھیچان کآن دسته از پا هکاست  در حالین یا

 ندارند.

ْخرُِجوا آَل لُوٍط مِْن ﴿ فرماید: می ألخداوند و* 
َ
ْن قَالُوا أ

َ
َ�َما َ�َن َجَواَب قَوْمِهِ إِ�َّ أ

ُرونَ  قَْرَ�تُِ�مْ  نَاٌس َ�َتَطهَّ
ُ
ُهْم �  .]٥٦[النمل:  ﴾٥٦إِ�َّ
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روان لوط را از شھر و یگر) گفتند: (لوط و) پیدیکه (به کن نبود یپاسخ قوم او جز ا«
  ».ھا ھستند! کیزار از ناپایدامن و بکپا ید، آنان مردمانینکرون یار خود بید

وجود داشتند که  ھم ی لوط دو دخترش خانوادهان یه در مکاست  یحالدر ن یا
 نبودند.معصوم 

 فرماید: در مورد زنان می ألوندو خدا* 

ُ  َوَ� َ�ْقَرُ�وُهنَّ َح�َّ َ�ْطُهْرنَ ﴿ َمَرُ�ُم ا�َّ
َ
تُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أ

ْ
ْرَن فَ� َ ُ�ِبُّ  فَإَِذا َ�َطهَّ إِنَّ ا�َّ

ا�َِ� َو�ُِحبُّ الُْمَتَطّهِرِ�نَ   .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢ا�َّوَّ

 .»شوند یم که پاکد تا آن گاه ینکن یکیشان نزدیبا ا«
آمده به معنای عصمت نیست، و اگر به معنای عصمت  ) کهطھارت(لفظ  هاین آی در

جماع نکنید تا معصوم نشوند ھرگاه معصوم ھا  آن ، باشود می باشد، تفسیر آن چنین
مت) باشد به معنای (عص در واقع جماع کنید! اگر لفظ (تطھیر)ھا  آن شدند با

 بود!  جز با زنان معصوم جایز نمی کردن در اسالم جماع شد. و تفسیرش چنان می
 فرماید: یھود ومنافقان می راجع به ألو خداوند* 

ْن ُ�َطّهَِر قُلُوَ�ُهمْ ﴿
َ
ُ أ ِيَن لَْم يُرِدِ ا�َّ ولَ�َِك ا�َّ

ُ
 .]٤١[المائدة:  ﴾أ

 خواھد یاند و) خداوند نم ردهکه (در ضالل و عناد اسراف کند یسانکآنان «
 . »گرداند ک) پاکفر و شرکثافت کرا (از  یشانھا دل

 ایمان داران راجع بهن سوره یدر ھم ألفرمایش دیگر خداونده فوق یآدر مقابل  
 :فرماید ه میکوجود دارد 

 .]٦[المائدة:  ﴾َولَِ�ْن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مْ ﴿

 .»زه داردکیو باطن) پا ث ظاھریخواھد شما را (از ح یه مکو بل«
 یشانھا دل خواستهاند که خداوند ن نیست: آنان کسانی چنینمعنای آن  بدون شک

ی  دیگری که درباره ه. و آیگرداند گناه مصون و معصوم به ی گناه و میل را از اراده
گناه به  خواھد شما را از گناه و میِل  : بلکه میاین نیست است معنایش آمده منانؤم

 . دارد)معصوم  مصون و
ه چنان یه قضک یزمانبه عصمت تفسیر گردد مگر  )تطھیر( لفظ ممکن نیست که

 .باشد یم آن ھم محال و ممتنع است، پس آن تفسیر باطل و ،باشد

 وجود ندارد:  ای به جھت لغوی عالقه گونه ھیچمیان لفظ و امتناِع وقوع در اشتباه 
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 در اخطارتکاب  انسان از امتناع یانم و هآن آی میان ای به جھت لغوی ھیچ عالقه
 »رجس«به صورت کلی وجود ندارد: معنی لغوی  رأی در اخط یا ارتکاب و اجتھاد

چون کفر و فسق و فجور اطالق ھمبر گناه و معاصی  رو نیاز اآلودگی و پلیدی است، 
گردد تا امکان  اطالق نمی ابر خط »رجس«ی کلمه عرب و زبان گردد. اما در لغت می

را  وقوع در خطا(اذھاب رجس) احتمال معنای عدم عبارت آن داشته باشد که بگوییم: 
چطور ممکن است  لذاندارد،  ا)خط( ای با عالقه ، ارتباط وآن آیهچ وجه یبه ھ پس دارد.

  استدالل شود!! ا) ازخطو صیانت که با آن بر(عصمت
 شده وارد ج مدح اصحاب پیامبر در نآ تر از نصھای مھم ه آیه وکاست  یگفتن

 است: ھا آیه یکی از آن لیذی  نیستند. این آیهھا  آن است، اما مستلزم عصمت و طھارت

ْن تُِصيُبوا قَوًْما ِ�ََهالٍَة ﴿
َ
ِيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُ�ْم فَاِسٌق بِنََبٍإ َ�َتبَيَُّنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ِ  ٦نَادِمِ�َ َ�ُتْصبُِحوا َ�َ َما َ�َعلُْتْم  نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ا�َّ
َ
لَْو يُِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ�  َواْعلَُموا أ

هَ إَِ�ُْ�ُم  يَماَن َوَز�َّنَُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
ِمَن اْ�

ولَ�َِك  الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ 
ُ
اِشُدونَ أ ِ َونِْعَمةً  ٧ُهُم الرَّ ُ َعلِيٌم  فَْضً� ِمَن ا�َّ َوا�َّ

 .]٨-٦[الحجرات:  ﴾٨َحِكيمٌ 

د درباره یرا به شما رسان یخبر ید! اگر شخص فاسقیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
گاھ - ید، مبادا به گروھینکق یآن تحق (از حال و احوالشان و شناخت  یبدون آ

غمبر خدا یه پکد یبدان د.یمان شویرده خود پشکد، و از یب برسانیآس) -  شانین ایراست
ارھا کاز  یارید). ھرگاه در بسید و بدو احترام بگذاریان شما است (قدر او را بدانیدر م

 یمان را در نظرتان گرامید افتاد. اما خداوند ایند، به مشقت خواھکاز شما اطاعت 
و گناه را در نظرتان  یفر و نافرمانکتان آراسته است، و یھا دل درآن را  داشته است و

مان یا یعنین صفات ھستند، یا یه داراکزشت و ناپسند جلوه داده است، فقط آنان (
ان در نظرشان منفور و مطرود است) یفر و فسق و عصکن، و یدر نظرشان محبوب و مز

داشته است) و  ین ارزانه بداناکخدا است ( یاز سو ین، لطف و نعمتیا ابند و بس.یراھ
گاھ یخداوند دارا سته یشا یسکداند چه  یشمار است (و میب یفراوان و فرزانگ یآ

  .»سته مرحمت و نعمت است)یت، و بایھدا
استناد و استدالل  )متشابه(ی  بودیم که نیازمندند به آیه جمله کسانی می اگر ما از

دلیل ما در آن باره  و حجت و ،شدیم یل مائکنند به عصمت و طھارت اصحاب پیامبر ق
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اینکه  دارد بهاقرار  فوقی  است: آیهات یآظاھر  ،ی امامیه شیعه  یلدال با قیاس بر
در رسد به عصیان  تاگرفته را از کفر  صغیر و کبیر گناھان انواع معاصی و ألخداوند

بلکه . و تنھا به آن اکتفاء نکرده، گردانیده استاصحاب پیامبر مکروه و مبغوض  انظار
آراسته است.  یشانھا دل درآن را  داشته است و یمان را در نظرشان گرامیخداوند ا

 چیست و نباشد پس عصمت )عصمت( آیات در رابطه با أصحاب مفید و مستلزم اگر ین
 د وگزار میھا  آن زرین را بر سر با شھادت خویش تاجدر پایان آیات  چگونه است؟! و

به آن آیه  را از آنان )١(وجوب پیروی کردنی  آیه ھرگاه یابندگانند. وراه ھا  آن فرماید: می
 ! گردد میبدون نقص  کامل و ن،آنا )عصمت( یااضافه کنیم، دلیل و حجت بر

ی آیاتی قرار  ، در مقدمهگشت ی علی نازل می اگر آن آیه مخصوصا درباره و
رو  نیاز اکنند!  میاستدالل ھا  آن به سعصمت علی یاکه شیعه امامیه بر تگرف می

به اعتقاد شیعه ندارد، و  )عصمت( هب ای گونه عالقه آشکار گردید که آن آیه ھیچ
شک و  یاز رو و آن ھم استنباط است به صورت به دلیل نص آیه فقط ) ائمهعصمت(

برای  استنباط به عنوان حجت و دلیل . وباشد صریحی ه نصک نینه ا، استشبھه 
تبعیت از آیات متشابه به نص باز  باشد، و نمی جایز و معتبردین اثبات مسائل اساسی 

 ممنوع است. قرآن کریم

 به افراد مخصوصی اختصاص را لفظ اھل بیت که ھیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد -٢
 دھد:

ی اول معنی (اھل  درجهتا در د نبه دلیل قطعی نیاز دارضرورتًا ی امامیه  شیعه
ی دوم  در درجهو  دھند؛  و اختصاص رانحصاحسن و حسین  ،فاطمه ،علی به بیت) را

 هک نیا ی سوم در درجه ودھند؛  و فقط انتقالھا  آن از نوادگان به نه نفرمعنی آیه را 
 گردد. ج شامل تمام افراد اھل بیت پیامبر و نباید ممنوع است

گویش  باشند، زیرا لفظ (اھل بیت) در ی موارد فوق ممتنع می ھمه  گفتنی است که
 - از آن مردم را مخاطب خود قرار داده  در قرآن کریم با استفاده ألخداوند  که –عرب 

قبل از ھر چیز شامل   که این  به  باشد: با توجه تر از آن می تر و گسترده بسیار وسیع

                                           
ابُِقوَن ﴿ :ن آیه استیھم ا وآن -١ ِيَن ا�ََّبُعوُهْم �ِإِْحَساٍن َوالسَّ نَْصارِ َوا�َّ

َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
اْ�

ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ   یاد است.در مدح اصحاب ز ینآات قرآیو  ]١٠٠[التوبة:  ﴾رَِ�َ ا�َّ
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اعم از فرزندان، پدر، مادرو دیگران را دربر   باشد، سپس سایر اعضای خانواده ھمسر می
 گیرد. تمامی خویشاوندان را در ضمن خود می -ی بعد در مرحله –پس گیرد، س می

حقیقی خانواده  یر اعضایو ساھمچنین بر اوالد  ھمسر و داللت لفظ (اھل بیت) بر
مجازی است. راغب اصفھانی در کتاب  شاوندانیخوو اما داللت آن بر أقارب و  ،است

 گوید:  (مفردات) خود می

کنند.  ی یک مسکن زندگی می سایه اند که زیر در حقیقت کسانی (اهل الرجل)
(اھل بیت) برای کسانی گفته شده که یک  ش خارج گشته، وا سپس از معنای حقیقی

به ھمسر  (اهل الرجل)افزاید:  خود جمع کند. راغب اصفھانی می را درھا  آن نسب

این قبیل است که عرب و از  .دنک یمازدواج  هک یزمان (تأهل) و ...تعبیر شده است

و  بھشت ھمسری را نسیب تو گرداند وند درایعنی خد )ةاجلنيف  اهللا لکَ (اهّ  :اند گفته

 الرجل) لَ هَّ (اَ گوید:  (رازی) در مختار الصحاح می .ل بدھدکیشما تش یرا برا یا خانواده

 ھم ھمین معنا را دارد. )(تأهلَ  یعنی: ازدواج کرد. و

 ست و بسا )ھمسران( شاملاھل بیت در قرآن فقط 
ز به ینقرآن ؛ و اقارب شاوندانیخو نهمعنای اصلی و حقیقی (أھل) ھمسر است 

 :دیفرما یم أله خداوندک، آنجا است گشته معنا نازل نیھم

ْهلِهِ ﴿
َ
َجَل وََساَر بِأ

َ
ا قََ� ُموَ� اْ�  .]٢٩[القصص:  ﴾فَلَمَّ

 ین به سویاش (از مد خانوادهد و ھمراه یان رسانیمّدت را به پا یه موسک یھنگام«
 . »ردکت کمصر) حر

 ھمراه او نبود. هبه جز ھمسرش کس دیگری به کاست  ین در حالیا

ْهلَِك ُسوًءا﴿ مصر خطاب به شوھرش: ی ھمسر عزیز گفته و
َ
َراَد بِأ

َ
 ﴾َما َجَزاُء َمْن أ

 .]٢٥[یوسف: 
ا یه کست ین نیند، جز اک یار زشتکه به ھمسرت قصد انجام ک یسک یسزا«
 .»ندیبب کینجه دردناکا شیگردد  یزندان

تَُه َ�نَْت ِمَن ﴿ فرماید: و در رابطه با حضرت لوط می
َ
ْهلَُه إِ�َّ اْمَر�

َ
ْ�َيَْناهُ َوأ

َ
فَ�

 .]٨٣[األعراف:  ﴾٨٣الَْغابِرِ�نَ 
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ه او (از خانواده خود کم، مگر ھمسرش را یپس ما لوط و خانواده او را نجات داد«
 .)»وسته بودیبه گمراھان پخته بود و یگس

 در حالی که سخنان مالئکه را خطاب به ھمسر حضرت ابراھم (ساره) وندخدا و
 :فرماید کند، می نقل می

﴿ ِ ْمرِ ا�َّ
َ
َ�ْعَجبَِ� ِمْن أ

َ
ْهَل اْ�َيِْت  قَالُوا �

َ
ِ َوَ�َرَ�تُُه َعلَيُْ�ْم أ إِنَُّه َ�ِيٌد  رَْ�َُت ا�َّ

 .]٧٣[هود:  ﴾٧٣َ�ِيدٌ 

ات خدا کت (نبّوت)! رحمت و بریاھل ب ی؟ اینک یار خدا شگفت مکا از یگفتند: آ« 
گران یه به دکند کعطاء  یزیست اگر به شما چیتعّجب ن یشامل شما است (پس جا

گمان خداوند ستوده (در ھمه افعال و) بزرگوار (در ھمه یعطاء نفرموده باشد). ب
  .»احوال) است

است ای  ساکنان خانه به معنی مجموع ظ (اھل بیت)لف ی مردمهدر استعمال عام
دھد  حضرت یوسف خبر می ، ھمانگونه که خداوند ازرا در خود گرفته استھا  آن که

 ھنگامی که به برادرانش گفت:

ْ�َعِ�َ ﴿
َ
ْهلُِ�ْم أ

َ
تُوِ� بِأ

ْ
 .]٩٣[یوسف:  ﴾٩٣َو�

 .»دیاوریو ھمه خانواده خود را به نزد من ب«
ھمسر پدر و برادرانش  ،پدر :فرماید: که اھل یوسف بعدی توضیح می هآی خداوند در

 :دیفرما یه مک، آنجا بودند

ُ آِمنِ�َ ﴿ بََو�ْهِ َوقَاَل اْدُخلُوا مِْ�َ إِْن َشاَء ا�َّ
َ
ا َدَخلُوا َ�َ يُوُسَف آَوى إَِ�ْهِ �  ٩٩فَلَمَّ

وا َ�ُ ُسجَّ  بََو�ْهِ َ�َ الَْعرِْش وََخرُّ
َ
 .]١٠٠-٩٩[یوسف:  ﴾ًداَوَرَ�َع �

وسف تا مدخل مصر به استقبالشان یعقوب و خاندان او رھسپار مصر شدند. ی(«
دند، پدر و مادرش را در آغوش گرفت و (به یوسف رسیش یه به پک یشتافت). ھنگام

ه به خواست خدا در امن و امان کد ین مصر داخل شویھمه آنان) گفت: به سرزم
وسف پدر و یوسف وارد شد) و ید و به منزل یمصر گرداروان داخل کد بود. یخواھ

ران و یمادرش را بر تخت نشاند (و به رسم مردمان آن زمان، در حق سران و ام
 .»رنش بردندک) در برابرش یان، جملگیفرمانروا

ترکیبی (اھل) مضاف به سوی (بیت)، در قرآن  ما لفظ (اھل بیت) به این صورِت ا و 
 (ھمسر) در واقع معنای حقیقی اھل بیت . وگردیده استاستعمال  فقط برای ھمسر
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ی ھمسر  در دو مورد قرآن آمده است، یکی از آن دو درباره است. لفظ (اھل بیت) فقط
 فرماید: م است. که مییابراھ

﴿ ِ ْمرِ ا�َّ
َ
َ�ْعَجبَِ� ِمْن أ

َ
ْهَل اْ�َيِْت  قَالُوا �

َ
ِ َوَ�َرَ�تُُه َعلَيُْ�ْم أ إِنَُّه َ�ِيٌد  رَْ�َُت ا�َّ

 .]٧٣[هود:  ﴾٧٣َ�ِيدٌ 

ات خدا کت (نبّوت)! رحمت و بریاھل ب ی؟ اینک یار خدا شگفت مکا از یگفتند: آ« 
گران یه به دکند کعطاء  یزیست اگر به شما چیتعّجب ن یشامل شما است (پس جا

گمان خداوند ستوده (در ھمه افعال و) بزرگوار (در ھمه یعطاء نفرموده باشد). ب
  .»حوال) استا

 فرماید: نین میه چکی ھمسران پیامبر است  و مورد دیگر ھم درباره

وَ� ﴿
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� َ�ةَ  َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
َوأ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
ُ  َوأ ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

َ
ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ

 .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣َ�ْطِهً�ا

 انجام یرون رفتن برایه خدا بک یارھائک ید (و جز برایخود بمان ھای خانه و در« 
ان ین در میشیت پید) و ھمچون جاھلیرون نرویب ھا خانه را اجازه داده است، ازھا  آن

نت خود را در معرض ید (و اندام و وسائل زینکن ید و خودنمائینشومردم ظاھر 
د و از خدا و یات را بپردازکد و زید) و نماز را برپا داریگران قرار ندھید یتماشا

غمبر) یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل ید. خداوند قطعًا میغمبرش اطاعت نمائیپ
  .»سازد کامًال پاکند و شما را کدور 

برای  و ،اش حمل گردد بر معنای حقیقی )اھل بیت( یکلمه که است اصل آن
 اش دو شرط الزم است: بر معنای مجازی و غیر حقیقی آن حمل کردن

 باشد.اش  مانعی وجود داشته باشد که مانع حمل آن بر معنای حقیقی -١
 اش برگرداند.  به معنای مجازیآن را  دلیلی وجود داشته باشد که ایقرینه  -٢

مانع و   وجود ندارد، زیرا نه  ی فوق ھیچ کدام از این دو گزینه در آیه  است کهگفتنی 
ز یچخود کامگی  یو آرزو نفس یھواجز  ست ویان نیای برای آن در م قرینه  نه
 وجود ندارد! یگرید
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ترجیح  بر دیگر معانی (اھل بیت) لفظ را برای) ھمسر(قرائن و دالیلی که معنی  
 دھند می

تأکید  هیمعنای حقیقی آ دالیل و قرائن به صورت قطعی بر از آن،گذشته  بلکه
به اصل  فقطکافی است که  چون نداریم، ھا ینهما نیاز به ذکر آن قر هک چند ھرو  ،ارندد

 آن ھرگاه مانعی برای ،معنای حقیقی آن است یم، که حمل کردن لفظ بریمااستدالل ن
ی  وجود نداشته باشد، ولی ما برخی از آن دالیل و قرائن را فقط برای توجیه و فائده

 کنیم: بیشتر یادآوری می
  ساختار نص آیات بافت و -أ

 :ألخداوند ی فرمودهھمانا 

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�ا﴿
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ األحزاب: [ ﴾٣٣إِ�َّ

٣٣[. 
در تفکیک گردد،  ای است که به ھیچ وجه ممکن نیست از آن جدا و جزئی از آیه

در بافت و ه کاست  یگفتنآید.  آن اختالل به وجود می یلفظ و معنا ن صورت دریر ایغ
است. ساختار  ی ھمسران پیامبر قبل و بعد از آن کال سخن درباره ساختار این آیه و

 شود: کالم چنین شروع می

َمّتِعْ ﴿
ُ
�ْيَا َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَْ�َ أ ْزَواِجَك إِْن ُكنُْ�َّ تُرِدَْن اْ�ََياةَ ا�ُّ

َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
ُ�نَّ يَا �

اًحا َ�ِيً�  َ�ِّْحُ�نَّ َ�َ
ُ
َ  ٢٨َوأ اَر اْ�ِخَرةَ فَإِنَّ ا�َّ َ َورَُسوَ�ُ َوا�َّ َعدَّ  �ْن ُكنُْ�َّ تُرِْدَن ا�َّ

َ
أ

ْجًرا َعِظيًما
َ
 .]٢٩-٢٨[األحزاب:  ﴾٢٩لِلُْمْحِسَناِت ِمنُْ�نَّ أ

آن را  ا و زرق و برقیدن یغمبر! به ھمسران خود بگو: اگر شما زندگیپ یا«
رھا سازم.  یوئیکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هید تا به شما ھدیائید، بیخواھ یم

ساده از نظر  ید (و به زندگیخواھ یآخرت را م یغمبرش و سرایو اّما اگر شما خدا و پ
را  یاران شما پاداش بزرگکویکن ید) خداوند برایھا قانع ھست تیانًا محرومی، و احیماد

  .»آماده ساخته است
 فرماید: و می  را مخاطب خود قرار داده ج ھمسران پیامبر  آیات قرآنی پیوسته

ِت مِنْ�ُ ﴿
ْ
ِ َمْن يَأ َوَ�َن  نَّ بَِفاِحَشٍة ُمَبّيَِنٍة يَُضاَ�ْف لََها الَْعَذاُب ِضْعَفْ�ِ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ

ِ �َِسً�ا ْجَرَها  ٣٠َذلَِك َ�َ ا�َّ
َ
ِ َورَُسوِ�ِ َوَ�ْعَمْل َصاِ�ًا نُْؤتَِها أ َوَمْن َ�ْقُنْت ِمنُْ�نَّ ِ�َّ

ْ�َتْدنَا لََها رِزْقًا َكرِ�ًما
َ
َ�ْ�ِ َوأ َحٍد ِمَن النَِّساءِ يَا �َِساَء  ٣١َمرَّ

َ
ِ لَْسُ�َّ َكأ إِِن ا�ََّقيُْ�َّ فََ�  ا�َِّ�ّ
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ِي ِ� قَلْبِهِ َمَرٌض َوقُلَْن قَْوً� َمْعُروفًا َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  ٣٢َ�َْضْعَن بِالَْقْوِل َ�َيْطَمَع ا�َّ
وَ� 

ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� قِْمَن ال َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

َ
َ َورَُسوَ�ُ َوأ ِطْعَن ا�َّ

َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ إِ�ََّما  صَّ
ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ  .]٣٣-٣٠[األحزاب:  ﴾٣٣يُرِ�ُد ا�َّ

ه مفاسد کشود (از آنجا  یارکب گناه آشکدام از شما مرتکغمبر! ھر یھمسران پ یا «
فر او کیزند)  یغمبر ھم لطمه میدارد و به شخص پ یر سوئیط تأثیگناھان شما در مح

س از شما در برابر کو ھر  خدا آسان است. ین برایگران) خواھد بود، و ایدو برابر (د
سته انجام دھد، پاداش او را دو چندان یار شاکند و کغمبرش خضوع و اطاعت یخدا و پ

 یا م.یا فراھم ساخته یامت) رزق و نعمت ارزشمندیاو (در ق یم داد، و برایخواھ
د. یستیمردم) ن یاز زنان (عاد یکچ یغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل ھیھمسران پ

د (و با اداء ینکن کز) صدا را نرم و نازیانگ د (به گونه ھوسیزگار باشید پرھیخواھ یاگر م
ه به صورت کبدوزند. و بلمار دالن چشم طمع به شما یه بکد) یان ننمائیب یو اطوار

و  غمبر او است).یخدا و پ یه مورد رضاکد. (بدان گونه یسته و برازنده سخن بگوئیشا
را ھا  آن انجام یرون رفتن برایه خدا بک یارھائک ید (و جز برایخود بمان ھای خانه در

ان مردم ین در میشیت پید) و ھمچون جاھلیرون نرویب ھا خانه اجازه داده است، از
 ینت خود را در معرض تماشاید (و اندام و وسائل زینکن ید و خودنمائیھر نشوظا
غمبرش اطاعت ید و از خدا و پیات را بپردازکد و زید) و نماز را برپا داریگران قرار ندھید

ند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل ید. خداوند قطعًا مینمائ
ه در منازل شما کغمبر) را یز (پیانگ متکات خدا و سخنان حیو آ  سازد. کامًال پاک

گاه یگمان خداوند دق ید. بینکاد یگران) ید ید و برایاموزیشود (ب یخوانده م ق و آ
  .»است

 فرمایش خداوند: ن،یابنابر

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم ﴿
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ  ﴾٣٣َ�ْطهًِ�اإِ�َّ

  .]٣٣[األحزاب:
ه آن آیات ب در ای است که علت و سبب تمام آن أوامر و نواھی مذکور قسمتی از آیه
رھا  را یگرید و آن دیانجام دھآن را  ن معنی که:یاشده است. به داده خاطر آن گسیل 

 .دیساز
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و دو  این ھمه نصایح و توصیه به خاطر چی؟ و تشدید در مجازات به ھنگام مخالفت
: زیرا که د گفتیباجواب آن در برای چی؟  ،چندان شدن أجر به ھنگام مخالفت

خواھد که آن خانواده پاک و منزه باشند از ھر آنچه  می ،ی خیر را دارد پروردگار اراده
 ،کند. چون آن خانه که به سمعه و جایگاه آن خانواده در میان مردم لطمه وارد می

شود، اھل و صاحب آن  آن خانه نسبت داده می به کهھر کس  منزل پیامبر است، و
او واجب است که أخالق و رفتارش را طوری تطبیق کند که لیاقت و  برو  خانه است،

اگر چنین نباشد بر او فرض  بزرگ را داشته باشد، و و شایستگی آن نسبت شریف
بعد از  ؛نماید ی خود را با آن قطع عالقه و رابطه شود که از آن خانه بیرون رود، و می

روی آن خانه  مرتکب ھر خطایی شود، چرا که آنگه خواھد انجام دھد، آن ھرچه می
. اما باشد می گردد، و از آن به بعد حساب خیر و شرش مانند سایر مسلمین حساب نمی

آن پس چون أجر و  عقاب و سزا از نسبت و ماندن در آن خانه اصرار ورزد، اگر بر
خاطر قداست و شرافت آن مکان ه آن ھم فقط ب شود. و ابر میپاداشت مضاعف و دو بر

ی خدا ھا خانه است، ھمانگونه که أجر نماز در (مسجد الحرام) و سایر مساجد و
خانه خدا  شود، معصیت و گناه ھم ھمانگونه است: کسی که در مضاعف و چند برابر می

 . دینما یم کند مانند کسی نیست که در بازار دزدی دزدی می
به دلیل آنکه ھمسران پیامبر(اھل بیت) او ھستند، خداوند ثواب و عقاب متعلق  و

(اھل بیت) محسوب  جزو ج را چند برابر نموده است، اگر ھمسران پیامبرھا  آن به
ای برای مضاعف و دو چندان شدن ثواب و عقاب وجود  ھیچگونه مناسبه ،شدند نمی

سپس  نمازش را به جای آورد ونداشت. آیا صحیح است که کسی در منزل خود 
 (مسجد) نمازش ی خدا بخواھد ثواب نمازش به قدر ثواب نماز کسی باشد که درخانه

عقاب دزدی در محل عمومی دو و به جای آورده است؟! یا آیا جایز است که سزا  را
دزدی کرده  ی خداھا خانه در یکی از مجازات کسی که قیاس بربه چندان شود، 

 ؟! است

 باشد یز مین منازل ھمسرانش یگونه تفاوت بدون ھیچ ج ی پیامبرھا خانه
 :ه استتکرار شدبار در خطاب سابق سه  -یعنی خانه-(بیت)لفظ 
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ی دوم در  دفعه و ﴾َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ﴿ تعال:وند مدفعه اول در فرمایش خدا

ه کفرمایش خدا در دفعه سوم  و ﴾َواذُْكْرَن َما ُ�تَْ� ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ﴿ :ألوندفرمایش خدا

ْهَل اْ�َيِْت ﴿ چنین آمده:
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ  .﴾إِ�َّ

ی  شود، اما این بار کلمه تکرار می »بیت« ی لمهکسپس بعد از آیاتی چند دوباره 
که  نیامثال اول  است. »نبی« مضاف به سوی شود و ترکیب می »نبی«با  »بیت«

 :فرماید می ألخداوند

ْن يُْؤذََن لَُ�مْ ﴿
َ
ِ إِ�َّ أ ِيَن آَمُنوا َ� تَْدُخلُوا ُ�ُيوَت ا�َِّ�ّ َها ا�َّ ُّ�

َ
 .]٥٣[األحزاب:  ﴾يَا �

داخل  ،ه به شما اجازه داده شودکن یغمبر بدون ایپ ھای خانه مؤمنان! به یا«
 .»دینشو

 فرماید: می ألو در آخر ھمین آیه خداوند

لُوُهنَّ ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �َذا ﴿
َ
ْ�ُُموُهنَّ َمَتاً� فَاْس�

َ
ْطَهُر لُِقلُو�ُِ�ْم  َس�

َ
ذَلُِ�ْم أ

 .]٥٣[األحزاب:  ﴾َوقُلُو�ِِهنَّ 
د، از پس پرده یاز وسائل منزل به امانت خواست یزیغمبر چیه از زنان پک یھنگام«

 .»تر استشما و آنان بھی ھا دل کیپا یار براکن ید، ایشان بخواھیاز ا
یی ھستند که در آیات ھا خانه ھمان ی اخیری ذکر شده در این آیهھا خانه بیوت و

 وتعریف شده و معلوم ھستند  هک ھمه یک معنا دارند ھا خانه قبلی آمده بودند، و آن

َواذُْكْرَن ﴿ ،﴾َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ﴿ شود، مانند: اضافه می زین گاھی به سوی ھمسرانش
ُ ِ�ُْذهَِب ﴿ :شود اضافه می »نبی«و گاھی به سوی  ﴾ُ�تَْ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َما  إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

ْهَل اْ�َيِْت 
َ
 .﴾َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ
ی ھمسرانش ھا خانه ج ی پیامبرھا خانه ؛ھمه یکی ھستند ھا خانه بدون شک آن

 او ھستند. چرا که معقول وی ھا خانه ھم ی ھمسرانشھا خانه بدون فرق ھستند. وز ین
 ھم ی مخصوص به خویش داشته باشند، و پیامبرا متصور نیست که ھمسرانش خانه

داشته باشد. پس خانه یکی و مشترک است  ھمسرانش ی خانهی دیگری غیر از ھا خانه
حسب اقتضای کالم گاھی به سوی  بر لذامیان کسانی که أھل آن خانه ھستند. 

شود. ھرگاه لفظ (بیت) تنھا و بدون  خودش اضافه می گاھی به سوی ھمسرانش و
 ای است که بین پیامبر و ترکیب و اضافه کردن گفته شود، مقصود و منظور فقط خانه
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ی پیامبر یا  خانه -ھمسرانش مشترک است. کرامت و برکت و پاکسازی بر اھل آن خانه
ھمسران کردن  اخراج و استثناء پس .گشته استنازل  -ی ھمسرانش بدون فرق خانه

پستی و بیرون رفتن از عقل و عرف و طبع سلیم است،  ینشانه از حکم آن آیات پیامبر
جز استبداد و چیرگی با باز حکم آیات ھیچگونه مجوز و دلیلی ھا  آن و اخراج کردن

 و کج کردن و برگرداندن آیات مطابق میل و آرزو ندارد. ،سخن بدون قاعده
ن سخن ردکابد که وارد ی زبان عربی باشد، طبعا درمی مند به سپس ھرکس که عالقه

أثنای سخنانی که برای ھدف و مقصد خاص و معینی رانده شده، به أجنبی و نامربوط 
 !! ؟ألتا چه رسد به کالم خداوندباشد،  می در منطق و کالم عاقلمندان ناجایز و ممنوع

استفاده از معین، با  یفراداشخاص و ان سخن گفتن در مورد (عصمت) یابنابر
چه  ،ی پیامبر رانده شده ی ھمسران و خانواده سخنی که برای بیان أمور و أحکام ویژه

 ای با ھم دارند؟! عالقه و رابطه

 در کجای قرآن نصی مناسب با این موضوع وجود دارد؟
و معنایش  تفسیر -ی شیعه به گفته -ی تطھیر) اگر فرض کنیم که آن نص (آیه

 گونه ی مذکور ھیچ . چنین تفسیری مستلزم آن است که آیهباشد عصمت (أئمه)
ارتباطی به سخن پیش و پس از خود نداشته باشد. ناچار باید مکانش جای دیگری در 

ی تطھیر)  یهآگذاشت؟! آن نص (آن را  ممکن است در چه جای دیگری قرآن باشد،
اند، و  آن بنا شده سخنان روی آن روح تمام آن سخنان است، و سبب و علتی است که

 (آیه تطھیر) و زند. عالقه و ارتباط میان أطراف آن دور می ،محوری است که سخن
 لفظی و معنوی است: از لحاظ ی دیگر ھا آیه

را جدا  هاگر این قسمت از آی ؛ھمسران پیامبر ھستند )ي(أزواج النبحیث لفظ  از
 آید.  نظمی در سخن به وجود می اختالل و نقص و بی ،کنیم

خداوند برای  !ھمین است: ای ھمسران پیامبر هو اما از حیث معنا ھدف و مقصود آی
 دار مصدوم و لکهھا  آن شخصیت که دور باشند از ھر چیزی که خواھد می اھل آن خانه

به عمل  دوری و پرھیز یگرید آنو از داده شود  نجاماکار  آن دیباکند. پس ناگزیر  می
دو چندان  و ثواب تحقق بخشد و در نتیجه پاداش ألخداوندی  تا قصد و إراده دیآ

گرفتن طالق از آن خانه  بایا باید  داگر این روش توصیه شده را پیشه نکنی گردد. و
سزا و عقابتان دو برابر  دارید شما با این خانه ی کهنسبت دلیلبیرون شوی و یا به 
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سبب ساختار کالم و روح و  ی آیه، علت و تکمیل کننده این قسمت ن،یاشود. بنابر می
 گردد؟! محور سخن است. پس چگونه از آن جدا می

 ھمسرانش ھستند  پیامبر و »أحزاب«ی  محور سوره
بیند که موضوع و محور أول تا  می ،دقت و تدبر کند »احزاب«ی  کسی که در سوره

 :فرماید می چنین ألآن سوره خداوندان یپاو ھمسرانش ھستند. در  ج آخر آن پیامبر

�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
ْوَ� بِالُْمْؤِمنَِ� ِمْن �

َ
َهاُ�ُهمْ  ا�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
 .]٦[األحزاب:  ﴾َوأ

دارد (و اراده و خواست او  یشتریت بیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویپ«
شان است) و ھمسران یمؤمنان، مقدم بر اراده و خواست ا یو اجتماع یدر مسائل فرد

 .»آنان را از نظر به دور نداشت ید احترام مادریمادران مؤمنان محسوبند (و باغمبر، یپ
  باشد. ینم یگریز دیچ آن، یبرا یا مقدمه جز یآیات قبل

، آنھایی که مسلمانان نماید ی أحزاب و بنی قریضه را ذکر می غزوه ألپس خداوندس
بردند. و به سبب آن غنیمت به شان را ی یدارا و شان را گشودند، و اموال سرزمین

از  ج اختالف به وجود آمد. چون ھمسران پیامبر ج ی پیامبر در خانه ،أموال و دارایی
کردند. پس ذکر این دو غزوه مقدمه و  توسعه و رفاھیت بیشتری می ،او درخواست نفقه

ھمچنین  به وجود آمده است. و ج ی پیامبر بسترسازی است برای ذکر آنچه در خانه
در مورد آن اختالفی که به  ألاوندداست برای توجیھات و تعلیمات خ سازی آماده

پس از  در أثنای ھمان توجیھات ذکر تطھیر و پاکسازی آمده است. و وجود آمده بود. و
و مسائل مربوط به آن  )زید(اش  آن ذکر و بحث ازدواج پیامبر با ھمسر فرزند خوانده

ی پیامبر بوده است. و در  تص خانوادهآن ھم شأن و وضعیتی بوده که مخ آمده است. و
برای موئمنان وجود دارد، که به عوض و  از طرف پروردگار تعلیم آن قضیه توجیه و

الزم است  انگیزند، می یی که کافران و منافقان برھا گمان جای فرو رفتن در شبھات و
آغاز  ی ی آخر با آیه مشغول به ذکر و یاد خدا باشند. معنای این جمله که مؤمنان

 فرماید: می ی احزاب مشابه است، که در آن خداوند خطاب به پیامبر سوره

َ َوَ� تُِطِع الَْ�فِرِ�َن َوالُْمَنافِقِ�َ ﴿ َها ا�َِّ�ُّ اتَِّق ا�َّ ُّ�
َ
 .]١[األحزاب:  ﴾يَا �

 .»نکافران و منافقان اطاعت مکغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا، و از یپ یا«
 . باشد یمطلب فوق م یبرا یتفسیر ،ن سورهیھماز ) ٣-١ی ( ھا آیه نیھمچن و

 فرماید: سپس پروردگار می
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ُجورَُهنَّ َوَما َملََكْت يَِميُنَك ﴿
ُ
ِ� آَ�يَْت أ ْزَواَجَك ال�َّ

َ
ْحلَلَْنا لََك أ

َ
َها ا�َِّ�ُّ إِنَّا أ ُّ�

َ
يَا �

ُ َعلَيَْك  فَاَء ا�َّ
َ
ا أ   .]٥٠[األحزاب:  ﴾ِممَّ
گر) حالل ید یزھایغ دعوت و چیار تبلکق در یتو (جھت توف یغمبر! ما برایپ یا«

ه خدا در کرا  یزانینکن ی، و ھمچنیا ه مھرشان را پرداختهکم ھمسرانت را یا ردهک
 . »جنگ بھره تو ساخته است

د که مربوط به عالقات زناشوئی و نکن مسائل و أحکامی را ذکر میفوق آیات 
برای ھمسران  را یجبرانن در آن آیات پاداش و ی. و ھمچناست ج خانوادگی پیامبر

 خود مختار شدند و ماندگاری با پیامبرھا  آن ، بعد از آنچهه استدانگرد مقرر ج پیامبر
 .دنیا ترجیح دادند یھا ی لذایذ و رفاھیت ھمه را بر ج

 فرماید: می ألبه این صورت که خداوند

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ َ� َ�ِلُّ لََك النَِّساُء ِمْن ﴿
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�بَدَّ

َ
 ﴾َ�ْعُد َوَ� أ

 .]٥٢[األحزاب: 
ھمسرانت را به ھمسران  یتوان یست، و نمیبر تو حالل ن یگر زنین، دیبعد از ا«

 یا ھمسران تازه یو یو به جا ینان را طالق دھیاز ا ی(و مثًال برخ ینکل یتبد یگرید
 .») ھر چند جمال آنان تو را به شگفت درآوردینمائ یرا خواستگار

اشاره شده،  ج آن سوره به رعایت أدب و احترام نسبت به ھمسران پیامبر و در
ھمچنین در آن  و؛ جز از پشت پرده جایز نیستھا  آن طوری که خطاب قرار دادن

 دائی با او ذکر شده، وبعد از ج ج سوره تحریم و ممنوعیت ازدواج با ھمسران پیامبر
 فرماید: می أل، به این صورت که خداونداستمنان نامیده ؤرا مادر مھا  آن

َهاُ�ُهمْ ﴿ مَّ
ُ
ْزَواُجُه أ

َ
 .]٦[األحزاب:  ﴾َوأ

 .»غمبر، مادران مؤمنان محسوبندیو ھمسران پ«
با ھا  آن ی جایز بودن گفتگوی مستقیم و بدون پرده لهأبه مس ألسپس خداوند

را در  ج پردازد. و بعد اذیت و آزار پیامبر می -و...مانند پدران و پسران  -ھایشان محرم
ربانی  اتدر آن سوره توجیه و تعلیم مورد ھمسرانش گناه بس بزرگی قلمداد نموده. و

ھای خود را از دیدگان  من نازل شده، که زیبائیؤدختران و زنان م ،برای ھمسران
ھای  ا رعایت کنند، تا از اذیت و آزار سخن و تھمتنامحرم بپوشانند و حجاب شرعی ر
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دالن در امان باشند. و خداوند در آن سوره از تھدید منافقان و کسانی که ماریب
که  دینما کند. و مسلمانان را توجیه می کشند، بحث می ند و از آن دست نمیا دل مریض
که قوم بنی اسرائیل  اش اذیت نکنند، ھمانگونه ی خود و خانواده را درباره ج پیامبر

کردند به چیزی  اش اذیت دادند، و او را متھم می حضرت موسی را در رابطه با خانواده
منان دستور داده که تقوا را پیشه ؤکه به شخصیتش لطمه و صدمه وارد کند. و به م

ھا  آن امانت سنگین و بزرگی را که خداوند بر دوش آن کنند، و راست و حق را گویند. و
گذاشته متذکر و یاد آور شوند. إبتدای آن سوره به ذم و سرزنش منافقان و کافران و 

شروع  ،نھی فرمودهھا  آن مشرکانی که خدا و پیامبرش از تبعیت و اطاعت کردن
و شیعیان ھم در طول  -استھا  آن شود، و ھمچنین اختتام و پایان سوره بیانگر ذم می

من تنھا جھتی را اطاعه کند، که ؤو باید انسان م -اند  حالی داشته تاریخ چنین شأن و
 ر ابتدای آن سوره چنین آمده است:باشد. د یآن جھت ھم وحی آسمانی م

َ َوَ� تُِطِع الَْ�فِرِ�َن َوالُْمَنافِقِ�َ ﴿ َها ا�َِّ�ُّ اتَِّق ا�َّ ُّ�
َ
َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما يَا �  ١إِنَّ ا�َّ

َ َ�َن بَِما َ�ْعَملُوَن َخبًِ�ا إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك َواتَّبِْع َما يُوَ�    .]٢-١[األحزاب:  ﴾٢إِنَّ ا�َّ
ن. کافران و منافقان اطاعت مکغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا، و از یپ یا«

گاه (از ھر چ یب  مت (در افعال و اقوال خو د) است.کح ی، و) دارایزیگمان خداوند آ
گمان خداوند از  یشود. ب یم یپروردگارت به تو وح یاز سوه کن ک یرویپ یزیاز چ

گاه استیدھ یه انجام مک یارھائک  .»د بس آ

ُ الُْمَنافِقَِ� َوالُْمَنافَِقاِت َوالُْمْ�ِ�َِ� ﴿ رسد: پایان می  و چنین به َب ا�َّ ِ�َُعّذِ
ُ َ�َ الُْمْؤمِنَِ� َوالُْمْؤمِ  ُ َ�ُفوًرا رَِحيًماَوالُْمْ�َِ�ِت َوَ�ُتوَب ا�َّ  ﴾٧٣َناِت َوَ�َن ا�َّ

 .]٧٢[األحزاب:
ی مطّھر او،  ھمسران و خانواده، ج پس این سوره اول تا آخر در شأن و مورد پیامبر

و آداب و احکامی که متعلق به آن خانواده است، نازل گردیده. پس این موضوع چه 
 سایر افراد دیگر دارد؟!ی او یا  عالقه و ارتباطی با (عصمت) علی و خانواده

 :ب) أسباب و دالیل نزول این آیه
تطھیر) ھم در  هی مشھور به (آیحزاب که قسمت بریدهای سبب نزول آیات سوره

ی بیشتر از درخواست نفقهھا  آن باشد، چرا کهآن وجود دارد، ھمسران پیامبر می
 یضه که بال فاصله بعد ازی بنی قرکردند، بعد از آنکه دیدند پیامبر از غزوه ج پیامبر
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دلیل  گفتنی است که ی خندق اتفاق افتاد، غنائم کالنی را به دست آورده است.غزوه
 نگردد، زیرا آنا برمیھا  آن به خودھا  آن ی پیامبر به بنی قریظه و نابود کردنحمله

علیه مسلمانان متفق و ھم پیمان گشتند، پس ھنگامی  گیر احزاب شدند و بر گریبان
 ج برگشتند، پیامبر یشی خوبا شکست مواجه شدند و احزاب ھم ناکام به کاشانه که

پیمانان مشرکین از یھود روی آورد و آنان را نابود گرداند و سرزمین و  به طرف ھم
مند مایه بھرهاموالشان را به غنیمت برد؛ مسلمانان به ویژه مھاجرین از این دست

 رو ھمسران پیامبر رفاھیت را فراھم نمودند، از اینگشتند و برای خانواده و عیالشان 
نیز به پیروی از سایر زنان خواستار نفقه شدند، پس آیاتی در مورد آنان نازل گشت  ج

 که خداوند ضمن آن فرمود:

ِ َعلَيُْ�ْم إِذْ َجاَءتُْ�ْم ُجُنوٌد ﴿ ِيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
رَْسلَْنا َعلَيِْهْم يَا �

َ
فَأ

ُ بَِما َ�ْعَملُوَن بَِصً�ا رِ�ًحا وَُجُنوًدا لَْم تََروَْها  .]٩[األحزاب:  ﴾٩َوَ�َن ا�َّ

رھا به که لشکرا در حق خودتان، بدان گاه  ید نعمت خدایاد آوریمؤمنان! به  یا «
شند و کبر را بغمیپ یعنینند. کسره یکشه یھم یار اسالم را براکسراغ شما آمدند (تا 

نند، و باالخره چراغ اسالم را خاموش کنه را غارت یوبند و مدکمسلمانان را در ھم ب
(از فرشتگان)  یرھائکم و لشی) را بر آنان گماشتیما تندباد (سخت سرد یسازند). ول

 د. (فرشتگان رعب و ھراس را بهیدید یه شما آنان را نمکم یردکشان روانه یرا به سو
ن یچه قرار داد و بدیشان را بازیمه و خرگاه ایانداختند و طوفان باد خ یشانھا دل
 .» دیردک یه مکرا  یارھائکد ید یم). خداوند میدیوبکله آنان را در ھم یوس

اند و ی احزاب را مورد بحث قرار دادهگفتنی است که آیات پیوسته رویدادھای غزوه
 تسلط پیدا نمود:ھا  آن ر برضه پرداخته که چگونه پیامبیقر یسپس به ذکر بن

ْهِل الِْكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوقََذَف ِ� قُلُو�ِِهُم الرُّْعَب ﴿
َ
ِيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أ نَْزَل ا�َّ

َ
َو�

وَن فَرِ�ًقا ُ�ِ
ْ
رًْضا لَْم  ٢٦فَرِ�ًقا َ�ْقُتلُوَن َوتَأ

َ
ْمَوالَُهْم َوأ

َ
رَْضُهْم َودِيَارَُهْم َوأ

َ
ْوَرثَُ�ْم أ

َ
َوأ

ٍء قَِديًرا َطُئوَها�َ  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ ْزَواِجَك إِْن ُكنُْ�َّ تُرِدَْن  ٢٧َوَ�َن ا�َّ

َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
يَا �

اًحا َ�ِيً�  َ�ِّْحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِْعُ�نَّ َوأ

ُ
�َْيا َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَْ�َ أ -٢٦[األحزاب:﴾٢٨اْ�ََياةَ ا�ُّ

٢٨[. 
رھا به که لشکرا در حق خودتان، بدان گاه  ید نعمت خدایاد آوریمؤمنان! به  یا «

شند و کغمبر را بیپ یعنینند. کسره یکشه یھم یار اسالم را براکسراغ شما آمدند (تا 
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نند، و باالخره چراغ اسالم را خاموش کنه را غارت یوبند و مدکمسلمانان را در ھم ب
(از فرشتگان)  یرھائکم و لشی) را بر آنان گماشتیما تندباد (سخت سرد یسازند). ول

 د. (فرشتگان رعب و ھراس را بهیدید یه شما آنان را نمکم یردکشان روانه یرا به سو
ن یچه قرار داد و بدیشان را بازیمه و خرگاه ایانداختند و طوفان باد خ یشانھا دل
 و ھا زمینو  د.یردک یم هکرا  یارھائکد ید یم). خداوند میدیوبکله آنان را در ھم یوس

د، به یه ھرگز بدان گام ننھاده بودکرا  ینین زمیآنان، و ھمچن یشان و دارائھای خانه
غمبر! به ھمسران یپ یا توانا است. یزیگمان خداوند بر ھر چ یچنگ شما انداخت. ب

 یا هید تا به شما ھدیائید، بیخواھ یمآن را  ا و زرق و برقیدن یخود بگو: اگر شما زندگ
 .»رھا سازم یوئیکمناسب بدھم و شما را به طرز ن

، مطالبه و ج باید گفت که دلیل اختیار دادن و مخیر ساختن ھمسران پیامبر
ی یھا ی اموال و داراییبه بھانه ،بود ج برای نفقه از پیامبرھا  آن درخواست کردن خود

قرآن آن  یھا آیه که آن حضرت از یھود بنی قریضه به غنیمت گرفته بود. و پیوسته
رسد به آنجا  نماید، تا می ی پیامبر به وجود آمده است عالج میموضوعی را که در خانه

 فرماید: می که

َ َورَُسوَ�ُ ﴿ ِطْعَن ا�َّ
َ
ْهَل اْ�َيِْت َو�َُطّهَِرُ�ْم  َوأ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

ِ َواْ�ِْكَمةِ َواذُْكْرَن  ٣٣َ�ْطِهً�ا َ َ�َن لَِطيًفا  َما ُ�تَْ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمْن آيَاِت ا�َّ إِنَّ ا�َّ
 .]٣٤-٣٣[األحزاب:  ﴾٣٤َخبًِ�ا

را از شما اھل  یدیخواھد پل ید. خداوند قطعًا میغمبرش اطاعت نمائیو از خدا و پ«
ز یانگ متکو سخنان حات خدا یو آ سازد. کامًال پاکند و شما را کغمبر) دور یپ(ت یب

د. ینکاد یگران) ید ید و برایاموزیشود (ب یه در منازل شما خوانده مکغمبر) را ی(پ
گاه استیگمان خداوند دق یب  .»ق و آ

ی نازل در علم اصول معلوم گشته است، که سبب نزول به طریق أولی در حکم آیه
ظ است نه به خصوصیت چند که اعتبار به عموم و شمولیت الفا گیرد، ھر شده قرار می

 . بابأس

 است ضعیف یاحتمال ج نص قرآنی برای نزدیکان و خویشاوندان پیامبر تیلوشم
که داللت  نیا از است عبارتقابل توجھی وجود دارد و آن  نکته ،اما در این امر
. پس حمل معنای آیه بر باشد یم حقیقی آن مجازی است و سبب کردن آیه بر عموم
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 نه موجب قطع و یقین، و گردد طوری که موجب احتمال و ظن میعموم ضعیف است، 
الفاظ به  اطالقی کند، قاعده از جمله چیزھایی که ضعف آن احتمال را دوبرابر می

ی عموم و قصد نمودن مخصوص است، که چنین چیزی در لغت عرب بسیار صیغه
ی آن جھت ھنده، به ویژه ھنگام در دست داشتن دالیل و قرائنی که ترجیح دباشد یم

آیه  آن فراگیر شدن شمول و رسد. پس ی تطھیر) به نظر میباشد، ھمانگونه که در(آیه
، و رد نشده استھر چند به صورت کلی  باشد، یف میضع یو احتمالبرای تمام اھل بیت

گردد، اما آن ھم به  می ج آن آیه ھم حد أکثر شامل ھمسران و خویشاوندان پیامبر
این معنا که شامل و فراگیر شدن آیه برای نزدیکان قطعی نیست طریق احتمال. به 

لفظ (اھل بیت) را تنھا به  هک نی؛ اما اھمچون قطعی بودن فراگیری آن برای ھمسران
 عینا یکار، ھمسران را از آن جدا و استثناء سازیم نزدیکان پیامبر اختصاص دھیم، و

میل  از باطل، جعل و دروغ بدون علم بر خدای بزرگ است، و جز خود خواھی و پیروی
 و آرزو ھیچ مدرک و دلیلی برای چنین ادعایی وجود ندارد. 

، به طریق أولی مستلزم عصمت ھمسران باشد(عصمت)  یی تطھیر به معناگر آیها
باطل است، پس  ییا، ادعمعصوم باشند ج د. و اینکه ھمسران پیامبروش می ج پیامبر

 است.  اساس یبداللت آن آیه بر (عصمت) باطل و 

 باشد لفظ عام است اما معنای آن خاص می
ی غیر متخصص را از فھم و درک این قاعده محروم ننمایم، برای آنکه خواننده

در  متعال است: خداوند مرادی معنای کنم که توضیح دھنده چیزی را برایش ذکر می
 فرماید: می ،ه قوم عاد را نابود ساختک یباد آن خصوص

ْمرِ َرّ�َِها﴿
َ
ٍء بِأ  .]٢٥[األحقاف:  ﴾تَُدّمُِر ُ�َّ َ�ْ

وبد و نابود ک یز را به فرمان پروردگارش درھم میه ھمه چکاست تند بادی «
 ».سازد یم

گیر است، اما عمومیت آن به دلیل قسمت بعدی فرا ھمانا لفظ (کل شیء) عام و

ْصبَُحوا َ� يَُرى إِ�َّ َمَساكِنُُهمْ ﴿ فرماید: می که مقصود است، غیر ھمان آیه
َ
[األحقاف:  ﴾فَأ

٢٥[. 
درآمدند  یا گشتند و) به گونه کشان را دربر گرفت و ھالی، تندباد ایپس (از چند«

 ». خورد یبه چشم نم یزیشان چھای خانه ه جزک
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ھای ایشان باقی ماندند و تخریب نگشتند، آن تدمیر و نابودی  رو مسکن از این
نسان و مشابه آن بوده و شامل ھمه چیز نشده است به رغم آنکه لفظ (کل امخصوص 

 شیء) عام و فراگیر است.
 فرماید: می ألخداوند

ا وََعَ��َِيًة فَلَ ﴿ ْمَوالَُهْم بِاللَّيِْل َوا�ََّهارِ ِ�ًّ
َ
ِيَن ُ�نْفُِقوَن أ ْجرُُهْم ِعنَْد َرّ�ِِهْم َوَ� ا�َّ

َ
ُهْم أ

 .]٢٧٤[البقرة:  ﴾٢٧٤َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ 
ا مسلمان و یافر کاعم از ای  شامل ھر انفاق کنندهو لفظ (الذین) برای عموم است 

ای که  باشد، ھرچند صیغه ن عمومیت غیر مقصود مییاما اشود،  مخلص یا ریاباز می
استعمال گردیده عموم را معنی بدھد، اما در واقع آن آیه اختصاص به  برای آن
 ھای مخلص دارد.  مسلمان

 آیند.  ھا برای آن به حدی زیاد است که به حساب نمی مثال  گفتنی است که
بافت آیه و سبب نزول آن ھمراه با حقیقی بودن معنای اھل برای ھمسران، ھمانا 

ند که ا مخصوص بر عموم ھستند، و گویای آن نشانگر ترجیح معنایھا  آن ھمگی
مقصود به آن آیه فقط ھمسران پیامبر است و بس. و آن ھم این موضوع را تفسیر 

حسن و  ،فاطمه ،برای علی -مطابق آنچه در روایت آمده  -ج کند که چرا پیامبر می
رکت را ھم به بھا  آن دعا کرده است؟ گفتنی است که برای آن بود تا خداوند شحسین

دانست که آن آیه شامل  می ج آن آیه ھمراه ھمسرانش شامل گرداند. قطعا اگر پیامبر
ھم شامل (طھارت) شوند. ھا  آن تاگردد، دلیلی نداشت که دعا کند  افراد مذکور ھم می

ورزد،  و این قرینه سومی بود که بر معنای حقیقی نه مجازی برای (اھل بیت) تأکید می
 .و خویشاوندان ران است نه نزدیکاناش ھمس و معنای حقیقی

 حدیث کساء و جامه  ج)
حسن و حسین دعاء کرد و  ،فاطمه ،در روایات آمده است که پیامبر برای علی

 فرمودند: 

  .»ا� هؤالء أهل بیيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه�ا«
دور کن  نآناھا را از  ی پلیدیی من ھستند، پس ھمهافراد خانوادهان آن !پروردگارا«

 ». را از ھرگونه آلودگی پاک و پاکیزه نگھدارھا  آن و
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آن آیه در مورد آن چھار نفر   داللت دارد که  طور واضح بر این مسأله  روایت فوق به
 ج شد پیامبر نازل میھا  آن و سایر خویشاوندانش نازل نگشته است، و اگر در مورد

! چون نازل شده استن داکه قرآن بکرد  از خدا چیزی درخواست نمیھا  آن برای
که انسان دعا کند برای چیزی که خودش پیش از دعاء مالک و  معنایی ندارد این

دعا کرد تا خداوند ھا  آن فقط به امید آن برای ج صاحب آن باشد؟ باید گفت که پیامبر
لفاظ برخی از ا ،هألفرماید. ذکر این مس (اھل بیت) با کرم و لطف خود آنان را ھم شامل

 خواست که با آنکه ام سلمه می از جمله نماید، می ینیو تب روایات را برای ما تفسیر

و در روایتی دیگر  »إنك إىل خ�« کرد و گفت: رداو را  ج وارد جامه شود، پیامبرھا  آن

یعنی  چون بر خیر ھستی) ،تو جای خودت بمان( »أنت ىلع ماكنك وأنت ىلع خ�«
اصل در مورد شما در آیه  هک نیبا توجه به ا برایت دعا کنم،باعث و دلیلی نیست که 

 است. گشته نازل
 ی من ھستندافراد خانواده نانیپروردگارا! ا

برای  )ىتی(ا� هؤالء أهل ب ج فرمایش پیامبرن یااما استناد و استدالل کردن به 
و لفظ اھل  ای نداشته است، اھل و خانواده ،بجز آن چھار نفر ج این معنا که پیامبر

 گمانو  است. و بی اساس اختصاص دارد، چنین ادعایی باطلھا  آن بیت تنھا به
ھای  زبان عرب و تعبیر به صیغه هابلھان و مردم عوامی که ب ،جز جاھالن - کنم نمی

بر او مخفی بماند  لهأاین مس -چنان چیزی را بگوید یگرید آشنائی ندارند، کس ،آن
ھا  آن محدود کردن(اھل بیت) برای آن افراد به معنای انحصار و  و اطالق که ذکر

. بخشد میھم را درآن صیغه نیست، بلکه در ضمن معنای مقصود معنای ذکرشده 
ھا  ی(آنیگو کنی و می چنانچه ھنگامی که به سوی جماعتی از دوستانت اشاره می

 ری نداری. ودوست دیگھا  آن دوست من ھستند). معنایش این نیست که شما بجر
برادر دیگری ھا  آن ش این نیست که جزیاھا برادر من ھستند). معن گویی(آن می

ھا، مرد ھستند)...الخ  (آن گویی کنی و می نداری. و به سوی جمعی از جوانان اشاره می
 زیاد آمده است، ھمانگونه که در فرمایش خداوند آمده است: ھا نمونه و در قرآن از این

ِ  لِلُْفَقَراءِ ﴿ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ
َ َورَُسوَ�ُ  وَن ا�َّ ادِقُونَ  َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ولَ�َِك ُهُم الصَّ

ُ
يَماَن  ٨أ اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ َوا�َّ

وتُوا َوُ�ْؤثُِروَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن مَ 
ُ
ا أ ْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم َحاَجًة مِمَّ
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�ُْفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصةٌ 
َ
ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َ�َ �

ُ
 ﴾٩َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ

 .]٩-٨[الحشر: 
غمبر خود ارمغان یر) به پینض یبن یعنیشان (یا یه خدا از دارائکرا  یزھائیچ «

د (و با جنگ تصرف یا اوردهیآن به تاخت درن یرا برا یو شتران یداشته است شما اسبان
گرداند، و  یره میه بخواھد چکس کغمبران خود را بر ھر یه خداوند پکد) و بلیا ننموده

غمبرش یھا به پ ین آبادیا یه خداوند از اھالکرا  یزھائیچ توانا است. یارکخدا بر ھر 
مان و یتیغمبر) و یشاوندان (پیغمبر و خویارمغان داشته است، متعلق به خدا و پ

ه اموال تنھا در کن بدان خاطر است یباشد. ا یمستمندان و مسافران در راه مانده م
ازمندان از آن محروم نشوند). یان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد (و نیم
د، و از ینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح یبرا غمبریه پکرا  یزھائیچ
ه خدا عقوبت کد ید. از خدا بترسیشکه شما را از آن بازداشته است، دست بک یزھائیچ

اشانه و اموال که از خانه و کاست  ینیمھاجر ین غنائم از آِن فقرایھمچن دارد. یسخت
خواھند، و  یاو را م یشنوده فضل خدا و خوک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیخود ب

 ». نان راستانندیدھند. ا یم یاریغمبرش را یخدا و پ
باید گفت که محال است قصد و مراد خداوند آن باشد که صفت (صادقین) را بر 

اگر خدا چنین قصدی را داشته باشد، معنیش این  و منحصر کند، و محدود مھاجرین
ممکن نیست که منظور و مقصود خدا ن یچن(أنصار دروغگو ھستند). و ھم است که

أنصار باشد، و اگر مقصد خداوند چنین باشد، مھاجرین  بر انحصار صفت (مفلحین)

إِنَّ ﴿ اینک مثال دیگری از قرآن برای توضیح بیشتر آن مطلب خسارتمند ھستند. و
ِ يَوْ  ِ ا�َْنا َعَ�َ َشْهًرا ِ� كَِتاِب ا�َّ ُهورِ ِعنَْد ا�َّ ةَ الشُّ رَْض ِمنَْها ِعدَّ

َ
َماَواِت َواْ� َم َخلََق السَّ

ْرَ�َعٌة ُحُرمٌ 
َ
 .]٣٦[التوبة:  ﴾َذلَِك اّ�ِيُن الَْقّيِمُ  أ

متعال، و مضبوط در لوح  یر خدا (یم و تقدکدر ح یسال قمر یھا شماره ماه«
 -  ده استین را آفریو زم ھا آسمانه کاز آن روز  -نشیتاب آفرکا موجود) در یمحفوظ، 

الحّجه،  یالقعده، ذ یعبارتند از: ذھا  آن ه چھار ماه حرام است (وکدوازده ماه است 
ن و ین راستیم نبرد) آئین (تحریھا حرام است، و) ا ن ماهیمحّرم، و رجب. جنگ در ا

 »ر(خدا) استیرناپذییتغ
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منحصر له أر این مسدنبرد جزو آیین راستین است، و إال دین  ِم ین تحری: ایعنی

ھا  آن . ھم ھمانطور است، یعنی)يتی(ا� هؤالء أهل ب: ج گردد. و فرمایش پیامبر نمی
 ی من ھستند و جزخانوادهھا  آن ی من ھستند، و به این معنا نیست کهجزو خانواده

 . ستیمن نی دیگری خانواده سکھا  آن
 پنج نفر بودند نه چھارده ج ی پیامبرکساء و جامه ریافراد ز

که  باشدچنین ترکیب و ساختاری در کالم مانع دخول کسانی  اگرگفته شده:  بازو 
برایشان دعا نخوانده شده، که جزو مدلول و معنای (أھل بیت) قرار گیرند، پس چگونه 

ند؟! با وجود آنکه آن أفراد به ا هپیوستھا  آن ه امام معصوم دیگر بهای نُ  به صورت زنجیره
 ، خلق نشده و به وجود نیامده بودند!ج ذکر پیامبرھنگام دعای مشھور فوق ال

جزو اھل بیت محسوب ھا  آن و اگر گفته شود به خاطر وجود دالیل دیگری
کنند که  دالیل و شواھد بر آن داللت می یتمام: شود گردند، در جواب گفته می می

رآن و گان اھل بیت ھستند. و طبق دستور زبان عربی، لغت ق ویژه از ج ھمسران پیامبر
ی أول و ھمسران پیامبر در درجه ت،یخ بشریدر طول تار مردم ی ھمهعرف و عادت 

گیرند. مثال  قرار می -ج امبریپ یعنی خانواده-اولویت مدلول (اھل بیت)
ھمسرت  از اھل، مقصودت ام ھمراھم آمد. خانواده گویی(جائت معی أھلی) یعنی: می

برد، ھمانگونه که  را به کار می )اھل( ، لفظبرای ھمسرز ین است. و ھمسر عزیز مصر

ْهلَِك ُسوًءا﴿ گوید: ی آن داستان مییبازگودر قرآن 
َ
َراَد بِأ

َ
 .]٢٥[یوسف:  ﴾َما َجَزاُء َمْن أ

ا یه کست ین نیند، جز اک یار زشتکه به ھمسرت قصد انجام ک یسک یسزا«
 .»ندیبب کینجه دردناکا شیگردد  یزندان

و سبب نزول آیه، (اھل) به ھمسر تعبیر  ،بافت کالمپس با توجه به ساختار و 
 به عنوان ای را نداشته باشد، و شود. مگر روا است که آن ھمه دلیل، سود و إستفاده می

ی او شوند و ، که وارد خانهداده نشوند قرار ج برای ھمسران پیامبر ای واسطه و وسیله
ی ، و اجازهگردند می تبعید ور ود )أھل بیت(؟! بلکه از قرار گیرند ی اوخانواده عضو

 نیست و، منزل آنان که اعتراف کنند که آن خانه ورود به آن خانه را ندارند، مگر این
مانند مستأجری در آن اقامت و یا سکونت  تنھا. بلکه ھیچ ربطی به آنان ندارد

ه اجبارا و ا، آنگدینما یموفات  شرسد و شوھر یمبه پایان  اش اند، تا مدت اجاره داشته
 ؟!ندیآ یمو بدون اجر و پاداش از آن خانه بیرون  ارانهک گناه
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 کند حدیث کساء (عصمت) را نقض و رد می
بر (عصمت) را نقض و ملغی ه یآ، حدیث جامه داللت ات فوقیانیباضافه بر 

(علی، فاطمه، حسن و حسین)  برایشان دعا کرد ج ، چون کسانی که پیامبرسازد می
 به ج اند و با دعای پیامبر اند و یا معصوم نبوده قبل از آن دعا معصوم بودهیا  هک؛ بودند

 . اند افتهیت دست یمعصوم
دارد، زیرا نھیچ توجیه و دلیلی ھا  آن اند، پس دعا برای اگر از اساس معصوم بوده

، باشد یمفایده  که موجود است، ملغی و بی حصل است و تالش برای چیزیماتحصیل 
 و عاقلمندان از چنین کاری دورند تا چه رسد به پیامبران. 

نقض و بی ) ند، (عصمتا اند و قبال چنین نبوده و اگر بعد از دعا معصوم و پاک شده
اگر از اول عمر  -ی امامیهبر حسب قواعد شیعه -گردد، چرا که غیر معصوم اعتبار می

به اثبات ھا  آن ت)ی که، چون (عصمگردد معصوم نبوده باشد دیگر معصوم نمی
والدت پیوسته و چسپیده به معصوم  ابتدای اند، طبیعی و فطری است و از رسانده

گردد، و اگر قول أول را  بنابراین اگر آن قول را برگزینند (عصمت) نقض می .باشد یم

 یمعنا اً)ري(فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه یاختیار نمایند ناگزیر باید آن جمله
 مانند (عصمت) داشته باشد. اگر به این صورت نباشد دعای پیامبرغیر از دیگری را

، و مقصود و ھدف بعید استشأن او  از چنین چیزی ، وماند می معنی مفت و بی یحرف
 ھمین است.ز ینما 

 در صحیح مسلم  سحدیث زید بن ارقم
 (محمد بن بکاره کرده کت یروا در کتاب خود بنام (صحیح مسلم) سامام مسلم

او ھم  ،(یعنی ابن مسروق) او ھم از سعید ،(یعنی ابن ابراھیم) بن ریان از حسان
: چنین آمده و در آن روایت  نقل کردهاو ھم از زید بن ارقم)  و از(یزید بن حیان

کی ھستند؟ ھمسرانش ھستند؟ گفت: خیر. سوگند به  ج پرسیدیم: خانواده پیامبر
ی اقوام و دھد، و به خانه سپس طالقش را می و ماند روزگار درازی با مرد می ،خدا زن

ی اصلی او کسانی ھستند، که از صدقه محروم گردد. بلکه خانواده می پدرش بر
 اند.  شده
اھل بیت او  !حصین از او پرسید: پس ای زیده ک کند با ھمان سند روایت می و
 :فتگزید ی او نیستند؟ ھا ھستند؟ مگر ھمسرانش اھل بیت و خانواده کدام
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بعد  د کهباشن یماو کسانی  )اھل بیت((اھل بیت) ھستند. اما در واقع ز ینھمسرانش 
 محرومین از صدقه پرسید: اند. حصین از قبول صدقه و زکات محروم شده ج از پیامبر

عباس  و ی علی، عقیل، جعفرھستند؟ زید گفت: آل و خانواده و زکات چه کسانی
گفت: زید  اند؟ از قبول و اخذ زکات محروم بودهھا  آن یھمه :. حصین گفتباشند یم

 آری). 
شود: آیا  از زید سؤال می یوقت تضاد و منافات دارند!مبا ھم  تیروااین دو 

دیگر به  باربه منفی و  بار یکی پیامبر ھستند؟ ھمسرانش جزو (اھل بیت) و خانواده
امر محال است.  یک د دری منطق اجتماع دو ض قاعده بنا بهدھد! و  مثبت جواب می
ویژه که ھر دو حدیث یک سند و ب(آری)  گفت: گفت:(خیر) و یا می زید، یا باید می

ویزان شدن به یکی آنیست. و اما ھا  آن مدرک دارند! پس گزیری از ترجیح دادن یکی از
کار و  -کنند ی امامیه رفتار میآن چنانچه شیعه -رکداز آن دو حدیث بدون دلیل و م

  ن حق طلب نیست.اانسروش 
به  - . وباشد ین مکمم میان آن دو حدیث موافقت جمع و ،به وجھی از وجوه ھمانا

دھیم، و تمام  ترجیح میآن را  در صدد انجام آن جھت ھستیم و -یاری خداوند
 . شویم وارد مناقشه میھا  آن و با دھیم احتماالت را مورد تحقیق و بررسی قرار می

ست که روایت فقط به صورت منفی صحیح باشد نه مثبت. و آن احتمال اول: آن ا 
 وجود دارد:  یآن احتمال، موانع ی؛ و برای امامیه استهعقول شی
ن به آن آدر لغت عرب، که قر -است، باید گفت که ھمسر شیگومانع لغت و  :اول

ی مرد محسوب است. از جزو خانواده -عرف و عادت مردم بنا بهو ، زبان نازل شده
ی او به حساب اعضای خانواده ج رو به ھیچ وجه ممکن نیست که ھمسران پیامبر این

 ند. یاین
گزارش گردیده است، و آن  زین مانع دوم: آن است که روایت اثبات با دو سند دیگر

دھد که با لغت و زبان عرب متفق و جور در  روایت اثبات را ترجیح می چیزی است که
با سند صحیح گزارش شده است، با روایت دیگری مخالفت آید. پس روایت نفی که  می

شود  یقلمداد محدیث شاذ به عنوان  یت نفی. لذا رواتر است دارد که سند آن صحیح
 خصوصسخن ما در  هک یکی از اقسام حدیث ضعیف است. این احتمال دوم بود هک

 سند و مدرک بود. 



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٤٢٠

در نظر آن را  ی ظاھرینبهی متن و عبارت حدیث بحث کنیم و جو اما اگر درباره
بگیریم، به ھیچ وجه ممکن نیست که روایت نفی صحیح باشد، چرا که با تمام دالیل و 

ھر جور که حساب را اسناد معتبر و موثق مخالفت و تضاد دارد. به ھر حال (ھمسر) 
(اھل) و خانواده  مدلول و معنای داخل ،تضمینی، حقیقی و مطلقی صورت کنی به

نفی و  چگونه جایز است کهصورت قطعی ثابت گردیده باشد،  ی که بهاست. پس چیز
 شود؟!  انکار

ن ھم احتمال سوم یو ا -اما جمع بین آن دو روایت به جھت لغت ممکن است
 یاعتبار مثبت، و به اعتباریظ در لغت عرب به الفا کلمات و که دیمفھمیپس  -است

آن را  ر نظر بگیر: قرآن در جاییشود. برای مثال لفظ (شفاعت) را د دیگر منفی می
 فرماید: د. خداوند میینما می نفیآن را  کند و در جای دیگر اثبات می

ُقوا يَوًْما َ� َ�ْزِي َ�ْفٌس َ�ْن َ�ْفٍس َشيًْئا َوَ� ُ�ْقَبُل مِنَْها َشَفاَعةٌ ﴿   .]٤٨[البقرة:  ﴾َوا�َّ
شود و) از دست  یم یدگیه (در آن به حساب ھمگان رسک ید از روزیو بترس«

 ». گردد یرفته نمیپذ یگریانجیست، و از او میساخته ن یزی، چیگریس دک یبرا یسک

ذَِن َ�ُ ﴿ فرماید: می بازاما 
َ
َفاَعُة ِعنَْدهُ إِ�َّ لَِمْن أ  .]٢٣[سبأ:  ﴾َوَ� َ�نَْفُع الشَّ

ه ک یسکگردد، مگر شفاعت  یشگاه خدا سودمند واقع نمیدر پ یچ گونه شفاعتیھ«
 ». ) دھدیگریانجیخدا بدو اجازه (م

ی دیگر نفی میای اثبات و دفعه بینیم که لفظ (شفاعت) دفعه می ھا آیه در این
 نماییم را ملحوظ )شرعی(، و آن ھم به دو اعتبار مختلف. پس ھرگاه شفاعت گردد

شود. و نفی و  را اعتبار نمائیم آنگاه نفی می )شرکی(گردد، و اگر شفاعت  اثبات می
مختلف منفی و مثبت  بنا به دو اعتبارھمانگونه است، و  زیناثبات در دو روایت سابق 

ند، نفی جایز است؛ ا که از زکات محرومباشد  یسانک(اھل) اگر مراد ما از شوند.  می
به طور (اھل) اگر بر ھمسران پیامبر زکات حرام نبوده است. ولی  -قولی –چون به 

، اثبات واجب است. مانند آنکه زید بگوید: شودو شرط تلقی و لحاظ  عام و بدون قید
حرام  رایشانی او ھستند، اما جزو آنھایی نیستند که زکات بھمسرانش جزو خانواده
 که (اھلیت) بر دو قسم نیاگاه دیگری ھم وجود دارد، و آن دشده است، و در اینجا دی

ی اصلی، خویشاوندان . خانوادهشود یتقسیم م ی اکتسابیی اصلی و خانوادهخانواده
ف یدر رد ھمسر ھمسر است، چون ،ی اکتسابینزدیک و پدری ھستند. و خانواده

اند. پس (اھلیت) و  بعد از آنکه ھیچ نسبتی با ھم نداشتهگیرد  قرار میی مرد خانواده
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گاه  خانواده شدن ھمسر امری است اکتسابی و تحصیلی نه اصلی و طبیعی. پس ھر
ی اصلی را ملحوظ و منظور نمائیم، جایز است که ھمسران را از خانواده نفی و ادهخانو

اصلی و اکتسابی  ھایھرگاه (خانواده) را به شکل عمومی و بدون قید استثناء کنیم، و
. قرار گیرند (اھل بیت) و خانوده لحاظ کنیم، واجب است که ھمسران داخل مدلول

زید  ،تصریح شده است: در روایت اثباتھا  آن ھردویدر روایت آمده و به  اعتباردو  آن
معنی  یو عمومی برا ی او ھستند) یعنی در صورت کلی(ھمسرانش جزو خانوده ت:گف

زید گفت: (ھمسر یک عمر با  ،نفی ھمسر از خانواده استثناء و خانواده. و در روایت
(اھل) در آن روایت ه کدر روایت اول ذکر تحریم زکات آمده است،  ماند...). و مرد می

ی احوال ممکن نیست که اختصاص به خویشاوندان پدری دارد. بنا بر آن در ھمه
از دو فقره  ی او نفی و مستثنی گردند: پس روایت نفیاز خانواده ج ھمسران پیامبر

 خارج نیست:
چون آن روایت اصح با سه  ؛تر شاذ است، به خاطر مخالفتش با روایت صحیح یا -١

با یک سند گزارش شده  ھمراه یت نفیادر حالی که رو .دیدهسند گزارش گر
 گزارش شده است! ھم یکی از روایات اثبات ،است. و از طریق ھمان روایت نفی

 عرب روایت نفی شاذ است به دلیل مخالفتش با لغت و قواعد زبان و ھمچنین
 و سایر ادله. 

آن روایت را گفته  ، پس زیدھستندصحیح ھر دو روایت اثبات  وو یا روایت نفی  -٢
مذکور را مد نظر داشته که عبارتند از(عدم حرام بودن  و اعتبار و آن دو دیدگاه

برای از دست ش ی ازدواج، و قابلیتبه وسیله »اھلیت« بودن اکتسابی زکات و
ی اھلیت و خانواده بودن ھمسر، به اندازه که نی، و ای طالقدادن به واسطه

 پدری اصلی وحقیقی نیست).خویشاوندان  »اھلیت«اصالت 
به تنھایی صحیح باشد، آن امری است غیر ممکن به علت  روایت نفی اما اینکه

 اسبابی که قبال ذکر گردید. 
از  ج از روی مجادله، زید مطلقا نفی کند که ھمسران پیامبر هک نیا فرض براگر 
لغت  ،حدیث ،قرآنبا ای است که  آن قول زید، نظریه هکباسد گفت ی او باشند. خانواده

و فرھنگ مردم مخالف است. و در علم اصول معلوم گشته که رأی صحابی ھرگاه با 
در  شود یمرأی زید رد ن نظریه و شود. چگونه رد می ،قرآن و سنت مخالفت داشته باشد
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ی زید پذیرفته که با لغت عرب مخالفت صریح دارد. پس ممکن نیست که نظریه یحال
 . گردید رویکردی که ذکر و اعتبار شود مگر به

که دلیلی است و برای نفی اھلیت و خانواده  -ی زید در روایت نفیسپس گفته
با مرد  یعمر طوالن یک: (به خدا قسم ھمسر -کند  می بودن ھمسر به آن استناد

 گردد). دھد و به سوی پدر و اقوامش بر می سپس طالقش را می ،کند زندگی می
 امبریپ ی مرد نیست و ھیچ یک از ھمسرانزو خانوادهیعنی ھمسر در حال طالق ج

ی قرآن از طالق ھمسرانش نھی به نص آیه ج اند، بلکه پیامبر طالق داده نشده ج
 است.شده 

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ﴿
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�بَدَّ

َ
 ﴾َ� َ�ِلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َ�ْعُد َوَ� أ

 .]٥٢[األحزاب: 

ھمسرانت را به ھمسران  یتوان یست، و نمیبر تو حالل ن یگر زنین، دیبعد از ا«
 یا ھمسران تازه یو یو به جا ینان را طالق دھیاز ا ی(و مثًال برخ ینکل یتبد یگرید

 .») ھر چند جمال آنان تو را به شگفت درآوردینمائ یرا خواستگار
 !ن برانگیز استباشد گماصورتی که ھر به  پس موضوع نفی ھمسر

 ی مذکری تطھیر به صیغهیهآدر  قرار دادن خطاب
ی تطھیر) به صورت مذکر آمده نه : چرا خطاب در (آیهپرسند و اما این سؤال که می

ْهَل اْ�َيِْت ﴿ فرماید: مؤنث که چنین می
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ  .﴾إِ�َّ

زیرا در ، سؤال بسیار جاھالنه و احمقانه است این ن)؟ک(عن م) و نگفت:کگفت: (عن
، خطاب به شدند لغت عرب معروف است، که ھرگاه مذکر و مؤنث در خطابی مشترک

ی مؤنث گفته شود فقط به جنس مادینه شود؛ و اگر به صیغه ی مذکر گفته میصیغه

نْ يلِ  دُ اهللاَُّيرِ يإِنَّامَ «فرمود:  یابد. پس اگر خدا می اختصاص می بَ عَ هِ سَ كذْ جْ آنگه  »ن الرِّ

. آمد ینم ج پیامبر وشامل گردید میمحدود منحصر و  ج حکم تنھا بر ھمسران پیامبر
ی شخص پیامبر و آن ھم درست نیست؛ زیرا که آن ھمه احترام و تکریم به واسطه

است، و ھدف و مقصود اول در آن آیه او است، و ھمسرانش به خاطر ھمسر بودنشان 
ی مذکر، خطاب قرار دادن به صیغه اما اند. تکریم روبرو شده تشریف و برای پیامبر با آن

و کلی  عام مذکر لغت ی غهیاستعمال ص . گفتنی است کهشود شامل مذکر و مؤنث می
 قرآن است مانند:
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فْلََح الُْمْؤِمُنونَ ﴿
َ
 .]١[المؤمنون:  ﴾١قَْد أ

 ».روز و رستگارندیمسّلمًا مؤمنان پ«

اِ�َاِت لَُهْم َجنَّاُت ا�َّعِيمِ ﴿ مانند فرمایش خداوند: و ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ  ﴾٨إِنَّ ا�َّ
 .]٨[لقمان: 

بھشت  پرنعمت ینند، باغھاکسته بیسته و بایشا یارھاکمان آورده و یه اک یسانک«
  » شان است.یاز آن ا

 سان... نیھمو به  
(عنکم) در مدح مادر مسلمانان بلیغ و رساتر گوییم تعبیر به لفظ  سپس ما می

را با پیامبرش در یک ضمیر جمع کرده است. چنین به ھا  آن ألاست؛ چرا که خداوند
فرماید: ھیچ فرقی میان تک تک افراد آن خانواده  می ألرسد که خداوند نظر می

اند، و تعبیر از آن به صورت  خاطر در یک ضمیر جمع شدهن یه ھمنیست. و ب
ی مادر الیق و شایسته آن تعظیم عنکم) باعث تعظیم و احترام بیشتر است، کهمذکر(

باشد. این واقعیتی است که بر ھیچ عرب طبع سالمی مخفی و پوشیده  مؤمنان می
به این نتیجه  تیدر نھا با دقت این اعتراض را مورد مطالعه قرار دادم، بنده. باشد یمن

لکه انداختن و جستجو برای گریز از دریافت و رسیدم که آن اعتراضات تنھا خود به مھ
یا  و پیچ و دشوار آن راه پر ھرچند که باشد، ی، مممکن ی قبول آن آیات، به ھر وسیله

، رفت کرد و طفره نمی مسدود و بمبست باشد. و اال اگر اعتراض گیرنده کمی دقت می
از حکم آیه بیرون را  ج که ھمسران پیامبر رو اینازشد،  گویی نمی دچار تناقض ھرگز

ھمزمان فاطمه را وارد حکم آن  و کند به دلیل مذکر بودن آیه و مؤنث بودن ھمسران،
پیروی از دلیل بر  ،با دو پیمانه دنییمایپاو ھم مؤنث است!! ھمانا  ھر چند کهکند  می

 باشد. میی یک بام و دو ھوا لهأیا مانند مسھوای نفس است و 
پذیرفتنی ھا  آن صاحبان آن اعتراضات، علماء و دانشمند ھستند و معذرت ھمانا

گاھ چرا که ،نیست به تحقیق یا علم ندارد!  یبلکه چنین اموری نیاز دارند، یبدان آ
ھستند، که حتی مردم بیسواد ھم با آن  ی مردماصطالحات و واژگان روزانه نانیا

کنیم خطاب را به شکل مذکر  الم میھرگاه س ما ی. به فرض مثال ھمهدارند تعامل

سالم ھا  آن هکه ب یآن جمعان یمھر چند در  السالم عليكم)( م:گویی آوریم و می می
، باشند خانمھا  آن یوجود داشته باشد، بلکه حتی اگر ھمه یکنی مؤنث و یا خانم می
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ی ی ما خطاب به دختران و پسرانمان به صیغه. و ھمهشود یغه سالم میبه ھمان ص
و  عالم انسان گفت که ھرگاه کلوا و اشربوا...تا آخر. باید ،گوییم: اقرؤوا، اکتبوا مذکر می

دن و دور داداند، پس پیچ  داند؟! یا اگر می پس چه می ،را نداند مسایل سھل باسواد این
 خاطر چه؟!! ه زدن ب

 دبی ا شرمی و بی کم
 ی»تیب«لفظ  اش، علی و خانواده هیر) بھی تطمعنای (آیه صیتخص یھمانا ادعا

. باید گفت که ردیگ یتعلق م ج ی پیامبرنه خانه سی علیخانه بهذکر شده  هیدر آه ک
اشته است و آن دبه ھنگام نزول آن آیه، خانه مستقل و مخصوص به خود را  سعلی

 ن،یبنابرا. باشند یمی علی خانواده یاز اعضاچھار نفر(علی، فاطمه، حسن و حسین) 
ماند! و  ھیچ فضل و مزیتی باقی نمی سی علیدر مقابل خانه ج ی پیامبرخانه یبرا

ی او از آن فضل و  ی پیامبر منفصل و جدا سازیم، به تنھایی خانهاگر آن آیه را از خانه
ھمانند گیرد، و  تابع نه متبوع قرار میبه عنوان  ی پیامبرماند، و خانه شرف محروم می

به علی، نه  اصل. آنگاه منحصر نمودن و اختصاص دادن معنای آیه شود نه فرع واقع می
تنھا پیروی از آیات متشابه، بلکه کم شرمی و بی ادبی در برابر پیامبر بزرگوار است، به 

او قرار  یبرا أله خداوندک یی پیامبر از آن فضل و کرامتی محروم نمودن خانهواسطه
 شاز خود ج آن فضل و بزرگواری پیامبر شود که . و آنگه نتیجه چنین میداده است

نیست، بلکه از راه کسان دیگری به او رسیده است. اما حقیقت و راستی این است، که 
به صورت تبعیت فرع از اصل نه  -ج ی پیامبرخانه وجودی علی تنھا به خاطر خانه

 فضل و بزرگواری دارد. -عکس

 ده نفر استبیش از دواز یبرا(اھل بیت)  ی ت واژهید) شمول 
گیری لغوی خود، شامل  (اھل بیت) به جھت عموم و ھمه ی واژهباید گفت: که 

اضافه بر - گردد. و آن افراد به ھنگام نزول آیه می ج ی خویشاوندان پدری پیامبرھمه
 و قاسم، عبدالله، ابراھیم، زینب، رقیه، ام کلثوم: عبارت بودند از -ھمسران پیامبر

و  تواند که جسارت کند یا کسی میآی پیامبر نیستند؟!  عضو خانوادهھا  این ایآفاطمه. 
 ألتوان گفت که خداوند ی پاک و پاکیزه بیرون کند؟! آیا میرا از آن خانهھا  این یکی از
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ی یا ھمهآھا را از آنان دور نماید؟! و  را پاک گرداند و نجاست و پلیدیھا  آن خواھد نمی
 معصوم ھستند!  انآن

، عموھایش (حمزه ساالر شھیدان و ج خویشاوندان پدری پیامبر ی لهاز جم سپس
د. و باشن یم (جعفر، علی و عقیل) ھایش عباس بن عبدالمطلب) ھستند. و عموزاده

ھا  آن یباشند. ھمه ھمچنین پسران عباس از جمله: پسرش عبدالله بن عباس می
ی (ذی القربی) در آیه یکلمه زینی امامیه شوند. و شیعه شامل لفظ (اھل بیت) می

تمام  عبارتند ازاند: ذی القربی  خمس را ھمانگونه تفسیر کرده است. امامیه گفته
 معصوم ھستند! ھا  آن . آیا)١(فرزندان عبدالمطلب اعم از پسر و دختر

(محمد بن حنفیه، عباس، عمر، زینب ھا  آن یاز جمله ؛سپس فرزندان علی بسیارند
که حسن و حسین ھستند، اکتفاء ھا  آن چرا تنھا به دو نفر ازھستند. پس  و ام کلثوم)

کنید، حال آنکه آیه عمومی و کلی است؟ و حدیث کساء ھمانگونه که برای ما  می
اگر  -است  قادر و توانا ألخداوند ھماناد. گنج تخصیص نمی ی، براروشن شده است

راحتا فقط بر آن را به کار برد که ص یا واژه توانست می -قصد حسن و حسین داشت
 دو نفر داللت کند.

 تر تر و بزرگ از حسین فاضل ی مذاھبی دیگر آنکه: حسن به اتفاق ھمهلهأمس
آیه شامل حال او ھم  ن،یبنابر ااست.  سبلکه او بزرگترین فرزند حضرت علی باشد؛ می
 (عصمت) نصیب ھیچ یک ، پس چراباشد یم  هاوالد و نوه و ذری یشان دارایاشود و  می

حسین منتقل شود و  ی هنشده است؟ چه دلیلی باعث شد که (عصمت) به ذریھا  آن از
طبق داللت آن آیه به را به نسل حسن نرسد و قطع گردد! و چه چیزی اوالد حسین 

ی ی شیعه (معصوم) قرار داده و أوالد حسن را به ھمانگونه طبق داللت ھمان آیهگفته
بدون فرق و ھا  آن در حالی که ھمگی ،تطھیر(معصوم) به حساب نیاورده است

بندی داخل در حکم آن آیه ھستند؟! بلکه الزم است که اوالد حسن استحقاق و  امتیاز
داشته باشند، به دلیل افضلیت و بزرگتر بودن ھا  آن و شایستگی بیشتری نسبت به

ی زیادی داشته، چرا (عصمت) بر یک ی حسن! و سپس باید گفت: که حسین اوالد و نوه
ھا  آن بزرگتر است. وھا  آن و نه از است، منحصر شده، که نه تک فرزند محدود وھا  آن از

جمع بسیار فراوانی ھستند. سپس آن ذریت و نسل به صورت  ،اعم از آقا و خانم

                                           
 ن.کرا نگاه  ١/٥٤٠ )ینیلکف (یتآل یافکأصول ال مثال -١
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مه یافته و سپس یکدفعه قطع و قیچی شده، اینھم در اای یکی پس از دیگری اد زنجیره
 اخبر است؟! آن قوم ب هشوند؟! چ ل بیت) نسبت داده میبه (اھھا  آن یحالی که ھمه

 گویند؟! و با چه صنف و قشری از مردم ھستند؟!  چه زبانی سخن می
 از نظرشرع و بلکه نه از نظر  نه عرف و از نظرلغت و نه از نظر آن گزینشی که نه 

ز یچ چیھخود خواھی بدون مدرک و دلیل  جزقانون ھیچ مجوز و توجیھی ندارد! 
تعامل دل بخواھی و خودسری بدون قاعده و قانون با ه کد گفت یباست. و ین یگرید

 آیات است!

 تاریخ  به گذرا ینگاھ
خ است، که میان (امامت) جعفر بن یتاراز  به یک مقطع زمانی انگاه گذر یکن یا

از   برھه نیامحمد و (امامت) پسرش موسی بن جعفر محدود و منحصر شده است، 
آن خود خواھی و خودسری، و بلکه آن سردرگمی در  یاست برا یری، تعبزمان

ی ھاآرزو ی ر سلطهیبه زھا  آن سرگردانی در تطبیق آیات و قرار دادن استدالل، و
 : باشد یمآرزو و  برحسب میل قرآنی و تفسیر آیات ینفسان

وقتی که اسماعیل ، پس ی امامیه قائل به(امامت) اسماعیل بن جعفر ھستندشیعه
 حال حیات پدرش فوت کرد، به چندین دسته و فرقه تقسیم شدند:در 
بر قول به (امامت) اسماعیل ادامه دادند، و امامت را در میان ھا  آن برخی از •

ای و دست به دست قرار دادند. این دسته  بازماندگانش به مراتب سلسله
امھایشان ی اسماعیلیه ھستند. و مدام تا به امروز برخی از امموسوم به امامیه

اسماعیلیه برای برپایی دولتی در مغرب و  ھماناگردند!  دیگر می یجانشین برخ
 آن دولت . وموفق گردیدندناجح و  ،مصر که مشھور به دولت (فاطمیان) است

 ی اسماعلیه تا چند سالی پیش از تمامبرقرار ماند. و شیعه تا چندین قرن
رخی از آنان قائل و معتقد به به کاست  یگفتنی دیگر بیشتر بودند. ھا فرقه

گویند که مھدی  غیبت و پنھان شدن اسماعیل و عدم فوت او ھستند، و می
 منتظر فقط او است!

بعد از مرگ اسماعیل به برادر دّومش ملقب به أبطح روی ھا  آن و برخی از  •
اما ابطح بعد از گذشت ھفتاد روز از وفات پدرش بدون آنکه بعد از خود  ،آوردند

 فوت کرد. بگذارد، پسری را جا
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را  مدعی شدند که پسری دارد اسمش (محمد) است! و بعدًا اوھا  آن برخی از و  •
 پنھان نمودند! ودر انتظارش نشستند.

د) قائل و معتقد نام (محمه به (امامت) برادر سّوم اسماعیل بھا  آن و برخی از •
ھجری از مکه بیرون رفت، حال آنکه خود را امیر ٢٠٠بودند، که در سال 

ی دولتی کرد. و موفق به اقامه ی مسلمانان معرفی و اعالن میمؤمنان و خلیفه
 شد که دوام زیادی را نداشت، بعد از آنکه بسیاری از شیعیان با او بیعت کردند!

باره رویکرد دیگری داشتند، و (امامت) را  اینبه استثنای برخی از آنان که در  •
(آغاز و شروع) منتقل نمودند.  به پسر کوچکترش (موسی بن جعفر) به طریق

امامت را از اسماعیل شروع کرد. بعد  ألو برای توجیه کار خود گفتند: خداوند
 از امامت او خبر داده است! ،گفتند: پدرش جعفر از آنکه می

 هانتقال (امامت) از حسن ب هبا قیاس ب انه ویجو صلح یروشو برخی از آنان به  •
گوید:(بعد از  ای که می اند؛ علی رغم وجود قاعده حسین، امامت را انتقال داده

  افتد)!! حسن و حسین امامت در دو برادر اتفاق نمی
 که قیاس در مسایل اعتقادی ناجایز و باطل است! این آن، اضافه بر

یک برھه و مقطع بسیار کوتاه زمانی را به  هکم ینما می اکتفاءگذرا  نگاه نیھمبه 
در تا ! باشد یم مال از اختالف و نزاع که ماالاست کشاند. ولی مقطع زمانی  تصویر می

در ، ی شیعه امامیهھا فرقه عمق اختالف و نزاع حاصل میان بهخالل آن جریانات 
 به شما معرفی نمایم!! را ی صدھا سال فاصله

ه با ھم ک ییات و تضادھااختالف یبا وجود تمام -ھا فرقه آن یتمامنکه ای رغم یعل 
 :دیفرما یم أله خداوندکند ینما یاستدالل م این آیهه ب -دارند

ْهَل اْ�َيْتِ ﴿
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ  »عصمت«به نفع خود بر تا  ﴾إِ�َّ

 !!ندینمااستناد  شیمورد نظر خو »ی ائمه« »امامت«و 

 ج اھل بدر و اھل بیت پیامبر میان ی فاصله
 (تطھیر و اذھاب رجس) در قرآن دو بار آمده است: ی واژه
 د:یفرما یمتعال مخداوند  هک نیا. و آن است در مورد أھل بدر بار یک

َماءِ َماًء ِ�َُطّهَِرُ�ْم بِهِ َوُ�ْذهَِب ﴿ ُِل َعلَيُْ�ْم ِمَن السَّ يَْطاِن َوُ�َ�ّ َ�نُْ�ْم رِْجَز الشَّ
قَْدامَ 

َ
 .]١١[األنفال:  ﴾١١َولَِ�ْ�َِط َ�َ قُلُو�ُِ�ْم َو�ُثَّبَِت بِهِ اْ�
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زه دارد و کی) پایجسمان یدیو از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پل«
تان را یھا دل ن نعمت)یرا از شما به دور سازد، و (با ا یطانی) شیھا ثافت (وسوسهک

ه یبدر) استوار دارد (و روح یرا (در شنزارھا ھا گام د، ویخدا واثق) نما یاریثابت (و به 
 ».دیفزایزان استقامت شما بیت و بر میشما را تقو

 :. و آن ھم این آیه استاست ج و بار دیگر در خصوص (اھل بیت) پیامبر

ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس ﴿ َما يُرِ�ُد ا�َّ ْهَل اْ�َيِْت  إِ�َّ
َ
 .﴾أ

ند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند قطعًا م«
 .»سازد کامًال پاک

 یدر پ هک نازل گشتند یا ی فوق به سبب مشکالت مالیھر یک از آن دو آیه
که سربازان اسالم در آن غنائم و أموال زیادی را به دست به وجود آمده بود ای  غزوه

 آورده بودند. 
، میان خود نزاع و اختالف داشتند. و یر تقسیم غنائم و أموال جنگداما اھل بدر 

 خداوند سبحان این آیه را نازل فرمودند:

�َْفالِ ﴿
َ
لُونََك َعِن اْ�

َ
ِ َوالرَُّسولِ  �َْس� �َْفاُل ِ�َّ

َ
ْصلُِحوا َذاَت بَيْنُِ�مْ  قُِل اْ�

َ
َ َوأ  فَا�َُّقوا ا�َّ

َ َورَُسوَ�ُ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ  ِطيُعوا ا�َّ
َ
 .]١[األنفال:  ﴾١َوأ

م یه غنائم جنگ بْدر چگونه تقسکند یگو یپرسند (و م یاز تو درباره غنائم م«
غمبر است (و یرد؟) بگو: غنائم از آن خدا و پیگ یتعّلق م یسانکگردد و به چه  یم
د و (اختالف را یپس از خدا بترس .رد)یگ یبه عھده مآن را  میغمبر به فرمان خدا تقسیپ
د از خدا و ید، و اگر مسلمانیان خود صلح و صفا به راه اندازید و در مینار بگذارک
 ». دینک یغمبرش فرمانبرداریپ

دارد و به آنان دستور  را از ایجاد تفرقه و اختالف بر حظر میھا  آن مھربان وندخدا
 نانآبه  ألدھد که میان خود صلح و آشتی را بر قرار نمایند. حال آنکه خداوند می

د، که آنان را برای أمر بسیار عظیم و بزرگ و موضوع مھم و واالتری آماده ینما یادآور می
ناچیز آن را  طلبد که دنیا و متعلقات میھا  آن خواھد کرد؛ که آن موضوع مھم از

 ای باشند که دلباز و بخشنده واقع شوند نه طمع کار و گیرنده: ند، و گونهبگیر
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ُ وَِجلَْت قُلُوُ�ُهْم �َذا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَد�ُْهْم ﴿ ِيَن إِذَا ذُكَِر ا�َّ َما الُْمْؤِمُنوَن ا�َّ إِ�َّ
ُونَ  ِيَن يُقِيمُ  ٢إِيَمانًا َوَ�َ َرّ�ِِهْم َ�َتَو�َّ ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ ا�َّ َ�ةَ َوِممَّ  ﴾٣وَن الصَّ

 .]٢-١[األنفال:
ھراسان  یشانھا دل ه ھر وقت نام خدا برده شود،کھستند  یسانکمؤمنان، تنھا «

شان عطاء یخوانند و از آنچه بد ید میه باکه نماز را چنان کند یسانکآنان  گردد... یم
 یآنان واقعًا مؤمن ھستند... (ا بخشند... یازمندان) میرا به ن یم، (مقداریا ردهک

د و خداوند) یبه ھراس افتاد یآب مکه (از دشمنان و کرا  ید) زمانیاد آوریمؤمنان! به 
ه خدا یت (روح و جسم شما) از ناحیه آرامش و امنیبر شما افگند تا ما کیخواب سب

زه دارد و کی) پایانجسم یدیگردد، و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پل
 ». را از شما به دور سازد یطانی) شیھا ثافت (وسوسهک

ی ی پیامبر فقط از او درخواست نفقه نمودند، و آن ھم بعد از غزوهو اما خانواده
بنی قریضه که بال فاصله به دنبال جنگ احزاب اتفاق افتاد. و مسلمانان در آن جنگ، 

یھودیان جنگجو را به غنیمت گرفتند. چنانچه خداوند ی ھا خانه و ھا زمیندارایی و 
 فرماید: می

رًْضا لَْم َ�َطُئوَها﴿
َ
ْمَوالَُهْم َوأ

َ
رَْضُهْم َودِيَارَُهْم َوأ

َ
ْوَرثَُ�ْم أ

َ
ٍء  َوأ ْ�َ ِ

ّ�ُ َ�َ ُ َوَ�َن ا�َّ
 .]٢٧[األحزاب:  ﴾٢٧قَِديًرا

ه ھرگز بدان گام کرا  ینین زمیآنان، و ھمچن یشان و دارائھای خانه و ھا زمینو  «
 ».توانا است یزیگمان خداوند بر ھر چ ید، به چنگ شما انداخت. بیننھاده بود

کردند. و  ج ی شرعی خویش از پیامبرخواست نفقهرو ھمسران پیامبر، اقدام به د
 ی سابق نازل فرمود:بال فاصله فرمایش خویش را بعد از آیه ألخداوند

َها ا�َِّ�ُّ ﴿ ُّ�
َ
َمّتِْعُ�نَّ يَا �

ُ
�ْيَا َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَْ�َ أ ْزَواِجَك إِْن ُكنُْ�َّ تُرِدَْن اْ�ََياةَ ا�ُّ

َ
قُْل ِ�

اًحا َ�ِيً�  َ�ِّْحُ�نَّ َ�َ
ُ
َعدَّ  ٢٨َوأ

َ
َ أ اَر اْ�ِخَرةَ فَإِنَّ ا�َّ َ َورَُسوَ�ُ َوا�َّ �ْن ُكنُْ�َّ تُرِْدَن ا�َّ

ْجًرا َعِظيًمالِلُْمْحِسَناِت ِمنْ 
َ
ِت مِنُْ�نَّ بَِفاِحَشٍة ُمبَّيِنٍَة  ٢٩ُ�نَّ أ

ْ
ِ َمْن يَأ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ

ِ �َِسً�ا يَُضاَ�ْف لََها الَْعَذاُب ِضْعَفْ�ِ  ِ  ٣٠َوَ�َن ذَلَِك َ�َ ا�َّ َوَمْن َ�ْقُنْت مِنُْ�نَّ ِ�َّ
ْجرَهَ 

َ
ْ�َتْدنَا لََها رِزْقًا َكرِ�ًماَورَُسوِ�ِ َوَ�ْعَمْل َصاِ�ًا نُْؤتَِها أ

َ
َ�ْ�ِ َوأ ِ  ٣١ا َمرَّ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ

َحٍد ِمَن النَِّساءِ 
َ
ِي ِ� قَلْبِهِ َمَرٌض  لَْسُ�َّ َكأ َقيُْ�َّ فََ� َ�َْضْعَن بِالَْقْوِل َ�َيْطَمَع ا�َّ إِِن ا�َّ
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وَ� َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ وَ  ٣٢َوقُلَْن قَْوً� َمْعُروفًا
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� قِْمَن  َ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

َ
َوأ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ ْهَل  الصَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

 .]٣٣-٢٨[األحزاب:  ﴾٣٣اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
آن را  ا و زرق و برقیدن ی! به ھمسران خود بگو: اگر شما زندگغمبریپ یا «

 رھا سازم. یوئیکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هید تا به شما ھدیائید، بیخواھ یم
ساده از نظر  ید (و به زندگیخواھ یآخرت را م یغمبرش و سرایو اّما اگر شما خدا و پ

را  یاران شما پاداش بزرگکویکن یخداوند براد) یھا قانع ھست تیانًا محرومی، و احیماد
شود (از  یارکب گناه آشکدام از شما مرتکغمبر! ھر یھمسران پ یا آماده ساخته است.

غمبر ھم لطمه یدارد و به شخص پ یر سوئیط تأثیه مفاسد گناھان شما در محکآنجا 
س از کو ھر  ست.خدا آسان ا ین برایگران) خواھد بود، و ایفر او دو برابر (دکیزند)  یم

سته انجام دھد، پاداش او یار شاکند و کغمبرش خضوع و اطاعت یشما در برابر خدا و پ
فراھم  یامت) رزق و نعمت ارزشمندیاو (در ق یم داد، و برایرا دو چندان خواھ

 یاز زنان (عاد یکچ یغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل ھیھمسران پ یم. ایا ساخته
 کز) صدا را نرم و نازیانگ د (به گونه ھوسیزگار باشید پرھیخواھ ید. اگر میستیمردم) ن

مار دالن چشم طمع به شما بدوزند. و یه بکد) یان ننمائیب ید (و با اداء و اطوارینکن
خدا و  یه مورد رضاکد. (بدان گونه یسته و برازنده سخن بگوئیه به صورت شاکبل
رون رفتن یه خدا بک یارھائک یجز براد (و یخود بمان ھای خانه و در غمبر او است).یپ

ت ید) و ھمچون جاھلیرون نرویب ھا خانه را اجازه داده است، ازھا  آن انجام یبرا
نت خود را ید (و اندام و وسائل زینکن ید و خودنمائیان مردم ظاھر نشوین در میشیپ

د و از خدا یات را بپردازکد و زید) و نماز را برپا داریگران قرار ندھید یدر معرض تماشا
غمبر) یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل ید. خداوند قطعًا میغمبرش اطاعت نمائیو پ

 ».سازد کامًال پاکند و شما را کدور 
، برای او جایز برخوردار استچنین جایگاه و منزلتی از پروردگار  نزدپس کسی که 

بلکه  ؛امور دنیوی باشد، که مانند سایر زنان عادی مشغول و سرگرم نیستقابل قبول  و
تالوت کند که  را یآن آیاتذکر و اوراد مشغول نماید و   خود را بهکه است بر او واجب 

 :است نازل فرموده شانیھا خانه درخداوند بزرگ 
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ِ َواْ�ِْكَمةِ ﴿ َ َ�َن لَِطيًفا  َواذُْكْرَن َما ُ�تَْ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمْن آيَاِت ا�َّ إِنَّ ا�َّ
 .]٣٤[األحزاب:  ﴾٣٤َخبًِ�ا

شود  یه در منازل شما خوانده مکغمبر) را یز (پیانگ متکات خدا و سخنان حیو آ «
گاه است.یگمان خداوند دق ید. بینکاد یگران) ید ید و برایاموزی(ب  » ق و آ

باالتر از جایگاه و  یا درجه چه؟ و نیاز ا تر رفیع و عالی یمنزلت و جایگاھ چه
اش وارد گردد، و  آیات قرآن به خانه دسته دستهست که از جانب خداوند ی زنی ادرجه

ای است که  خانه ،از چھار چوب و اطراف آن خانه علم و حکمت بجوشد؟!! قطعا که آن
کامال پاک سازد. پس ای زنان آن را  ھا را از آن دور کند و خواھد پلیدی می ألخداوند
 منزلتی را داشته باشید.  و اھلیت و شایستگی چنین مقام !پیامبر

کسی که در چنین منزلتی قرار بگیرد ناچار باید از دنیا و لذایذ زودگذر آن  ھمانا
 بپرھیزد و روی برتابد.

شما را برای یک امر بسیار ارزنده  ألو شما ھم ای اھل بدر! بیدار باشید که خداوند
کند. خداوند قادر  بزرگ در زندگی و تاریخ بشریت، آماده می یو مھم، و ایفای نقش

بلند مخالفت  وخواھد که شما را پاک گرداند از ھر چیزی که با آن مقصد رفیع  می
و کسی که چنین جایگاه و منزلتی را از منظر خداوند داشته باشد برای او  ،داشته باشد

ی آن جایز و روا نیست، که خصومت و کشمکش او بر دنیا و لذایذ و تجمالت فریبنده
بر شما الزم و ضروری است که ھمگی از دنیا رو برتابید و از آن  !ی مؤمنانباشد. پس ا

 باالتر و فراتر روید. 
در مورد ھر یک از  تقریبا یکی ھستند و الفاظ آیات نازل شده در مورد ھر دو دسته

 ؛ی نماز و أدای زکات شده است، اقامهج ی خدا و پیامبرآن دو دسته امر به تقوا، اطاعه
 ،ھا از آنان و پاک کردنشان کردن پلیدی ی دوردرباره ألسپس اراده و خواست خداوند

 ذکر گردیده است! 
ی میان (عصمت) و ا سازد که ھیچ ارتباط و عالقه این مسئله به خوبی روشن می

 موضوع آیه و اسباب نزول و مقاصد آن وجود ندارد.

 عصمت مجتهدان :تکمیلی یمبحث
م با آن حقیقت مسلّ  یک که مانند -خطاھای شایع و مشھوریکی از اشتباھات و 

دوازده اشخاص  »عصمت«ی دوازده امامه) تنھا به آنکه (شیعه -تعامل شده است



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٤٣٢

این است که معصومین غیر ھا  آن معتقد ھستند، و آن ھم در حالی که حقیقت امر نزد
ن خود قایل به برای ھر یک از مجتھداھا  آن ! زیرا کهباشند یممنحصر و نامحدود 

 .کنند توصیف نمی »عصمت« را به نھستند، ھر چند که صراحتا آنا »عصمت«ز ایتما
دقت  ،ی امامیهنوشته شده در یکی از معتبرترین مصادر و منابع شیعه این عبارِت  به

(عقيدتنا يف املجتهد اجلامع للرشئط انه نائب عام لإلمام (ع) يف حال غيبته : دیگو یم کن که

اكم والرئيس املطلق له ما لإلمام يف الفصل يف القضايا واحلكومة بني الناس والراد وهو احل

 .عليه راد عىل اإلمام والراد عىل اإلمام راد عىل اهللا وهو عىل حد الرشك باهللا)
شرایط، به این صورت الدر خصوص مجتھد جامع  -هیامام یعهیش -ی ما (عقیده

باشد، او رئیس و حاکم بدون  حال غیبتش می است که او نائب عام (امام زمان) در
 چون و چرا است، دارای مزایا و صالحیتی است که (امام زمان) دارا است، از جمله

ما  فیصله دادن و حکومت کردن میان مردم در تمام قضایای زندگیشان، و صالحیت
زمان با  رد کردن بر امام زمام است، و رد کردن بر امام مجتھد رد دادن بر معتقدیم که

  )١().یکسان است ألشریک قرار دادن برای خداوند
 از ، مانند اعتراضش به خطاکاری و خالفمتھم کردن مجتھد و ازیعنی اعتراض 

امام و گناھکار قلمداد کردن او است، و رد بر مجتھد رد بر امام است، بلکه رد بر خدا 
العیاذ بالله!! آنچه من  است! خدا رایب قرار دادن کیشر مختلف است که یکی از انواع

که در آن کتاب  گویم تفسیر آن سخن نیست. بلکه تنھا تکرار ھمان سخن است می
!! این گفته را مقارنه و برابر کن با آنچه (کلینی) از امام جعفر صادق معتبر آمده است

 :ه گفتهککند  روایت می

عليه يف يشء من أحكامه املتعقب …(ما جاء به عيل (ع) آخذ به وما هنى عنه أنتهي عنه

  كاملتعقب عىل اهللا وعىل رسوله والراد عليه يف صغرية أو كبرية عىل حد الرشك باهللا)
 ه من ھمکردنھی و آنچه او ازش  کنم عملی میو  مینما یه دنبال مآنچه علی آورد«

پیگیری و تعقیب بر علی در أحکامش مانند تعقیب و بازپرسی از خدا و  کنم... حظر می

                                           
محمد رضا ف: یتال )عقائد الشيعة(تاب ک ، و١٢٤/یزنجان ف:یتال )االثنى عرشيةعقائد اإلمامية (کتاب  -١

 ی علمیه نجف است.  تدریس در مدارس حوزه ین شده براییتاب مقرر و تعک یکه أن ک ٩مظفر/
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مبر در احکامشان است، و انکار و رد کردن بر او در امور کوچک یا بزرگ در حد و پیا
  )١(.»میزان شریک قرار دادن برای خدا است

 »معصوم«بینی که این دو گفته ھیچ فرق و تفاوتی با ھم ندارند، جز آنکه صفت  می
زایا و گویند، ھرچند که تمام م نمی »مجتھد«گویند، ولی برای  می »امام«را برای 

 بدون استثناء به او واگذار شده است!  »معصوم« صالحیات
 باھمراه با معصومین کردند، که  مجتھدیِن  هب را ی امامیه ھمان کاریشیعه ھمانا

پیامبری را  نبوت و ند! زیرا که صالحیات و مزایایه بودھمراه با پیامران کرد معصومیِن 
اینکه او را پیامبر نخواندند. و به ھمانگونه تمام صالحیات  جز ،دادند »معصومامام «به 

 تنھا او را (معصوم) نخواندند. ولی دادند، »مجتھد«را به  »معصوم« و مزایای
ن ھم ھیچ معنا و نقش و آ، و اند دو برقرار نموده میان آن هکاست  یتفاوتن تنھا یا

 ی، پس در حقیقت میانتأثیری ندارد؛ چون یک تفاوت اسمی و صورتی است نه حقیق
 تفاوتی وجود ندارد.  گونه ھیچھا  آن

نبوتی کامل بدون پیامبر بودن است. ھمانگونه که  ،»عصمت« یھمانا رتبه و درجه
 . )٢(کامل بدون معصوم بودن است ی»عصمت«ی اجتھاد درجه و رتبه

رّد را  آن اگر به دنبال دلیل قطعی قرآن بر چنین اعتقاد خطرناکی باشیم، که ھرگاه
محکم و دقیق،  یا و مخالفت کنی مانند آن است که بر ذات الله رد کرده باشی؟ آیا آیه

است در  ید؟! بلکه کّل قرآن نبردیابی ین رابطه میرا در ا یبلکه مشتبه و غیر صریح
ی ویرانگر در جامعه را به ترین طبقه مقابل آن اعتقاد فاسدی که از (أفراد دینی)، بزرگ

آورد. و از حکام و قدرتمندان، اشخاص مقدس و مبارک، بلکه خدا یا نیمه خدا  میوجود 
 یسازد، که رد و مخالفت با آنان جایز نیست، چون کالم خدا را بر زبان جار را می

 فرماید: نند. خداوند در مورد یھود و نصارا میک یم

ْرَ�ابًا ِمْن دُ ﴿
َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَ�ُهْم أ

َ
َُذوا أ ِ ا�َّ   .]٣١[التوبة:  ﴾وِن ا�َّ

                                           
 .١/١٩٦: )یافکأصول ال( کتاب )١(
باشد،  ی تحقیق و بررسی میای است که شایسته ی امامیه قضیهاسم و مسمی نزد شیعه یمسأله )٢(

 –که اسم یک امر ظاھری است  در حالی -زند  ھا اطراف اسم دور می ھا نزاع آن چرا که خیلی وقت
کنند.  به رغم اختالف در مسمی که یک امر اصلی و عنصری است، یا اسم را اثبات و یا نفی می

 را در نظر بگیر! برای مثال تقیه، صیغه و خمس...و تا آخر 
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 یان خود را ھم به خدائیو پارسا ینیان عالوه از خدا، علماء دیان و ترسایھودی«
 ». اند رفتهیپذ

 فرماید: میھا  آن و خداوند در مورد اھل دوزخ از زبان خود

َضلُّونَا ﴿
َ
اَءنَا فَأ َطْعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
بِيَ� َوقَالُوا َر�ََّنا إِنَّا أ  .]٦٧[األحزاب:  ﴾٦٧السَّ

م و آنان ما را از راه یا ردهک یرویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیگو یو م«
 ». اند ردهکاند و گمراه  به در برده

 فرماید: و ھمچنین می

ِ إِْن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ ﴿ َضلََّنا إِ�َّ  ٩٨إِذْ �َُسّوِ�ُ�ْم بَِرّبِ الَْعالَِم�َ  ٩٧تَا�َّ
َ
َوَما أ

 .]٩٩-٩٧[الشعراء:  ﴾٩٩الُْمْجرُِمونَ 

ه ما شما (معبودان کآن زمان  م.یا بوده یارکآش یبه خدا سوگند ما در گمراھ «
و ما را جز  م.یدانست یان (در عبادت و طاعت) برابر مین) را با پروردگار جھانیدروغ

 ». رده استکن نام) گمراه نیاطیاران (شکبزھ
ای است که در مبحث (عقاید  ی این تسویه و یکنواختی ھمان جریمهجریمهو 
گفتند: (رد  م. جرمش این بود که مییی دوازده امامه) راجع بدان بحث راندشیعه

کردن بر مجتھد مانند رّد کردن بر خدا است و آن ھم در در حّد شریک قرار دادن 
 باشد). یبرای خدا م

ه کپادشاھان کسری و قیصر است  یھا سده یھا مانده پساین أفکار و عقاید فاسد از 
اند تا به خوبی در ذھن و عقلیت فقراء و مساکین غافل و  لباس دین را بر تن آن کرده

ه اسالم برای کنبردند  یته پکن نیبدون مراقب و مواظب، رخنه و نفوذ کند؛ آنان به ا
ی را از صفحهھا  آن شان آمد تان برای انقالب بر علیه اییرّد بر آن آمده است، و ھمچن

ھای آزاده دریاھایی از خون خود ریختند تا از  ھستی برای ابد خاموش سازد. ھمانا ملت
ن و یآن افکار فاسد و غلط رھایی یابند؛ و این افکار و عقاید اصل و اساسی است که قائل

ه بدترین ک ی»والیت فقیه«کنند.  ی (والیت فقیه) بر آن تکیه می دهیِن به ایمعتقد
ھا  آن و مصیبت را بویژه بر ایران و به شکل کلی بر تمام شیعیان جھان در تاریخ  فاجعه

ترین میخی است که در ساخت صندوق  آورده است. و به گمان من (والیت فقیه) بزرگ
 ی سیاسی یا دولت شیعه به کار رفته است.شیعه

ی دین را با نام دین به عقب خواھند چرخ و یا أرابه به درستی که فقھای تشیع می
 گردانند!  بر
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ھائی که چنین أفکار و اقوال منافی با شرع، عقل و منطق حوادث و تاریخ  ھمانا عقل
گیرند فقط به خاطر اینکه آن  را نادیده میھا  آن یپندارد و ھمه را، حق و درست می

و اشتباه را به  یی روحانیت که عبارت است از معصومیت و دوری از ھودرجه و رتبه
یک انسان عادی بدھند، تنھا بخاطر متصف بودنش به (فقیه) یا (مجتھد) باید گفت: 

ای را جایز و پسندیده  رند و مکیدن ھر ایدهیپذ یھایی ھر فکر را م که چنین عقل
شمارند، ھرچند که آن افکار با حق و حقیقت متضاد و منافی باشند و به آن لطمه  می

م از درون یتر بگو قیکه از بطن و درون (فقیه) و یا (مجتھد) و یا دق زنند، ولی مادامی
مقبول و پسندیده است!! اما در واقع چنین افکاری ھا  آن کاھن ھم بیرون آید، نزد
شود که اشک تأسف بر آن ریخته شود، نه اینکه از آن تقدیر و  بیشتر موجب و باعث می

  شدن انسان پیروی کننده به جھنم گردد. احترام به عمل آید تا در نتیجه موجب وارد





 

 

 

 :سومأصل 
 مهدی منتظر





 

 

 

 :فصل اول
 مهدی منتظر و انتظار شده

دین، ایمان به مھدی منتظر (محمد بن حسن عسکری)  یکی از أصول و ارکان بزرگ
ی دوازده امامه و سایر ی بین شیعه است، که از جھتی حد فاصل و اصل جداکننده

شیعیان امامی است. و از جھت دیگر ایمان به مھدی یکی از عقاید بزرگی است که 
 سازد.  ی مسلمانان جھان جدا میی امامیه را از بقیهشیعه

نستی که فرو پاشیدن آن اعتقاد به معنی فروپاشی وجود شرعی آن گاه دا و ھر
ھا  آن دھد، که شمار ای است که اغلبیت شیعیان جھان را در عصر ما تشکیل می طائفه

رسد، و در کشورھای مختلف جھان به ویژه ایران، آذر  لیون مییحدودا به ھفتاد م
وپاشی آن اعتقاد به معنی فرو اند، و ھمچنین فر بایجان، عراق و لبنان پراکنده شده

پاشی تمام احکام مترتبه بر آن است، از جمله والیت فقیه، نظام حکم حالی در ایران و 
ی دوازده شود، بلکه شیعه یم یآور موردھای مالی ھولناکی که به نام (مھدی) جمع

امامه بدون وجود مھدی در حکم عدم محسوب است. پس ھرگاه از این مسائل مطلع 
 از جایگاه آن اعتقاد و خطر آن نزد آن طایفه خبردار و مطلع خواھید شد.شدی، 

 تکفیر یک و نیم ملیارد مسلمان
ی أفزاید، این است که شیعه و از جمله چیزھایی که به خطرناک بودن آن اعتقاد می

کنند. بلکه از آن  تفا نمیکامامیه تنھا با ایمان به مھدی به عنوان یکی از ارکان ایمان ا
ه ک یند! در حالینما راتر رفته و به کافر بودن کسانی که اعتقاد به او ندارند، تصریح میف

ر طوائف یرسد، و اضافه بر سا حدودا به یک ملیارد و نیم مسلمان (سنی) میھا  آن شمار
ی مطابق اعتقاد شیعهھا  آن یی امامیه مانند زیدّیه و اسماعلّیه. بنابرآن ھمهشیعه

کنند به حالل بودن  کافر ھستند. بلکه بدون ھیچ تردیدی تصریح میدوازده امامه 
خون و مال کسانی که در آن اعتقاد با ایشان مخالفت کنند، و لعن و نفرین فرستادن بر 

ی متھم نمودنشان به دروغ و دانند، و ھمچنین به وسیله آنان را جزو واجبات خود می
 اند. و اما غیبت کردن و طعنه زدن به هبھتان، دشنام دادنشان را بر خود واجب نمود

دانند!! در اینجا کافی است که به فتوای یک  ترین واجبات خود می را از واجبھا  آن
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ملّقب به ھا  آن م که نزدییی دوازده امامه استشھاد نمامرجع بزرگ از مراجع طائفه
بو القاسم (ا یعنیباشد،  یعه میاستاد بزرگ و آیت الله العظمی است و از مراجع ش

ی نجف در دوران خود بوده است. و آن فتوا را در ی علمیهه رئیس حوزهکخوئی) 
کنم و در اینجا  قیچی میآن را  نون قسمتی ازکه اکمبحث (امامت) ھم مرور کردیم 

گوید: (مقصود از مؤمن کسی  م. (خوئی) صراحتا و علنا و آشکارا میینما ھم ذکر می
گانه(علیھم السالم) داشته باشد.  ی دوازدهمبرش و به ائمهاست که ایمان به خدا و پیا

و آخر آنان قائم و حجت منتظر است؛ خداوند  ÷علی بن ابی طالبھا  آن که اول
 ظھور او را شتاب بخشد، و ما را از انصار و أعوان او قرار دھد. و ھر کسی که یکی از

 دلیلی: را انکار کند غیبت کردنش جایز و درست است به چندھا  آن
که در روایات و دعاھا و زیارات ثابت گردیده که لعن و نفرین مخالفان  دلیل اول: این

درست و جایز است، و ھچنین وجوب تبرئه از آنان و دشنام دادن و غیبت و بدگویی 
دانند، چون اھل بدعت و شک  ده و جزء واجبات خویش مییبه ثبت رسھا  آن کردن

کی در کافر بودن آنان نداریم. چرا که انکار (والیت گویند ش ھستند. بلکه حتی می
صورت ھا  آن ی معصوم) حتی اگر آن انکار و مخالفت نسبت به یکی ازفقیه) و (ائمه

ھای خرافی مانند اعتقاد به جبر و گیرد، و اعتقاد و باور به خالفت غیر آنان و ایده
بر تکفیر منکر والیت و گردد. و أخبار متواتری  شبیه آن، موجب کفر و بی دینی می

از ضاللت و گمراھی، داللت ھا  آن تکفیر معتقد به آن عقاید فوق الذکر و مشابه
 . ١کنند می

و اما در رابطه با حالل دانستن ریختن خونھا، مصادر و مراجع معتبر شیعه لبریز از 
چنین فتاوایی است. شیخ یوسف بحرانی در مبحثی زیر عنوان: (حالل بودن خون و 

ذکر کردیم، آن را  مال منکران و منتقدان امامت)، که مفصال در بحث (امامت)
در مورد حالل و  -سالم الله علیھم-گوید: بدان که أخبار و گذارش از سوی أئمه می

مباح بودن خون و مال... مخالفان و منکران (امامت)، زیاد و فراوان است. از جمله: 
نقل کرده که او  ÷ری از ابی عبداللهصحیح از حفص بن بخت ی(طوسی در روایت

. ٢برای ما بفرستآن را  گفته: مال و دارایی مخالفان را ھر جا که یافتی، بردار و خمس

                                           
 ر.یغد: ی خانه چاپ، ١٣٧١ - ٣، ط١/٣٢٣باح الفقاھة، مص -١
 ..١٢٢:٤کتاب تھذیب االحکام: -٢



 ٤٤١  فصل اول: مهدی منتظر و انتظار شده

و صدوق در کتاب (علل الصحیح) از داوود بن فرقد روایت کرده و گفته است که به ابی 
الل و حھا  آن گویی؟ گفت که خون گفتم: در مورد قتل مخالفان چه می ÷عبدالله

 .١مباح است

 اختالف و نزاع شیعه در مورد تشخیص هویت و ماهیت (مهدی) در طول تاریخ
ی دوازده امامه در تاریخ شیعه تنھا کنند که مھدی شیعه بسیاری از مردم خیال می

گردد. و به ویژه ھرگاه به  است. و آن توھمی است که به سرعت تبخیر می یمھد یک
اشخاص حقیقی و  ھا ده یگیرنده که تاریخ شیعه در بر یابیم گذشته برگردیم در می

ی  اند!! از جمله زدهھا  آن وھمی است، که بر چسب (غایب شدن) و (مھدی بودن) را به
 ھا: آن

ی سبئیه) ادعای غیب شدن و مھدی بودن و علی بن ابی طالب، که (شیعه -١
 اند. دوباره بر گشتن او را کرده

 اند. بن علی بن ابی طالب کرده کیسانیه ادعای مھدی بودن محمد -٢
 عبدالله ابو ھاشم محمد بن علی بن ابی طالب. -٣
به مھدی بودن یکی از پسران محمد بن علی بدون تعیین ھا  آن و برخی از -٤

 اند. نامش معتقد شده
 عبد الله بن معاویه بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب. -٥
 زید بن علی.  -٦
 حب نفس پاک).محمد بن عبدالله بن حسن ملقب به (صا -٧
 محمد بن علی بن حسن ملقب به (باقر).   -٨
 ناووسیه معتقد به مھدی بودن جعفر صادق ھستند. -٩

 اسماعیل بن جعفر. -١٠
 محمد بن جعفر ملقب به دیباج. -١١
 محمد بن اسماعیل بن جعفر. -١٢
 -ی فطحیه معتقد به وجود پسری ھستند برای عبد الله بن جعفر صادقفرقه -١٣

و  -انند حسن عسکری بدون جانشین فوت کردکه در واقع عبدالله مذکور م

                                           
 .یوسف البحرانیخ ی، الش٢٥٧ان معنی الناصب، ص یبفی  الشھاب الثاقب -١
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اند. و علماء و فقھاء شیعه، بعد از وفات جعفر صادق  آن پسر را محمد نام نھاده
بر (امامت) عبد الله، پسر بزرگ جعفر صادق، بعد از اسماعیل اتفاق نظر دارند، 

ای است  اما بدون فرزند! این مسئله -که او در حال حیات پدرش فوت کرد-
را به سه دسته تقسیم ھا  آن ی امامیه را دچار مشکل کرده است، وعهکه شی

اند. و  از امامت عبدالله بازگشت و پشیمان شدهھا  آن ی ازھا دستکرده است:
اند. و اما  ی دوم به امامت موسی بن جعفر پسر کوچک جعفر معتقد شدهدسته
ه ھستند، که ی سوم قائل به وجود یک پسر وھمی و خیالی برای عبداللدسته

اند، و ادعای پنھان شدن و ظھور او را در مستقبل  او را (محمد) نام نھاده
ی دوازده امامیه این ادعای فطحیه را رد نمودند، و کنند. و علماء شیعه می

از روی ناچاری و بخاطر رھایی از حیرت و راه بسته شده مجبور ھا  آن گفتند:
ھر دو قائل به غیبت   هک نی. با ا١دبه وجود شخصی وھمی و خیالی روی آوردن

دانند ولی در ادعایشان بر شخص غایب  شخصی ھستند و شخصی را غایب می
 دعوا دارند.

اما واقفیان، به غیبت موسی بن جعفر و مھدویت او معتقد ھستند. عجیب  -١٤
ن یاران مقربش مانند یبن جعفر و ھمچن یقسمت اعظم اوالد موس  هک نیا

مھدویت او  ی الرقی و ضریس کنانی و ابی بصیر درباره مفضل ابن عمر و داود
اند. بلکه علی ابن حمزه و علی بن عمر أعرج ھر دو کتابی پیرامون  سخن گفته

کنند، قرار  اند و برای آن، روایاتی که ادعای تواترش را می (غیبتش) نوشته
 ت).ن امام ما قائم (مھدی) ما اسیت (ھفتمیھا: روا ی آن اند. از جمله داده

رده کفوت  ج دھد که پیامبر و موسی بن جعفر برای اینان با این استناد پاسخ می
باشد؟ بله، به خداوند قسم موسی بن جعفر جان داد  یاستو اما موسی بن جعفر زنده م

گفت: اینان به ھا  آن و مالش را تقسیم کرد و کنیزانش را به نکاح دیگران درآورد. و به
خواست مرگ  نازل کرد کافر ھستند و اگر خداوند می ج بر محمد ألآنچه که خداوند

                                           
/، نگا: کتاب تطور الفکر السیاسی الشیعی از احمد کاتب ص ١٨٤الشافی از مرتضی علم الھدی ص  -١

١٩٠. 



 ٤٤٣  فصل اول: مهدی منتظر و انتظار شده

را طوالنی  ج یکی از بنی آدم را به خاطر نیاز مردم به تأخیر اندازد، عمر پیامبر
 منطبق است. یعشر اثنی ی ز کامًال بر تمام عقیدهی. و این دلیل، خود ن١ردک می

 محمدبن قاسم علوی. -١٥
 یحیی بن عمر علوی. -١٦
 دی.محمد بن علی ھا -١٧
 حسن بن علی ھادی عسکری. -١٨
 محمد بن حسن عسکری. -١٩
ای دیگر گفتند که نامشخص است و او در آینده به دنیا خواھد آمد و او  و عده -٢٠

 است. لفاطمه و سفرزند علی

 دالیل قرآنی امامیه بر اصل (مهدی)
ی بزرگ که ایمان بدون آن استوار نخواھد بود و اگر  بدون شک ایمان به این عقیده

گردد و کسی که این کار را بکند کافر است و خون و مالش  شود، ایمان نابود مینابود 
 باشد؛ الزم است که اوًال از خالل آیات قرآن کریم اثبات شود.  یحالل م

ه این حقیقت اولین کاند  امامیه اثنی عشری از البالی نظریه و در واقع شناخته شده
شوند.  رو می و موافق خود با آن روبه چیزی است که در ھنگام مناقشه با طرف مخالف

ای از احتجاج به قرآن  چاره  لذا در این مواقع الزم است حاضر جواب باشند. ھیچ
بیند در حالی که قبًال در مرور زمان چنین چیزھایی را تجربه کرده بودند و  نمی

ھا باشد بر طرف پیروز  آنچه که پاسخگوی این علت ی کوشیده بودند که به وسیله
 اند. ھا استناد نموده کردند، آیاتی که به ظلم بدان شوند، لذا به این آیات مراجعه می

بدون شک ـ نزد ھر انسان عاقل و منصفی ـ استدالل به این آیات برای بیان این  
را در باب ھا  آن توانیم اعتقاد نوعی دروغ بستن به حق و علم و حقیقت بود و حتی می

 متشابھات داخل گردانیم.
 فرماید: داوند بزرگ میخ -١

ا ﴿ َ�ْ�ِ َوَ�َْعلُنَّ ُعلُوًّ رِْض َمرَّ
َ
ا�ِيَل ِ� الِْكَتاِب َ�ُْفِسُدنَّ ِ� اْ� َوقََضيَْنا إَِ� بَِ� إِْ�َ

ٍس َشِديٍد فََجاُسوا  ٤َكبًِ�ا
ْ
وِ� بَأ

ُ
وَ�ُهَما َ�َعثَْنا َعلَيُْ�ْم ِعَباًدا َ�َا أ

ُ
فَإَِذا َجاَء وَْعُد أ

                                           
 .١٨٢، نگا: کتاب تطور الفکر السیاسی الشیعی ص ٣٧٩کشی ص  معرفة الرجال از -١
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ْمَواٍل  ٥َوَ�َن وَْعًدا َمْفُعوً�  اّ�ِيَارِ  ِخَ�َل 
َ
ْمَدْدنَاُ�ْم بِأ

َ
ةَ َعلَيِْهْم َوأ ُ�مَّ َرَدْدنَا لَُ�ُم الَْكرَّ

ْ�َ�َ نَفًِ�ا
َ
 .]٦-٤[اإلسراء:  ﴾٦َوَ�نَِ� وََجَعلَْناُ�ْم أ

ن و ین (فلسطیه دوبار در سرزمکم یردکل اعالم یاسرائ یتاب (تورات) به بنکدر «
ان و عدوان را به ید و طغینک یم یبزرگ یجوئ ید و برتریورز یم یر آن) تباھَدوروب

ن آن دو فرا رسد، یه وعده نخستک ید. ھنگامیرسان یت میت، و ظلم و جور را به نھایغا
ه (شما را کم یدار یخته میم و) برانگیگمار یخود را بر شما (م یارجو و توانایکبندگان پ

ش و جاھا را جستجو یرا تفت ھا خانه به دست آوردنتان) یوبند و براک یسخت درھم م
است. سپس  یرفتنیو) انجام پذ یو قطع ین وعده (غلبه و انتقام، حتمینند. اک یم

د و آن گاه) شما را بر آنان یشک ید و از فساد دست میریگ یش می(شما راه صالح در پ
م و تعداد نفراتتان را یدھ یتان میاریم، و با اموال و فرزندان مدد و یگردان یره میچ
 ». مینمائ یشتر (از دشمن) میب

 .١بر این اساس که این آیات بیانگر نزول قائم یا مھدی منتظر ھستند

ُ َ�ِيًعا فَاْستَبُِقوا اْ�َْ�َاتِ ﴿ -٢ ِت بُِ�ُم ا�َّ
ْ
ْ�َن َما تَُ�ونُوا يَأ

َ
 .]١٤٨[البقرة:  ﴾�

د. ھر جا یریگر سبقت بگیدیکرات بر ید و در انواع خیبشتاب ھا نیکی یپس به سو«
 .»آورد یشما را گرد م ید خدا ھمگیه باشک

 .٢بر این مبنا که مخاطب این آیه اصحاب قائم الزمان است

نَُّه اْ�َقُّ ﴿ -٣
َ
َ لَُهْم �  .]٥٣[فصلت:  ﴾َح�َّ يَتَبَ�َّ

 ». آشکار گردد که او حق استھا  آن تا برای«
 .٣یعنی خروج قائم

هُ َ�ْعَد ِح�ٍ ﴿ -٤
َ
 .]٨٨[ص:  ﴾٨٨َوَ�َْعلَُمنَّ َ�َبأ

 .» د دانستیخواھآن را  ] ن بودنیو به راستی پس از مّدتی خبر [راست«
 .٤یعنی ھنگام خروج قائم (مھدی)

                                           
 .٨/١٧٥الکافی ـ الروضة،  -١
 .٨/٢٢٠الروضه -کافی -٢
 .٨/٣١٢ھمان،  -٣
 .٨/٢٣٩ھمان  -٤



 ٤٤٥  فصل اول: مهدی منتظر و انتظار شده

 .]٨١[اإلسراء:  ﴾إِنَّ اْ�َاِطَل  َوقُْل َجاَء اْ�َقُّ َوزََهَق اْ�َاِطُل ﴿ -٥
 ». شود آید و باطل نابود می و بگو که حق می«

 .١شود ھنگامی که قائم آمد دولِت باطل نابود می

َسَنا إَِذا ُهْم مِنَْها يَْرُكُضونَ ﴿ -٦
ْ
وا بَأ َحسُّ

َ
ا أ تْرِْ�ُتْم  ١٢فَلَمَّ

ُ
َ� تَْرُكُضوا َوارِْجُعوا إَِ� َما �

لُونَ 
َ
 .]١٣-١٢[األنبیاء:  ﴾١٣�ِيهِ َوَمَساكِنُِ�ْم لََعلَُّ�ْم �ُْس�

ھنگامی که عذاب ما را احساس کردند، ناگھان پا به فرار گذاشتند * فرار نکنید و «
به زندگی پر ناز و نعمت و به مسکن پر زرق و برقتان باز گردید؛ شاید از شما تقاضا 

 ».کنند!

اُهْم َح�َّ َ�َما َزالَْت تِلَْك َدْعوَ ﴿ گریزند... زمانی که قائم آمد بنی امیه از خاک می
 .]١٥[األنبیاء:  ﴾١٥َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِدينَ 

رده و خاموش کرا درو ھا  آن ردند، تاک رار میکن سخن را تیو ھم چنان ا«
 .٢. با شمشیر»م!یساخت

ْوا َما يُوَعُدونَ ﴿ -٧
َ
 .]٧٥[مریم:  ﴾َح�َّ إِذَا َرأ

 .»اند شدهنند آنچه را بدان وعده داده یب یه مکتا آن گاه «
 .٣و آن ھنگام ظھور قائم است

يَْحَة بِاْ�َقِّ ﴿ -٨  .]٤٢[ق:  ﴾٤٢َذلَِك يَوُْم اْ�ُُروِج  يَوَْم �َْسَمُعوَن الصَّ
 ».شنوند؛ آن روز، روز خروج است ی رستاخیز را بحق می روزی که ھمگان صیحه«

 .٤شنوند یعنی فریاد قائم را از آسمان می

 .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ُ�ِّهِ َولَْو َكرِهَ الُْمْ�ُِ�ونَ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ﴿ -٩
 ». ھا غالب گرداند، ھر چند مشرکان کراھت داشته باشند آیین ی بر ھمهآن را  تا«

 ھنگام قیام مھدی.

                                           
 .٨/٢٤٠ھمان  -١
 . عصر بنی امیه تمام شد و ھنوز مھدی ظھور نکرد.٥/٤٤ھمان،  -٢
 .٢/٣٩٠تفسیر قمی،  -٣
تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری إلی والیة الفقیه از استاد ، نگا: -٢/٣٢٧تفسیر قمی  -٤

 .١٣٩و پاورقی ص  ١٣٤-١٣٣احمد کاتب ص 
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رِْض ﴿ -١٠
َ
اِ�َاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� ِيَن آَمُنوا مِنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ

ِي اْرتََ� لَُهْم َكَما  ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ اْسَتْخلََف ا�َّ
ْمًنا

َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِهِْم أ َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيًْئا َوَ�َُبّدِ
ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 

ُ
 .]٥٥نور: [ال ﴾٥٥َذلَِك فَأ

اند،  سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکاز شما  یسانکخداوند به «
ومت کو ح یان، و وارث فرماندھینیشین (پیگزیه آنان را قطعًا جاکدھد  یوعده م

پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آن را  رد (تاکن خواھد یشان) در زمیا
ن یگزیگذشته) را جا یان (دادگر و مؤمن مّلتھاینیشیه پکآبادان گردانند) ھمان گونه 

رده است کخ) یان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریاغیان و ی(طاغ
ه کشان را ینام) ان (اسالم ین آئیده است). ھمچنیومت و قدرت را بدانان بخشک(و ح

ز خوف و ین) پابرجا و برقرار خواھد ساخت، و نیپسندد، حتمًا (در زم یآنان م یبرا
ه بدون دغدغه و دلھره از کسازد، (آن چنان  یت و آرامش مبّدل میھراس آنان را به امن

ن) ین (وعده راستیگردانند. بعد از ا یرا انبازم نم یزیپرستند و چ یگران، تنھا) مرا مید
مان و اسالم) بشمارند (و یرون شوندگان (از دائره ایامًال بکافر شوند، آنان که ک یسانک

 ».باشند) یم یقیمتمّردان و مرتّدان حق

ًة َوَ�َْعلَُهُم ﴿ -١١ �ِمَّ
َ
رِْض َوَ�َْعلَُهْم أ

َ
ِيَن اْسُتْضعُِفوا ِ� اْ� ْن َ�ُمنَّ َ�َ ا�َّ

َ
َونُرِ�ُد أ

 .]٥[القصص:  ﴾٥الَْوارِ�ِ�َ 
را پیشوایان و وارثان روی   خواستیم بر مسضعفان زمین منت نھیم و آنان ا میم«

 ».زمین قرار دھیم

رَْض يَرُِ�َها ِعَبادَِي ﴿ -١٢
َ
نَّ اْ�

َ
�ُورِ ِمْن َ�ْعِد اّ�ِْكرِ أ َولََقْد َكَتبَْنا ِ� الزَّ

اِ�ُونَ   .]١٠٥[األنبیاء:  ﴾١٠٥الصَّ
گمان (سراسر  یه بکم یا ن) نوشتهیشیاء پیتب (انبکما عالوه بر قرآن، در تمام «

به دست خواھند آن را  سته ما به ارث خواھند برد (وین را بندگان شای) زمیرو
 .»گرفت)



 

 

 

 :فصل دوم
 نقض عقیده مهدی منتظر مطابق روش قرآنی

 
ی این آیات ـ چه  ای آشکار است این است که ھمه برای ھر خوانندهحقیقتی که 

آید ـ ھیچ وابستگی دور و نزدیکی به وجود شخصی به  آیات پیشین و چه آیاتی که می
اسم (محمد بن حسن عسکری) ندارند که او حجتی است و در سرداب سامرا غایب 

د یار نماکسی که او را انشده است، کسی که به او ایمان داشته باشد نجات یافته و ک
 افت. ینجلت نخولھد 

کنم تحلیل و  احساس می  نویسم که ذکر است در ھنگامی این سطرھا را می  الزم به
کاری  ی مذکور نوعی بیھوده بررسی این آیات جھت رد بر استدالل آن برای عقیده

شده، خود را از   آراسته  با عقل و اندیشه  ای که باید انسان، آن مخلوق برجسته  است که
ساحت   این نوع استدالل در واقع اھانت به دارد، زیرا گوش فرا دادن به  آن دور نگه

دالیل   چنین استداللی بیانگر عدم اطالع صاحب آن، به  که این  به  عقل است، با توجه
و  ألاین نوعی افترا بر خداوند باشد، و  ی خود می معتبر از آیات قرآنی برای عقیده

خود   ھرگز مؤمنان واقعی چنین جرأتی به  باشد که مقام الھی می  خی بهگستا
 اند. درستی فھم کرده  ی زیر را به آیه  دھند، آنان که نمی

َماءِ َذاِت الرَّْجعِ ﴿ ْدعِ  ١١َوالسَّ رِْض َذاِت الصَّ
َ
َوَما ُهَو  ١٣إِنَُّه لََقْوٌل فَْصٌل  ١٢َواْ�

 .]١٤-١١[الطارق:  ﴾١٤بِالَْهْزلِ 

آب به صورت برف و  یو بخارھا یوئیسوگند به آسمان برگرداننده (امواج راد «
 یدوان شهیھا و ر اهیت گکاف بردار (در برابر قدرت حرکن شیو سوگند به زم باران)!

ر و شر، و یه خکاست ( یصله بخشیمسّلمًا قرآن سخن ف گر)!یا بر اثر عوامل دیھا، و  آن
ص حقائق از یله راه تشخیگانه وسیسازد، و  یجدا مخوب و بد، و حق و باطل را از ھم 

 یاست). و سخن گزافه نبوده و شوخ ینیزم یھا از خرافه یآسمان یھا انتیاوھام، و د
 یمه دادگرانه الھکاست و از آستانه باعظمت و مح یو قطع یه جّد کباشد. (بل ینم

 ».صادر شده است)
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خود را بدان ملزم   که– کنم و منھج قرآنی یم ولی من بحث را کمی طوالنی 
دارم.  برمی  پرده  با این عقیدهھا  آن دھم و از ارتباط بر آن آیات تطبیق می -ام نموده

 گویم: پس می

 ـ عدم وجود نص صریح در مورد آن١
کنند، گفتنی است  طور صریح و روشن بر ھدف مورد نظر داللت نمی  آیات فوق به

و آشکار که نصی قاطع در این موضوع باشد،  صریح ی قرآن کریم یک آیه ی در ھمه  که
در آن را  وجود آوردند،  را به  این عقیده  پس از آنکه  ی اثنی عشریه وجود ندارد. امامیه

باید آیات قرآنی   ارتباطی با ھم ندارند. در حالی که  گونه ھیچ  این آیات جای دادند که
وجود   طور قطع به  این، به  ورد کهای را بیان دارد و سپس انسان بدان ایمان بیا عقیده
اگر ھمین آیات را در دسترس کسی قرار دھیم   است، زیرا واقعیت این است که  نیامده

باشد، ھرگز چنین معنایی را از آن   قبال از موضوع مھدی غایب چیزی نشنیده  که
را برای مدت مدیدی در آن بیاندیشد و تمام عمر خود   نماید، اگر چه استنتاج نمی

  نیازی به  بدون ھیچ گونه  عقیده  آیات مربوط به  صرف آن نماید، این در حالی است که
رسانند و بر ھدف مورد نظر داللت  اصل مطلب می  را به  ، خواننده فکر و اندیشه

ی (مھدی منتظر) کافی  نمایند؛ و بدون شک این خود برای باطل کردن عقیده می
 است.

 ـ عدم وجود شرط تکرار٢
ھای اصول اعتقادی تکرار است به این معنی که به صورت آشکارا و صریح  ز شرطا

 در جاھای زیادی از آیات قرآن آمده باشند، ولی این شرط در این مورد وجود ندارد.

 ـ فقدان مرجعی از آیات محکمات که به آن ارجاع داده شود٣
د جھت یه دارند، باه به اصول اشارک یآیات متشابھ ی م ھمهیان داشتیھمچنان که ب

داوند در قرآن آمده باشد؛ ھمچنان که خ یرفع اشتباھات و احتماالتشان، آیات محکمات
 فرماید: می

َخُر ُمتََشابَِهاٌت ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
 .]٧[آل عمران:  ﴾ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

 دارند و) یمشّخص و اھداف روشن یاست (و معان َماتکُمْح  ھای آیه از آن، یبخش«
 ».است  ُمَتَشاِبَھات ھای آیه از آن یتاب ھستند، و بخشکن یاصل و اساس اھا  آن
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اثنی عشر معتقد ھستند  ی امامیه ی و اعتقاد به مھدی منتظر بدان صورت که شیعه
رود. پس  از ضروریات اعتقاد آنان است و منکر آن و یا عدم قبولش کافر به شمار می

ود آیات مرجع و محکمی که آیات متشابه به آن متعلق باشند ضروری است وگرنه وج
سخن گفتن درباره آن پیروی از متشابھات و کار منحرفان است، و این شرط وجود 
ندارد. پس آیات ذکر شده نه از محکماتی است که در این باب بر آن اعتماد شود و نه 

ھا مراجعه کنیم تا معنایش آشکار و  ه بدانکھم از آیات محکمات مرجعی دارند 
مشخص گردد. پس اعتقادی که بر این مبنا باشد باطل است و انحراف از راه راست 

 (صراط مستقیم) است.

و  ـ سخن از (مھدی) با استدالل به آیات ذکر شده از راه استنباط است و نص نیست،٤
 استنباط در اصول اعتبار ندارد

 برای اثبات این عقیده وجود نداردعقلی  یـ در کل قرآن دلیل٥

 ردنماید، وجود ندا به (مھدی منتظر) ـ در کل قرآن حتی یک آیه که امر به ایمان ٦
امده که بر (محمد ین یا هینه به صورت عمومی و نه ھم به صورت خصوصی آ یآر

کفر ورزیدن به او را   هک نیحسن عسکری) داللت کند؛ ھمچنان که تنھا یک آیه ھم بر ا
یابی. و این چیزی است که متناقض با روش قرآن است،  ھی کند و یا اخطار دھد، نمین

 گوید.  گاه که از اصول اعتقادی سخن می آن
  توانند برای مھدی مخصوص خود به می  ی امامیهھا فرقه ی ھمه  ـ گفتنی است که٧

 آیات فوق استدالل نمایند
دارند و امکان حمل آن  ا بیان نمیھویت مھدی مزعوم ر ھا آیه زیرا ھیچ یک از این
باشد، بنابر   ی یکی نیست و دیگری از آن بی بھره ویژه  باشد که برای مھدی عامی می

صحت اصل و ھا  آن از طریق  عشری نصیبی از آیات فوق ندارند که ی اثنی این، امامیه
 ی مخصوص خود را بدان اثبات نمایند. ی عقیده پایه

ز ـ از اعتقاد به (مھدی) سرچشمه یبلکه دنیوی ننش مصلحت دینی ـ یـ گز٨
م ـ اصول و فروعی دارد: اصول به صراحت در یگیرد. دین ـ ھمچنان که بیان داشت می

است و   دار شده عھدهآن را  قرآن کریم آمده است و اما فروع دین، سنت نبوی ضمانت
اختالف   است که باشد، گفتنی نیز امکان پذیر می  شناخت آن از طریق اجتھادات فقیه

مھدی منتظر خالی از ضرر و زیان   رسد به  امام معصوم چه  در آن تا حد نیاز به
 باشد می



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٤٥٠

از   استفاده  مراد از مھدی ھمان شخصیت موھومی است که  ذکر است که  الزم به
 دھد.  در فروع و اصول نیستند، تغییر می  مواردی را که

شان به فقھائی که  اثنی عشری برای مسایل و امور دینی ی بدین جھت امامیه
بسا   رو چه کنند نه به مھدی غایب. از این خوانند، رجوع می را (مراجع) می اسمشان 

دھند، اما ندیده  ده که به ھم نسبت فسق و کفر مییبه حدی رسھا  آن اختالف در بین
مسایل کوچک از (مھدی)   رسد به  حل این اختالفات بزرگ چه یه براکایم  و نشنیده

ه منتسب به فقه مذھب جعفر بن محمد کنند ک یاستفاده بگیرند. سپس ادعا م
نھند، اما چه نیازی به (مھدی) است؟ و چرا  را (جعفری) اسم می باشند و خودشان  می

 نھند؟ یرا (مھدوی) نام نم خودشان 
سازد و گرفتن مسایل  یک شخص را بری می ی جع) ذمهاگر اعتماد به فتوای (مرا

از  یدینی از امام (صادق) بر امت واجب است، با غیبت (مھدی) و عدم وجود اثر
پس چه ضرورتی برای نیاز به او وجود دارد که او را اصلی از ھا  ی این شان در ھمهیا

 دانند؟ اند و روگردانی از او را کفر می اصول قرار داده

 ن محض استبلکه زیا
یک چیز اضافی و مورد نیاز نیست و به ھیچ وجه   هک نیبا وجود ا -ایمان به مھدی 

 ز به ھمراه دارد، از جمله:یھای مھمی را ن زیان -باشد یمصلحتی بر او مترتب نم
ه یک میلیارد و کی دوازده امامی ـ  ـ غیر از شیعه یی امت اسالم الف: تکفیر ھمه

 باشند. نیم مسلمان می
کند و ھر  متفرق شدن امت به طوایف مختلفی که ھر کدام دیگری را تکفیر می :ب

داند. تصور کن که خود امامیه ھم بر طبق این اعتقاد به  کدام خون دیگری را حالل می
 اند. گروه تقسیم شده ١٤

اثنی عشری آمده  ی ھای امامیه جـ برای مھدی مزعوم صفات خطرناکی در کتاب
! ١رساند د اکثریت عرب را به قتل مییآ یرون میزمانی که ب  هک نیاست، از جمله ا

تا این اندازه، ھا  آن اسالم بودند و کشتن ی تردیدی نیست که عرب حامالن پیام و ماده
 فساد است، و چه فسادی بزرگتر از این فساد؟

                                           
 اثر دکتر عبدالله غفوری نگاه کنید.» پروتوکوالت آیات قم«در تفصیل این کتاب به  -١
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نص  ـ اما روایات و اسباب نزول در اینجا ارزشی ندارند، زیرا عقاید را باید ابتدا با٩
صریح و آشکار از قرآن اثبات کرد؛ نه با روایاتی که ضمانت حفظ و نگھبانی خداوند را 

 ھای جعل و حذف و دروغ محفوظ نیستند ندارند و از اختراع و روزنه
معنی است، زیرا  پس سرگرم شدن به موضوع ضعف و صحت روایات در اینجا بی

بات اصول، منھج قرآنی را شناسایی در اث  عقاید مربوط به امر اصولی ھستند و کسی که
تر جعلی و ساختگی بودن تمامی روایات مذکور را  تمام  است، با قاطعیت ھر چه  کرده

اساسًا (مھدی) در نص صریح قرآن وجود ندارد و   که این  به  دارد؛ با توجه اعالم می
، و این دھند اند، توضیح می ز چیزھایی را که در قرآن ابتداء اثبات شدهیروایات ن

 .١روایت نیست که اصولی را که در قرآن به اثبات نرسیده، تأسیس نماید ی وظیفه

                                           
 یاسیس تکامل فکرکسی که بخواھد به صورت تفصیلی از ضعف این روایات اطالع یابد به کتاب ( -١

)، اثر استاد احمد کاتب مراجعه کند. استاد کاتب زحمت این بحث هیفق تیتا وال یاز شور عهیش
کند.  را برعھده گرفته است و با دالیل تفصیلی ضعف این روایات و ساختگی بودنشان را اثبات می

ھای  ت و معجزهای که از مکان تولد و غیب خواه روایات از (ائمه) نقل شده باشد، یا روایات تاریخی
اند و در کتب رجالی  کنند. و این روایات از مردان مخدوش نقل شده مربوط به (مھدی) بحث می

به «گوید:  ثبت شده است. حتی کاتب میھا  آن که نزد این طایفه معتبر است مخدوش بودن
تا  زند یچنگ م کیوچکه چوب کت ه در آب به ھرک یقیرا از باب غر ھا ھا روایت آن ده منیعق

 ف ویضع ھا روایت نیه اکدانند  یاز ھمه بھتر مھا  آن ند، وإالا هشان آوردیھا تابکابد، در ینجات 
استناد  ھایی روایت نیشان به چن ا امامانیتشان یاثبات حقان یبرا یا اعتبار ھستند، اگـر فرقه یب
عقل  کیبه سبرا ھا  آن گـرفتند ویگـران قرار میمورد مسخره واستھزاء د حتماردند، ک یم

ه یعه فطحیاز ش یه با گروھیه فرقه اثنا عشرک نیما اکردند، ک یم یومخالفت با عقل ومنطق معرف
امام عبد الله االفطح  یدر خفا برا یوجود فرزند یه ادعای. آن گروه از فطحانجام دادار را کن یا

ه کردند کوادعا  باشد یمنتظر م یردند وگـفتند نامش محمد است و او مھدکفرزند جعفر صادق 
 وستهیپ دیه امامت باکده داشتند یعقھا  آن شد.. چون یمن مخفیدر  افت ویاو در خفا والدت 

ه دو برادر کست یز نیگر جاید نیحس جز امامت حسن وه ب هکن معتقد بودند یھمچن ابد ویادامه 
ه ک یھا شخص وھم آن«ه در باره آن گـروه گـفتند: یان اثنا عشریعی. شرندیامامت را بر عھده بگ

محمد بن  ینامش را (المھد ردند وکعبد الله االفطح اختراع  ینداشت برا یاصال وجود خارج
ز را یخود نھا  آن در حالی که». ده بودندیبه بن بست رسھا  آن ، چونذاشتندگعبد الله االفطح) 
ن عسکری شود و آن وجود پسری برای حس نند که اساسًا وجودش رد میک چیزی دنبال می

املهدی املنتظر يف روايات أهل «باشد. در این اواخر کتابی از دکتر عداب محمود الحمش به نام  یم
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 کند قواعد امامیه نیاز به نصوص دینی را در اثبات عقیده باطل می
کنند  ھایشان ـ آشکارا در اصولشان تصویب می امامیه ـ به خصوص اصولی  گاه که آن

ار یوص دینی (آیات و روایات)، بسه اساس اثبات عقاید نگاه عقلی است نه نصک
دارند؛ در عین حال خود را  و به حقیقت ظلم روا می  رده و حق را پوشیدهک روی  زیاده

د یدر راستای اثبات عقا  بیھوده  نمایند که و دیگران را سرگرم می  زحمت انداخته  به
 ند.ینما یاین نصوص دینی استناد م  خود به

باشد؛ که در این صورت استناد به نصوص  عتماد میپس یا استدالل عقلی مورد ا 
در این   باشند که نصوص دینی مورد اعتماد می  که ماند و یا این دینی بی معنی می

ی عقلی باطل و غیر صحیح قلمداد ھا استدالل توسط  صورت نیز اصول تأیید شده
  مورد تصریح واقع شدهو   تأیید شدهھا  آن این اصل نزد  که این  به  شوند، اما با توجه می

استناد ھیچ ھدفی جز لجاجت و  ی به آیات و روایات در زمینهھا  آن است، روی آوردن
 جدل ندارد.

لذا زمانی که امامیه برای (مھدی منتظر) ـ و برای دیگر عقایدی که منحصر به 
نمایند، ھیچ معنا ندارد و اساسًا ھیچ  خودشان است ـ به نصوص دینی استدالل می

 بر طبق قواعد اصولیشان وجود ندارد.ھا  آن ی دردلیل
ای  استدالل عقلی یشتر در راستایاست از این کار دست بردارند و بھا  آن پس بر
کنند اصل مورد اعتماد برای اثبات عقایدشان است، و بر ما  ند که ادعا مییتالش نما

گاھی پیدا کنیم و ـ از ھمان ابتدا ـ نصوص  ی بر ھمه است که به این مغالطه کاری آ
کنند، خط بطالن بکشیم؛ زیرا آن  را که آنان به عنوان حجت استفاده می یا دینی

نصوص دینی، از نظر خودشان ھم چه رسد به دیگران ھیچ اعتباری ندارند؛ پس چه 
 ند. یوشش نماکنه تالش و ین زمیر ایه در غکدارند  یازین

نقض اعتقاد به (مھدی منتظر) را به  یجا سخنان مطلوب خود را در راستا در این
از   باقی مانده  چه باشد و ھر آن یم کافی و وافی میرسانم، زیرا آنچه بیان داشت پایان می

  تنھا جھت تأیید و تقویت منھج و اسلوب ارائه  باشد که ی فوایدی اضافی می باب عرضه
 شوند. می  داده

                                                                                                       
 به دستم رسید که این روایات را در آن آورده و تک تک »السنة والشيعة اإلمامية دراسة حديثية نقدية

 را مورد بحث قرار داده است.ھا  آن



 

 

 

 :فصل سوم
 (مهدی منتظر) ی نقض دلیل عقلی بر عقیده

اثنی عشری اعم از قدیم و جدید، مانند مفید،  ی امامیه ی علماء برجسته شیعه
دھند که دلیل مورد اعتماد مبنی بر وجود (مھدی منتظر)  مرتضی و طوسی توضیح می

  گذاری شده بر ھمین مبنا پایهھا  آن تمامی اصول  دلیل عقلی است. گفتنی است که
 نماید. مطابقت میھا  آن با قاعد اصولی  است و این چیزی است که

را در شخص  کنند و ایمان  را ملزم به این اعتقاد می ن مبنا جمیع مسلمانان بر ای
است.  یه دارای صفات مشخصکند ینما معینی (محمد بن حسن عسکری) خالصه می

 ٧٠ھـ در سرداب سامرا غیب شد، غیبت صغرای وی حوالی  ٢٦٠این شخص در سال 
ران یا نمایندگانی که چھار نفر ای از سفی سال ادامه داشت. در این مدت، او با مجموعه

ی مشخص و معلوم، برخورد کرده است، سپس غیبت کبرایش تا روز ھا نام بودند با
ظھورش آغاز شد و او از آن تاریخ تاکنون پیوسته غایب و ناپیدا بوده است. اگر ظھور 

به است و ھر کس   شود بعد از آنکه ظلم گیتی را در بر گرفته د زمین پر از عدل میینما
 غیر مھدی ایمان آورد، کافر است. 

ن است که آیا ـ حتمًا ـ برای عقل ممکن است که به شناخت ینون سؤال ما اکا
این شناخت از  یچنین شخصی با این صفات تعریف شده نائل آید؟ و آیا امامیه خود برا

ند؟ ا عقلی و منطقی و مورد قبول استفاده کرده ی گیری عقلی مبتنی بر ادله راه نتیجه
اند، اثبات  ردهکھایشان نقل و روایت  از طریق روایاتی که در کتابآن را  اند یا کوشیده

 کنند؟ 
ژه، ناتوان یورزی و شناخت این شخص با این صفات و بدون شک عقل کامًال از تالش

 داند.  محال میآن را  است و عقل بدون ھیچ استنادی از روایات رسیدن به
گیرند نه از  (مھدی) را از راه تلقینات سنین کودکی فرا میدر واقع شیعه اعتقاد به 

کنند و این اعتقادی است که به  میآن را  مجردشان که ادعای استقالل  طریق عقل
اند چنانچه کسی در چین یا ژاپن متولد  ریزی کرده پایهآن را  حکم شرایط محیطی

د و ھمچنین کسی شو شود و به حکم شرایط محیطش نه به حکم عقل، بودایی می می
شود و.... و به ھمین دلیل کسی که  شود مسیحی می که در اروپا و یا آمریکا متولد می
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در سرزمین غیر شیعی ـ مانند مصر، الجزایر، یمن، عربستان و یا شھری یا روستایی غیر 
کند، موضوع (مھدی) به ذھنش خطور  شود و رشد و نمو می شیعی ـ متولد می

ن در یز باشد. ایھا ن علمای بزرگ و متفکرین و فالسفه و منطقی کند، اگر چه از نمی
شان چه سنی باشند و  یمسلمانان با وجود اختالف محیط زندگ ی ه ھمهکاست  یحال

آورند و  امبران و روز آخرت ایمان مییو پ یو کتاب آسمان  چه شیعه به خدا و مالئکه
 دانند. و ربا را ھم حرام می دانند و زنا و دروغ نماز و زکات و جھاد را فرض می

عقل، اثبات قضایای کلی است، اما در این  ی فهیه وظکنم ک یته را اضافه مکن نیا
ایمانمان صحیح باشد ـ. ما را به تبعیت از قضایای خاص و   هک نیمیان شرع ـ برای ا

ما ند اک اثبات میآن را  کلی است و عقل ین، نبوت معنایید، بنابر اینما یجزئی ملزم م
این اثبات عقلی شرعًا بدون ایمان به نبوت خاص و محدود به شخص معینی مانند 

کافی نیست. و اگر از روی جدل فرض کنیم که عقل برایش ضرورت  ج پیامبری محمد
رسیدن به وجود (مھدی) ممکن شده باشد، برای عقل غیرممکن است که به بیشتر از 

از روایات نائل آید. بنابراین دلیل یک مھدی عمومی و نامشخص، بدون کمک گرفتن 
عقلی از اثبات مھدی عاجز است، زیرا امامیه مھدی معین با نام و خصوصیات خاصی را 

امامیه  ی ی شیعهھا ی فرقهمورد ادعا» یمھد«آنان  ی مد نظر دارند. بدین خاطر ھمه
یید اند و تنھا مھدی مورد نظر خود را تأ در طول تاریخ را رد نموده و طرد کرده

 ثابت کند.آن را  تواند اند، لذا عقل به تنھایی نمی نموده
دارند، در غیر این  را به این عقیده خاص وا می  با این وجود دیگرانھا  آن سپس

را نیز ھا  آن کنند بلکه خون و حرمات کافر بوده و تنھا به این اکتفا نمیھا  آن صورت
امامیه در مورد این اشکاالت  ی یعهدانند. پس مادامی که چنین است باید ش حالل می

 به ما جواب بدھند:
اش به (امام مھدی محمدبن حسن عسکری) نرسید،  اگر انسان با نگاه و دید عقلی 

 کنید؟ با چه دلیلی او را ملزم به ایمان آوردن به (مھدی) می
کند و تسلیم شدن در برابر شما  آیا به تبعیت از آنچه عقل شما بر آن داللت می

گونه دلیل و مدرکی؟ و این افکار از جانب غیر شما در نظرتان صحیح نیست،  ن ھیچبدو
 زیرا تقلید بوده و تقلید در عقاید متروک است.

ه روایات خارج از باب اجتھاد ھستند و در ککنید؟  می یا با روایات ما را ملزم به آن 
 نزد شما تنھا راه اعتقاد به آن، استدالل عقلی است.
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کنید؟ در حالی که عقل تسلیم چنین چیزی  می لش ما را ملزم به آنیا با عق 
 شود.  نمی

 یا با چه چیز دیگر؟ که البته چیز دیگری وجود ندارد؟!
بر چه اساسی، در حالی که ھیچ اساسی نزد شما نیست که به آن استناد کنید؟! و 

 در دسترس نیست! ینزد ما ھم سند
نیم نھایت ک یزمانی که با عقلمان نگاه ماساس برای شما استدالل عقلی است و 

یابیم! اما اساس ما نص قرآنی آشکار است که در  پستی و ضعف این عقیده را در می
اینجا مفقود است. اگر عقل یک میلیارد و نیم مسلمان برای مقایسه غیرمعتبر است، 

ما معتبر اید؟ آیا تنھا عقل ش پس چرا عقل را حجت و دلیلی معتبر نزد خود قرار داده
 اید؟! ای این اعتبار را برای خود اختصاصی کرده است؟ پس با چه دلیل عقلی

گردد که موضوع (مھدی) دوازده امامی خارج از دلیل  یسان مشخص م نیبه ھم
 باشد. یعقلی و نقلی م
دھند  دگاه قطعی عقلی را به عنوان شرط قرار مییکه امامیه زمانی که د شگفت این

دھند  ھای متشابه ظنی را حجت و دلیل قرار می ھستند، سپس نصکامًال در تناقض 
در حالی که قواعدشان خالی از نصوصی دینی ـ اعم از قطعی و ظنی ـ است، سپس 

کنند و جھت استدالل به اکاذیب و موضوعات روی  را ترک میھا  ی این آنان ھمه
 آورند.  می

 





 

 

 

 :فصل چهارم
  استاد احمد کاتب و وداع با مهدی منتظر

اثنی عشری در کربال متولد شد و فکر شیعی را  ی احمد کاتب محقق و متفکر شیعه
بسیار شوریده بود، از لحاظ نشاط در  یتیشان شخصیھای آن یاد گرفت. ا در حوزه

داعیان بیشتر  ی این فکر و ادعای مرجعیت دینی و والیت فقیه از ھمه یھا دگاهید
کرد. وقتی که خمینی از تأسیس دولت دینی در ایران فارغ شد احمد کاتب  فعالیت می

 به ایران روی آورد و ِسمتی را در بخش رادیوی عربی کسب کرد.
  را بر آن نمود که ی واقع، استاد در عرصه  ی والیت فقیه درپی نظریه ھای پی ناکامی
بنگرد و در نھایت از مراجعی   این نظریه  یی فقھی از نو بهھا استدالل از  با استفاده

و تناقضات و   ناگھان با میدانی پر از شک و شبھه  برداری نمود که تأریخی نیز بھره
ین ا  موضوع امام مھدی رساند تا به  شد، بحث و بررسی کم کم او را به  اختالفات مواجه

واقعیتی ندارد، و برای نخستین بار   گونه ای است و ھیچ مھدی اسطوره  رسید که  نتیجه
ھای مدارس و  ی تاریخ در برنامه رشته  این واقعیت پی برد که  اش به در زندگانی

و منطق   ، اصول، فلسفه ھای لغت عربی، فقه و تنھا رشته  ھای آنان حذف شده حوزه
 شود. تاریخ اسالمی و یا شیعی نمی  رین توجھی بهت شود و کوچک می  مدارسه

توانم آن احساسات به وجود آمده در خودم را توصیف  نمی«گوید:  احمد کاتب می
مھدی منتظر (محمد بن حسن عسکری)   پس از ویران شدن بنیاد ایمان به  کنم که

ا من در یک من دست داد، زیر  ھا و تغییردھنده عالم)، به آسمان و آرزوی ملت ی (توشه
ام، جایی که ھیچ کس در وجود این امام شک ندارد،  محیط کامًال شیعی زندگی کرده

گیرند و  مراسمات بزرگی جشن می ی امامی که ھر سال سالگرد تولدش را به شیوه
برند و برای او احترام و تعظیم  ھا می نامه  مردم پیوسته نامش را در دعاھا و زیارت

 ١»خاصی قائلند.

                                           
 م. ١٩٩٥ھـ.ق برابر با تشرین الثانی  ١٤١٦جمادی الثانی صحیفة الشوری، شماره ھفتم،  -١
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آن را  ان رساند بنا به نصیحت برخی از دوستان، انتشاریی که بحثش را به پاو زمان
اطمینان   دست آمده  از نتایج به  تأخیر انداخت تا در این برھه  برای مدت پنج سال به
ی را برای تعداد ھا نام -گوید خود می  که چنان –در این میان   خاطر حاصل نماید که

بودم   تھران، مشھد، بحرین، کویت، لبنان و... فرستاده زیادی از دانشمندان قم، نجف،
آن   قبل از نشر رساله  بودم و از آنان خواستم که  و نتایج خود را با آنان در میان گذاشته

کمال اطمینان داشتم،   دست آمده  نتایج به  به  که  تحلیل و بررسی نمایند. و ھر چندرا 
ثبات والدت و وجود امام مھدی (محمد بن ممکن است برای ا  اما احتمال دادم که

باشم، از   اطالع نداشتهھا  آن از  بنده  حسن عسکری) دالیل و براھینی دیگر باشند که
  ام، اعالم آمادگی نمودم، در صورتی که ای کلی و سوزاندن نوشته رو برای مراجعه این

ھای  نمایم تمامی پاسخاگر قناعت ن  اشتباھاتم را بیان دارند و ھمچنین اعالم داشتم که
 نمایم. آنان را نیز منتشر می

مرا اجابت کردند و این کتاب را برای  ی تعدادی از علماء بزرگ در قم خواسته
گیری و  رد کردند و جانب کنارهآن را  ای به تندی مناقشه خواستند. در حالی که عده

ه آن کتاب کنم سستی را گرفتند. دسته سوم انکار کردند که من درخواست مراجعه ب
در زمینه اعتقادشان مسلمات ثابتی وجود دارند. دسته چھارم از   هک نیبه خاطر ا

که قبًال از  ١اجتھاد پرسیدند ی ام مشروط بر رسیدن به درجه ھای علمی صالحیت
ھا و  گفتم: فرض کنید من در کوھستانھا  آن ام. به قم کسب نموده ی ی علمیه حوزه

ام،  ام و ربع قرن عمرم را در حوزه و تألیف و تدریس نگذرانده ھا زندگی کرده پشت کوه
  ٢»نگرید. تم میید و به جای آن، به شخصیدھ پس چرا بحث را مورد بررسی قرار نمی

 ی دیوارھای حوزه ی گویند: بحث و گفتگو باید در محدوده بعضی از برادران می«
مومی انتشار یابد. من چند قم به پایان برسد و جایز نیست که در انظار ع ی علمیه

از مراجع و فقھا و متفکرین متوسل شدم که  یاریسالی پایبند به این کار بودم و به بس
ی گوناگونی ھا راه زدند و از بر میز مذاکره بنشینند، اما آنان به دالیل مختلفی سرباز می

ا تھران کردند و برای برپایی یک ھمایش بسته در قم یا لندن یا بیروت و ی فرار می

                                           
ی اجتھاد است، و زمانی که شروع به انتشار افکار اصالحیش  دکتر موسی موسوی دارای درجه -١

ھای دیگری روی آوردند مثًال  رو به وسوسه نیکرد، نتوانستند از این جھت به او طعنه بزنند، از ا
 گانه است.ھای بی گفتند: او جاسوس دستگاه

 منبع قبلی. -٢
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 ی ای که تنھا به اندازه دعوت کردم، ولی برای اینکار به من جواب ندادند و عده
به   هک نیکردند بدون ا یای دیگر ادعا م انگشتان دست ھستند پاسخ مثبت دادند و عده

 ١»من برسند در یک جلسه به تفصیل مرا رد کنند و ساکتم کنند
پیرامون تحقیقم دعوتش کرده  یکی از مردان دین که به صراحت برای مناقشه

کنیم را  صاحب الزمان که ما بر آن زندگی می ی خواھی سفره بودم، به من گفت: آیا می
گیرند، اشاره کرد.  درھم بپیچی؟ و به اموال خمسی که علماء به اسم (امام) می

واھی خ اند: ما کامًال با تو موافقیم، اما تو از ما می ی دیگر پنھانی به من گفتهھا دستو
این مسئله را موردی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار آوریم؟ چون ما به آنچه که 

ای از طرف ما  کنیم. و ھر اشاره پردازند، تکیه می می و زکات به ما  عموم مردم از خمس
یا تأیید افکار تو، یعنی قطع شدن رزق و روزی و منحل کردن مؤسسات و اماکنی که 

  هک نیھایمان. عجیب ا مردم با مسجد و حسینیه ی یا قطع رابطه کنیم و در آن کار می
اند ـ به صورت تغییر یافته ـ در اظھار خالف و  کسانی که مھارت تقیه را تمرین کرده

افکار مرا به بحث بنشانند و این به خاطر   هک نیروند بدون ا ی شخصی طفره می حمله
  ٢با احساسات مردم است.با خودشان و معامله ھا  آن ناتوانی و تناقض

م در کتاب  ١٩٩٧و اخیرًا استاد احمد کاتب بحثش را پیرامون مھدی در سال 

منتشر کرد. او  ))٣(من الشوری الی والية الفقيه يالشيع تطور الفكر السيايس(اش  ُپرآوازه
ای را وارد کرده که من ھیچ شخص  شندهکھای  طعنه» مھدی منتظر«به اصل عقیده 

به   هک نیام که ھدفش رسیدن به حق باشد و به آن اطالع یابد، مگر ا دیدهعاقلی را ن
ای بیش نیست و رسد که اعتقاد به مھدی خرافه یا افسانه آنچه کاتب به آن رسیده، می

 دلیلی در قرآن و سنت و میراث ائمه برای آن نیست و وجودی در تاریخ ندارد. 
به دیدگاه شیعه در خصوص مھدی  ھایی که استاد کاتباینک اعتراضات و طعنه

 نم:ک یوارد کرده، با اندکی تصرف نقل م
 

                                           
 ھمان منبع. -١
 ھمان منبع. -٢
ھم ترجمه و منتشر  یبه فارس» هیت فقیعه از شوری تا والیش یاسیر سکامل فکت«و تحت عنوان  -٣

 ھا موجود است. (ُمصحح) تیشده و در سا
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 (امام مهدی) ی اعتراضات استاد کاتب به نظریه 
 وفات حسن عسکری بدون تولد فرزند -١

ه کنیبدون ا یھجر ٢٦٠در سامراء در سال  ÷یرکازدھم حضرت عسیمرگ امام 
 ده، چونیه گـردیان موسویعیسخت در مجتمع ش یبماند، بحران یاز او بجا یفرزند

امت ین شده از طرف خداوند تا روز قییوتع یده به ضرورت استمرار امامت الھیعقھا  آن
درباره سرنوشت امامت  یرت ونگـرانیوح کن امر خود سبب بوجود آمدن شیبودند، ا

به چھارده  ھا شیعهم شدن ین منجر به تقسید، و ایگـرد ÷یرکبعد از حضرت عس
 یقم یعه) وسعد بن عبد الله األشعریتاب (فرق الشکدر  ینا به قول نوبختگـروه شد، ب

تاب کبه) وصدوق در یتاب (الغکدر  ینب نعمانیز یوابن اب (املقاالت والفرق)تاب کدر 
 گـران.یبه) و دیتاب (الغکدر  یتاب (اإلرشاد) و طوسکد در ین) و مفیمال الدک(إ

ل) نام داشت، یه (صقک یرکحضرت عسز ینککنند  آنچه مؤرخان شیعه ذکر می
(المعتمد بالله) به متوقف  یفه عباسیرده، خلکرا  یرکاز حضرت عس یحاملگـ یادعا

ل) را به خانه خود منتقل نمود، و یز (صقینکراث دستور داد، و یم میردن عمل تقسک
الشوارب) دستور  ی(ابن اب یقاض یھا عھد (الواثق) وزنیول یھا خود و زن یھا به زن

ا عدم آن (استبراء) یامل به عمل آورند و از حامله بودنش کز مواظبت ینکداد تا از 
ل) یم با (صقیردکر که ذکھا  د تا ھمه مطمئن شدند، و آن مجموعه از خانمیبعمل آ

م یفه دستور تقسیباشد، آنگـاه خل یه مطمئن شدند از او حامله نمیکبودند، تا وقت
بود و بین برادرش » حدیث«را بین مادرش که موسوم به  یرکراث حضرت عسیم

شیعیان از  ی کرد، و ھمه نمود که ادعای امامت بعد از برادرش را می ١جعفر 
  ٢جمله(نائب اول) عثمان ابن سعید عمری به او پیوستند.

باشد را به عصر (حیرت) نام نھادند،  ان این دوره که تا نصف قرن چھارم مییعیش

را  )االمامة و التبرصة من احلرية(لی بن ابی بابویه صدوق کتابی به اسم حتی شیخ ع
 نوشت.

حالت حیرت و شگفتی را توصیف  الغیبة)محمد بن ابوزینب نعمانی در کتابش ( 
جمھور شیعیان راجع به «گوید:  کند که در آن زمان عموم شیعه در آن بودند، او می می

                                           
 .٢٤٤٠، دالئل االمامة اثر طبری ٤٤إکمال الدین اثر صدوق  -١
 .٥/٤١إکمال الدین اثر صدوق  -٢
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گفتند: او کجاست؟ این چگونه است؟ تا چه زمانی غیبت  پسر امام حسن عسکری می
ای از آنان بر  کند؟ تاکنون سی و چند سال گذشته؟ و عده زندگی می کیکند؟ و تا  می

کنند و تصدیق  ای ھم والدت وی را انکار می ن باور بودند که او مرده است. و عدهای
و  ١»دانند. ری زمان تولدش را دور میکنند. و دسته دیگ مسخره میآن را  کننده

گوید: (چه حیرتی بزرگتر از این حیرت که تعداد زیادی از مردم از این راه خارج  می
 یسککمی از مردم  ی جز عده  در این زمینهخاطر وجود شک و شبھات   شدند و به

  ٢نمانده است.) یباق
بستی رسیده که به  امامیه در خصوص مھدی به بن ی پرواضح است که این نظریه

ناچار باید از آن خارج شوند و گرنه ھمانند دیگر اعتقاداتشان بی پایه و بی اساس 
 شود. می

شده که بعد از زمانی شیعه در خصوص مھدی از دو جزء ساخته  ی نظریه-٢
 اند طوالنی با ھمدیگر درآمیخته

در ابتدای امر برای ھا  آن رسد که کاتب از خالل نگاه به میراث امامیه به این می
رھایی فکرشان از سقوط و نابودی معتقد به وجود فرزندی برای حسن عسکری شدند 

تا ھستند. بلکه معتقد گفتند که او امام آخر است و ائمه فقط دوازده  و در ابتدا نمی
 این فرزند مخفی تا روز قیامت ادامه دارد. ی بودند که امامت در ذریه

ان شیعه، قرن یبودن غیبت و شدت گرفتن حیرت و تفرقه م یو اما بر اثر طوالن
شیعه «باشد و آن به وجود آمدن  یامامیه م ی چھارم شاھد سیر جدیدی در نظریه

موسوی است که به شدت به  ی ی تندرو جناح شیعهھا ان گروهیدر م» دوازده امامی
 کردند.  گیری را در آن قبول نمی قانون وراثت عمودی ایمان داشتند و ھیچ آسان

رھایی از آن،  یبود برای رھایی از امری که قبال برا یاتیاین سیر فکری، عمل
شد، پس کاری جدید و عملیاتی دیگر   عملیاتی اجرا شده بود، اما با ناکامی مواجه

ھایی که یک قمر مصنوعی را پرت  د. دقیقًا مانند کپسولیرس یضروری به نظر م
ان یبه پا یھای کپسول شود. ھر وقت شعله کند و یکی پس از دیگری منفجر می می

 شود. رکت و رسیدن قمر به مدارش منفجر میرسد، دیگری برای تداوم ح یم

                                           
١٨٦، ١١٣ -١. 
 ھمان. -٢



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٤٦٢

پسر حسن عسکری خاتم (ائمه) است، و این را   هک امامیه در ابتدا معتقد نبودند 

به تصریح  »يقالت بوجود ولد للعسكر يفرق الشيعه/ الفرقة الت«نوبختی در کتابش 
 »ادامه دارد.امامت در بازماندگان امام دوازدھم تا روز قیامت « گوید: بیان داشته و می

کند  ای که شورا را رد می و این یک چیز طبیعی و مطابق با اصل نظریه است، نظریه
نیاز کند،  را از شورا و انتخاب بی گوید که وجود امامی در ھر عصر که مسلمانان  و می

 ضروری است. بنابراین چرا عدد ائمه تنھا در دوازده تا محصور شده است؟

 گانه سم (ائمه) دوازدهبه ا یست قبلیادعای ل-٣
گانه را  ست قبلی به نام ائمه دوازدهیت دیدگاھش، وجود لیاین گروه به خاطر تقو

ه امامیه کت یا یاند. گفتن خ شیعه و امامیه زدهیبه پھنای دیوار تارآن را  کنند و ادعا می
 ٦٠یبًا حدود رو تقر نیاند! از ا امام بعد از آن اختالف برپا کرده ی بعد از ھر امامی درباره

 شده است.ھا  آن امام وجود دارد که در تاریخ شیعه ادعای امامت برای
کند و ھر بار به ناچار با  و گاھی این نظریه در الی تاریخ از دو گذرگاه تنگ عبور می

زمانی که در  یعنیجعفر صادق بود،  ی شود: اولی در دوره ی(بالء) مواجه م ی اندیشه
ارجاع امامت به  ی ه مطابق نظریهکافت یحیاتش، پسر بزرگش اسماعیل وفات  ی دوره

شده بود. پس از طریق  یپسر بزرگ پس از وفات امام قبلی، به عنوان نامزد امامت معرف
ه امامت را بعد از ک(بداء) امامت به پسر کوچک موسی بن جعفر انتقال یافت. بعد از آن

 ٧٠له بن جعفر ملقب به أفطح انتقال دادند، اما او مرگ اسماعیل به برادر دومش عبدال
فرزندی از خود به جای گذارد. در حالی   هک نیرد بدون اکروز بعد از وفات پدرش وفات 

 ای قائل به وجود پسری در خفا و پنھان برای او بودند که اسمش محمد بود و که فرقه
 (فطحیان) بودند.ھا  آن

محمد پسر بزرگ علی ملقب به (ھادی) آن ھم ن مسأله دوباره در زمان مرگ یھم
در حیات پدرش، تکرار شد. سپس از طریق (بداء) امامت را به برادر دومش حسن 

فرزندی از خود به جای بگذارد.   هک نیملقب به عسکری انتقال دادند. اما او مرد بدون ا
آن  -سپس حق بود که امامت را به برادر سومش جعفر بن علی ھادی انتقال دھند 

. ھمچنان که در بار اول صد سال قبل این کار را کردند -چیزی که در اول حاصل شد
زمانی که امامت را سه بار بین سه برادر (اسماعیل و محمد و موسی پسران صادق) 
نقل و انتقال کردند و درستی ادعای (فطحیه) مبنی بر وجود فرزندی برای پسر دوم 
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این بار فکر فطحیه را برگزیدند و راه و ھا  آن ند. اماکرد یعنی عبدالله افطح را رد می
سلوک موسوی را ترک کردند و ادعای فرزندی را برای پسر دوم علی ھادی که (حسن 
عسکری) بود، کردند و اسمش را به اسم خودش (محمد) گذاشتند، و پسر سوم 

  کسی است کهطوالنی دارد.... و خداوند متعال تنھا  ی(جعفر) را ترک کردند و داستان
 باشد. شایستگی حمد و ستایش را دارا می

آمد و ناچار  به وجود نمیھا  این داشت ھرگز یقبلی وجود م یستیاگر ل  هک نیمھم ا
گفتند که امامت بعد از جعفر  زشت ـ (بداء) نبودند و از ھمان اول می ی به این گفته

 .باشد یبرای پسرش موسی است و بعد از علی برای پسرش حسن م
توانند  نمی  هک نیکند ـ به اضافه ا ست قبلی داللت مییو آنچه بر دروغ نسبت به ل

گاھی ائمه نسبت به  ادعایشان  را اثبات کنند ـ وجود روایات متعددی است که عدم آ
قبل از  ی امامت بعد از خود را جز در لحظه  هک نیدارد و یا ا یان میامامتشان را ب
 ص بدھندیتوانند تشخ یمرگشان را نم

گاھ  هک نین ایو ھمچن را وداع  یامامت بعد از جعفر صادق دار فان  از یزراره بدون آ
گاھی، تقوا، عالقه و صمیمیتی که با برادرش داشت، اما در  گفت و زید با وجود علم، آ

 زمان برادرش محمد باقر خواستار خالفت بود.

 »کتاب سلیم بن قیاس ھاللی«کتاب مشھور به  -٤

 (التنبيه واألرشاف)مذھب در  اصل این گفته ـ ھمچنان که مسعودی، مؤرخ شیعی
گوید ـ آن (کتاب سلیم بن قیس ھاللی) است. و در قرن چھارم ھجری از مؤلف می

 است و در این کتاب ساران علی ابن ابی طالبیمجھولی ظاھر شد که گفته شده او از 
و نعمانی و صدوق در گفته شان  گانه مشخص شده است و کلینی ی دوازدهھا نام

کنند و اما عموم  (اثنی عشری) به این کتاب استدالل و اعتماد می ی نسبت به نظریه
را روایتش از طریق (محمد بن علی صیرفی یشیعه در این کتاب مشکوک بودند، ز

گوی مشھور و (احمد بن ھالل عبرتائی) آن شخص ملعونی بود که  أبوسمینه) دروغ
 کرد. از (مھدی) را می ادعای نیابت
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گوید: اصحاب ما معتقدند که سلیم شناخته شده نیست و نامی از  ابن غضائری می 
و شیخ  ١شود... و این کتاب ساختگی است و بر کسی پوشیده نیست.) یوی برده نم

گفت: این کتاب غیر موثق است و عمل  دانست و می مفید (کتاب سلیم) را ضعیف می
آید و شایسته است  ست، و در آن اشتباه و آمیختگی به وجود میبه بیشتر آن جایز نی

دوری کند و به تقلید از روایاتش اعتماد ھا  آن انسان مسلمان به کلی از عمل به ھمه
آن را  کند و و مفید از صدوق به خاطر نقل این کتاب و اعتماد به آن، انتقاد می ٢نکند.

 دھد. یبه روش اخباریش نسبت م

ھا، فطحیه را به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته بودند،  اثنی عشری -٥
 کنند مسخره می

فقھای شیعه و مشایخشان ـ به غیر از اسماعیلیه ـ بعد از وفات جعفر صادق بر 
امامت عبدالله پسر بزرگ ایشان متفق شدند که او بعد از اسماعیل که در زمان حیات 

. ولی عبدالله بعد از مدت کوتاھی شد یپدرش فوت کرد، پسر بزرگ صادق محسوب م
فرزندی از او به جای بماند، وفات کرد. پس شیعیان به سه گروه تقسیم   هک نیبدون ا
ی دیگر ادعا کردند که فرزندی ھا دستاز امامتش برگشتند وھا  آن ی ازھا دستشدند:

انتقال در خفا و پنھان دارد و دسته سوم امامت را به برادر سوم یعنی موسی بن جعفر 
را مسخره ھا  آن کردند و کردند، انکار می قبل ادعا می ی دادند و آنچه را که فرقه

دانستند که از روی ناچاری و برای فرار از حیرت و راه  خیالی میآن را  نمودند و می
اند. ھمچنان که سید مرتضی علم الھدی بر زبانش جاری  بستی به آن معتقد شده بن

ھا تنھا بعد از یک قرن خودشان ھم در آن شرایطی افتادند که  و اما اثنی عشری ٣شد.
 قبًال فطحیه در آن واقع شده بودند. 

کردند و ما بیش از این  را به سبب آن کارشان مسخره میھا  آن در حالی که
کنیم که  می را رد کنیم و تنھا به سخن شریف مرتضی اکتفا خواھیم ادعایشان  نمی

کنیم ھمان ادعای فطحیه است و تنھا اختالف در نامشان  گفت: آنچه که ما ادعا می
 است. 

                                           
 . ١٩٩. مراجعه شود به کتاب استاد احمد کاتب، ص٨٣اثر حلی ص   الخالصه -١
 منبع قبلی. -٢٤٧اوائل المقاالت و شرح اعتقادات الصدوق، ص  -٢
 .١٨٤شافی،  -٣
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اثنی عشری را  ی کند که نظریه رد می یلیعلی بن موسی (رضا) واقفیه را به دال -٦
 دینمانقض می

بعد از وفات موسی بن جعفر معروف به (کاظم) بزرگترین اصحاب نزدیکش ـ و 
بی حمزه کتابی را پیرامون فرزندانش ـ قائل به غیبتش بودند. حتی علی بن أ

 (غیبتش) نوشت و ھمچنین علی بن عمر أعرج کتابی را در مورد (غیبتش) نوشت!!
آنان به (واقفیه) مشھور شدند که قائل به پایان یافتن امامت در موسی بن جعفر 

گوید او غائب و قائم است، انتشار دادند. ولی فرزندش  بودند و روایات زیادی که می
 دوری جست و دالیلی را برایھا  آن را رسوا کرد و تکفیرشان کرد و از ینان علی (رضا) ا

 آورد، از جمله:ھا  آن
شود مگر با امامی که شناخته شده و زنده است  ـ حجت خداوند بر مردم تمام نمی

 و این با غیبت در تناقض است.
ر یاو، به تأخخواست مرگ یکی از بنی آدم را به خاطر نیاز مردم به  ـ اگر خداوند می
ه کز است یا جایکرد. لذا آ را طوالنی می ج عمر رسول الله ألاندازد، پس خداوند

رد ولی موسی بن جعفر زنده بماند! بلکه به خداوند قسم او ُمرد و یبم ج رسول الله
  ١اموالش تقسیم شد و کنیزانش ھم به نکاح دیگران در آمد.

 یگریآنچه که (امام معصوم) خودشان دکنیم به  ما نیز ادعای اثنی عشری را رد می
 کند، پس جوابشان چیست؟! را بدان رد می

 دالیل عقلی به دور از این وصف ھستند -٧
برای  ینامگذاری پروسه استدالل نظری بر وجود پسر ٢گوید: استاد احمد کاتب می

حسن عسکری به دلیل (عقلی) از باب تسامح و استعاره است و گرنه این امر بسیار 
ای از مقوالت نقلی استوار  دورتر از استدالل عقلی است؛ چون این نظریه بر مجموعه

باشند  یاخبار آحاد ھستند و نیازمند اثبات داللت و سند مھا  آن است که بعضی از
و عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از حسن و  یوراثت عمود ی ھمانند مقوله

گوید: بدین خاطر اثبات وجود  ه از استدالل عقلی به دور است. او در ادامه میکحسین 
(امام مھدی محمد بن حسن عسکری) از راه عقلی برای سایر مردم یا سایر مسلمانان 

                                           
 ٣٧٩معرفة رجال اثر کشی، ص  -١
 .١٩٠ھمان منبع قبلی، ص  -٢
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(وراثت عمودی) موافق  ی امامیه که باھا فرقه ی شیعه و حتی سایرھا فرقه یا سایر
گوید: غیبت، فرعی از اصل است  نیستند، کاری مشکل یا محال است. سید مرتضی می

ه اگر اصل صحیح باشد، سخن از غیبت چیز آسان و واضحی است، چون بر آن ک
متوقف است و اگر نادرست باشد، سخن راندن از غیبت کاری سخت و غیرممکن 

  ١است.
به امامت حسن عسکری به ضرورِت تسلیم به وجود  ه تسلیم شدنک نیبا وجود ا

شود، بلکه این گفته منجر به ضرورت استمرار امامت  فرزندی برایش منجر نمی
گردد  شود و سبب واجب بودن وارثانی به شکل عمودی می خداوندی تا روز قیامت می

و این چیزی جز یک امر متروک، وھمی، ظنی و بدون علم نیست. لذا ناصر مکارم 

تواند قضایای  می استدالل فلسفی«گوید:  می (املهدی الثورة الكربی)شیرازی در کتابش 
تواند در خارج، بر انسانی انگشت نھد و وجودش را  کلی و عام را اثبات کند ولی نمی

  ٢»اثبات کند.

 ھیچ دلیل نقلی مورد قبول وجود ندارد -٨
چه روایتی باشد و چه  استاد کاتب با دالیل نقلی زیادی مناقشه کرده است ـ

 : کند؛ از جمله را اثبات میھا  آن تاریخی ـ و از چندین راه ساختگی بودن
داند و در تک تک روایات تحقیق نموده و برایش معلوم  را ضعیف میھا  آن سند 

ھای شیعه دوازده امامی  بر وجود افرادی است که در خود کتابھا  آن شده که اسناد
 ٣اند. گرفتهمورد جرح و ضعف قرار 

اختالفاتی فاحش و مشخص وجود دارد، که با یکدیگر در ھا  آن و از جمله در بین
 ٤ای دین، در تضاد ھستند. تناقض ھستند و با مقررات مذھب و یا با اصول پایه

 
 

                                           
 .٢از مرتضی ص  -الغیبتفی  رسالة -١
 .٢١٣مھدی؛ انقالب بزرگ ص  -٢
 .٢٣٣-١٩٣ھمان منبع ص  -٣
 .٢٣٣-١٩٣ھمان منبع ص  -٤
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زیاد پیرامون  ینیابت و اختالفاتشان با ھم و وجود شبھات یفراوان برا یادعا -٩
 ١ھا آن

نین (نیابت) از (غائب) در تاریخ شیعه تنھا یک بار نبوده ادعای (غیبت) و ھمچ
ت ادعای فرزند مزعومی را برای یدر نھا  هک نیاست، بلکه چندین بار حاصل شد، تا ا

حسن عسکری کردند! ھمچنان که ادعای غیبت موسی بن جعفر شده بود، سپس یکی 
پس فرزندان و از یارانش به نام (محمد بن بشیر) ادعای جانشینی او را کرد، س

 نوادگانش جانشینی را به ارث بردند.
و اما راجع به (محمد بن حسن عسکری) بیست و چند نفر ادعای جانشینِی او را 

شریعی، منیری، عبرتائی و حالج بودند. این بدین خاطر بود ھا  آن کردند که از جمله
که برای  که ادعای نیابت به خاطر مصالح مادی و جایگاه اجتماعی و سیاسی بود

 آمد. مدعی به وجود می
ن یا یتمام ینسبت به ادعاھا  آن ه بعضی از ھم عصران شیعیکاست  یگفتن

اند! اما  داشته کباشند، ش یمھا  این فیز در ردیه نائبان چھارگانه نکان یمدع
خورند) و دانایان و  گیرد (و گول می ی ساده لوح روپوش میھا انسانادعاھایشان برای 

 پذیرند. نمیآن را  زیه نمحققان خبر
داند، در ھنگام  اما روایاتی که این جانشینان چھارگانه را جدا از دیگران، معتبر می

کند، زیرا متکی بر اسنادھای خیالی و ادعاھای باطلی  تحقیق ھیچ چیزی را ثابت نمی
ھستند که با مصالح مادی مشترک و دشمنی و اختالفاِت زیادی در ھم آمیخته 

اند، ھمانند نسبت دادن علم  ھا تازه به وجود آمده تعداد زیادی از این متون شود. و می
 غیب به جانشین مشخصی که دلیلی بر راستگویی او است.

بغداد در زمان خودش)  ی ھا احمد بن ھالل عبرتائی (شیخ شیعه یکی از این نائب
فا نمودند یا اابت عثمان بن سعید عمری، نقش بزرگی ریت ادعای نیشان در تقویاست؛ ا

وصیت کند. اما او به نیابت پسر خودش  ید که بعد از خودش به نیابت ویبه این ام
ه نیابت از آن خودش کاو را رد کرد و ادعا نمود  یرو عبرتائ نیمحمد وصیت کرد، از ا

 است.

                                           
 .٢٢١ھمان منبع ص  -١
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و محمد بن علی شلمخائی که وکیل نائب سوم یعنی حسین بن روح نوبختی در 
گوید: (با ابو  خود ادعای نیابت را کرد، می یاز او جدا شد و برا بنی بسطام بود و سپس

دانستیم و ما  میآن را  دلیل  هک نیشدیم جز ا قاسم حسین ابن روح وارد این کار نمی
ھا بر سر الشه به جان ھم  م ھمچنان که سگیانداخت سر این امر به جان ھم می

 ١افتند.) می
روایتی از ھا  آن ھا مشکوک بودند حتی در نزد بسیاری از شیعیان نسبت به این نائب

گوید: (خدمتگذاران و امیران ما بدترین خلق ھستند) آن  اھل بیت مشھور است که می
نمود. و طوسی بر صحت  یم کوکرا به درستی ادعای نیابت خاص، مشھا  آن چیزی که

به جای دیگری  بر خائنان و کسانی که این کار راآن را  کند، اما عمداً  روایت تأکید می
را به (عمری) داده  اموالشان   هک نیکند. بعضی از شیعه از ا اند، تأویل و تفسیر می کرده

ھایی که  بودند، پشیمان شدند، بلکه اصًال نسبت به وجود (مھدی) و دست نوشته
 اخراج کرده و به او نسبت داده است، در شک افتادند.آن را  عمری

ن امر (عمری) را به نوشتن ی، و ااز اھل بیت بودند این شکاکان مردانی ی از جمله
ی ھا دست رد. ھمچنان کهکوم کرا بدان محھا  آن کتابی بر زبان مھدی وادار نمود و

دیگر به نیابت نوبحتی شک دارند و از او در مورد مصرف اموالی که به اسم مھدی 
 کنند. گرفته بود، سؤال می

را به   ائب بر چھار تا استقرار یافتند و دیگرانھا در میان بیست و چند ن اثنی عشری 
جرم دروغ از روی حرص و طمع به اموال و ارتباط با حکومت عباسی، متھم کردند. 

 -اند از حکومت عباسی دور نبوده  که –ن چھارگانه ھم یھا متوجه نائب البته این تھمت
 شود. می

اعتماد است و حتی ھا، غیرقابل  این ی ادعای دیدن (مھدی) بعد از ھمه یآر
شود، بلکه به عنوان دلیلی بر دروغ بودن این افسانه  یموجب ظن راجع ھم نم

دام از آن نائبان نقشی در روند فرھنگی ک ه ھیچک نیگردد. اضافه بر آن، ا یمحسوب م
اند و کاری جز چپاول  یا فکری یا سیاسی برای خدمت به شیعه و مسلمین نداشته

دادند، در  یرا انجام نم یگریز دیاخت آن به (امام مھدی) چپرد یاموال مردم و ادعا
گاھی نداشتند.یه آنان نک یھال  ز ھمانند دیگران به سرانجام او آ

                                           
 .٢٤١الغیبة، ص  -١
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به حل مشکالت طایفه و گفتن توجیھات امام برای امت ھا  آن ھیچ یک از
راجع به  کنیاند، بلکه مشکالت خود نائبان از غیر این راه حل شده بود: ا نپرداخته

نتوانستند قولی را از (امام ھا  آن ، ھیچ کدام ازیمشکل نوبختی با بدھکارش شلمغان
را حل نماید. بلکه نوبختی برای حل مشکلش به  مھدی) اثبات کنند که مشکلشان 

فرستاد تا صحیح را از غیر صحیح ھا  آن علماء قم پناه برد و کتابش (التأدیب) را برای
کرد، مادام در خفا و  بر (مھدی) عرضه میآن را  ولی بھتر این بود که ١جدا کنند.

(مھدی) از فراغت و بیکاری زیادی   هک نیکند، خصوصًا ا پنھانی با او مالقات می
برخوردار است و به خاطر اموال بسیار زیادی که در اختیار داشت، از مشغول شدن به 

عدم وجود اتصال و دیدار بین او و بین کاری بی نیاز بود و این خود دلیل واضحی بر 
 (مھدی) است.

 نمود. یکرد و از درستی و نادرستی آن، به او مراجعه م و اال کتاب را بر او عرضه می
از آن را  معروف است که کلینی کتابش (الکافی) را عصر نوبختی تألیف کرد و

ُپر  یدیگر  باطلهکند و امور  احادیث ضعیف و موضوعاتی که از تحریف قرآن بحث می
 یننوشتند و ھیچ مورد یقیات موضوع تعلیروا یرو» سمری«یا » نوبختی«کرد. ولی 

ن، باعث شده یاز مھدی نقل نکردند، که اآن را  از یزیاز کتاب را تصحیح ننمودند و چ
جاد تفاوت بین احادیث صحیح و نادرست و یشیعه در طول تاریخ با عدم توانایی ا

 مواجه شود. ھا  نآ نیاختالفات در ب
فقھی و  یآنچه که شک برانگیز است عدم قیام مدعیان جانشینی به گفتن مسایل

در این مرحله ھا  آن حیای است که تبیین و توض توضیح بسیاری از مسایل پوشیده
 واجب بود.

گوید: واجب است که امام  کند که در آن می سید مرتضی عقیده (لطف) را ابداع می
را بر باطل  جتھاد فقھاء در عصر غیبت وساطت کند و اجماعشان مھدی برای صحت ا

تر و آسانتر این بود که (امام مھدی) ـ اگر وجود  تر و اولیاز بین ببرد، بنابراین شایسته
داشت ـ کتاب کلینی (را که پر از اشتباه است) اصالح کند و یا در عصر غیبت کبری 

ز خود به جای بگذارد. و این تاکنون کتاب جامعی را که شیعه بدان رجوع کنند، ا
اند؛ یعنی چیزی را در این باره  حاصل نشده است و مدعیان نیابت نیز قدمی بر نداشته

                                           
 .٢٤٠الغیبة، از طوسی ص  -١
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ی و ھمچنین در ادعای وجود یذکر نکردند و این ھمان چیزی است که ما را در راستگو
 اندازد.  یم ک(امام غایب) به ش

ھا را به اسم  نوشته ھا و دست مری) نامهوقتی (ع  هک نیآور ا از جمله چیزھای خنده
ھا برای ھیچ کسی اثبات نشد، بلکه تنھا  نوشته (مھدی) منتشر کرد، خطوط و دست
ای  استنساخ نموده است! و در این اشارهآن را  ھمین آشکار شد که با خط خودش

ھا و دست  حقیقی پشت این نامه یواضح و دلیلی اضافی برای عدم وجود شخص
د برای اثبات شخصیتش یداشت با یوجود م ین شخصیرا اگر چنیباشد، ز یمھا  نوشته

د که امکان یخود را مطرح نما یه از راه وسائلک برد، نه این قاطعی پناه می یبه صورت
 د.ینما یخود حمل م یرا در ال کاطمینان به آن وجود ندارد بلکه بذر ش

مانند اینترنت، ایمیل،  یبه مواردھا  آن اند، در عصر جدید وسائل ارتباط تغییر کرده
اند و ھر کسی که اوصاف (مھدی) و قدرت بر مخفی  فاکس، ماھواره و... افزایش یافته

د یتواند از این وسائل استفاده کند و با یارانش ارتباط برقرار نما شدنش را داراست، می
اسامه بن  تا خود و وجودش را ھر چند از پشت پرده باشد، اثبات کند، ھمان کاری که

تمام دنیا دنبالش   هک نیدھد، با وجود ا انجام می -خداوند متعال حفظش کند!-الدن 
 گردد! می

آیا (مھدی) در غیبتش از تغییر حال و وضع و تغییر کردن وسائل ارتباطی خبر  
  ترسد؟ پس او در چه ن درجه مییه با وجود قدرت بر مخفی شدنش، تا اک دارد؟ یا این

 امامی است؟   چگونه  که ت؟ و یا اینچیزی امام اس
که (مھدی) بعد از خود علمی را به  ھمگان واضح و روشن است، این یآنچه برا

ه کاست  ین در حالیجای نگذاشته که از آن نفع برده شود و معضلی را حل کند. ا
د، ان الی خطرات کالنی عبور کرده اند و از البه شده  مسلمانان با مشکالت فراوانی مواجه

د ییزند. حال بگونمی یو حرف  دھد، ساکتی مانده نمی  حلی ارائه اما او آرام نشسته و راه
دارد؟ غیر از جمع کردن اموالی که شیعه در ابتدا برای زمان  یا فهیه او چه وظک

اموال را   ه آنککردند  از آنان به دیگری وصیت می یکیکردند و یا  ظھورش مدفون می
 پی برد و عمل به  ه شیعه با مرور زمان به ضعف این نظریهک یھنگامبه او برسانند. پس 

آوردند که با این نظریه قابل جمع  روی  یفایده دانست، به آراء و نظرات دیگر بیآن را 
ای بینشان نیست، حتی شیخ حسن زید (دوست خمینی) در  نیستند و ھیچ رابطه

ه چرا کند ک ین راز سؤال میکند و با شگفت از ا تعجب می اخلمس)يف  (رسالةکتابش 



 ٤٧١  مهدی منتظر فصل چهارم: استاد احمد کاتب و وداع با

کلینی از (صاحب الزمان) از طریق وکیلش نوبختی راجع به حکم مسأله خمس در 
 ١رده است.ک(عصر غیبت) سؤال ن

 تفسیری معقول برای غیبت مھدی ی ناتوانی نظریه و اضطرابش در ارائه -١٠
ه یھای امام آنان که پایه یعنیاند ( شتهان داین متکلمین امامیه بیھمچنان که نخست

: جایز نیست که زمین از امام  (امامت الھی) قائل است که ی را بنیاد نھادند) نظریه
از حکومت و دولتش) خالی شود و امام (یعنی رئیس یا خلیفه یا رھبر بزرگ)  یعنی(

ب امام از باید معصوم باشد و از جانب خداوند تعیین شود و شوری باطل است و انتخا
امامیه اثنی عشری  ی موسوی (که اصل نظریه ی طرف مردم و ملت جایز نیست. نظریه

گوید: امامت به شکل وراثت  باشد) می یفطحیه م ی است و موازی و ھمسان با نظریه
ن یپیوندد و از ھم عمودی در بازماندگان و نسل علی و حسین تا روز قیامت به ھم می

کنند و زمانی که از  برای امام حسن عسکری فرض می جا متکلمان وجود پسری را
اش  گویند: پدرش از ترس حکومت و قانون گذاران مخفی شود، می وجود او سؤال می

رو شدند. سؤال این  کرده است، اما زمانی که غیبتش طوالنی شد با سؤال بزرگتری روبه
ر ییا افراد غ بود: اگر امامت در این شخص محصور است و برای دیگر مردم عادی و

ه کجایز نیست  یسکچ ید شده از جانب خداوند جایز نیست، ھمچنان که برای ھییتأ
رد، پس چرا (امام) یھبری کردن مردم و عملی کردن وظایف رھبری را بر عھده بگ

شود و حکومتی اسالمی که  غایب است و برای رھبری شیعه و مسلمانان آشکار نمی
 کند؟  نمیضروری است، تأسیس ھا  آن برای

تواند امامتش را عملی کند  مادام که زمین نباید از امام خالی باشد و امام غایب نمی
د، پس چه رازی در غیبت وجود دارد؟ و غیبت تا چه زمانی یو مردم را رھبری نما

 است؟ و اصًال میان غایب و کسی که وجود ندارد، چه تفاوتی ھست؟ 
مدت زمان زیادی از   هک نینیست حصوصًا اتوجیه کردن غیبت به خاطر ترس کافی 

ھای متعددی که دارای قدرت و امکانات زیادی بودند  غیبتش سپری شده است و دولت
ه یدادند ھمانند دولت البویھ آشکار شدند که شب و روز به تعجیل ظھورش ندا سر می

دی) د: چرا (مھین مضمون را از شیخ مفید پرسیه سؤالی به اکدر قرن چھارم ھجری، 
م؟ و خواستار جواب این یا نجاتش آماده یغیبتش اسمترار دارد در حالی که ما برا

                                           
 .٢٢٧. نگاه کنید به (تطور الفکر...) ص ٨٧ھمان مرجع باالیی ذکر شده، ص  -١
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راز غیبت را فقط «سؤال بود، شیخ مفید جوابش را به خداوند ارجاع داد و گفت: 
در آن  ھا شیعهه در راستی، شجاعت و تقوای ک یشان با وجود شکی، ا»داند خداوند می

 زان است.اما او از جواب گری ١موقع داشت،
و دولت صفویان به وجود آمد و در دوران خود بر زبان مردم به خارج شدن (صاحب 

ھای مشابه دیگری به وجود آمدند و  تمام شد و دولتھا  آن الزمان) ندا داد و حکومت
بر ھمان روش است؛ پس اگر (مھدی) وجود دارد  -این دولت ایران ـ خمینی امروز

با مردم متصل است پس برای مردم به طور قاطع اثبات  یابد؟ اگر صرفاً  چرا ظھور نمی
 کند که موجود است با وجود پیشرفت وسایل ارتباطی ھر چند که در اختفا ھم باشد؟

را دادند که قائل به مھدویت موسی کاظم و  شان  و زمانی که (واقفیه) نظریه
را ھا  آن عایرا علی بن موسی الرضا برعھده گرفت و ادھا  آن غیبتش بودند، رھبری

مستندًا در مورد تناقض فکر (غیبت) با ضرورت وجود امامی که برای رھبری مسلمانان 
کند. از این جھت که برای امام جایز نیست از میدان و عرصه  شود، رد می گمارده می

ھمانا «گویند:  اند. می غیبت کند و به ضرورت ھمکاری با امام زنده استفاده کرده
این از یک » شود. دگانش جز به وسیله امام زنده و ظاھر تمام نمیحجت خداوند بر بن

ای  طرف و از طرفی دیگر آنان به باطل بودن فکر طوالنی شدن عمر انسان به گونه
اگر خداوند در اجل و «گویند:  کنند و می معجزه آسا به خاطر نیاز مردم به او استناد می

کرد، قطعًا مرگ رسول  به او، درنگ میمرگ یکی از فرزندان آدم به خاطر نیاز مردم 
اثنی عشری به حواله کردن  ی و اخیرًا... علماء امامیه ٢»انداخت. می را به تأخیر ج الله

اند؛ چون او تنھا کسی است که به راز آن باخبر است و از  حکمت غیبت به خداوند قائل
 شود. ھیچ کس غیر از خدا در این زمینه سؤال نمی

شوند و با  ه از یک جواب به جواب دیگر منتقل میکھا  در جواب یھمانا این آشفتگ
ند ینما اختیار میآن را  کنند و سپس رأیی را رد می  گاه که شوند آن می  تناقض مواجه

(آن گونه که با واقفیه چنین کردند)؛ سپس اگر از جوابی قانع کننده و صحیح ناتوان 
 د.ننک یبه امری مجھول حواله مآن را  ماندند،

                                           
 .٣٩٠األمالی اثر مفید، ص  -١
 .٣٧٩اثر کشی، ص  معرفة الرجال -٢
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ای بیش نیست که  قضیه مھدی جز خرافه«این چنین برایمان روشن گردید که 
میان معجزه که ھیچ تناقضی با  ی الزم است دانایان از آن دوری جویند، و گرنه پرده

 رود. پذیرد، از بین می نمیآن را  عقل ندارد و میان خرافات که ھیچ عقل سالمی





 

 

 

 :فصل پنجم
 فرق بین خرافات و معجزه

ھستند که ھر دو خارج از عادت و  کخرافات و معجزه از این جھت با ھم مشتر
باشند که مبتنی بر اسباب  یھایش م سنت ھستی یا سنت طبیعی خداوند در آفریده

باشند، زیرا خداوند سبحان از ھیچ  یتوان خداوند متعال مممکن است و ھر دو در 
 چیزی عاجز و ناتوان نیست.

با ھم دارند؟ یا چگونه خرافات و معجزاتی را که در دین ما  یچه تفاوتھا  آن پس 
ای که به وقوع حوادث  ثابت ھستند، از ھم جدا کنیم؟ و فرق میان انسان خرافی

اعتقاد دارد و انسان مؤمنی که به حاصل شدن  عوج بن عنق ی ای مانند قصه اسطوره
ھایی مانند انتقال تخت بلقیس از یمن به فلسطین در کمتر از یک  معجزات و کرامت

 چشم به ھم زدن، معتقد است، چیست؟
تفاوت در آوردن دلیل کافی بر اثبات وقوع یا عدم وقوع امری خارج از عادت است. 

نیز  یتر عادی بودن خارج شود نیازمند دلیل قویبنابراین ھر کاری بیشتر از عادت و 
باشد. ھمچنین است ھر گاه بر امری کفر یا ایمان بنا شود؛ پس امر خارق العاده ھر  می

ای که انکار آن، موجب کفر و اعتقاد به آن،  گاه اعتقاد بدان خواسته شود به گونه
طعی ھم از لحاظ موجب ایمان باشد، در این صورت جھت اثباتشان نیاز به دلیلی ق

فرعی و یا جزئی باشد، حالت  ی ثبوت و ھم از لحاظ داللتش دارد و زمانی که مسئله
 کند. ھم فرق می

کافی قوی و  ی بنابراین، دلیل ھمان فرق است و الزم است که دلیل، به اندازه
و از عادت آن را  ای دنیایی باشد ای باشد که اگر مسئله دارای ارتباط باشد و به اندازه

ای  ای دینی است دارای درجه دیگر اگر مسئله ی عادی بودن خارج کند و از جنبه
شود: (زنی پنج بچه را زائید) ممکن است راست  ایمانی باشد. پس زمانی که گفته می

 ی اصل خبر از فردی مورد قبول و موثق باشد. مثًال گوینده  هک نیل ایبگوید تنھا به دل
باشد که عمل زایمان در آنجا تمام شده باشد و به  این خبر خدمتکار بیمارستانی

ھا بیست تاست) در اینجا به ھیچ  راستگویی معروف باشد. اما اگر بگوید: (تعداد بچه
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ه ھر چه را کماند  یای امکان راست گفتنش وجود ندارد و گرنه عقل به اسفنجی م گونه
 د و این ھمان عقل خرافی است.کم یکه به آن برسد، م

  دفنش کنند، زنده  هک نیشود: (مردی جان داد اما قبل از ا می  که گفته و زمانی
شد) و کسی این خبر را به من بدھد که به او اطمینان دارم و او خود شاھد این کار 

نم. اما اگر ھمان شخص از مرگ مردی که مرده و ک یباور مآن را  بوده است؛ پس من
کنم مگر  به من خبر دھد، تصدیقش نمیاش برگشته،  دفن شده سپس به سوی خانواده

 دارای عقلی اسفنجی و خرافی باشم.   هک نیا
ق آن شخص و آنچه برایش رخ داده، کند و گرنه یپس اگر این منبع مرا ملزم به تصد

ن حال دینی ھم است، زیرا یعقلی و در ع یباشم؛ پس این مصیبت الدم می کافر و حالل
باشند،  یباشد که معموال ایمان و کفر بر آن مبتنی م یدالیل درستی نم یاین خبر دارا

 شود ی دالیلی قطعی بنیان می پذیرد، زیرا دین بر پایه و ھرگز دین چنین بنیادی را نمی
خواھد،  از مردم میآن را  اثنی عشری ی این ھمان چیزی است که دقیقًا امامیه

حترامی برای وگرنه آنان کافرانی ھستند که ھیچ حرمتی برای وجودشان و ا
 ھایشان وجود ندارد. عقل

پس چه تفاوتی میان مثال فوق و تصدیق شخصی وجود دارد که مخفیانه متولد 
م میراث بر عدم وجودش یدالیل و از جمله تقس ی شده و یک نفر ھم او را ندیده و ھمه

ردند، سپس مختفی و پنھان گردید و مدت کاستوار است. این بچه را از ترس مخفی 
ای که  نسل از بین رفتند! به گونه ھا ده یش (غیبتش) طول کشید در حالی کهاختفا

  ١ ھزار و دویست سال از پنھان شدنش گذشته و ھیچ اثری از او نیست!
در قرآن و یا سنت پاک نبوی یادی از این شخص نشده   کنم که  این را نیز اضافه

ن یال. پس چگونه به چناست؛ نه به صورت آشکار و قطعی و نه به صورت شک و احتم
را بخواھم؟! حقا که این  یایمان بیاورم؟! و چگونه ایمان به ھمچون شخص یشخص

 خرافه است!!

                                           
، چنان  رشد نموده  از ھمان سنین کودکی با تلقینات ترس و واھمه  ممکن است این شخص که -١

  رسد به  ذھنش خطور نکند چه  با ظلم و ستیز به  ھرگز شجاعت و مبارزه  که  ترس او را فرا گرفته
عنوان پیشنھادی برای اھل   رو به ینفنا بکشاند، از ا  ظھور نماید و ظالمان را به  برای مبارزه  که این

  مھدی که  به  ترس و یا ترسو نام نھند نه  شخص را به  بھتر این است آن  خواھم بگویم که تشیع می
 باشد. (ویراستار) این بھتر درخور حال او می
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ن حال عقاید مشابھی را مسخره یامامیه اثنی عشری در ع  گفتنی است که
ه این کگفتند  کردند، به محض خارج شدن از عادت، می کردند، بلکه تحقیر می می

که پیوسته زنده است، با وجود  ÷اعتقاد به پیامبرخدا (خضر) خرافه است. مثالً 
در تولد حضرت خضر و وجودش در این زمین، اتفاق و اتحاد آراء وجود دارد،   هک نیا

ه ک نیر از ایآمده، غ ÷کھف ھمراه با پیامبر خدا موسی ی زیرا داستانش در سوره
 ختالف وجود دارد.نامش با صراحت نیامده، و در استمرار حیاتش تا امروز ا

د که والدتش ینما یق میپس چرا اثنی عشری استمرار حیات شخصی مزعوم را تصد
ن حال استمرار زندگی و یثابت نشده و بر وجودش اتفاق نظری وجود ندارد، و در ع

دانند فقط به خاطر  حیات شخص دیگری را که وجودش در تاریخ اثبات شده، دروغ می
 مألوف خارج شده است.حیاتش از عادت   هک نیا

کنید؟  را تا این مدت تصدیق می  بگوییم چگونه استمرار حیات انسانھا  آن و اگر به
ه این، انحراف از جواب است. کدھند: خداوند بر ھر چیزی قادر و توانا است.  جواب می

سؤال از قدرت و توانایی خداوند یا خارج شدن کاری از قدرت خداوندی نیست وگرنه 
ای برای خداوند مقدور است، پس چرا با این دلیل که خداوند بر ھر چیزی  هھر خراف

خضر را تصدیق  ی ا ھنگامی که قصهیکنیم. آ را تصدیق نمی یزیتوانا است، ھر چ
کنید، خداوند بر چیزی قادر و توانا نیست؟! یا قدرت خداوند تنھا مختص آن چیزی  نمی

 است که به آنان مربوط است؟!
ای  اگر با دلیل کافی اثبات شود کرامت یا معجزه است و گرنه خرافهالعاده  خارق

ناچیز و پست است و ھیچ سببی برای چسباندن این موضوع به قدرت خداوند در این 
ای برای مسایل باطل و  ھا وجود ندارد، وگرنه دین خدا تماشاخانه ادعاھا و سستی

 ی خودشان است!!شد. بدین ترتیب کار امامیه اثنی عشری برا خرافی می
کند ھر کسی که کتاب خداوند متعال و راه واضح و آشکارش  و بدین سان عمل می

گردان شود، تا در آن  را ترک کند و از آیات آشکار و دالیل قاطع و واضحش روی
کند که در کدام  شود و خداوند ھیچ اعتنایی نمی ھای مھلک و تاریک نابود  وادی
 شود!!! ای ھالک می وادی





 

 

 

 :فصل ششم
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زنند  اثنی عشری جھت اثبات اعتقادشان به دلیل بسیار ضعیفی چنگ می ی امامیه
که مفاد آن چنین است: اھل سنت به (مھدی) معتقد ھستند. پس وقتی ھمه در 

 گیرند؟ اند، چرا شیعیان مورد انکار قرار می عقیده مشابھی مشترک
 ای آشکار است؛ از جمله: ل زیادی مغالطهیو این، بنا به دال

که اثنی عشری بدان معتقد  یا سنت کسی است غیر از آن مھدیمھدی اھل  -١
ھستند او محمد بن حسن عسکری نیست، اسم او محمد بن عبدالله است و از 
نسل حسین نیست، بلکه از نسل حسن است و او اکنون وجود ندارد. یا کسی 
نیست که بیشتر از ھزار سال پیش به دنیا آمده و در سرداب سامرا غایب شده 

شود و ھیچ  امال طبیعی متولد میکای  د، بلکه در زمان خودش به گونهباش
کند بلکه به  حکومت نمی ÷خوارق عادتی در آن نیست و به شریعت آل داود

کشد بلکه عرب اولین مددکاران  کند و عرب را نمی حکم می ج شریعت محمد
 شان ھستند.یا

از ارکان اسالم باشد و  ایمان به مھدی رکنی  هک نیاھل سنت معتقد نیستند به ا -٢
یا اعتقاد به وجود او اصلی از اصول دین نیست که ایمان جز با آن صحیح 

کنند و ھیچ حکمی از احکام  نباشد و براساس آن ھیچ کسی را تکفیر نمی
اند، بلکه او نزد اھل  و یا تعطیلش ننموده اند گذاری نکرده شرعی را بر آن پایه

که اختالف در آن ضروری نیست و انکارش است  یا سنت از اعتقادات فرعی
 کند. ای در ایمان ایجاد نمی ھیچ لطمه

ای  ای قبولش دارند و عده ه عدهکاھل سنت بر این عقیده اجماع ندارند، بل -٣
کنند و از کسانی که منکرش ھستند از پیشینیان ابن خلدون  دیگر انکارش می

و شیخ  )الشيعة ـ الدروز ـ املهدی(و از متأخران استاد عبدالمنعم النمر در کتاب 
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ھای شرعی در قطر در  عبدالله بن زید آل محمود رئیس مسایل دینی و دادگاه

 باشند. می )خري البرش ج ينتظر بعد الرسول حممد ي(ال مهدکتابش 
کنند که این امر در قرآن و در  می و منکران برای اثبات نظر خود چنین استدالل 

مسلم نیامده است و تنھا در روایاتی ضعیف یا آحادی که  صحاح سنت مانند بخاری و
چنین بینشی از طریق عقاید یھودیت   قابل احتجاج نیست، آمده است. گفتنی است که

است. و من شخصًا به این رأی اعتقاد دارم،   عقاید ما رخنه کرده  و نصرانیت و شیعه به
 اما بر آن قاطع نیستم.

ه ھیچ ضرر بزرگ و خطرناکی در لزوم اعتقاد بر طبق آنچه نزد اھل سنت آمد -٤
به مھدی نیست، برخالف آنچه که در نزد شیعه به آن دستور داده شده است و 

آمده است ھا  آن ھای کمی از ضررھای خطرناکش بر طبق آنچه که نزد ما جنبه
 را ذکر کردیم.

از اھل سنت کسانی که به آمدن (مھدی) معتقد ھستند، بنا به روایات  -٥
 اند نه از طریق استدالل عقلی. افتهیدگاه خودشان، اعتقاد یاز د یصحیح

ه پر از جور شده ککند پس از آن اعتقاد به شخصی که زمین را پر از عدل می -٦
عموم شیعه تصور   هک نیبه ویژه ا -است. اگر منظور از زمین ھمه آن باشد 

آمدن مھدی  دھد. و به مجرد رخ می  کنند که این امر با فرمانی ساحرانه می
امور تغییر خواھد کرد و تصفیه خواھند شد و در مورد آن، این گفته را  ی ھمه
سرایند که (ای مھدی! طلوع کن و صفا بده) ـ در این صورت این گفته از  می

ھای مخالف با منقول و متضاد با معقول است،  ترین گفته ترین و پست سخیف
 سکرام و خود علی ابن طالب ی ابهو دیگر انبیاء و صح ج زیرا خود رسول الله

اند بلکه حضرت  که از مھدی موھوم برتر ھستند به این نقشه خیالی نپرداخته
ر نقاط در یعلی در امرش مغلوب بود و در پایتخت خالفتش چه رسد به سا

 عدالت ناکام ماند. ی توسعه
با   هک نیزمین را پر از عدل کند بعد از ا ییو عقًال محال است که شخصی به تنھا 

ساکنان زمین زیاد شده و به میلیاردھا   هک نیجور پر شده است. خصوصًا بعد از ا
ھای ویرانگر و قادر بر یورش و مقاومت  اند و دارای امکانات سھمگین و اسلحه دهیرس

کوچک که  ییبشریت نابود گردند جز روستا ی ه ھمهکن صورت یھستند. مگر در ا
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ای ممکن است که  کند و برای شیخ قبیله با امکانات ساده مھدی در آن حکومت می
 عدل مطلوب در آن روستا را گسترش دھد. 

تغییر کند و با این سرعت سحرآمیز اصالح   ممکن نیست که فطرت بشر یک مرتبه 
پیشرفت از ھایش است که بر ترقی و  شود.. بلکه این مخالف با سنت خداوند در آفریده

چیزی به چیز دیگر مبتنی است. پس انتقال از نھایت ظلم و فساد به نھایت عدل و 
با بنی اسرائیل رخ  ÷رحمت ـ در یک نسل ـ امری محال است. و گرنه برای موسی

 سال در سرزمینی سرگردان باشند. ٤٠ه کداد و الزم نبود  می
بین رود بلکه آن چیزی  ھدف خداوند این نیست که در این زمین ظلم کامًال از

 گوید: گاه که می است که برای زندگی آخرت به تأخیر انداخته شده، آن

 .]١٧[غافر:  ﴾َ� ُظلَْم اْ�َوْمَ ﴿

 »امروز ھیچ ظلمی وجود ندارد.«
 شود. متجلی می یزمانی که عدل خداوند به صورت واقع

ه ھزاران سال پس چه معنی دارد که ظلم چند سال محدود از بین برود در حالی ک
بوده است و زیر فشار و زورش از پا در آید؟ آیا این امر استحقاق این ھمه اھتمام و 

ای دارد در حالی که ھزاران نسل مردند و  ھا را دارد؟! پس چه استفاده ھا و بشارت وعده
 از ظلم و شکنجه رنج کشیدند؟!





 

 

 

 :اصل چهارم
 چنگ زدن و تمسک به اهل بیت





 

 

 

 :فصل اول
 ماهیت این اعتقاد و جایگاه آن نزد شیعه

زنند پس فقط  چنگ می ج به (اھل بیت) رسول اللهھا  آن شیعه معتقدند که
گیرند و این انحصار از  است، میھا  آن را از طریق روایاتی که منحصر به  دینشان

ھا،  ضروریات دین است که ایمان بدون آن صحیح نیست. و مفھوم (اھل بیت) نزد آن
عرب در  ی بر طبق استفاده ج نیست که در لغت قرآن نازل شده و رسول الله  گونه آن
جز  هکھا  آن مخصوص است یاصطالح(اھل بیت)  هکبل،  عمال کردهششان، استیگو

 و آخر س: اولشان علیباشد ن و محدود شامل ھیچ احد دیگری نمییدوازده شخص مع
ھا  آن گویند: و گاھی می ر شدهکذھایشان  (مھدی) است با تفصیلی که در کتابھا  آن

 اضافه کنیم. و فاطمه را به آنان  ج تند اگر رسول اللهچھارده نفر ھس
این مفھوم از اصول بسیار بزرگ نزد امامیه است و معنی تطبیقی برای عقیده 
(امامت) و (عصمت) است، و بدون آن این دو عقیده (امامت و عصمت) معنایشان و یا 

 دھند.  اند، از دست می ھدفی که به خاطر آن وضع شده
اس این اختالف به بیش از اما عموم امامیه در تعداد (ائمه) اختالف دارند و براس

باشند. از  ھا برقرار می شدند که بیشترشان نابود گشتند و بعضی فرقه منشعب  ٥٠
اثنی  ی امامیه ی فرقه یعنیاست که به دوازده (امام) ایمان دارند  یا فرقهھا  ی آن جمله

امامیه ـ ایمان به ائمه  ھای فرقه ریاز سا یرویز ـ به پیعشری است. این فرقه ن
 اند: ان ایمان و کفر قرار دادهیمخصوص خودشان را به عنوان خط فاصل م

ای جز شناخت ما را ندارند و برای  کند که مردم چاره کلینی از ابوعبدالله روایت می
ای در دست ندارند، بنابر این، کسی که ما را شناخت مؤمن  عدم شناخت ما ھیچ بھانه

  ١ما شد کافر است. و کسی که منکر

                                           
 .١/١٨٧االصول  -١
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تکفیری است که این فرقه در برابر مسلمانان و خلفا و   ی گره این عقیده اصل و پایه
و برانگیختن ھا  آن هیاند و نیز سبب مشروع بودن خروج عل ار گرفتهکبه ھا  آن حکام

 ھا به نام جھاد در مقابل مسلمین است.  ھا و فتنه نگرانی
فای راشدین و بغض و دشمنی نسبت به آنان و این اساس نپذیرفتن خالفت خل

بر ھا  آن است، و اساس عدم احساس نسبت به تاریخ این امت و سرپرستی
 شود. ای است که بر این عقیده بنا نمی یشان است، زیرا آن تاریخ و واقعهھا زمینسر

ھا  آن شود و انبیاء نیز به غیر حجت خدا بر مخلوقاتش جز با این ائمه تمام نمی 
نیز حجت و رسالتش تکمیل نشده مگر به  ج شود. محمد برایشان تمام نمی حجت

 ھا؛ وسیله آن
 کند که روایت می ÷و ابوحسن الرضا ÷و ابوعبدالله ÷کلینی از عبدصالح

شود مگر با امامی که  گفتند: ھمانا حجت خداوند بر مخلوقاتش کامل نمیھا  آن
ای که شناخته  به وسیله امام زندهشناخته شده است (و در بعضی روایات آمده: مگر 

  ١ شده است)
 گذاری و مقارن با قرآن ھستند، بلکه تنھا به وسیله ت) مصدر قانونی(اھل بھا  آن و

 شد: فھم نمود و اگر آنان نبودند، حق از باطل شناخته نمی توان قرآن را  میھا  آن
اوند زمین را کند که گوید: خد روایت می ÷ا محمدباقریکلینی از جعفر صادق و 

بود حق از باطل تشخیص داده  یبدون عالم رھا نکرده است و اگر این چنین نم
  ٢شد. نمی

خالی نخوھد  یروایت کرده که او گفت: ھرگز زمین از حجت الھ ÷و از ابو عبدالله
  ٣شد تا حالل و حرام را شناسایی نمایند و مردم را به راه خدا دعوت کنند.

رو ما معتقدیم که احکام شرعی خداوندی تنھا از  از این« گوید: محمدرضا مظفر می
مکلف با  ی ز نیست و ذمهیجاھا  آن شود و گرفتن آن از غیر سیراب میھا  آن چاه آب

گردد،  و خداوند اطمینان حاصل نمیھا  آن شود و میان نمی یتبرھا  آن رجوع به غیر
مانند کشتی نوح ھستند که ھا  آن ادا کنند.ھا  آن اگر تکالیف فرض را از غیر راه و روش

                                           
 .١/١٧٧االصول  -١
 .١/١٧٨االصول  -٢
 .١/١٧٨االصول  -٣
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گر با  از سوار شدنش نجات و از تخلف از آن غرق شدن در این دریای مواج طغیان
  ١».شود ھا، ادعاھا و منازعات حاصل می ھای شبھات، گمراھی موج

خالصه این دین با ھمه اصول و فروعش بر این اصل یا رکن استوار است (پس کسی 
نابود کند دین را نابود کرده آن را  را برپا داشته است و ھر کسانجام داد دین آن را  که

 است)!

                                           
چاپ پنجم ـ قم  -٦٩عقیده ما در اطاعت از ائمه) ص  -٢٦عنوان، (عقاید امامیه تحت  -١

١٤٢٣/٢٠٠٢ 





 

 

 

 :فصل دوم
 [تمسک به اهل بیت] طبق اسلوب قرآنی ی نقض عقیده

تواند  دین دارد، پس ھر مسلمانی میو اگر این مفھوم، چنین جایگاه خطیری در 
مصرانه سؤال کند: چه دالیل قطعی و آشکاری از کتاب خداوند متعال بر آن وجود 

 دارد؟

 ای برای اثبات این (اصل) وجود دارد؟ چه ادله
لی قطعی از قرآن کریم نیاز دارد که به دو امر یبه دال یبدون شک اثبات چنین اصل

 ای که ھیچ ابھام واحتمالی در آن نباشد:  تصریح نموده باشد به گونه
 ھا.  واجب بودن تمسک جستن به (اھل بیت) و فقط تبعیت از آن -اول 
ای که مانع از اشتباه  ھدف از (اھل بیت) دوازده شخص معین است به گونه -دوم 

که این تصور را القا نماید که مقصود از اھل بیت کسانی دیگر غیر از و احتمالی شود 
 آنان است؛ یعنی تصریحی جامع و مانع باشد.

و حتمًا باید این شناخت حاصل شود که اثبات امر اول بی نیاز از اثبات دیگری 
 رو دانند، از این نیست، زیرا شیعه ایمان به دوازده امام معین و مشخص را شرط می

دیگر ِفَرق امامیه مانند اسماعیلیه، نصیریه و زیدیه را قبول ندارند، به خاطر ا ھ آن
 در تعیین (ائمه) با وجود اتفاق نظرشان بر ایمان به مبدأ (امامت).ھا  آن اختالف

ه به عنوان دلیلی بر کطفره رفتن در پشت دالیل عمومی جھت اثبات (امامت) ـ 
اند  شوند ـ نیرنگی است که به آن ناچار شده یاده مارائه د ھا فرقه درستی ھر یک از این

 ـ و باید ھم باشد ـ زیرا دلیل خاصی برای آن ندارند.
  دالیل عرضه  به دالیل دیگری نیاز دارند تا اثبات نمایند که ھا فرقه  دام از آنکھر 

این   باشد. گفتنی است که باشد و شامل دیگری نمی مخصوص این (ائمه)ھا می  شده
باشد. و آن برای جمیع امامیه  قطعی ھا  آن دالیل باید اوًال قرآنی باشند و ثانیًا داللت

گردند.  یادعاھایشان باطل م ی ھمه غیر ممکن است، پس به خاطر محال بودن دالیل
کند به مناقشه زیر  خواھد و به اجمال اکتفا نمی برای کسی که تفصیل بیشتری را می

  آوریم: روی می
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 گانه تصریح کند، کدام است؟ ای که بر این ائمه دوازده دلیل قرآنی
وارد  برده باشد،ھا  آن بدون شک ـ حتی یک آیه ـ که نامی از این اشخاص یا یکی از

اثنی عشری ـ برای  ی امامیه ی مسلمان ـ بنا به عقیده  هک نینشده است. با وجود ا
 ایمان داشته باشد! ھا  آن د به تک تکیصحت ایمان و قبولی اعمالش، با

گرداند به لفظ عمومی و  قرآن عظیم زمانی که ایمان به نبوت و انبیاء را واجب می
را با اسمشان نام ھا  آن کند و را ذکر میھا  آن ی ازا کند، بلکه مجموعه تعمیم اکتفا نمی

کند و اگر ایمان به  ھا، بدون جدایی و تفریقی تصریح می برد و بر وجوب ایمان به آن می
ـ اسمش را با صراحت  ج مانند پیامبر ما محمد –را واجب گرداند  فرد خاصی از آنان 

را بر ایمان   ت، پس چگونه انسانایمان در قرآن اس ی کند. این اسلوب و شیوه بیان می
 کنند!  در قرآن نشده، مجبور میھا  آن به اشخاصی که به قطعیت یادی از

تصریح ھا  آن تر از بلکه قرآن کریم به ذکر کسانی ـ بر حسب اعتقاد شیعه ـ پایین
د. منظور عموم ینما تصریح میھا  آن ھا) و تمسک به کند و بر (تبعیت از آن می

 ان که در قول خداوند متعال آمده:صار است ھمچنمھاجرین و ان

﴿ ُ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

�َْهاُر َخاِ�ِينَ 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
بًَدا َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ

َ
ذَلَِك الَْفْوُز  �ِيَها �

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠الَْعِظيمُ 

ش یروش آنان را در پ یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار، و یشگامان نخستیپ«
شان ھم از یمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایپ یشان را به خوبیگرفتند و راه ا

ر (درختان و یه در زکآنان بھشت را آماده ساخته است  یخدا خوشنودند، و خداوند برا
 یروزین است پیمانند. ا یاست و جاودانه در آنجا م یھا جار ) آن رودخانهیھا اخک

 .»سترگ یبزرگ و رستگار
کند. و بدون شک این  را مدح و ثنایشان میھا  آن ای است که و این غیر از صدھا آیه

است. پس چگونه در حق آنان کوتاھی ھا  آن اقتداء بهو ھا  آن امر مستلزم متابعت از
راضی است! و تنھا ھا  آن کند و از تصریح میھا  آن کنیم در حالی که قرآن به تبعیت از

 نیامده است؟!!ھا  آن اکتفا به اشخاصی کنیم که در قرآن نامی از
بول ه سخن آنان صحیح و مقک اند. به فرض این گویند: آنان مرتد شده امامیه می

ای از آنان ـ ھر چند کم ـ بر دینشان باقی مانده و از اسالمشان  باشد، اما حتمًا باید عده
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کند. البته در ھر  محافظت کرده باشند که این نص قرآنی به تبعیت از آنان تصریح می
توانند نصی را بیاورند که بر تخصیص (اھل بیت)  حال ـ و این مھم است ـ امامیه نمی

 ح نموده باشد!!به اتباع تصری
کند، بلکه  اکتفا نمیھا  آن و اقتدا بهھا  این (امامت) تنھا به دوست داشتن ی عقیده

شود؛ ھمراه با اضافه  یتبری جستن از غیر ائمه به ویژه مھاجران و انصار، به آن اضافه م
ائمه حجت   هک نیای که قبًال ذکر شد، مانند اعتقاد به ا نمودن دیگر اعتقادات اغراقی

ه این دلیلی کشود،  تمام میھا  آن خداوند بر مخلوقاتش ھستند و حجت خداوند تنھا با
 جز روایات ندارد!

تمسک  ی خالی است دلیلی قطعی بر بطالن فرضیهھا  آن قرآن کریم از یاد  هک نیا 
د در قرآن صریحًا یادی یبودیم با گران است، اگر ملزم به این عقیده مییبدون دھا  آن به

 آمد، اما جعل روایات و فریب دادن عوام و نادانان به آن چه قدر آسان است! می از آن
را به یشود، ز گونه ـ و به این سادگی ـ این عقیده از اساس ویران می این یآر
گویند آراء،  آنچه می ی استء و ھمه  ای استناد ننموده دلیل صریح قرآنی  گونه ھیچ

 طی به قرآن ندارند و قرآن ھم ھیچ ربطی بهھایی ھستند که ھیچ رب فلسفه و جدال
 ندارد!ھا  آن

مفھوم  ی و اگر ما به عدد و تعیین اشخاص توجه نکنیم و به طور عموم به مناقشه
 ه بگوییم:کتوانیم  م، میی(تمسک به اھل بیت) بنا به دیدگاه شیعه بپرداز

 فقدان نص آشکار قرآنی 
 ه: ک نشود؛ و آن ای این اصل با یک سؤال ویران می

مھم و خطیر یک نص با داللتی قطعی وجود دارد؟ جواب  ی آیا برای این عقیده
 د:یفرما یه مککنند  به سخن خداوند استناد میھا  آن برای این منفی است.

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�ا﴿
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ  [األحزاب: ﴾٣٣إِ�َّ

٣٣[. 
ند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند قطعًا م«

 .»سازد کامًال پاک
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ایم و عدم حجیتش  ما در جاھای دیگری راجع به داللت این نص قرآنی بحث کرده
گاھی و اطمینان بیشتر به آن  ن احتماالت را بیان کردهیا ی برای ھمه ایم. برای آ

 ١مراجعه شود.
دام از ک گوییم: این نص به ھیچ اگر قرار باشد که چیزی را اضافه کنیم پس می و

ه بر تعداد مخصوصی از اھل بیت ک نیاند، از جمله ا که زیر این باب درج نموده یامعانی
است  ید؛ ھدف از این آیه مدح اھل بیتینما یح نمیمؤمنان داللت کند، تصر ی ا بقیهیو 

اند. پس اگر تناقض  پرداخته ج د و به اطاعت او و رسولشکه به شرع خداوند پایبندن
 فرماید: م که مییریرا در نظر گ ألاین اصل با قول صریح خداوند

﴿ ُ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

بًَداَ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه وَ 
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ذَلَِك الَْفْوُز  أ

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠الَْعِظيمُ 
ن و انصار تصریح دارد، یه بر وجوب تبعیت از عموم پیشگامان مھاجرک نیبا توجه به ا

کالم خداوند متناقض   هک نیکند! به خاطر ا این اصل (امامت) را از بنیان باطل می
 نیست.

 فقدان دلیل اثبات عقلی قرآنی
 گیرد:  قرآن اصول اعتقادی را به دو گونه در بر می

 داللت دارد.ھا  آن بار با نصی که به صراحت بر ـ یک
تا اثباتشان کند، ھمراه با دادن وعده ثواب ھا  آن عقلی بر یبار با آوردن دالیل ـ و یک

 به عقاب و عذاب برای کسانی که به آن کفر ورزند.و تھدید ھا  آن بر
اش  اثباتی ی پس نص صریح بر اصل (تمسک به اھل بیت) کجاست؟ و ادله

کجاست؟ سپس در کجا ثواب را برای کسی ذکر کرده که به آن ایمان داشته باشد و 
 ان داشته که به آن کفر ورزد؟ یسزای سخت را برای کسی ب

 نیست ای بر آن مترتب ھیچ فایده
 شود؟ یای بر آن مترتب م شرعی ی گوئیم: چه فایده سپس می

                                           
 (آية التطهري و عالقتها بعصمة االئمه)ی  و رساله (نظرة يف عصمة األئمه)مانند کتاب (عصمت) و  -١
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 ما از  باشند که مصالح و فوائدی می یاصول شریعت، حاو ی ھمه  گفتنی است که
 ای برای این (اصل) وجود دارد؟!  م، پس چه فایدهینیاز نیست بیھا  آن

 دین اعم از اصول و فروع حفظ شده و نیازی به (ائمه) ندارد: یھمه
چون اصول دین به صراحت در قرآن موجود است و با حفظ قرآن آن اصول نیز 

 اند. محفوظ
و شناخت فروع ھم نیازی به (امام) ندارد و دلیل ھمانا واقعیت است؛ چون ھر 
مکلف ـ چه سنی باشد و چه شیعه ـ اگر در امری فرعی برایش اشکال به وجود آمد به 

کند و به  د و از او درخواست فتوی را میینما میند و از او سؤال ک فقیھی مراجعه می
 شناخت حکم شرعی کافی است. یرود و او معتقد است که فقیه برا سوی (امام) نمی

تمسک به (اھل بیت) باقی مانده است؟!  ی معنای گفته یبنابراین چه چیزی برا
قھاء مردم از ف ی ما دوستشان داریم. یا احکام شرعی فرعی؟ که ھمه ی دوستی؟ ھمه

کنند، ھمراه با اختالف شدید امامیه در آن؛ اختالفی که امامیه در آن منحصر  تقلید می
آن کافی است. پس چه  ییشناسا یبه فرد ھستند. و اگر اصول دینی باشد؟ قرآن برا

 ماند؟!!! چیزی باقی می
با طعن و عیب جوئی از بھترین و  یان امت اسالمیجاد تفرقه میچیزی نمانده جز ا
 بزرگوارترین مردانش.

 فایده است ضرر محضی که بی 
ھیچ  ی، حاویا دهیندن ھرگونه فاکه این (اصل) جز ضرر محض و برکد گفت یبلکه با

 باشد!! ینم یگریچیزی د
 این ضررھا: ی از جمله

 ی از دورهھای مسلمانان  نسل ھا آن و ه به آن اعتقاد ندارد.ککافر شمردن کسی  -١
امروز بیشتر از میلیاردھا مسلمان ھا  آن خلفای راشدین تا روز قیامت ھستند و

 باشند! یم
ھایی مختلف بر اساس این  با تقسیمشان به گروه یان امت اسالمیجاد تفرقه میا -٢

اعتقاد. این عقیده برای صاحبش جز اعتقاد به دوری جستن از صحابه که نص 
تصریح دارد و جز ھا  آن خداوند به صراحت بر عدالتشان و وجوب تبعیت از
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را به ارمغان  یگریز دیبنا به نص قرآن، چ (خري أمة أخرجت للناس)طعنه به 
 فقط صحابه بودند. یرا در ھنگام نزول این آیه، امت اسالمیزآورد.  نمی

به خاطر مخالفت ناقالنش ـ که صحابه ھستند ـ با این  طعن زدن به قرآن -٣
عقیده. از ھمین رو علمای اثنی عشری جز کسانی که از مبدأ (تقیه) استفاده 

 اند! کنند، بر تحریف قرآن اجماع نموده می
از  یکه امت اسالم ج پیامبر یعنی به احادیث .طعن وارد کردن به سنت نبوی -٤

ه در مقابل جز ادعای صرف، ک نیاند، بدون ا را روایت کردهھا  آن طریق صحابه
ھا از  مقبول را عرضه بدارند؛ چون چه بسا منابع حدیثی اثنی عشری یزیچ

 خالی است جز روایاتی که به بعضی از (ائمه) منسوب است. ج احادیث پیامبر
ل آن به روایاتی از یو تبد ج چون عدم ذکر احادیث پیامبر ؛ج پیامبر الغای نقش -٥

 و تعطیل حقیقی نقش رسالتی پیامبر ج ل پیامبریبعضی از ائمه، در واقع تبد
شود و در واقع برای ایمان به  می ج است، زیرا عمًال امام جانشینی از پیامبر ج

 ماند! چ گونه نقش و یا اثری باقی نمییھ ج پیامبر

 (کتاب الله و سنتی)؟ یا (کتاب الله و عترتی)؟
الوداع  ی بر روی بلندی عرفه در حجه ج که پیامبر ج رو به حدیث پیامبر از این

اند. پیامبر  کند، رخنه وارد کرده روایت میآن را  ابالغ کرد و امام مالک (در موطأ خود)
 :فرماید در آن حدیث می

 ».م بهما: كتاب اهللا و سنة نبيهتر�ت في�م أمر�ن لن تضلوا ما تمسكت«
گذارم که ھر کس به آن دو چنگ زند، گمراه  ز را برای شما به جا میچی دو«

 )(كتاب اهللا و عرتيتگویند: صحیح آن  می» نخواھد شد: کتاب خداو سنت پیامبرش

 یلی برایباشد. پس (عترت) را به عنوان بد یح نمیصح )ي(كتاب اهللا و سنتاست و 
 ای آشکار برای الغای سنت است!  ن وسیلهیه اکدھند،  سنت قرار می

بر آن متفق ھستند و در قرآن   امت ی چنگ زدن به سنت اصلی است که ھمه
ه بر اثبات آن و وعده دادن به ثواب در برابر آن و تھدید بر کح زیادی آمده ینصوص صر

ه شناخت اغلب احکام عملی بر کدارد  یان میح نموده، بیترک و روی گردانی از آن تصر
 آن استوار است.
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 فرماید: است که می ألاز آن جمله سخنان خداوند

ْهِل الُْقَرى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� ﴿
َ
ُ َ�َ رَُسوِ�ِ مِْن أ فَاَء ا�َّ

َ
َما أ

بِيِل َ�ْ َ� يَُ�وَن ُدولَ  ْغنَِياءِ ِمنُْ�مْ َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ
َ
َوَما آتَاُ�ُم الرَُّسوُل  ًة َ�ْ�َ اْ�

َ  فَُخُذوهُ َوَما َ�َهاُ�ْم َ�نُْه فَا�ْتَُهوا ُقوا ا�َّ َ َشِديُد الْعَِقاِب  َوا�َّ  ]٧[الحشر:  ﴾٧إِنَّ ا�َّ

غمبرش ارمغان داشته است، یھا به پین آبادیا یه خداوند از اھالکرا  یزھائیچ«
مان و مستمندان و مسافران در یتیغمبر) و یشاوندان (پیغمبر و خویو پمتعلق به خدا 

ان اشخاص ثروتمند شما یه اموال تنھا در مکن بدان خاطر است یباشد. ا یراه مانده م
 یغمبر برایه پکرا  یزھائیازمندان از آن محروم نشوند). چیدست بدست نگردد (و ن

ه شما را از آن بازداشته ک یزھائیو از چ د،ینک) آورده است اجراء یام الھکشما (از اح
 .»دارد یه خدا عقوبت سختکد ید. از خدا بترسیشکاست، دست ب

﴿ َ َطاَع ا�َّ
َ
رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيًظا َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َ�َقْد أ

َ
[النساء:  ﴾٨٠َوَمْن تََو�َّ َ�َما أ

٨٠[. 
ه کرده است (چرا کقت از خدا اطاعت یند، در حقکغمبر اطاعت یه از پکھر «

 یزیه خدا بدان دستور داده باشد، و جز از چکدھد  یدستور نم یزیغمبر جز به چیپ
ند کتو) پشت  یه (به اوامر و نواھکرده باشد) و ھر ک یه خدا از آن نھکند ک ینم ینھ

نداشته باش) ما شما را به عنوان مراقب (احوال) و  ک(خودش مسؤول است و با
 .»ام باشد و بس)یه بر رسوالن پکم (بلیا ھبان (اعمال) آنان نفرستادهنگ

ِطيُعوا الرَُّسوَل ﴿
َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
 .]٥٤[النور:  ﴾قُْل أ

 .»دینکغمبر اطاعت یبگو: از خدا و از پ«

�ُْفِسِهْم فََ� َوَرّ�َِك َ� يُْؤِمُنوَن َح�َّ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُ�مَّ َ� ﴿
َ
َ�ُِدوا ِ� �

ا قََضيَْت َو�َُسّلُِموا �َْسلِيًما  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َحرًَجا ِممَّ

ند تا تو را در اختالفات و یآ یه آنان مؤمن بشمار نمکاّما، نه! به پروردگارت سوگند «
تو نداشته و  یدر دل خود از داور ینطلبند و سپس مالل یخود به داور ھای گیریدر
 .»م (قضاوت تو) باشندیلامًال تسک

ِ َو�ِيُ�ْم رَُسوُ�ُ ﴿ �ُْتْم ُ�تَْ� َعلَيُْ�ْم آيَاُت ا�َّ
َ
َوَمْن َ�ْعَتِصْم  َوَ�يَْف تَْ�ُفُروَن َو�

اٍط ُمْسَتقِي�ٍ  ِ َ�َقْد ُهِدَي إَِ� ِ�َ  .]١٠١[آل عمران:  ﴾١٠١بِا�َّ
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شود و  یفرو خوانده مات خدا بر شما یه آکد و حال آن یافر شوکد شما یو چگونه با«
فرستاده خدا  یان شما است (و نور قرآن راه را تابان و رھنمودھایغمبر او در میپ

گمان به راه راست و ید، بیجو کس به خدا تمّس کدارد!) و ھر یان میقت را عیحق
 .») رھنمود شده استیدرست (رستگار

﴿ ُ نَْزَل ا�َّ
َ
وَن َ�نَْك  �َذا �ِيَل لَُهْم َ�َعالَْوا إَِ� َما � يَْت الُْمَنافِقَِ� يَُصدُّ

َ
�َ� الرَُّسوِل َر�

 .]٦١[النساء:  ﴾٦١ُصُدوًدا
(بر محّمد) آن را  ه خداوندکد یائیب یزیچ یشان گفته شود: به سویه بدک یو زمان«

شما بخواند و  ید (تا قرآن را برایآور یغمبر رویپ یرده است، و به سوکنازل 
نند (و از تو ک یه سخت به تو پشت مکد ید یرھنمودتان دارد)، منافقان را خواھ

 .»دارند) یز از تو باز میگران را نیزند و دیگر یم
برای آیات صریح قرآن  یآیه دیگر. پس چگونه بر حدیث که تفسیر و تطبیق ھا ده و

از کتاب خداوند روایت ھا بعد  ترین کتاب کنید؟! و در صحیح است، اعتراض می
 اند؟! شده
که ایمان آورده بودند و او را  ج تقسیم پیروان پیامبر تناقض با رسالت جھانگیر؛ -٦

دادند به دو گروه: اھل بیت و اصحاب، بدعتی ساختگی است که در  یاری می
آنان ھمچنان که  ییھیچ اصلی برایش وجود ندارد جز شناسا ج پیامبر ی دوره

شود:  می ھایش. و گفته و دامادھایش یا ھمسایه ج شود: زنان پیامبر گفته می
ھا و نام  بندی ھاشم... ھستند. این تقسیم اینان خزرج و اینان أوس و یا از بنی

 ھا موجود بود، اما به شکل طبقاتی دینی که جامعه را بر اساس تبعیت از گذاری
گونه  ھم ھمین ج تقسیم گرداند، نبود. اھل بیت پیامبرھا  آن یا دوستی باھا  آن

 ھمسرانش باشد و چه نزدیکانش باشد.ھا  آن بودند چه مقصود از
 اش) ھمه چیز اعم از جایگاه، دعوتی خانوادگی نبود که (خانواده ج دعوت پیامبر

ا آن مال، منصب و وراثت ملک را در اختیار گیرند و یا از نفوذ دینی استفاده کنند که ب
 اند. را منحصر کردهھا  آن وراثت مرجعیت دینی و مقدس شمردن

ای بود که  خانهھا  آن ادیان باطله است که برای ھر یک از ھای ویژگیاین از 
آوردند.  بردند و احترام خاصی را به دست می صاحبان آن، دین و تقدیس را به ارث می
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در زندگی برای تأسیس پادشاھی  پادشاھان دنیا است که ھای ویژگین این، از یو ھمچن
 کردند. به ارث ببرند، با ھمدیگر رقابت میھا  آن یا مملکتی که فرزندانشان بعد از

اش این  که الزمه یپیامبر، با رسالت جھانگیر  منحصر کردن علم و دین در خانواده
اطر غ آن بپردازند، در تناقض است و بدین خیروان پیامبر به تبلیپ ی د ھمهیاست که با
 فرماید: پیامبر می

 .»بلغوا ع� و لو آية«
 »ای ھم باشد. از من ابالغ کنید حتی اگر آیه«

 .»يلبلغ الشاهد من�م الغائب«فرماید:  و می
باید کسانی از شما که حضور دارند به کسانی که حضور ندارند پیام دین را «

 فرماید: میبه فردی مختص باشد. و خداوند متعال   هک نیبدون ا» برسانند.

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن ﴿
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ِ ْهُل الِْكَتاِب لََ�َن َخْ�ًا لَُهمْ  بِا�َّ
َ
ْ�َ�ُُهُم الَْفاِسُقونَ  َولَْو آَمَن أ

َ
 ﴾١١٠ِمنُْهُم الُْمْؤِمنُوَن َوأ

 .]١١٠ان: [آل عمر

د یا ده شدهیآفر ھا انسانه به سود کد یھست ین اّمتیروان محّمد) بھتریپ یشما (ا«
د. و اگر اھل یمان دارید و به خدا اینمائ یر مکاز من یه) امر به معروف و نھک(مادام 

شان بھتر یا یاورند، برایمان بی) این درخشانین برنامه و آئیتاب (مثل شما به چنک
شان یشتر ایمانند و بی) از آنان با ایمکتنھا عّده  یه برآنند. ولک ینیآئ است (از باور و

 .»مان و وظائف آن) ھستندیفاسق (و خارج از حدود ا

َبَعِ� ﴿ فرماید: و می نَا َوَمِن ا�َّ
َ
ِ َ�َ بَِصَ�ٍ� � ْدُعو إَِ� ا�َّ

َ
ِ َسبِيِ� أ  ﴾قُْل َهِذه

 .]١٠٨[یوسف:
گاھه من کن راه من است یبگو: ا« خدا  ینش به سویو ب ی(مردمان را) با آ

 .»باشند) ین میروان من ھم (چنیخوانم و پ یم
بر آنچه  ج این نصوص عام ھستند و برای یک شخص خاص نیست و عمل پیامبر

ھا و  دھد؛ چون پیامبر انسان صالحی از صحابی به سوی قبیله گوئیم، شھادت می که می
ھا  آن را به سالم دعوت کند و رسالت پروردگارشان را به اھا  آن فرستاد تا ھا می ملت

 برساند.
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اند که مبلغ دین صحابه باشد؛ بلکه به آن دستور داده  راضی شده ج خدا و پیامبر 
کند، به عنوان نمونه  است و خداوند به شدت از کتمان و پوشیدن این رسالت نھی می

 فرماید: می

نَْزْ�َ ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما � ا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوالُْهَدى ِمْن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس ِ� إِنَّ ا�َّ

ِعُنونَ  الِْكَتاِب  ُ َو�َلَْعُنُهُم ال�َّ ولَ�َِك يَلَْعُنُهُم ا�َّ
ُ
 .]١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩أ

ت فرو یه از دالئل روشن و ھداکدارند آنچه را  یه پنھان مک یسانکگمان  یب«
ان و روشن یل) بیتاب (تورات و انجکمردم در  یبراآن را  هکم، بعد از آن یا فرستاده

ان مؤمنان انس و یان فرشتگان و چه از مینندگان (چه از مک نیم، خدا و نفریا نموده
 »نند (و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواھند شد).ک ین میشان را نفریجان)، ا

اند؛  امبر قرار ندادهیخاص اھل بیت پآن را  ه عام است و خداوند و رسولشیاین آ
ه تنھا از طریق ائمه کپذیریم  را می یپس چه معنی دارد که بگویند: ما روایات یا احکام

 نقل شده باشد؟!
ن به خاطر عدم یا ھا: طعنه زدن به ائمه اھل بیت جز دوازده تا و تکفیر آن -٧

ی است. امام زیدبن علی ایمانشان به (امامت) معاصرانشان از (ائمه) اثنی عشر
امام زیدیه با برادرش محمد بن علی ملقب به (باقر) به مخالفت پرداخت: آنگاه 

را یه او با شمشیر خارج شد، زیبرادرش، عل یرغم ھشدار و نھ که زید، علی
ه او امام یا خلیفه باشد. و این خروج از رأی (امام) و عدم اعتراف کخواست  یم

 این بر حسب قواعد امامیه کفر است!باشد و  یبه (امامتش) م
ه امام عبدالله محض بن حسن المثنی سید اھل بیت در زمان ک نین ایو ھمچن 

ه جعفر صادق کگاه  پردازد، آن یخودش است که با جعفر صادق به مخالفت م
رد، گفتنی یعت بگیپسرش محمد بن عبدالله ملقب به نفس زکیه ب یخواست برا یم

ادعای مھدویت شده است و این ـ بر حسب اعتقاد   ن عبداللهبرای محمد ب  است که
 باشد. یامامیه ـ کفر م

 .١زیادند! و این چیزی است که در مصادر امامیه صراحتًا آمده استھا  این و غیر از
ھمانا تکفیر اینان و تکفیر خلفای راشدین یا دیگر سالطین دولت اسالمی از یک 

 شود. منبع خارج می

                                           
 .٣٦٥-١/٣٥٨نگاه کن به اصول الکافی  -١
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کنند یا جاھل است یا  را تکفیر نمی  گوید: امامیه غیر خودشان پس کسی که می 
 کند. بازی است که از تقیه استفاده می زند یا حیله خودش را به جھالت می

 ایمان به (امام) مساوی ایمان به نبی یا از آن ھم بیشتر است! پس انکار یکی از
 با انکار دیگری برابر است.ھا  آن

ھر کس ما را بشناسد مؤمن است و : « مده؛ از جملهو در این خصوص روایاتی آ
ـ که قبًال ذکر شد ـ و علمایی مانند حلی به آن » باشد. یکسی که ما را انکار کند کافر م

 اش ذکر شد ـ. کنند ـ و عین گفته تصریح می
و این ضررھا و یا مفاسد و... از لوازم اعتقاد به اصل (تمسک به اھل بیت) است. و 

را در بر ندارد، و  یگریز دیچ چیباشد، زیرا جز ضرر ھ یھا م ترین باطل این از باطل
بطالِن الزم دلیلی بر بطالن ملزوم است پس این اصل به خاطر بطالن لوازمش باطل 

 است.
ای در بر  شود که این اصل ضرری محض است و ھیچ فایده این چنین مشخص می

 آورده است.آن را  الھی خالف  ندارد. و شریعت





 

 

 

 :فصل سوم
 نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت] 

 (تمسک به اهل بیت) در نزد شیعه بر دو اعتبار استوار است:
گانه. یعنی فقه امامی ـ یا  ) دوازدهی تمسک جستن تنھا به فتواھای (ائمه -اول 

ھا و فتواھای خود ائمه. و آنچه به (فقه  ه عبارت است از گفتهکمذھب امامی در فقه ـ 
 باشد. یجعفری) معروف است فقه خود امام جعفر صادق م

اند.  تمسک جستن به احادیثی که تنھا از طریق این دوازده نفر روایت شده -دوم
 اھل بیت) روایت شده و ی رند که از طریق (ائمهیپذ یرا م ییعنی آنان تنھا احادیث

گویند حق  ) خودشان است و میی ی موجود در مصادرشان روایات (ائمهھا روایت
 دھند. نمیھا  آن ھستند و نسبت دروغ به

تنھا ادعاھایی ھستند   هک نیآیا برای این ادعاھا مستندی از حقیقت وجود دارد؟ یا ا
 -یقتی برایش وجود ندارد؟ این چیزی است که در صفحات بعدی که در واقع ھیچ حق

جوابش را خواھم داد و ھر کدام از این دو موضوع را به طور  -به اذن خداوند متعال 
 م نمود:یجداگانه بیان خواھ

 حقیقت و منابع فقه امامی: مبحث اول
از اھل اما موضوع عمل به فتواھای (ائمه) اثنی عشری نه دیگر علمای امت اعم 

بیت مانند شافعی، زید و عبدالله بن صدوق یا غیر اھل بیت مانند ابوحنیفه، احمد و 
 مالک، چه رسد به فقھای متأخر؛ چون اگر در واقِع فقه امامیه تأمل کنی به طور کلی

ھا  در حقیقت گفتهھا  آن یابی؛ زیرا فقه کنند، می مخالف با آنچه که ادعایش را میآن را 
ھا و فتواھای  ) اھل بیت اثنی عشری نیست، بلکه گفتهی چ کدام از (ائمهو فتواھای ھی

 فقھاء و مجتھدین است!!
ای عملی دارد که  کند، بلکه ھر فقیھی رساله (امام) را نقل نمی ی و فقیه گفته

اش نیست و برای ھر فقیھی  آورد و رأی (امام) و یا گفته فتواھا و رأیش را در آن می
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 یگریه از دکجایز نیست ھا  آن ان وجود دارد که برای ھیچ یک ازای از مقلد مجموعه
 د.یتقلید نما

بود،  خود امام می ی هیبود یا نظر (امام) می ی هیات فقھاء نماینده نظریو اگر نظر
مقلد حرام  یر فقھا را برایداشتند، و تقلید از سا بودند و اختالف نمی می یکیقطعًا 

 دانستند.  نمی
امامیه از  ی شیعه  هک نیواضح، واقعی و ملموس ھستند بر ا یدالیلھا  این ھمانا

ات ائمه. و این اعتقادشان به تمسک به اھل یکنند نه از نظر فتواھای فقھاء پیروی می
را از  گرداند و التزامشان به این اصل و ادعایشان  اساس می بیت را چیزی پوچ و بی

 کند. اساس نقض می
دھند که ـ بر  ای فتواھای فقھاء آن تقدیسی را قرار میبرھا  آن که نیتر ا شگفت

ه حرمت رد بر ک نیھای ائمه قائل ھستند، با توجه به ا حسب اعتقادشان ـ برای گفته
 ١دانند. می فقیه را مساوی با حرمت رد بر (امام)

 جداگانه را دارد یھر مجتھدی مذھب
ھا  آن دارد، ھر کدام ازھر فقیھی از فقھای امامیه ـ در واقع ـ مذھبی جداگانه 

 پیروان و مقلدانی دارند که تقلید از مجتھد دیگری، برایشان حالل نیست.
به وضوح بر این  ٢ علمیشان) ی این فقھاء میان خود اختالف زیادی دارند و (رساله 

 دھند. ھا شھادت می اختالف
 مرجعه اختالف بین مقلدین به حدی است که پشت کسی که از غیر کاست  یگفتن

خوانند و مراجع نیز با ھم اختالف دارند به حدی که ھر  کند، نماز نمی تقلید میھا  آن
 داند. کند و تقلید از غیر خودش را جایز نمی ادعای علم بیشتری میھا  آن کدام از

و اگر اینان پیروان مذھب (مخصوصی) ھستند که ھیچ اختالفی ـ بر طبق اعتقاد 
جود ندارد، پس چرا در میانشان این ھمه اختالف وجود ھایشان و خودشان ـ در گفته

 دارد؟

                                           
 ھمچنان که نقل از ابراھیم زنجانی و محمدرضا مظفر ذکر شد. -١
رساله علمی: کتابی فقھی است که از شخص فقیه صادر شده، زمانی که به نظر خودش به درجه  -٢

 ای دارد.  اجتھاد رسیده است. یعنی مذھب جداگانه
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کنند؛ آنان بر مذھب فقھا و مجتھدانشان  امامیه از مذھب جعفر صادق پیروی نمی
ز یجا یسک یگر برایرد دیبم یبرای خود مذھبی دارد و اگر فقیھ یھستند و ھر فقیھ

و تقلید کرده باشد. یعنی ه در حال حیاتش از اک نیدو مگر اید نمایه از او تقلکست ین
رود و اگر مذھب و فقھش، مذھب و  ز از بین مییمذھبش ن یدن مرگ شخصیبافرا رس

را مذھب یبود، ز یفقه خود جعفر صادق است ھرگز بعد از مرگش تبعیت از او حرام نم
کنند که بر  ادعا میھا  آن وسته پابرجاست ویمعصوم است ـ پھا  آن جعفر ـ که نزد
اند،  ستند، پس اگر آن قسمت از فقه را که با مرگ صاحبش ترک کردهمذھب جعفر ھ

 کانگر تریآن ب کرا تریردند زک یرھا نمآن را  نمود، ھرگز یمذھب جعفری را بازگو م
باشد. حال این قسمت از فقه که ترک شده یا مطابق با مذھب جعفر  یمذھب جعفر م

از فوت فقیھی مشخص فتوای  است که در این صورت مذھب جعفر را ترک کرده و بعد
این قسمت ترک شده مذھب جعفر نیست که ھر دو   هک نیاند، یا ا فقیه دیگری را گرفته

 کند که فقه امامیه در جایی و فقه جعفر در جایی دیگر است. امر ثابت می

 اختالفات موجود در میان فقھاء امامیه 
بر ھا  آن کند که بات میپس اختالف فقھای امامیه در میان خود به صورت قطعی اث

کنند. و این  ادعای عصمتش را میھا  آن  هک نیمذھب جعفر صادق نیستند، خصوصًا ا
قول واحد وجود داشته باشد. پس تعدد  یکای،  اش این است که بر ھر مسئله امر الزمه

ه جعفر ک نیا ایکند. پس  اقوال و تناقضش به طور قطع، عدم وحدت مصدر را بیان می
ه او غیر ک نیا ایھای متضاد ازْآن او نیست و  صورت گفته ه در اینکصوم است صادق مع

شود و با وجود این معقول  صورت مذھب از اساسش نابود می معصوم است و در این
این اقوال متضاد از یک فقیه یا یک امام صادر شود، زیرا این اقوال  ی نیست که ھمه

کند و به  یک مذھب نیستند چنان که ادعا می زیاد و متضاد ھستند. پس امامیه تنھا بر
 بالند. آن می

 ای از اختالفات شدید فقھی در میان فقھای امامیه نمونه
دارم و آن ھم عبارت از فتوای شیخ  یبرای سخنان خود عرضه م یا نمونه کو این

به طور مطلق ابوجعفر طوسی در مقایسه با فتوای یکی از مراجع محدث بزرگ،   طایفه
نیاز ھستند. موضوع فتواھایشان یک امر  اسم خوئی است که ھر دو از تعریف بیابوق

 باشد، ولی نگاه کن که چه قدر با ھم اختالف دارند؟! یاست و آن ھم خمس مکاسب م
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گوید: اما در حالت غیبت برای شیعیان رخصت داده شده که در  طوسی می
بنا ھا  آن ت تصرف کنند، اما در غیرو مکان تجار ھا خانه کارھایشان مانند آداب ازدواج و

ھا و  به ھیچ شرایطی تصرف برایشان جایز نیست، و اما راجع به آنچه از خمس گنج
نند، اصحاب ما با ھم اختالف نظر دارند و در مورد آن نص معینی ک یافت میغیره در

 ست: اند که مقتضی احتیاط ا حرفی را زدهھا  آن ھر کدام از  هک نیوجود ندارد، مگر ا
اح زنان و تجارت، کز بنا به منوال نیگفتند: در حال غیبت، خمس نھا  آن ای از عده
 باشد. یمباح م

باشد،  یو گروھی معتقدند: نگھداری از آن تا زمانی که انسان زنده است واجب م
به فردی مورد اعتماد از برادران مسلمانش آن را  پس زمانی که مرگ بر او عارض شد،

صاحب کار (امام زمان) اگر ظھور کرد، تحویل دھد، یا وصیت کند حسب بسپارد تا به 
 رسد. یآنچه که بدان وصیت شده تا زمانی که به صاحب امر م

ھایش را  شده ذخیره  و گروھی دیگر بر این باورند که دفنش واجب است، زیرا زمین
 کند. ھنگام قیام قائم خارج می

قسمت تقسیم شود: سه قسمت  ٦ه گویند: واجب است که خمس ب می عده دیگری
آن برای امام وقف شود یا نزد کسی مطمئن به ودیعه گذاشته شود، و سه قسمت دیگر 

 و مسکینان و در راه ماندگان جدا کنند.  ج را برای مستحقین اعم از یتیمان آل محمد
ن سه قسم ظاھر ین ایه بدان عمل شود، زیرا مستحقکدارد آن را  یستگیو این شا

زکات مورد نیستند و کسی در  م آن ظاھریو تقس یآور جمع یه متولک، ھرچند ھستند
 .جایز نیست به مستحقش داده شوده کنگفته 

ھای قبلی که ذکر شد از دفن یا  احتیاط به یکی از این گفته یو اگر انسانی از رو
 ١ وصیت کردن، عمل کند گناھکار نیست.

شود:  گوید: خمس در زمان ما ـ زمان غیبت ـ به دو نصف تقسیم می می خوئیاما 
ھاشم: یتیمان و  نصفی از آن برای امام عصر، (حجت منتظر) است و نصفی برای بنی

 مسکینان و در راه ماندگانشان.
 ٢ وی در ادامه افزود: مالک در توزیع نصف ذکر شده آزاد است.

                                           
 .٢٠١-٢٠٠مجرد الفقه و الفتاوی ص فی  النھایة -١
 یعنی نصف مربوط به بنی ھاشم. -٢



 ٥٠٥  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

حاکم شرعی بدھد یا در دادن به مستحق  بهآن را  احتیاط مستحب است یو از رو
 از او اجازه بگیرد.

شود که  است، در زمان غیبت به نائبش مراجعه می ÷و نصفی که مربوط به امام
شود  م به او داده میینائب، فقیه امینی است و به مصارف آن شناخت دارد، که یا مستق

بدان  ÷ه امامکف شود صر ید در مواردیشود. و خمس با و یا از او اجازه گرفته می
راضی باشد؛ مانند رفع احتیاجات مؤمنان از سادات و دیگران. و به خاطر حفظ احتیاط 
مستحب است نیت صدقه دادن از جانب او را داشته باشد. و آنچه الزم است مراعات 
شود، رعایت کردن اولویت ھاست. و از مھمترین مصارف آن در این زمان که تعداد 

ھای دین و بلند کردن هیو ھدایت شدگان کم ھستند، بر پا داشتن پاھدایت کنندگان 
ھا و ترویج شرع مقدس و نشر قواعد و احکام و تأمین مخارج علمایی که  پرچم

باشد. و به خاطر احتیاط  کنند... می را در تحصیل علوم دینی صرف می اوقاتشان 
گاه به مصارف عمومی  ١ مراجعه شود). بیشتر الزم است که به مراجع بزرگ و آ

 ھای فقه و اصول اھل سنت عبارت (قول امامیه) در کتاب
ھای مذاھب  ھای فقه و اصول اھل سنت شایع شده که وقتی گفته اخیرًا در کتاب

آورند، که خواننده چنین در  کنند، به دنبال آن (قول امامیه) را می می معتبر را عرضه
ای دارای یک قول  رند و در ھر مسئلهیابد که امامیه در فقه یک مذھب واحد دا می

ن حال اھل سنت آرائشان مختلف است: قولی برای مالک و یواحد ھستند، اما در ع
 قولی یا دو قول و یا بیشتر برای احمد و دیگری برای شافعی و بدین شیوه!

و این امری است مخالف با حقیقت و واقعیت؛ چون امامیه بر مذھب فقھی واحدی 
شان جدای از مسایل  ول واحدی در اغلب مسایل حتی مسایل اصولینیستند و بر ق

ھا راجع به والیت  ھا و اصولی فروعشان اتفاق نظر ندارند. مثًال اختالف بین اخباری
 فقیه را بین موافقان و مخالفان در نظر بگیر.

 دانم چه چیزی سبب شده که فقھای ما این اکاذیب را تثبیت کنند؟ من نمی
 امر آشنا نیستند؟ که این بعید است. آیا به حقیقت

 کنند؟ آیا این در شرع خداوند صحیح است؟ می دانند ولی تساھل میھا  آن یا

                                           
 نی ـ بغداد ـ چاپ بیست و نھم.چاپخانه دیوا ٣٤٩ -٣٤٧منھاج الصالحین/ عبادات ص  -١
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یکی از دوستان من یکی از این فقھای برجسته را دیده بود، پس آن دوستم به او 
شان متفاوت ھستند؟ گفت: بله. گفت: پس  دانی که امامیه در آراء فقھی گفت: تو می

کنید و تنھا یک مذھب واحد را برای امامیه  ھایتان ذکر می خالف این را در کتابچرا م
 ایم!! کنید؟ جواب داد: این چیزی است که در حق آن ظلم کرده ذکر می

  ١ای بین فقه امامیه و فقه جعفر صادق وجود ندارد ھیچ رابطه
 یبرا یعنوان پیروبه ھا  آن ف امامیه به (جعفری) و اعتباریھای شایع، توص از غلط

 باشد. یاست، اما حقیقت این است که آن، تنھا غلطی مشھور م /مذھب جعفر صادق
کنند، آن چیزی ـ که  امامیه ـ ھمچنان که گفته شد ـ از فقه امام جعفر تبعیت نمی

فقھایشان است و این فقھا ھر کدام مذھبی   است ـ تبعیت از مذاھبھا  آن در واقع کار
رساند که  ت را مییو آنان اقوال و آرایی دارند که به طور جزم این واقع جداگانه را دارد

 صدور آن اقوال از عالم محترمی مثل امام جعفر صادق بعید است.
ه من فتواھای شاذ پیشینیان را کاست  یمثًال این فتواھا را در نظر بگیرید؛ گفتن

معاصر از  ی، بلکه فتواھایام، و این فتواھا چیزی نیست که بدان عمل نشود ردهکدنبال ن
 ام که عموم شیعیان امروزه از آنان تقلید ق قرار دادهیآن فقھای معاصر را مورد تحق

 کنند:  می
باشد، خواه نکاح  جایز نمی  سالگی نرسیده ٩سن   ه ھنوز بهک یـ جماع با ھمسر
شھوت و در ھا مانند لمِس با  جویی موقت باشد، ولی دیگر بھره  که دائمی باشد و یا این

 ٢آغوش گرفتن و روی ران قرار دادن حتی در دوران شیرخوارگی، اشکالی ندارد.
بشود، برای او جایز   مرتکب کار حرامی  باشد که  را داشته آیا اگر کسی خوف این-

 جویی نماید؟ مسلمانی بھره  باکره  ی ولی و سرپرست، از دختر بچه بدون اجازه  است که
ه ک نیستش او را از ازدواج با ھمطراز خود منع کند با وجود ابله، اگر ولی و سرپر 

 یول ی بدان رغبت و میل داشت باشد و این منع برخالف مصلحت دختر باشد، اجازه

                                           
(افسانه مذھب  (أسطورة املذهب اجلعفری)سخن از این موضوع را در کتاب مستقلی به اسم  -١

 ام. جعفری) به تفصیل بیان کرده
 .٢/٢٤١اثر خمینی   تحریرالوسیله -٢
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ا از عقب، جایز یشود و اگر عقد موقت باشد به شرط عدم دخول از جلو و  ساقط می
 ١ است.
دختر باکره ھر چند بدون دخول ھم باشد، شرط  یسرپرست برا ی آیا اجازه -

 است؟
ولی شرط نیست اما شرط لفظی عدم دخول در عقد شرط  ی در عقد موقت اجازه

 ٢ است.
سرپرستش،  ی اروپایی غربی بدون اجازه ی جویی از دختر بچه ): آیا بھره٢٨٩ـ (

 جایز است؟ 
ھایش او را به رده است و در کارکاگر فرض کنیم که سرپرستش دختر را رھا 

خودش سپارده باشد، پس احتیاجی به اجازه خواستن از او حتی در مورد مسلمان ھم 
نیست. یا اگر در مذھبش نیازی به اجازه نباشد پس بدون مراجعه به سرپرستش جایز 
است حتی اگر در مورد مسلمان ھم باشد، ھمچنان که اگر او را از ازدواج با ھمطرازش 

ز اجازه ولی از اعتبار ین صورت نییگری وجود نداشته باشد، در امنع کند و ھمطراز د
 ٣ شود. ساقط می

مشھور است و ھا  آن ): کشورھای زیادی وجود دارند که زنا در٢٣٧( ی ـ مسأله
منبع درآمد بسیاری از دختران این کشورھا زنا است. اگر شخصی بخواھد با یکی از 

ه بودن و یا زناکار بودن و یا در عده بودن او این دختران متعه کند، آیا سؤال از متزوج
 الزم است یا خیر؟

یقینًا شوھر داشته و یا   هک نیسؤال از وضعیتش واجب نیست، اما اشکال دارد مگر ا
د که آیا طالق یمطلقه باشد. پس اگر در مورد طالق زن اولی شک کند، باید سؤال نما

ندارد. و اما اگر در مورد زن دومی  یالکه اگر جواب مثبت باشد، اشکداده شده یا نه، 
اش را سپری کرده یا نه، باید از از آن سؤال کند اگر گفت بله  شک کند که آیا عده

ام، بدان اکتفا نماید. اما متعه با زناکاران مشھور به زنا به خاطر  ام را سپری نموده عده

                                           
 .٥٥محمدصادق صدر ص  -مسائل و ردود -١
 ھمچنین -٢
 ھمچنین -٣
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ه باشد که در این یقینًا از کارش توبه کرد  هک نیاحتیاط بیشتر درست نیست مگر ا
 ١ صورت عقدش چه برای متعه و چه برای عقد دائمی صحیح است.

خواھد با زنی عمل  ): آیا خبر دادن به مردی واجب است که می٢٩٣ـ مسئله (
ی این زن از مردی که قبًال با آن عمل جماع انجام  عده  هک نیجماع انجام دھد بنا بر ا

 داده، تمام نشده؟
 ٢و واجب نیست.نه، خبر دادن به ا 

کند که از او پرسیده شد: مردی با زنش از ُدُبر جماع  ـ کلینی از رضا روایت می
  ٣تواند چنین کاری بکند. می کند؟ گفت: می

 کند:  ن روایت مییـ اما شیخ طایفه (ابوجعفر طوسی) چن
در مورد مردی که از ُدُبر با زنش  ÷از ابویعفور روایت است که گوید: از ابوعبدالله

 جماع کرده بود، سؤال کردم. گفت: اگر زن راضی باشد، اشکالی ندارد. 
در مورد جماع مردی با زنش از ُدُبر سؤال کردم؟ گفت:  ÷ـ از ابوالحسن (رضا)

 ه فرمود:ک ÷حالل کرده است، قول لوطآن را  ای از کتاب خداوند متعال آیه

ْطَهُر لَُ�مْ َهُؤَ�ءِ َ�َناِ� ﴿
َ
 .]٧٨[هود:  ﴾ُهنَّ أ

من حاضرم آنان (ترند  زهکیپا )ورکزش با ذیاز آم(شما  یدختران منند و براھا  این«
 ».)را به عقد شما درآورم
 خواھند. جز ُدُبر را نمیھا  آن و معلوم است که

از نویسد یکی از آن دو  ای می ـ و طوسی بر دو روایت در تحریم جماع از ُدُبر حاشیه
فرمود:  ج گفت: رسول الله می ÷سدیر روایت شده که گفت: شنیدم ابوعبدالله

کراھیت  یانگر نوعیگوید: این دو خبر ب طوسی می». عقب زنان بر امتم حرام است«
ه حرام نیست. و آنچه که کاست، زیرا افضل این است که از آن دوری شود ھر چند 

گوید:  کند او می تأیید میآن را  کند ایت میاحمد بن عیسی از برقی و او از ابویعفور رو
از او در مورد جماع با زن از عقب سؤال کردم، گفت: (اشکالی ندارد ولی من دوست 

                                           
 ھمان منبع -١
 ھمان منبع -٢
 .٥/٥٤٠فروع کافی  -٣
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 باشند. انجام دھی)... و احتمال دارد آن دو خبر از روی تقیه وارد شده آن را  ندارم که
١ 

 ٢ـ نگاه به صورت زنان زیبارو مباح است.
 ٣ن غیر مسلمان مباح است.ـ نگاه به عورت زنا

و آسان است که به این نص منسوب و ساخته شده بر اھل بیت در خصوص حالل 
 ھای جنسی خارجی استناد نمود. کردن نگاه به فیلم
ه بر آلت خود دست بگذارد، اما ُدُبر کدن عورت مسلمان کافیست یـ اما برای پوش

  ٤ پوشانند! میآن را  دن ندارد، چون دو باسنیبه پوش یازین
) برای نماز ستر عورت معتبر است که عورت برای مردان عبارت ٢٢٢( ی ـ مسأله

 ٥ است از جلو و دبر و دو بیضه.
خواند! یا  و این در نماز است! نمازگزاری را تصور کن که در این حالت نماز می

 خوانند!! جماعتی از مسلمانان که بدین شیوه نماز می
و در انظار مردم به حمام بروی و بدنت را با صابون بشویی.  ـ جائز است که برھنه

 ٦ اند. این امر شنیع را به خود امام باقر نسبت داده
ھای بدون حجاب به شرط عدم لذت بردن شھوانی صحیح  ـ نگاه کردن به بدن

طور که فرقی بین صورت و  نیست ھمانھا  آن است و در این فرقی بین زنان کفار و غیر
  ٧بین سایر اجزایی که عادتًا لخت ھستند، نیست.دو کف و 

بدون شک قید (عدم لذت بردن شھوانی) مانند این است که بگویی: شراب خواری 
 با شرط عدم مستی جایز است.

 ٨ـ خلوت با زن بیگانه به شرط اطمینان از فساد، اشکالی ندارد!!

                                           
 .٣/٢٤٢طوسی  -االستصار -١
 .٥/٥٤٢فروع کافی  -٢
 .٦/٥٠١ھمان  -٣
 ھمان منبع -٤
 ـ سیستانی و خوئی. ١٠٠المسائل المنتخبه ـ ص  -٥
 .٥٠٣/ص ٦فروع کافی/ -٦
 )١٠٢٠ی ( ـ مساله ١٠٠المسائل المنتخبه ـ سیستانی ص  -٧
 ).١٠٣٠ھمان ـ مساله ( -٨
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ھایی  توانند به مکان بیگانه برود و می یش مردیتعلیم رانندگی پ یتواند برا زن می
گنجد، بروند. ھر چند که خالی از مردم باشد البته به شرط عدم  که برای تعلیم می

 ١وقوع در حرام!!؟
 ٢ـ جایز است که مرد میان دو زن و روی یک بستر بخوابد.

اش نگاه کرد و آرزوی او را کرد، با او مجامعت  ز است که مرد اگر به زن بندهیـ جا
به ترک زنش وا دارد تا مدتی که دلش بخواھد با او باشد و سپس او را به کند و بنده را 

 ٣سوی او برگرداند.
جایز است که کنیز را به عنوان عاریه به برادر داد تا با او مجامعت کند سپس به  -

 ٤او برگرداند.
عمر دختر علی را غصب کرد و علی به خاطر ترس بر ھالک شدنش به این امر  -

ھا از  اند و با الفاظی که درون این سخن یاوه را به امام صادق نسبت دادهراضی شد. و 
 ٥ایم) غضب کردهآن را  اند: (این فرجی است که ساختهآن را  کند آن وحشت می

 یجماع با ُدُبر خنثی لزومًا موجب غسل برای فاعل است و اگر خنثی با مرد یا زن
آید و اگر مردی با خنثی  اجب نمیجماع کند و انزال نکند غسل بر فاعل و مفعول و

شود ولی بر مرد  جماع کند و آن خنثی ھم با زنی جماع کند، غسل بر خنثی واجب می
 ٦شود. و زن واجب نمی

ـ جماع با ُقُبل و ُدُبر زن موجب غسل برای زن و مرد است. و این احتیاط برای 
 ٧زمانی که مفعول غیر زن باشد (مرد باشد) نیز وجود دارد.

شود ھر چند بر آن  زنا بر ھمسرش حرام نمی ی ) زن به واسطه٩٨٩( ی مسألهـ 
 ٨ پایبند باشد و اگر توبه نکرد بھتر آن است مرد طالقش دھد!!

                                           
 ).٤٠٧ی ( ـ مساله ٧٧محمد صادق الصدر ـ ص  مسائل و ردود ـ -١
 .٥٦٠/ ٥فروع الکافی /  -٢
 .٤٨١/ ص ٥ھمان /  -٣
 .٤٧٠/ ص ٥أیضا /  -٤
 ھمان منبع -٥
 .١/٤٨منھاج الصالحین ـ خویی ـ  -٦
 .١٥و  ١٤المسائل المنتخبة ـ خویی ـ ص  -٧
 .٣٤٠المسائل المنتخبة ـ سیستانی ـ ص  -٨
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) اگر زنی ازدواج کرد و سپس با پدر یا برادر یا فرزندش جماع کرد ٩٩٢( ی ـ مسأله
 ١شود. بر مرد حرام نمی

ند جماع است که با دخول سر آلت در جلو ک ـ از مواردی که جنابت را محقق می
یابد اما برای جماع در غیر، احتیاط آن است که فاعل و مفعول  یا عقب زن تحقق می

غسل و وضو را با ھم انجام دھند. البته اگر حدث اصغر داشته باشند و در غیر این 
 ٢ صورت فقط غسل کافیست!!

صادق دارد؟! آیا معقول است  ای با امام جعفر این اعمال سخیف و پست چه رابطه
که جعفر این عالم بزرگ ربانی به چنین سخنانی دھان باز کند؟! نه ھرگز، پس فقه یا 

 مذھب جعفری کجاست؟!!

 عدم پیروی از فقه (امام زمان).... چرا؟!
 یامامیه معتقدند که در ھر عصری وجود یک معصوم ضروری است و ھرگز معصوم

شد و مردم به  و گر نه عصمت با فوت پیامبر قطع می کند به جای دیگری کفایت نمی
 معصومی بعد از آن نیاز نداشتند.

طبق  -کند که امامیه از فقه امام عصرشان پیروی کنند و او آیا این واجب نمی
فقه پدرش حسن   هک نیشان ـ مھدی است، پس فقه مھدی کجاست؟ یا ا عقیده

ائمه کجاست؟ چرا فقط  ی ه بقیهکجاست؟! یا فقه علی الرضا یا پدرش موسی؟ فق
دنباله رو فقه جعفری ھستند نه کس دیگری؟ آیا با مرگ جعفر انتقال به امام دیگر و 

 پیروی از او واجب نیست؟
آید پس چه نیاز به  نیاز از فقھی است که بعد از او می و چنانچه فقه جعفری بی

فقه او توقف  یو(امام) بعد از اوست؟ و اگر فقه جعفری کافی نیست پس چرا ر
دھید و بس؟ تا حدی که بعد از او (و قبل  اید؟ و چیست که تنھا بدان اھمیت می کرده

 مذھبی باشد!  ی شود که تشکیل دھنده از او نیز) اقوال ھیچ امامی یافت نمی
سرزمین (بغداد و  یکدر جوار حسن عسکری و تقریبًا در  یمدت یه براککلینی 

باشد و حاوی روایاتی است که  یجلد م ٨ش (کافی) ـ که سامرا) زیسته، اما در کتاب
ثبت نکرده  یرکرا به نام حسن عس یزیچ -اکثرشان به جعفر صادق نسبت داده شده

                                           
 .٣٠٠ی ـ ص المسائل المنتخبة ـ خوی -١
 ).١٧٢ی ( ـ مسأله ١/٤٧منھاج الصالحین ـ خویی ـ  -٢
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آورده  ییرسد! و به جعفر رو است. جز چند روایاتی که عددشان به انگشتان دست نمی
 ! طوالنی از نظر زمانی و مکانی وجود داشت! یکه بین او جعفر مسافت

سال با ھم فاصله داشتند و از لحاظ مکان نیز جعفر در  ٢٠٠از جھت زمان تقریبًا 
زیست و کلینی در بغداد!! چرا قرابت زمانی و مکانی (حسن عسکری) را رھا  مدینه می

دور رفت؟! در حالی که بھتر و بلکه واجب بود آثار حسن عسکری را  یا کرد و به نقطه
 ی کلینی نزدیک بود؟ و بلکه واجب بود که به وسیلهجمع کند، زیرا او بسیار به 

 سفیران و ھم عصر بودنشان با ھم، اقوال مھدی را گردآوری کند.
امام  ٥روایت کند؟! و چرا ھا  آن امام را رھا کرده تا از ھفتمین ٦چرا کلینی پیوسته 

 روایت کند؟!...ھا  آن را ترک نموده تا از امام ششم بعد از

 حفظ شده است، مفھوم نیازمندی به تداوم (امامت) چیست؟اگر فقه جعفری 
کند، پس راز تعدد ائمه چیست؟ و  اگر پیروی از اقوال یکی از ائمه شرعًا کفایت می

 چیست؟ھا  آن معنی احتیاج به تداوم
کند، لذا نیازی به امام بعد از او  فقه اولین امام، نیاز به فقه دیگری را برطرف می

اند؟ آیا غیر از جعفر، فقه  فقه علی که اول امام است را ثبت نکرده نیست. (چرا امامیه
اند؟! آیا  ر ائمه ضایع شده است و به ھمین خاطر جعفری شدهیز ھمانند فقه سایعلی ن

 به حفظ فقه امام بعد از او اھتمام نشود؟  هک نیفقه جعفر حفظ شده است برای ا
ظ فقه جعفر نبود، یعنی امامت، شد نیازی به حف در نتیجه اگر فقه علی حفظ می

کند.  امامت فقه است، لذا اگر فقه امام اول حفظ شود کسی ادعای امام بعد او را نمی
 پس برای چه امامت بعد از جعفر ادامه یافت در حالی که فقه جعفر حفظ شده بود؟!

 عصر ائمه
ید، زیرا آ یک چیز طبیعی و موافق با عصر باشد، به شمار نمی  هک نیاین امر از ا

گیری مذاھب فقھی بود که  عصری که جعفر در آن به وجود آمد، عصر ائمه فقه و شکل
در زمان جعفر یا کمی قبل از او به وجود آمده و کمی بعد از جعفر خاتمه یافتند. لذا 
مذھب ابوحنیفه و مالک ـ ھم عصر جعفر ـ و مذھب شافعی و احمد ـ در حدود یک 

رفت، پس مذاھب فقھی، مستقل تشکیل شدند. در آن زمان ـ شکل گھا  آن نسل بعد از
مذاھب، ابوحنیفه، مالک، جعفر، شافعی و احمد بن حنبل بودند، لذا تدوین  ی ائمه

معصوم بودند   هک نیرسد، نه به خاطر ا یامال طبیعی به نظر مکاقوال امام جعفر امری 
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قھی بعد از او نیست که پیروان امام فقه بود، لذا نیازی به امام ف  هک نیبلکه به خاطر ا
 مستقل داشته باشد. 

چرا روی جعفر و علی بن محمد (قبل از او) تمرکز «و این مطلبی است که پاسخ 
گیری مذاھب  دھد؟ زیرا پدر جعفر (محمد) عصر ابتدای شکل را توضیح می» اید؟ کرده

ود و برای را درک کرده بود، کسی که در زمان پسرش جعفر، به سن و سالی رسیده ب
ھمین اقوال علی بن حسین ـ جد جعفر ـ ثبت نشده بود؛ چنانچه اقوال ھیچ یک از 

او امام مذھب است، ثبت نشده بود، زیرا آن موقع مذاھب فقھی   هک نیفقھاء مبنی بر ا
 ظھور پیدا نکردند.

آید،  ه به تدوین فقه کسی که بعد از جعفری میکنیست  یبه ھمین خاطر نیاز
 .اھتمام داد

 از بین رفتن فقه جعفری نزد اھل سنت و شیعه:
مھمی وجود دارد که دروغ بستن به جعفر از جانب زنادقه بسیار رخ  ی مالحظه

اند، لذا فقه جعفری عمًال  داده است و علمای متعھد نیز از این روایات حاشا نموده
 فایده شده و از بین رفته است. بی

باشد که این روایاِت صرف  یاین مطلب مآنچه امروزه در اختیار ما است مؤید 
ھا و اکاذیبی است  مذھب نیستند یا دروغ ی چیزھای اندکی ھستند که تشکیل دھنده

 کنند. ھای موثق از قبول آن ابا می که بدو نسبت داده شده و کتاب
بر ھا  آن کنند، پس برتری و اگر چنانچه امامیه عمال از اقوال مجتھدین پیروی می

 نیز دنباله رو اقوال مجتھدین ھستند، چیست؟ھا  آن فقھی اسالمی کهسایر مذاھب 
گوئیم و فقھای  کنند، می امام اجتھاد می ی اگر گفته شود: فقھای ما در پرتو گفته

از  ج کنند و بدون ترتیب قول پیامبر اجتھاد می ج مذاھب در پرتو اقوال نبی ی بقیه
عمومیت و درخشندگی بیشتری نسبت به قول امام برخوردار است و این یک مزیت و 

 فضیلتی است برای مذاھب اھل سنت که مذاھب فقھی امامیه فاقد آن ھستند!
این مطالب، بر فرض صحت روایت از امام است، پس اگر غالب آنچه روایت شده 

 کرد؟! حالی پیدا خواھند  شوند و نقل نگردند، چه  برچیده
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 حقیقت و منابع روایات امامیه: مبحث دوم
ن یاست که ا یباشد، گفتن یاین حقائق مھمی است که مربوط به روایات امامیه م

کند و بس؛ بلکه  در (تمسک به اھل بیت) را نقض نمیھا  آن ق تنھا ادعای پھناوریحقا
ارجاع دھند،  ج هرا به سنت رسول الل  احکامشانھا  آن کند که ن مسأله را نقض مییا

در حالی که مرجع قرار دادن سنت امری است که دین بدون آن تمام نشده و مقبول 
 شود: واقع نمی

 کنند  روایت نمی ج از پیامبر
ای را از این روایات ظاھر  نگاھی در منابع روایی امامیه حقیقت ناامید کننده

 یعنیکنند،  روایت نمی ج رکه امامیه جز مقدار بسیار کمی از پیامب سازد و آن این می
جعفر صادق  -مثالً -مقارن با روایات نقل شده از  ج امبریروایات نقل شده از پ

 باشند. ینم
 پس معنای تمسک به اھل بیت بدون تمسک به صاحب بیت و سرور آن، چیست؟!

 از اھل بیت وجود ندارد! یمنقوالت امامیه از ائمه، در سندشان احد
پذیریم  کنید لذا ما روایات شما را نمی گویند: شما از اھل بیت روایت نمی امامیه می

کنیم و اھل بیت به آنچه در محتوای روایات است،  ولی ما از اھل بیت روایت می
گاه  ترند لذا روایات ما صحیح و معتبرند.  آ

 ست تا بدان استناد شود.یحقیقتی ن یاین ادعا حاو
 باشد:  ز این ادعا یکی از دو مورد زیر میو توضیح آن: مراد ا

 ی منظورشان از روایت اھل بیت این است که روایاتشان در نھایت سلسله  هک نییا ا
شود و این برای قبول و ثبوت  سند به امام جعفر صادق یا دیگر ائمه اسناد داده می

ائمه  ی و ھمه گوییم: روایات مستند به امام امت صحت آن روایات کافی است. اما ما می
به مقام  یچ منزلتیتر و معتبرتر است، زیرا ھ قبلی صحیح ی ) طبق قاعدهج (رسول الله

ماند، لذا بھتر آن است که به آن عمل شود، از این رو ترک آن از جانب  ینم ج رسول
 اند! آنان به خاطر مخالفت با قواعدی است که وضع نموده

راویان سند باشد که به  ی سلسله ی حلقه منظورشان از روایت اھل بیت  هک نییا ا
برسد و فقط از امام یا حداقل از اھل بیت تشکیل شده باشد؛ که قطعًا  ج امام یا نبی
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چنین چیزی وجود ندارد و رجوع به ھر کدام از منابع روایی مانند (کافی) کلینی یا 
که در  یانسازد، زیرا راوی (بحار) مجلسی بطالن این ادعا را به روشنی آشکار می

کسی از اھل بیت چه رسد به  ھیچ -رسند یه به صدھا نفر مک–باشند  سند می ی سلسله
نیست! مگر بسیار اندک طوری که به نسبت ھر ھزار روایت، یکی یا ھا  آن ائمه در میان

خواھد  غیر عربی ھستند!! و کسی که میھا  آن دھند. بلکه بیشتر یل مکیکمتر را تش
تواند  یمنابع در دسترس ھستند و اگر بخواھد م کسخنم به یقین برسد این ی درباره
 ھا مراجعه کند. بدان

ماند که بدان اسناد داده شود؟ و آیا روایات  آیا برای این ادعا حجت یا اصلی باقی می
 خاصی از روایات دیگران ھستند؟! ی امامیه دارای مشخصه

اھل  راویان یند اھل تشیع حاوس ی اھل سنت بیشتر از سلسلهسند  یسلسله
 باشد یبیت م

ھا  آن راویان ی شود که در سلسله در مقابل روایات اھل سنت و جماعت یافت می
اند، از اھل  ت روایت کردهیمردانی از اھل بیت وجود دارند. آنان چنانچه از غیر اھل ب

ندازند بلکه با خود را به زحمت ا  هک نیاند. بدون جدایی و بدون ا ت ھم روایت کردهیب
طلبید؛ زیرا راویان امت اسالم  میآن را  انسجام ھمراه با طبیعت امر و آنچه منطق

ه این طیف اخیر بیشتر ھستند، کای از اھل بیت نیستند،  اند و عده ای از اھل بیت عده
امال طبیعی و منطقی است. و ک یدر جامعه بیشتر است. و این امرھا  آن زیرا تعداد

 موقف مسلمانان در برابر  ی سند عجم (غیر عرب) ھستند که اد سلسلهبرخی از افر
 است. لذا اگر کسی از  طبق دستورات دین و قواعد علمی در علم روایت بودهھا  آن
کنند و اگر کسی مخدوش و مجروح  مورد اطمینان است روایت را از او اخذ میھا  آن

 کنند. ترک گفته و از او پرھیز میآن را  باشد
شود که روایات اھل سنت از این جانب، بر روایات امامیه که  چنین معلوم می این
 از روایت اھل بیت خالی است، برتری دارد. ھا  آن سندھای ی سلسله

برعکس است: زیرا کسانی که با ھا  آن شود که ادعای و ھمچنین معلوم می
باشند نه غیر  اند، اھل سنت می موضوعیت و انصاف و منطق از اھل بیت روایت کرده

از امام روایت ھا  آن ھا، کسانی که بدون دلیل ادعای چنین امری را دارند. زیرا آن
و اغلب راویانشان از امام نه از اھل بیت ھستند و نه از عرب  ج کنند نه از پیامبر می

 باشند. یم
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این به طور کلی بود اما از ناحیه جزئی و تفصیلی اظھار نظرھایی داریم که حقائق 
 کشاند: سیار مھمی را به تصویر میب

 اند، غیرعرب ھستند! کسانی که منابع روایی امامیه را نوشته ی ھمه
 گردد:  روایات امامیه در اصل به چھار منبع زیر بر می

 ).٣٢٩الکافی ـ محمد بن یعقوب کلینی (ت،  -١

 ).٣٨١ـ محمد بن علی قمی (ت  فقيه من ال حيرضه الفقيه -٢
 تھذیب االحکام. -٣
 ).٤٦٠االستبصار. که دو تای اخیر از آن محمد بن حسن طوسی ھستند (ت  -٤

 باشند.  میھا  آن نه عرب بوده و نه از ائمه اھل بیت و نه از عوامھا  آن ھیچ کدام از
ھای غیر عربی  ز ایرانییاند. آل بویه ن این منابع در عھد آل بویه منتشر یا تألیف شده

 ردند و در آنجا مرتکب فساد شدند.ک بودند که در بغداد حکمرانی می
به دنبال آنان صفویان ـ ایرانیان غیرعرب ـ آمدند تا بار دیگری حرکت تألیفی امامیه 

شان فارس و غیر عرب یرا نوشت که ا» بحاراالنوار«را نیرو بخشند، لذا مجلسی کتاب 

برگرفته و بیش  که تمام روایات امامیه را در »دايرة املعاريف«باشد و کتابش به عنوان  یم
 شود. جلد است، محسوب می ١٠٠از 

ھا ھستند،  دیگر غیرعربای  ای عرب و عده اما مؤلفان منابع روایی اھل سنت، عده
 زیرا دین و علم فقط میان یک قوم منحصر نشده است. 

ھـ)  ١٧٩ترین کتب در روایت نزد اھل سنت، کتاب موطأ امام مالک (ت  قدیمی
 اصالتًا اصبحی بوده است. است و امام مالک عرب و

ھزار حدیث را در  ٤٠باشد که تقریبًا  ھـ) می ٢٤١به دنبال آن مسند امام احمد (ت 
 خود جای داده است. و امام احمد از اعراب بنی شیبان عراق بوده است.

نسب و عرب بود که نسبش در جد سوم  یھـ) شافعی قریش ٢٠٤مسند شافعی (ت 
 رسد. می ج به عبدالمناف جد رسول الله

 باشد. ) مؤلفش امام بخاری است که غیر عرب می٢٥٦اما صحیح بخاری (ت 
قشیر  ی ) مؤلفش امام مسلم است که از اعراب قبیله٢٦١و صحیح مسلم (ت 

 باشد. می
 ازد و عربی األصل است. ی ھـ) نیز از قبیله ٢٧٥ابوداود (ت 
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و راویان مرکب  نیست؟!ھا  آن راویان امامیه عجم بوده و عربی در میان ی پس چرا ھمه
کند، زیرا در میان  از دو گروه نیستند ھمان طوری که منطق امور چنین اقتضاء می

ھا ھمان حامالن دین ھستند و دین  مسلمانان ھم عرب ھست و ھم عجم، و عرب
 عبارت است از کتاب و سنت. پس به ناچار در میان راویان باید عرب نیز باشد.

کند که این امر،  انگیزد و اشاره می غیر عرب باشند این شک بر میھمگی   هک نیاما ا
ھا  آن کنیم که این منابع در ھدفمند است. خصوصًا اگر منابع را بخوانیم، مشاھده می

عقاید منحرف و افکار ویرانگری وجود دارد و این بیانگر این نکته است که ھیچ یک از 
خاطر ایمانش امکان ندارد اساس دین را به  اند، زیرا عرب به عرب نبودهھا  آن مؤلفان

نیست خصوصًا در قرون ھا  آن در این کار مصلحتی برای  هک نینابودی بکشاند و دوم ا
اگر ھم منحرف شده باشد ـ به ھر دلیلی ـ در انحراف و ھا  آن اول و کسی از

را مقام مرجعیت  یاش به این درجه نرسیده است که در نزد اعاجم، شایستگ گمراھی
 داشته باشد.

که آنان تنھا روایاتی که از  نیاند، ا این شرطی را که امامیه برای خودشان وضع کرده
ھم نقض شدنی است:  یسوم ی پذیرند، از ناحیه طریق رجال اھل بیت مروی باشد، می

را  حدیثیاحدی از راویانی که منابع  ، چوناصل سند فاقد این شرط است رازی
گونه که شرط اقتضا  باشند ھمانتبار علوی   هک نینیستند صرف نظر از اعرب  ،اند نوشته

عبارتی این شرط از ه سند برای این شرط ـ ب ی کند ـ عالوه بر فقدان رجال سلسله می
 است. مردودپایه منقوض و 

 سلسله راویان در طول سند مجروح ھستند
رسد، کافی  ئمه میبرای صحت روایت تنھا پایان آن که به امام صادق یا دیگر ا

سنده (مثل یسند بین راوی منبع یا نو ی ق در مورد رجال سلسلهینیست بلکه تحق
گر شایع یکلینی) و بین امام جعفر صادق ضروریست. اما در نزد عموم امامیه امری د

ھر روایتی را  -در حقیقت-ھا  آن گویند: زیرا ه چه میکتصور کنند   هک نیاست بدون ا
 پذیرند. ق درباره صحت و ضعف آن، میینسبت داده شود، بدون تحقکه به ھر امامی 

ح یصح یشود، روایت سته است که بگوییم: ھر روایتی که به امام نسبت داده مییشا
دھد، زیرا در این صورت به  صحیح قرار نمیآن را  صرف نسبت به امام  هک نینیست یا ا

بود؛ در حالی که امامیه  یقینًا صحیح می ج روایات منسوب به پیامبر ی طریق اولی ھمه
ـ ھنگامی ھا  ی آن کنند! حتی عامه با این موافق نبوده و با کوشش تمام با آن مقابله می
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گویند که صحت سند این روایت ضروری  می شود ـ آورده می ج که روایت رسول الله
ن احادیث از اھل گویند: راویان ای پذیرند و می را نمی ج است. ھمچنین احادیث پیامبر

اند، اما این  ضرورت معتبر بودن رجال سند را درک کردهھا  آن بیت نیستند. بنابراین
کنند. این است واقعیت، البته با  ی منسوب به ائمه تطبیق نمیھا روایت شرط را با

پوشی از قواعدی که در کتب اصول وجود دارد. در باب سند حدیث آنچه خویی  چشم
ی کتب اربعه به اثبات رسیده ھا ی روایت ین است که: صحت ھمهبدان سخن رانده ا

الزم است، پس اگر شروط صحت در آن ھا  آن است، لذا نگاه کردن در سند ھر کدام از
  ١ شود. شود و در غیر این صورت پذیرفته نمی یافت شد، پذیرفته می

 راویان امامیه از اھل بیت نیستند 
از اھل بیت ھا  آن شود این است که سند میای که متوجه رجال  اولین خدشه

 نیستند. ھمان گونه که امامیه احادیث اھل سنت را با این دلیل که اھل بیت روای
 کنند. نیستند، رد میھا  آن

محمد بن مسلم، جابر بن یزید جعفی، زراره بن أعین، ابوبصیر مرادی، ھشام بن 
شود در  روایاتشان پذیرفته می حکم و ھشام جوالیقی از اھل بیت نیستند، پس چگونه

 کنند؟ را با ھمان علت رد می حالی که روایات غیر خودشان 

 یا اصحاب جعفر؟ ج کدام یک برترند: اصحاب نبی
یا یاران جعفر صادق؟ بدون  ج کدام یک برترند، یاران پیامبر  هک نیمطلب دوم ا

در کتاب و سنت وارد  ھا آن تردید یاران نبی افضل ھستند. دلیلش آنچه در باب فضایل
باشد؛ پس معقول نیست  دھد، می شان گواھی می آمده و نیز آنچه را که تاریخ و سیره

برتر باشند؟ چگونه روایات اصحاب جعفر که از اھل  ج که اصحاب جعفر از یاران محمد
 شود. شود و روایات اصحاب پیامبر رد می بیت نیستند، پذیرفته می

گوید: به ھر صورتی این ادعا ـ معتبر بودن  می »ثمعجم رجال احلدي«خوئی در 
اصحاب صادق ـ غیر قابل تصدیق است، زیرا اگر منظورش این باشد که اصحاب  ی ھمه

ماند که ھمه اصحاب  چھار ھزار نفری صادق ھمه معتبر ھستند به مانند این ادعا می

                                           
 .١١٠/ ص  ١معجم رجال الحدیث / ج  -١



 ٥١٩  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

جمله: ابراھیم بن از ھا  آن ی ازھا دستشیخ طوسی  هک نیعادلند. با وجود ا ج محمد
ابوحبه، حارث بن عمر بصری، عبدالرحمن بن ھلقام، عمرو بن جمیع و جماعت دیگری 

 ١ را ضعیف دانسته است.
توصیف شخصی را که با یکی از معصومین مصاحبت ھا  آن گوید: برخی از دوباره می

گاه ھستی ب ھای معتبر بودن او قرار داده داشته از نشانه   هک نیه ااند در حالی که تو آ
مصاحبت اصًال دال بر اعتبار و حسن نیست؛ چگونه چنین نباشد در حالی که افرادی 

اند که نیازی به بیان حال و فساد اخالق  و سایر معصومین مصاحبت داشته ج با پیامبر
 ٢و روش و بدکرداریشان نیست؟!

 ھا، مخدوش ھستند راویان امامیه در منابع رجالی آن
ویان ـ چه از اصحاب جعفر باشند یا از آنان روایت کرده باشند ـ این را  هک نیسوم ا

 در خود کتب امامیه مجروح و مخدوش ھستند! 
آید و کسی که خواھان تقصیل بیشتر است به  اینک دلیل آن به طور خالصه می

 مراجع رجال مانند رجال الکشی مراجعه کند. 
 باشد:  میھا  آن امامیه پیرامون این بیان حال راویان چھارگانه است که مدار روایات

زراره بن أعین، ابوبصیر لیث بن عدی مرادی، محمد بن مسلم و برید بن معاویه 
 عجلی.

 ـ زراره بن أعین:١
اند.  گوید: گروھی بر تصدیق و فرمانبرداری او اجماع کرده او می ی حائری درباره

 ]٣٢٤/ ص  ١/ ج  ی [جامع الرواه
 ÷از علی بن ابو حمزه از ابوعبدالله ١٣٢و  ١٣١اما کشی در کتابش صفحات 

 کند که گفت: روایت می

ِيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَماَ�ُهْم بُِظلْ�ٍ ﴿  .]٨٢[األنعام:  ﴾ا�َّ
 )با خدا یزیپرستش چ( کمان خود را با شریمان آورده باشند و ایه اک یسانک«

 ».خته باشندیامین

                                           
 .٧٠/ ص  ١ھمان منبع / جلد  -١
 .٩٠/ ص  ١ھمان منبع / ج  -٢



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٢٠

 دھم.  گفت: از شر این ظلم خود و شما را به خدا پناه می ÷جعفر
ست؟ گفت: خدا گواه است که زراره و ابوحنیفه این اختالف را به یگفتم: مگر آن چ

 اند.  وجود آورده
نشسته بودند و عذافر صیرفی ھا  آن کند که از کلیب صیداوی روایت می ١٣٥کشی/

 ÷آنان بود، ھمه با ھم بودند. ابوعبداللهای از اصحابش که ابوعبدالله ھم با  و عده
گفت: خداوند، زراره را لعنت کند، خداوند، زراره را لعنت کند، خداوند، زراره را لعنت 

 کند. 
کند که گفت: زراره شری است از جنس یھود و  روایت می ÷و از ابوعبدالله

رو و اگر گوید خداوند سه تاست. اگر مریض شد به عیادت او ن نصاری و کسی که می
 او حاضر مشو. ی رد بر جنازهیبم

شنیدم که  ÷کند که گفت: از ابوعبدالله از عمران زعفرانی روایت می ١٣٤در/
ھایی که زراره  بدعت ی گفت: در اسالم کسی چیز جدیدی نساخته است به اندازه می

 ساخته است، لعنت خدا بر او باد!
شنیدم که  ÷ابوعبدالله کند که گفت: از از لیث مرادی روایت می ١٣٤در/ 

ای که حائری  میرد جز با گمراھی و آوارگی. و این است حال زراره گفت: زراره نمی می
نفرند  ٦ترین پیشینیان  اند: فقیه زراره گفته ی پیشین را درباره او گفت. درباره ی گفته

ر را از اصحاب باقر و صادق و کاظم به شما و او  ١زراره است.ھا  آن ترین و فقیه
 آورند. می

 ٢او گفت: ای زراره! ھمانا اسم تو در اسامی اھل بھشت است. ی و امام صادق درباره
ی بسیار زیادی روایت ھا راه در حالی که مذمت و نکوھش زراره از امام صادق از

 ٣داند. شده است. امام باقر او را جاسوس پادشاه بر خودش می
امت و علم جعفر و فرزندش موسی کند که زراره در ام روایت می» کشی«و بلکه 

 ٤ کرد. شک می

                                           
 .١٣٧نقد الرجال ـ تفرشی ـ ص  -١
 .١١٢ص  -رجال الکشی -٢
 .١٣٩ص  -رجال الکشی -٣
 .١٣١-١٣٣-١٣٩ص  -ھمان -٤



 ٥٢١  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

زراره است که گفت: ھنگامی که  ی و این روایت دیگر از نضربن شعیب از عمه
خواھم، پس برایش  مرگ بر زراره شدت یافت گفت: مصحف (قرآن) را می یماریب

اش قرار دادم، او مصحف را از من گرفت و گفت ای  باز کردم و بر سینهآن را  آوردم و
 عمه! تو گواه باش که امامی جزو این کتاب ندارم.

کند: (قسم  خوئی در معجمش روایت وارده در ذم زراره را به سه قسم، تقسیم می
اول: گروھی که قائل به این ھستند که زراره در امامت موسی کاظم شک کرده است، 

گاه زیرا وقتی که صادق وفات کرد، فرزندش عبید را به مدینه فرستاد تا از  امر امامت آ
 شود.

 اند. قسم دوم: روایاتی دال بر افعال منافی ایمان از زراره صادر شده
 قسم سوم: آنچه در مورد طعن و بدگویی امام راجع به زراره وارد شده است.

 شود؟! پس چگونه به چنین شخصی اطمینان می

 ـ ابوبصیر لیث مرادی: ٢
 ه است!حال او در جرح و تعدیل ھمانند حال زرار شرح

 کند که گفت: ابوبصیر بر در ابو او از حماد نائب نقل می ی درباره» کشی«
نشسته بود تا از او علم طلب کند، اما ابوعبدالله به او اجازه نداد و بدو  ÷عبدالله

 ی یافت. گفت: در این ھنگام سگی آمد و بر چھره بود، اجازه می گفت: اگر موافق ما می
 ی وای این چیست؟ گفتم: این سگی است که روی چھره ابوبصیر شاشید. گفت: وای

 ١تو بول انداخت.
 ٢شد. ی ائمه میھا خانه و روایت شده است که او در حال جنابت وارد

ھا،  این ی کرد!! از نمونه و امام جعفر صادق را به جمع مال و حب دنیا متھم می
پیدا کردن چند کند که گفت: من برای  چیزی است که کشی از ابویعفور روایت می

شھر رفتم. ما گروھی بودیم که در میانمان ابوبصیر مرادی  ی درھم برای حج به حومه
نیز بود. گفت: به ابوبصیر گفتم: ای ابوبصیر! از خدا بترس و حج را با مال خودت انجام 

                                           
 .١٥٥ص  -رجال الکشی -١
 .١٥٢ص  -ھمان منبع -٢



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٢٢

بده، زیرا تو دارای مال فراوان ھستی. گفت: ساکت باش اگر دنیا بر سر رفیقت بریزد 
 ١گیرد. با ردایش فرا میآن را  از رفیق خودش است)(منظورش 

آن را  و از او روایت شده است که گفت: اگر رفیق شما (ابوبصیر) بر آن چیره شود،
 ٢گرداند. (مال دنیا) مخصوص خود می

او به امامت موسی بن جعفر ایمان نداشت و او را به بی سوادی و عدم شناخت 
 ٣کرد. احکام متھم می

 سلم:ـ محمد بن م٣
 اش ندارد! سرگذشت او نیز چندان اختالفی با دو یار قبلی

گفت:  شنیدم که می ÷کند که گفت: از ابوعبدالله کشی از مفضل روایت می
  هک نیداند تا ا گوید: خداوند چیزی را نمی خداوند محمد بن مسلم را لعنت کند که می

 ٤واقع نشود و به وجود نیاید.
 ÷کند که گفت از ابوعبدالله ابوصباح روایت میھمان منبع قبلی از  ١٥٦در/ 

گفت: ای ابوصالح! خداوند مدعیان وراثت در ادیانش را ھالک کند!! از  شنیدم که می
 جمله محمد بن مسلم؟!
ن یروایت شده که درباره او و زراره گفت: این دو در ا ÷از جعفر بن محمد

  ٥شوند. چ چیزی حساب نمییسرزمین به ھ

 ویه عجلی: ـ برید بن معا٤
ھای دین  ھای دین و نشانه اند که او از ستون او از یاران باقر و صادق است. گفته

کند که گفت: خداوند برید را  روایت می ÷از ابوعبدالله ٢٠٨است. اما کشی در/ 
 لعنت کند! خداوند زراره را لعنت کند!

زراره و  به من گفت: ÷از عبدالرحیم قصیر روایت شده است که گفت ابوعبدالله
دانید  اید؟ آیا نمی برید را بیاور. پس به آن دو گفت: چیست این بدعتی که ابداع کرده

                                           
 .١٥٢ص  -رجال الکشی -١
 .١٥٤ھمان، ص  -٢
 .١٥٤ص  -٣
 .١٥٥ص  -٤
 .١٥١ص  -رجال الکشی -٥



 ٥٢٣  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

برید گفت: قسم به خدا ھیچ وقت از ... ؟»لك بدعة ضاللة«فرموده:  ج که رسول الله
  ١دارم. آن دست بر نمی

ھاست، پس  حال و سرگذشت معتبرترین راویان امامیه و مشھورترین آن این شرح
 باید چه باشد؟!ھا  آن ال غیرح

باشد و قول به صحت  میھا  آن این دالیل و شرح احوال مانع اطمینان به مرویات
ھا وجود ندارد و این  نسبت این روایات به ائمه را تھی قرار داده که امکان اعتماد بدان

 کند. شان در مورد تمسک به اھل بیت را منھدم می از دالیلی است که گفته

 ھا دروغ گویان بر اھل بیت و تأثیر کذب در روایت از آنکثرت 
که محبت اھل بیت را برای اھداف خودشان در آغوش گرفته بودند، زیاد  یکذابان

؛ جابر ٢مانند: ھشام بن حکم مجسمھا  آن قبلی و امثال ی شدند، کسانی ھمچون دسته
عوف عقیلی که دائم  بن یزید جعفی که ھفتاد ھزار روایت را به امام باقر نسبت داد!

که اموال  ٥؛ علی بن ابوحمزه بطائنی٤دیگر ی؛ ابوحمزه ثمالی دائم الخمر٣الخمر بود
کردند)،  خورد، او از واقفیه (کسانی که امام رضا را تکفیر می مردم را به اسم ائمه می

بطائنی اولین کسی بود که این توقف را آشکار کرد؛ عبدالله بن ابویعفور نیز  ٦بود.
و سید حمیری که  ٧ران بود؛ ابوھریره بزار؛ ھشام بن سالم جوالیقی مجسمکواره سھم

  ٨ھمواره دائم الخمر بود.
از عبدالله روایت کرده که آن را  ) با سند خود١٩٦و مغیره بن سعید که کشی (ص 

ھای یاران پدرم را  بندد و کتاب گفت: مغیره بن سعید عمدًا دروغ بر پدرم (باقر) می

                                           
 ٢٠٨ص  -ھمان منبع -١
 .١٠٥-١٠٦/ صص:  ١الکافی / ج  -٢
 .٩٠ -الکشی -٣
 .٧٦ -الکشی -٤
 .٤٢٣ -الکشی -٥
مھدویت و غیبت او سخن راندند و به  ۀدند و درباردر امامت علی موسی بن جعفر مترقف شھا  آن -٦

ھفتمین ما، قائم و مھدی «شود،  امامت بعد از او اعتراف نکردند، با تکیه بر روایتی که گفته می
 ».ماست

 .١٠٥/  ١کافی / کلینی / ج  -٧
 .٢٤٢الکشی /  -٨



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٢٤

آن را  دھد. پس و کفر و خدانشناسی را دسیسه کرده و به پدرم نسبت می گیرد می
دھد که در میان شیعه ترویج  دستور میھا  آن گرداند و به به اصحاب (باقر) بر می

دھند. پس ھر چه درباره غلو در کتب اصحاب پدرم وجود دارد، چیزی است که 
کند  نقل می ١کتابش ی قدمهھا چپانده است. مامقانی در م مغیره بن سعید در کتاب

رسد،  که این مغیره گفت: در بسیاری از اخبار شما که تقریبًا به ھزار حدیث می
او گفت: ابوخطاب بر  ی ام؛ و ابو خطاب اسدی که امام رضا درباره دسیسه کرده

پدرم دروغ بسته است، خداوند ابوالخطاب را لعنت کند! به ھمین شیوه اصحاب 
ه این احادیث کتب اصحاب ابوعبدالله را مورد دسیسه قرار ابوالخطاب تا امروز

 ٢اند که آنچه مخالف قرآن است، از ما نپذیرید. داده
و محمدبن عی بن نعمان أحول ملقب به مؤمن طاق که برخی او را به شیطان طاق 
مجسم نامیده بودند. او شایع کرده بود که امامیه در مردمانی مخصوص از اھل بیت 

گاه شد منحصر شده با استناد به آن را  اند. وقتی که امام زید بن علی بر این شایعه آ
ای  این امر را از پدرش (باقر) نشنیده است، رد کرد و گفت: چه ناپسند خبر داده  هک نیا

و صدھا نفر  ٣ای و تو از طرف او (باقر) دارای ھیچ شفاعتی نیستی. پس کافر شده
 ھا. امثال این

اسالمی اول بود که عبارت بود از  ی جامعه یی آشکاری برا ھمانا که این نتیجه
کثرت دروغ و دروغ گویان بر مشاھیر اھل بیت؛ و این چیزی است که سبب عدم 
فراوانی تدوین روایات توسط علمای حدیث مانند بخاری، مسلم و اصحاب سنن را بیان 

س از واقع شدن در خاطر تر  کند، زیرا آنان در ایام تدوین منابع اولی حدیث به می
ات را یه رواکگرداب دروغ و نیز سختی تشخیص بین صحیح و مکذوب نتوانستند 

ند و برای مردم نقل کنند. در واقع ثابت شده است که ھر کسی که برای ین نمایتدو
چنین کاری و تدوین روایات از ائمه کوشش کرده در محذوری گیر کرده است که 

ه مصادر امامیه کورزیدند. ھمان گونه  محدثان مذکور (اھل سنت) از آن امتناع می
کنده از روایات افراطی و باطلی است که به سبب نقل  از ھر کسی که از ائمه نقل آ

                                           
 .١٧٤/ ص  ١تنقیح المقال / ج  -١
 .١٩٥ -الکشی -٢
 .١٨٦الکشی / ص  -٣
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باشد. حتی اگر بدین منابع مراجعه کنی  کرده و بدون بحث و تحقیق در مورد آن می
یابی، زیرا بدون نیاز به نگاه کردن  سختی را در تشخیص روایات ضعیف و مکذوب نمی

معلوم است. وقتی که سند محقق شد، ھا  آن در سندھای این احادیث، علت در متون
 شود که ھمانا این راویان دروغگو ھستند. یقع معلت نیز وا

 ١ گوید: معاصر می یعشر یھاشم معروف، دانشمند شیعی اثن
بعد از پیگیری و جستجو در احادیث منتشر شده در مجامع حدیث مانند کافی، 

بینیم که از ھر دری برای  وافی و غیره، غالیان و حسودانی را بر این ائمه ھادی می
اند، به دنبال آن به قرآن  داخل شدهھا  آن ه و بی ادبی به منزلتفساد احادیث ائم

را بر آن بپاشند، زیرا قرآن تنھا کالمی است   ھایشان اند تا سموم و دسیسه مراجعه کرده
باشد، لذا صدھا آیه  ینمھا  آن محتمل یگریز دیچ چیکه محتمل چیزھایی است که ھ

را به ائمه ھا  ی آنساز سه و گمراهیدروغ، دساند، تفسیر کردند و با  را طوری که خواسته
چسباندند. علی بن حسان و عمویش عبدالرحمن بن کثیر و علی بن ابوحمزه بطائنی 

تحریف و خرافات و گمراھی ھا  آن اند که ھمگی ھایی را در تفسیر تألیف کرده کتاب
 است و با اسلوب، بالغت و اھداف قرآن ھماھنگی و ھمخوانی ندارد.

 یمی استعلت، قد
باشیم، بلکه امر   افشای آن پرداخته  گوئیم رازی نیست که ما به چیزی که ما می

ت به عمل آوردند، اما یمعروف و مشخصی است که علمایان سلف امامیه از آن شک
 را از خود نشان ندادند!  یگونه اقدام چیتصحیح و عالج این امر مھم ھ یبرا

ھـ) که استاد شیخ مفید ـ استاد  ٤٣٦سید شریف مرتضی ملقب به علم الھدی (
 گوید:  شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی ـ بوده است می

ا در خبر اصل ھستند یه کوجود دارد   در سند اکثر احکام فقه، افراد مذھب واقفیه
ن یروایت کرده و از او روایت شده است؛ و ھمچن یگریباشند، از د یه فرع مک نیا ایص 

از غالت، خطابیه، مخمسه، اصحاب حلول مانند فالنی و  یسند افراد ی در سلسله
ه مشبه و اھل کشود  یفالنی و کسانی که بیشمارند، وجود دارند، و به قمی متصل م

ھا بدون استثناء جز ابوجعفر بن بابویه، ھمه  قمی ی ه ھمهکاست  یجبر است. گغتن
 دھد. می ھا و تصانیفشان بدین چیز گواھی شان مشبه و جبری ھستند و کتاب

                                           
 .١٥٣ص  -اآلثار واالخبارفی  موضوعاتال -١
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کند که: ای کاش  مھم خالصه می ی ان، بحث را به این گفتهیمرتضی در پا
روایتی سالم و عاری از این است که اصل یا فرعش، واقفی، غالی یا   چه  دانستم که می

ھاست ـ تا  باشد، آزمایش در میان ما و جستجو در میان آن یقمی مشبه و جبری نم
نند، چگونه برای ما ک یه نقل مک یوایت خبر واحدگوید: پس ر جایی که به صراحت می

 صحیح است.
کلی اعتبار محدثین   مستقیم و به  کند، طوری که بلکه اصحاب حدیث را متھم می

رھا نماید، زیرا در   ث خودمانیما را با اصحاب حد«گوید:  برد و می را از بین می  امامیه
  شود که شخصی پیدا نمی شود و ھمچنین میان آنان فردی استداللی یافت نمی

 ١»اند! ز برای استدالل وضع نشدهیھایشان ن استدالل را بشناسد و کتاب
این گواھی خطیر از این عالم بزرگ از علمای اھل بیت نیازمند وقت طوالنی است 

شود تا بدان مراجعه کرده و در پرتو آن محاسبات  که از ھر برادر شیعی خواسته می
ایم بر صرف تعصب یا اتھام بدون  داند نتایجی که ما بدان رسیدهجدیدش را آغاز کند و ب

 باشد. یدلیل علمی معتمد به قواعد بحث علمی، نم

 معتبرترین منابع روائی امامیه ـ الکافی، اثر کلینی است 
ترین منبع روایت اھل بیت که کتاب کافی کلینی  معتبر ی بنگر که امامیه درباره

ھزار روایت ضعیف و دروغ وجود  ٩: در کتاب کافی گویند گویند! می است چه می
گاھی به ا ٢دارد! ھزار حدیث است. پس  ١٦جلدش  ٨مجموع روایات کتاب با   هک نیبا آ

 ارزش کتابی که بیشتر از (یک سوم) آن دروغ یا ضعیف و بدون اعتماد است، چیست؟

 عدم تمییز ضعیف از صحیح 
ارزش  صحیح به جریان افتد، اقدامی بی ازھا  آن اگر تعیین روایات ضعیف و تفکیک

اند؛ چون ممکن است گفته شود: به روایات صحیح متمسک  را انجام داده  مایه و کم

                                           
 -٣٩٣/ از کتاب مدخل الی فھم االسالم / ص  ١٣٠-١٣١/ ص  ٣رسائل الشریف المرتضی / ج  -١

 ی دوازده امامی است. یحیی محمد که شیعه
به تحقیق محمد  ١٩٤-١٩٥اثر یوسف بحرانی صص:  »لؤلؤة البحرين«اثر مجلسی،  »مرآة العقول« -٢

. بنگر به ٤٤اثر ھاشم معروف حسینی ص  »املوضوعات يف اآلثار واالخبار«صادق بحرالعلوم، 

 .٣٩٤اثر یحیی محمد ص  »مدخل الی فهم االسالم«
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آنان بر قسمت ھنگفتی از روایات حکم   شوید و ضعیف را رھا کنید. اما در نتیجه
  دهرا تعیین نمو  روایات متفق علیه  که نمایند، بدون این ضعیف بودن را اطالق می

باشند، لذا مثل این است که کاری انجام نداده باشند. زیرا ممکن نیست برای کسی که 
کند مادامی که اتفاق بر تمییز صحیح و ضعیف وجود  عملی می ی از این حکم استفاده

نداشته باشد، در غیر این صورت احتمال ورود ضعف بر ھر روایتی از روایات کتاب، 
استنباط کند، وجوب ھا  این تواند از ورای ای که عاقل می تیجهباشد؛ اما تنھا ن پابرجا می
این روایات است به خاطر حذر از واقع شدن در باطل خصوصًا در اصول و  ی ترک ھمه

 بدین شیوه باشد. یھر روایت  مسایل خالفی بزرگ، زیرا احتمال دارد که
دارو جمع کند ھزار بطری  ١٦اش  کند که داروساز در داروخانه آیا عقل قبول می

عالمت تشخیص از  یه داراک نیمحتوی سموم ھستند بدون اھا  آن ھزار تای ٩که 
او  ی ن داروساز بر بیماران فرض کند که از غیر داروخانهیداروھا باشند. سپس ا ی بقیه

ھا احتمال وجود سم در آن  دام از این بطریکه ھر ک یدارو تھیه نکنند؟! براست
این داروھاست  ی حل برای نجات از ھالکت، دوری کردن از ھمهرود. پس تنھا راه  می

 در غیر این صورت مریض خودش را در معرض مرگ قرار داده است.
ھزار مسأله آن کامًال اشتباه  ٩ھزار مسأله دارد و  ١٦آیا ممکن است از کتابی که 

دون تمییز این روایات اشتباه در کتاب شایع ھستند ب  هک نیھستند، استفاده کنی؟ جز ا
و بین مسایل صحیح؟ آیا به ھر جھت علمی اعتماد به این کتاب به عنوان ھا  آن بین

شوند، وجود دارد؟ و  آن آزموده می ی ق و بررسی که طالب بر پایهیتحق یمنھجی برا
شود؟ چگونه ممکن است از این امتحان سربلند بیرون آیند  تحمیل میھا  آن کتاب بر

 شناسند؟! اشتباه نمیدر حالی که خطا را از 
  شان دھند، ھنگامی که پیروان انجام میآن را  این عین ھمان چیزی است که امامیه

کنند و این به دلیل کثرت روایات ضعیف و شایعی است که  را ملزم به آن روایات می
 بدون مشخصه در مصادرشان آمده است.

عداد از روایات را روایت این به لحاظ مروی بود، اما به لحاظ راوی که این نوع و ت
ھایی را در این  کند، به مانند پزشکی است که کتاب را میھا  آن رده و ادعای صحتک

را ملزم به خواندن آن نماید، بعد معلوم شود که  زمینه تألیف کند، سپس دانشجویان 
(سه چھارم) آن مخالف با قواعد و اکتشافات معتبر علمی است و بسیاری از معلومات 

شود. آیا درست است امثال این احمق،  نجر به بیماری و ھالکت و نابودی میآن م
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پزشک نامیده شوند؟! آیا معقول است که این کتاب به عنوان مرجعی در علم طب، 
 مورد استفاه قرار گیرد؟!

دانشجویان ملزم به پاسخگویی   هک نیبزرگتر ا یبت و بالیاما حد فاصل بزرگ و مص
ھا بر اساس معلومات معتبر جدید  ان ھستند و تصحیح جوابھایش بر اساس آموخته

باشد! و بر اساس مضمون و محتوای آن کتاب عجیب نباشد، پس چگونه و چه وقت 
 کنند؟!! می نمره قبولی را کسب

اند و مردم را ملزم به  را بر این کتاب و امثال آن بنا نھاده دینشان  ی امامیه ھمه
گویند سه چھارم آن اشتباه است. اما حساب  که می کنند در حالی پیروی از آن می

 ھا) نزد خداوند متعال مطابق کتاب و سنت و دین معتبری که خداوند (اصالح جواب
فرستاده، خواھد بود نه مطابق با آنچه که در کتاب کافی آمده که خود پیروانش آن را 

کتابی چگونه نزد خداوند بیشتر آن اشتباه است. پیروان چنین   هک نیکنند به ا اقرار می
 یابند؟! نجات می

بیشتر آنچه در معتبرترین منابعشان آمده، ضعیف و   هک نیھمانا اعترافشان به ا
 کند؛ زیرا را در رابطه با تمسک به اھل بیت از بیخ و بن نابود می دروغ است، ادعایشان 

 دھند! صدق آنچه روایت شده را از کذب آن، تشخیص نمیھا  آن

 شان است کفرآمیز مستلزم کفر راویانروایات 
اگر به دنیای واقعیت بیایی و به ورق زدن کتاب کافی بپردازی غیرمستقیم روایاتی 

 ی بینی که صراحتًا به قرآن طعنه زده است و طعنه زدن به قرآن به اتفاق ھمه را می
را مسلمانان کفر است، یا ھمچنین روایاتی که به ائمه صفات خدا مانند علم غیب 

توان بر استھزاء به دین و مقام رسول رب  دھد و نیز روایاتی که تمامًا می نسبت می
 ی دیگری که از خرافات و اساطیر بیشتر نیستند.ھا روایت العالمین حمل کرد و

کتابش آورده که  ی اعتقاد دارد، زیرا در مقدمهھا  ی این ظاھرًا کلینی به صحت ھمه
 اند را روایت کرده است. یح بودهتنھا روایاتی که به نظر او صح

شود! و بر  ای دارد، اطمینان می اش چنین عقیده پس چگونه به روایتی که راوی
 ھمین شیوه قیاس کن.

خواھد باید به این منابع رجوع کند تا با  گویم، دلیل می اگر کسی بر آنچه که می

(هذا تابی نوشتم ھا اشاره نمودم. در این مورد ک چشم خودش ببیند آنچه را که بدان
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 ی که تنھا صرف چند نمونه برگزیده از کتاب (کافی) و مثالی برای بقیه )هو الكايف
 باشد. کتب روائی امامیه می

 شود: یی را برای شاھد بر آنچه که گفتم، آورده میھا نمونه اینک

 تحریف نصوص قرآن  
برای را  آن کند که گفت: قرآنی که جبرئیل روایت می ÷کلینی از ابوعبدالله )١

 ١ آورده ھفده ھزار آیه است. ج محمد
 رسد! قران به ھفت ھزار آیه نمی  هک نیبا وجود ا

را جمع نکرده) کلینی از ابوجعفر  در ذیل عنوان (جز ائمه کسی تمام قرآن  )٢
 ألخداوند  قرآن را طبق آنچه  کند که گفت: ھر کس ادعا نماید که روایت می
طالب و ائمه  است، و جز علی بن ابی  ، دروغ گفته آوری نموده ، جمع نازل کرده

نازل آن را  ای که خداوند جمع و حفظ نکرده به شیوهآن را  شان کسییبعد از ا
 ٢فرموده است.

گردآوری کرده آن را  جمع نکرده بلکه ابوبکرآن را  قرآنی که در اختیار ماست، علی
راد ھیأتی بود که ابوبکر جھت جمع آوری قرآن تشکیل داده است، ولی علی یکی از اف

ای است واضح بر قرآن کریم اند و این طعنه بود. اما ائمه ارتباطی با جمع قرآن نداشته
 کند، از جمله: می که کفر است. کلینی روایت صریحی را در تحریف قرآن ذکر

 که گفت: ÷از ابوعبدالله )٣

ْ�َمانَُ�ْم َدَخً� َوَ� تَُ�ونُوا َ�لَِّ� َ�قَ ﴿
َ
نَْ�اثًا َ�تَِّخُذوَن �

َ
� �ٍ َضْت َغْزلََها ِمْن َ�ْعِد قُوَّ

ْن تَُ�ونَ 
َ
 .]٩٢[النحل:  ﴾ائمة هی أزكی من أئمتكم بَيَْنُ�ْم أ

ما «گفتم: فدایت شوم ائمه بخوانیم. گفت: آری، قسم به خدا ائمه بخوانید. گفتم: 
دور آن را  چیست؟! با دستش اشاره کرد وخوانیم گفت: أربی  می» ما أربی«را » أزکی

 ٣ انداخت.
 گونه است: در حالی که آیه در قرآن این

                                           
 .٦٣٤/  ٢اصول کافی /  -١
 .٢٢٨/ ١اصول / -٢
 .٢٩٢/  ١اصول/  -٣
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ةٍ ﴿ مَّ
ُ
ْرَ� ِمْن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ْن تَُ�وَن أ

َ
 .]٩٢[النحل:  ﴾أ

» ائمه«ـ که او راوی است ـ این آیه را تحریف کرده و  ÷کلینی بر زبان ابوعبدالله
 قرار داده است! » أربی« را به جای» أزکی«و » هأم«را به جای 

 دھد که این قول خدا را: نسبت می ÷کلینی به ابوعبدالله )٤

 .]٨[التکویر:  ﴾٨�َذا الَْموُْءوَدةُ ُس�ِلَْت ﴿
شته کن گناه یدامکشود. به سبب  یده میبگور پرس ه از دختر زندهک یو ھنگام«

 ».؟ شده است

مودتی که  ی گفت: خداوند از شما درباره »و إذا املودّة سئلت«گونه تغییر داد:  نیا
 کند که به کدامین گناه باشد، سؤال می فضیلت آنان بر شما به مانند مودت قربی می

 ١را کشتید؟ھا  آن
احزاب را بدین گونه تحریف  ی سوره ٧١ ی دھد که آیه دوباره به او نسبت می )٥

 نمود:

َ َورَُسوَ�ُ ﴿ َ�َقْد فَاَز فَْوًزا  ووالية االئمة من بعدهيف والية عيل  َوَمْن يُِطِع ا�َّ
 .]٧١[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما

 ٢گفت: این چنین نازل شده است.
 نسبت داده که گفت: ÷کلینی این اتھام را به ابوعبدالله )٦

َل َسا�ٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ ﴿
َ
 .]٢-١[المعارج:  ﴾٢لَيَْس َ�ُ َدافِعٌ  بوالية عيل لِلَْ�فِرِ�نَ  ١َسأ

 ٣نازل شده است. ج به خدا این چنین بر محمدو قسم 
شود که کلینی راجع به تحریف قرآن روایت کرده  روایات یافت می ھا ده و ھمچنین

باشد.  است. بدون شک وقوع در این مسایل، کفر اکبر و خارج شدن از امت اسالمی می
 د؟!مان پس چه تمسکی به اھل بیتی که در نزد این راویان این چنین ھستند، می

 
 

                                           
 .٢٩٥/  ١اصول/  -١
 .٤١٤/  ١اصول/  -٢
 .٤٢٢/  ١اصول/  -٣



 ٥٣١  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

 

 تحریف معنا 
تحریف مقاصد و معانی، ھمان  ی آنچه گذشت تحریف الفاظ و مبانی بود، اما درباره

کنده از یی ھا نمونه کشود ـ و این پوشی می ه گاھًا از برخی چشمکاست. ـ ھا  آن منابع آ
 از روایات این تحریف:

تُْؤثُِروَن اْ�َيَاةَ بَْل ﴿ این آیه گفت: ی روایت شده که درباره ج از ابوعبدالله )٧
�َْيا َواْ�ِخَرةُ َخْ�ٌ ﴿ یعنی والیت ابوبکر و عمر و عثمان؛ ]١٦[األعلی:  ﴾١٦ا�ُّ
 �َْ�

َ
 ١ یعنی والیت امیرالمؤمنین. ]١٧[األعلی:  ﴾١٧َو�

َونََضُع الَْمَوازِ�َن ﴿ :ی کند که منظور از موازین در آیه دوباره از او روایت می )٨
 ٢انبیا و وصیت شدگانند. ]٤٧[األنبیاء:  ﴾الْقَِياَمةِ الْقِْسَط ِ�َوِْم 

قَالُوا لَْم  ٤٢َما َسلََكُ�ْم ِ� َسَقرَ ﴿ این آیه گفت: ی کند که درباره از او روایت می )٩
از پیروان «٣ :مل نک من اتباع االئمةیعنی؛  ]٤٣-٤٢[المدثر:  ﴾٤٣نَُك ِمَن الُْمَصّلِ�َ 

 »ائمه نبودیم.
 آیه ی کند که درباره روایت می ÷از ابو جعفر )١٠

ِعُظُ�ْم بَِواِحَدةٍ ﴿
َ
َما أ  .]٤٦[سبأ:  ﴾قُْل إِ�َّ

 .»نمک یحت مینص یکبگو: من شما را تنھا  «
 ٤ گفت: منظور از واحده والیت علی است.

 : ی آیه ی کند که درباره از او روایت می )١١

ْخرَْجَنا َمْن َ�َن �ِيَها ِمَن الُْمْؤمِنِ�َ ﴿
َ
وََجْدنَا �ِيَها َ�ْ�َ َ�يٍْت ِمَن  َ�َما ٣٥فَأ

 .]٣٦-٣٥[الذاریات:  ﴾٣٦الُْمْسلِِم�َ 
 ١مانند. باقی نمیھا  آن است که غیر ج ، آل بیت پیامبر»تیب«گفت: منظور از 

                                           
 .٤١٨/ ص  ١اصول/ ج  -١
 .٤١٩ص  -ھمان -٢
 .٤١٩ص  -ھمان -٣
 .٤٢٠ص  -ھمان -٤



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٣٢

يَماَن َوَز�َّنَُه ﴿ این آیه روایت شده: ی درباره ÷از ابو عبدالله )١٢ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ
هَ ﴿ که گفت: منظور علی است و در ادامه ]٧[الحجرات:  ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مْ  َوَ�رَّ

منظور ابوبکر و عمر و  ]٧[الحجرات:  ﴾إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ 
 ٢عثمان است.
ھا  این ھا در این منابع بسیار است!! چه کسی از عقالء نسبت گویی و امثال این یاوه

 کند؟! یق میاھل بیت، تصد ی را به ائمه
بر آن را  این روایتی که کلینی امام صادق را در آن متھم کرده، را بخوان، سپس

 عقلی... ه بیکتصدیق کردی، به راستی آن را  عقلت عرضه دار اگر

نَْزْ�َاهُ ِ� َ�ْلٍَة ُمَباَرَ�ةٍ  ٢َوالِْكَتاِب الُْمبِ�ِ  ١حم﴿  )١٣
َ
�ِيَها  ٣إِنَّا ُكنَّا ُمنِْذرِ�نَ  إِنَّا �

ْمٍر َحِكي�ٍ 
َ
 .]٤-١[الدخان:  ﴾٤ُ�ْفَرُق ُ�ُّ أ

باشد که بر او نازل شده و منقوص  ین در کتاب ھود میمحمد است و ا» حم«گفت: 

باشد و اما (اللیلة) فاطمه  می ÷امیرالمؤمنین (الكتاب املبني)الحروف است... اما 

ْمٍر َحِكي�ٍ ﴿ است.
َ
شود خیر فراوانی، به مانند  مییعنی از او خارج  ﴾٤�ِيَها ُ�ْفَرُق ُ�ُّ أ

 ٣مرد حکیم و مرد حکیم و مرد حکیم(!!)
دھد! لذا این روایت را به ابو جعفر نسبت  کلینی به زنان انبیاء فاحشه را نسبت می

 داده که: 

خیانت  یچیزی جز فاحشه را برا »فخانتامها«گفت: در این گفته خداوند  )١٤
 ٤بینم. (!!) نمی

دھد. که  نسبت می ج که این عمل پست را به محمد رسد کلینی به این جرأت می
 شود. ترین مردمان صادر نمی این نظر جز از بی اخالق

                                                                                                       
 .٤٢٠ص  -ھمان منبع قبلی -١
 .٤٢٦/ ص ١اصول / ج -٢
 .٤٧٩/ ص ١اصول کافی/ ج  -٣
 .٤٠٢/ ص ٢ھمان/ ج  -٤



 ٥٣٣  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

خواست زنی را  از برخی اصحاب ما رسیده است که گفت: (پیامبر ھرگاه می )١٥
گفت: به  نمود و به او می نکاح کند کسی را برای نگاه کردن به آن انتخاب می

 ١زیبا بود، فرجش بزرگ است)!!!؟!... قوزک پایش نگاه کن اگر کعبش
این جایگاه نبی نزد بزرگترین راویان امامیه است؛ پیامبری که خداوند قسم 

  هک نیخورد به ا می

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نََّك لََعَ� ُخلٍُق َعِظي�ٍ ﴿
 (به راستی که تو دارای اخالق ستوده ھستی)

 است!بدون شک این کفر صریح و بی حرمتی به مقام نبوت 

 جایگاه ائمه
 شود مانند:  دھد، مشخص می ھا نسبت می اما منزلت ائمه نزد کلینی از آنچه بدان

ت شده که گفت: ابو محمد (حسن عسکری) وکیلی یاز یحیی قشیری روا )١٦
سفید رنگ به ھمراه  یرا گرفته بود و خادم یامام اتاق  داشت که در خانه

ش خود فرا خواند، اما خادم ی(ھمجنس بازی) پ یداشت؛ وکیل، خادم را برا
 ٢شراب آورد و با شراب او را گول زد.  هک نیامتناع ورزید تا ا

ت یدر مورد تزویج ام کلثوم (با عمر بن خطاب) روا ÷از زراره از ابو عبدالله )١٧
 ٣غصب کردیم.آن را  ه عمر گفت: این فرجی است کهکرده ک

ماند در حالی که  یشود یا ساکت م کسی است که راضی می ی ستهیچه نامی شا
 نزد کلینی!! ÷گر غصب فرج دخترش است؟! این است منزلت علی نظاره

کند و  ھا را گرم می ت شده که گفت: خوردن ھویج کلیهیروا ÷از ابو عبدالله )١٨
 گرداند. آلت را راست می

 ٤کند. فت میروایت است که گفت:..... و آلت را بلند و س ÷از ابو جعفر )١٩

                                           
 .٣٣٥/ ص ٥فروع کافی/ ج  -١
 .٥١١/ ١اصول کافی  -٢
 .٥/٣٤٦فروع  -٣
 .٦/٣٧٢روع ف -٤



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٣٤

رفت و  کند که او بدون لباس و برھنه به حمام می کلینی امام باقر را متھم می )٢٠
 ١دیدند!! مالید و مردم عورت او را می صابون را بر جسمش می

 
 

 نسبت علم غیب به ائمه 
دانند و ھمچنین آنچه واقع  ائمه علم غیب می«کلینی باب دیگری را تحت عنوان 

کند و در ذیل مطلب  باز می» پوشیده نیستھا  آن چیزی بر دانند و افتد را می می
 کند از جمله:  روایات افراطی بسیاری را روایت می

و زمین است  ھا آسمانروایت است که گفت: (من آنچه را در  ÷از ابو عبدالله )٢١
دانم و نیز آنچه را که در بھشت و جھنم و آنچه را که در گذشته بوده و در  می

 ٢دانم.) افتد، می آینده اتفاق می
روح القدس، ائمه مخفیات زیر  ی کند که: به واسطه دوباره از او روایت می )٢٢

 ٣دانند. را می ھا آسمانزمین تا 
گاھایکند که ب و بلکه کلینی روایاتی را نقل می ھاست!  سینه یامام به رازھا ینگر آ

 از جمله:
داخل  ÷آنچه که از محمدبن قاسم روایت کرده است که گفت: بر ابو محمد )٢٣

شدم، ھنگامی که نزد او بودم تشنه شدم، پس با احترام از او اجازه گرفتم که 
برای آوردن آب فراخوانم. لذا گفت: ای غالم! او را آب بده. پس ھرگاه 

وان یگفت: ای غالم! ح کردم که می یخواستم بلند شوم در این گفته فکر م می
 ٤ن.کاو را فراموش ن

 ندائمه از نور ذات خداوند ھست

                                           
 .٥٩٧-٥٠٣/ ص ٦الفروع/ ج  -١
 .٢٦١/ ص ١اصول کافی/ ج  -٢
 .٢٧٢/ ص ١ھمان منبع/ ج  -٣
 .٥١٢/ ص ١اصول/ ج  -٤



 ٥٣٥  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

ر آن تعدادی کند که د کلینی بابی را تحت عنوان (ائمه نور خدا ھستند) را ذکر می
 روایات است از جمله:

 این آیه که: ی درباره ÷از ابو جعفر )٢٤

ْ�َمانِِهمْ ﴿
َ
يِْديهِْم َو�ِ�

َ
 .]١٢[الحدید:  ﴾�َْسَ� نُورُُهْم َ�ْ�َ �

مؤمنین است که در روز قیامت در میان مؤمنان و  ی منظور ائمه«ه کگفته 
 ١»را به منازل بھشتی وارد سازند.ھا  آن گردند تا ایمانشان می

کند و در آن تصریح  حتی در جایی دیگری روایت کفرانگیز و عجیبی را روایت می
 اند!؟... ائمه از نور ذات خداوندی خلق شده  هک نیکند به ا می

کند که گفت: (خداوند ما را از نور عظمتش آفرید،  میروایت  ÷از ابو عبدالله )٢٥
عرش تصویر کرد و این نور را در آن جای داد.  ی سپس ما را از خاک پوشیده

یی نورانی خلق کرد که مانند این خلق ما ھا انسانپس ما را به عنوان مخلوق و 
رید نصیبی برای ھیچ کس قرار نداده است و ارواح شیعیان ما را از سرشت ما آف

تر از این گل قرار داد و خداوند کسی را به  را از گل پوشیده پایین ھایشان  و بدن
مردم ھا  آن قرار نداده است مگر انبیاء. برای ھمین ما وھا  آن مانند خلقت
 ٢ل شدند.یدیگر مردمان برای آتش و به سوی آتش تبد ی شدیم و توده

از نور خدا  یزیرا ائمه را مخلوق شود، ی مختلفی از کفر دیده میھا شیوهدر روایت 
 دانسته در حالی که نور خدا غیر مخلوق است!

تر از سرشت انبیاء قرار داده است: ارواح ائمه... تا  تر و گرامی و سرشت ائمه را پاک
 آخر روایتی که گذشت.

 عفیر، این خر دروغگو 
و  خری به نام عفیر داشت ج کند که رسول خدا کلینی در صحبتش روایت می

 کند:  رویات زیر را در مورد آن (خر) نقل می
کرد  صحبت می ج ت شده که گفت: این خر با پیامبریروا ÷از امیرالمؤمنین )٢٦

و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد پدرم از پدرش و او از جدش و او از پدرش 

                                           
 .١٩٥/ ص ١ھمان منبع/ ج  -١
 .٣٨٩ص  -ھمان -٢



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٣٦

روایت کرده است که او با نوح در کشتی بوده است. نوح به سوی او رفت و 
شود که  را مسح کرد و گفت: از پشت این خر، خری خارج می قسمت دم او

شود. پس سپاس برای خدا که مرا این  بر آن سوار میھا  آن سید انبیاء و خاتم
 ١ خر قرار داد.

 گذارم!! تعلیق و حاشیه بر این روایت عفیریه را ـ در سند و متن ـ به خواننده وا می
 

  این منبع (الکافی) آکنده از خرافات است
روایت است که گفت: ھمانا خداوند دو مدینه است: یکی در  ÷از حسن )٢٧

 مشرق و دیگری در مغرب که بر آن دو دیواری از آھن است و بر ھر کدام از
ھفتاد ھزار ھزار لغت است که ھر لغتی به ھا  آن ھزار ھزار لنگه و درھا  آن

دانم، آنچه در آن دو و  لغات را می ی کند و من ھمه خالف لغت دیگری تکلم می
 ٢ھاست حجت غیِر من و غیِر برادرم حسین بر آن است. در بین آن

شود فقط ھزار انسان بدان صحبت  اگر فرض کنیم که ھر لغتی که بدان تکلم می
رسد! یعنی  میلیارد انسان می ٧٠کند. تعداد ساکنان ھر شھری از این دو شھر به  می
برابر تعداد ساکنان جھان امروز. وقتم را صرف  ١٠ین چین و برابر تعداد ساکن ٦٠

 کنم!!! حاشیه بر آن نمی
نشسته بود،  ج روایت است که گفت: ھنگامی که رسول الله ÷از ابو الحسن )٢٨

گفت:  ج ای بر او داخل شد که بیست و چھار چھره داشت. رسول الله فرشته
رشته جواب داد: جبرئیل محبوبم، جبرئیل! تو را در این چھره ندیده بودم. ف

 یرا به ازدواج نور ی! خداوند مرا مبعوث کرده است تا نورج نیستم. ای محمد
در آورم. گفت: کیستند؟ پاسخ داد: فاطمه و علی. وقتی که فرشته پشت کرد 

پیامبر خداست و علی وصی اوست،  ج در بین کتفش نوشته شده بود: محمد

                                           
 .٢٣٧/ ص ١اصول/ ج  -١
 .٦٤٢/ ص ١اصول/ ج  -٢



 ٥٣٧  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

بین دو کتف تو نوشته شده است؟  پرسید از چه ھنگامی این در ج پیامبر
 ١ آدم خلق شود.  هک نیگفت: بیست و دو ھزار سال قبل از ا

 کند که گفت:  درباره تولد امام، کلینی برایمان از اسحاق بن جعفر روایت می
شود به صورت نشسته  گفت: (ھنگامی که امام متولد می از پدرم شنیدم که می )٢٩

چھارزانو متولد شود   هک نیشود تا ا او باز میآید، جلوی مادرش برای  به دنیا می
د و ینما یاش رو به قبله م شود و با چھره سپس بعد از افتادنش به زمین گرد می

د و شاد و ختنه شده ینما کند و با انگشتش به حمد اشاره می سه بار عطسه می
ش در خندانند و دو پای شود. دو دست و پایش از باال و پایین او را می متولد می

گذراند در حالی  میان دستانش مانند شمش طال ھستند و شب و روزش را می
 ٢شود.) که از میان دستانش طال خارج می

مدفوعش  یروایت است که گفت: امام ده عالمت دارد... و بو ÷از ابو جعفر )٣٠
 ٣دار پوشیدن و خوردن آن است. مانند بوی مشک است و زمین عھده

ھنگامی که متولد شد،  ج که گفت: رسول الله روایت است ÷از ابو عبدالله )٣١
 ٤از پستان ابو طالب شیر خورد. یچند روز

دوباره از او روایت است که گفت: صاحب عطسه تا ھفت روز از مرگ در امان  )٣٢
  ٥ است.

 پوستان و آنان که چند رنگی ھستند  طعنه به نژاد کردھا، سیاه
 روایت است که گفت: کسی را از کردھا نکاح مکنید، زیرا ÷از ابو عبدالله )٣٣

 ٦ برداشته شده است.ھا  آن از جنس جن ھستند که پرده ازھا  آن

                                           
 .٤٦٠/ ص ١اصول کافی/ ج  -١
 .٣٣٨/ ص ١اصول کافی/ ج  -٢
 .٣٨٨ص  -ھمان -٣
 .٤٨٨ص  -ھمان -٤
 .٦٥٧/ ص ٢ھمان/ ج  -٥
 .٣٥٢/ ص ٥فروع/ ج  -٦



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٣٨

پوست بپرھیزید،  روایت است که گفت: از نکاح با سیاه ÷از امیرالمؤمنین علی )٣٤
کند یا مسلمانی که این  آیا انسان این را قبول می ١اند. مسخ شدهھا  آن زیرا

 خواند بدان اعتقاد دارد: ه را میدفرمو

ِي َخلََقُ�ْم مِْن َ�ْفٍس َواِحَدةٍ ﴿ ُقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ َها ا�َّاُس ا�َّ ُّ�
َ
 .]١[النساء:  ﴾يَا �

انسان  یکه شما را از ک ید. پروردگاریزیمردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرھ یا«
 .»دیافریب

فرستاده است؟ ھا  آن دین را مخصوص چرا خود أکراد؟ یا سیاه پوستان؟ آیا خداوند
 نه رنگ دیگر.ھا  آن یا خاص رنگ

کند که شیعه از  تر از کسی نیست که روایت می ھای نژادی عجیب اما این جدایی
اعتقاد اھل تشیع   هک نیسرشتی غیر سرشت بشری ساخته شده است. با وجود ا

شود یا اعتقاد شیعی به  ای به اصل خلقت او ندارد زیرا گاھًا یھودی، شیعه می رابطه
 یابد. با این توصیف اصل یکی است.  سنی تغییر می

 تغییر دین 
اما تغییر دین و تفسیر توحید، شرک، ایمان، کفر، نبوت و دیگر مفاھیم بزرگ با 

شوند،  یاغت میاند و نه در سنت و نه در لغت عرب  وسایلی که نه در قرآن شناخته شده
در کتاب ایشان   آنچه  رو راجع به نیدین حق است. از ا یبرا یبلکه صرفًا نسخ کامل

 گردد. شما نمی  مشکلی متوجه  توانی سخن بران که می  ، ھرآنچه آمده
  هک نیروایت است که گفت: خداوند تبارک و تعالی قبل از ا ÷از ابو عبدالله )٣٥

او را   هک نیخود قرار داد و نیز قبل از ا ی ابراھیم را پیامبر قرار دھد او را بنده
او را خلیل گرداند او را رسول   هک نیرسول کند، او را نبی قرار داد و قبل از ا

او را امام قرار دھد، او را خلیل گردانید. پس وقتی که   هک نیقرار داد و قبل از ا
 در او جمع شد، خداوند فرمود: ھا  ی آن ھمه

در چشم ابراھیم بزرگ نشان آن را  و ]١٢٤ [البقرة: ﴾قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما﴿

الِِم�َ  قَاَل َومِْن ذُّرِ�َِّ� ﴿ داد:  ٢.]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤قَاَل َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ

                                           
 .٣٥٢/  ٥فروع/  -١
 .١٧٥/ ١اصول کافی/ ج  -٢



 ٥٣٩  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

از امام رضا روایت است که گفت: سخت است بر مشرکان (کسانی که به والیت  )٣٦
از آنان خواسته است. (از والیت  ألاند.) آنچه را که خداوند دهیعلی شرک ورز

 ١علی)
از ابو جعفر روایت است که گفت: خداوند متعال علی را به عنوان پرچمی بین  )٣٧

را  خود و مردم برافراشت. کسی که او را شناخت مؤمن است و کسی که او 
انکار کند، کافر است و کسی که از او اطالع نداشته باشد، گمراه است، کسی 

دیگری قرار دھد، مشرک است و کسی که به والیت او اقرار که ھمراه او چیز 
 ٢ شود. کند، داخل بھشت می

 ]٢[التغابن:  ﴾فَِمنُْ�ْم َ�فٌِر َوِمنُْ�ْم ُمْؤمِنٌ ﴿ کند: از او درباره این آیه روایت می )٣٨
رده است. ک ییرا شناساھا  آن والیت، ایمان ما و کفر ی گفت: خداوند به وسیله

 ٣شت آدم میثاق گرفتند در حالی که ھنوز ذریه بودند.از پھا  آن روزی که
روایت است که گفت: تحقیق در مورد حکمی از احکام صادر  ÷از ابو عبدالله )٣٩

باشد و  ھمچون تحقیق در مورد حکم خدا و رسولش می ÷از علی  شده
 ٤ایشان در حد شرک به خداست.  و کبیره  نپذیرفتن و رد احکام صغیره

 این گفته خدا: ی کند درباه می دوباره از او روایت )٤١

ْ�َت َ�َْحبََطنَّ َ�َملَُك ﴿ َ�ْ
َ
ِيَن ِمْن َ�بْلَِك لَ�ِْن أ وِ�َ إَِ�َْك �َ� ا�َّ

ُ
 .]٦٥[الزمر: ﴾َولََقْد أ

آیا مراد از تمسک به اھل بیت  ٥»اگر در والیت کسی را شریک او گردانی.«یعنی 
را برای گردآوری این  ھایمان  این است که بدین کفر صریح متمسک شویم و عقل

 خرافات، خوار گردانیم؟!
کتاب کافی با ھشت جلدش به طور غیر مستقیم به ھزاران روایات این چنینی 

فروع  شناخت اصول و یکند. بقیه منابع نیز ھمین طورند که امامیه برا اشاره می
 اند. مراجعه قرار داده یبرا یا هیرا به عنوان پاھا  آن دینشان

                                           
 .٢٢٤ -ھمان -١
 .٤٣٧/ ص ١اصول الکافی/ ج  -٢
 .٤١٣ -ھمان -٣
 .١٩٦/ ص ١الصول الکافی/ ج  -٤
 .١٧٥/ ١اصول کافی/ ج  -٥



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٤٠

ز ملغی شده است، زیرا قرآن مطابق این روایات ینقش قرآن حتی در معرفت اصول ن
ن یتوانند به عنوان بدتر یعرضه شده نم ی نمونه ٤٠شود، روایاتی که این  فھمیده می
 شوند. ییآنان شناسا

 است ھا  آن ت زیر دروای بر کتابی که سفارشا
دھم به روایتی  را خاتمه میھا  آن ه عرضه نمودم وکیی بود ھا نمونه این روایات تنھا

) تألیف محمدبن علی قمی ملقب به ٣٥٨، ص ٣، ج فقيه من الحيرضه الفقيهاز کتاب (
 (صدوق) و رئیس محدثین در نزد امامیه: 

 را وصیت کرد و گفت: سطالب علی بن ابی ج رسول الله
نشیند، کفشھایش را در آور و  ات عروس آوردی، وقتی که می به خانه ای علی!

آن آب بپاش که اگر چنین  ی پاھایش را شستوشو کن و از جلوی درت تا دورترین نقطه
ھزار نوع برکت را داخل آن  ٧٠راند و  ات می ھزار نوع فقر را از خانه ٧٠کردی خداوند 

  هک نیزند تا ا کند که بر سر عروس بال و پر می فرشته را بر تو نازل می ٧٠کند و  می
ات برساند و عروس را از ابتال به جنون و جذام و بیماری  زوایای خانه ی برکتش به ھمه

دارد. عروس را در طول ھفته از  پوستی تا زمانی که در این خانه ھستید، ایمن می
چرا  ج !نع کن. علی گفت: ای رسول خداخوردن شیر، سرکه، گشنیز و سیب ترش م

کنند و یک  این چھار چیز را بر او منع کنم؟ گفت: زیرا رحم را نازا و مزاج را سرد می
! ج خانه بھتر از زن عقیم است. علی گفت: ای رسول الله ی حصیر کھنه در گوشه

خطر سرکه چیست که او از خوردن آن منع شود؟ گفت: اگر در ھنگام خوردن سرکه 
گردد. گشنیز، خون حیض را در شکمش  گاه از خون حیض پاک نمی حائض شود ھیچ

گرداند. سیب ترش نیز خون حیض را  را بر او سخت می  گرداند و زایمان پراکنده می
شود. سپس گفت: ای علی! در آغاز و وسط  کند در نتیجه تبدیل به بیماری می قطع می

ون و جذام و گیجی به سرعت به طرف او و آخر ماه با ھمسرت مجامعت مکن، زیرا جن
 آید. و فرزندش می

کودکی  ی بعد از ظھر با ھمسرت جماع مکن، زیرا اگر در آن ھنگام نطفه ای علی!
شود و شیطان به چپ چشمی در  در میان شما منعقد شود، کودک چپ چشم می

 شود. انسان خوشحال می



 ٥٤١  فصل سوم: نقض ادعای شیعه در [تمسک به اهل بیت]

ما مقدر شود از بیماری ھنگام جماع صحبت مکن چون اگر کودکی بین ش ای علی!
گنگی و اللی در امان نیست و ھیچ کدام به فرج زنش نگاه نکنند و ھنگام جماع 

 شود. ھا را پوشیده دارد، زیرا نگاه کردن به فرج سبب کوری در فرزند می چشم
ترسم اگر  با ھمسری که قبًال با دیگری جماع کرده، جماع نکن، زیرا می ای علی!

 جود آید خنثی یا مؤنث گیج باشد.فرزندی میانتان به و
ترسم که  اگر کسی در بستر با زنش، جنب است قرآن نخواند، زیرا می ای علی!

 را بسوزاند.ھا  آن آتشی از آسمان بر آن دو فرود آید و
تنھا ھنگامی با زنت جماع کن که لباسی داشته باشی و عیالت نیز لباسی  ای علی!

د، زیرا عداوت را به دنبال دارد و در یاکتفا نکن داشته باشد و به لباس یکی از شما
 شود. نھایت منجر به طالق و جدایی بین شما می

ایستاده با زنت جماع نکن، زیرا این از فعل خر است و اگر فرزندی میانتان  ای علی!
 شاشد. کند مانند خر که در ھر مکانی می به وجود آید روی بسترھا ادرار می

در شب عید قربان با زنت جماع نکن، زیرا اگر میانتان فرزندی منعقد  ای علی!
 انگشت خواھد بود. ١٤انگشت یا  ٦شود، دارای 
ای میان شما منعقد گردد،  ای مجامعت نکن، زیرا اگر نطفه زیر درخت میوه ای علی!

 شود. جالد، قاتل و فسادکار می
ی  پرده  هک نیت جماع نکن جز امقابل خورشید یا زیر پرتوھای آن با ھمسر ای علی!

نازکی شما را بپوشاند؛ زیرا اگر فرزندی میان شما منعقد گردد، ھمواره تا ھنگام مرگ 
 برد. در بیچارگی به سر می

بین اذان و اقامه با زنت جماع نکن، زیرا اگر میانتان کودکی به وجود آید،  ای علی!
 شود. حریص بر ریختن خون می

دار شد فقط با حالت وضوء با او جماع کن، زیرا اگر فرزندی اگر زنت بار ای علی!
 میان شما منعقد شود، کوردل و تنگ دست خواھد شد.

شعبان با زنت جماع نکن، زیرا اگر از شما فرزندی به وجود آید،  ی در نیمه ای علی!
 اش است. نحسی در چھره ی که بدشوم بوده و نشانه

باقی مانده بود با عیالت ھم بستری نکن، زیرا  در اواخر شعبان اگر دو روز ای علی!
مردم بر  ی اگر کودکی میانتان پدید آید که باج ستان یا یاور ظالمان خواھد بود و توده

 دستان وی ھالک خواھند شد.



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٤٢

با زنت جماع کن، زیرا اگر فرزندی در میان شما به  ھا خانه تنھا در سقف ای علی!
 شود. می وجود آید، منافق، ریاکار و مبتدع

اگر برای سفر خارج شدی آن شب با عیالت جماع نکن، زیرا اگر فرزندی  ای علی!
 کند. میانتان منعقد شود، مالش را در غیر حق انفاق می

يَاِط�ِ ﴿ این آیه را خواند: ج پیامبر رِ�َن َ�نُوا إِْخَواَن الشَّ يَْطانُ  إِنَّ الُْمَبّذِ  ﴾َوَ�َن الشَّ
 .]٢٧[اإلسراء: 

دارند و  یشان میا یھا منانند (و گوش به وسوسهیگمان باد دستان دوستان اھر یب«
 ».ھمسان و ھمگامند) ھا بدی در انجام

با عیالت مجامعت نکن وقتی برای سفری خارج شدی که مسیر سه شب و  ای علی!
 روز راه است، زیرا اگر فرزندی از شما متولد شود، یاور ھر ظالمی خواھد بود.

ھا. زیرا اگر از شما فرزندی منعقد  تو واجب است جماع شب دوشنبه بر ای علی!
 شود حافظ قرآن خواھد بود و راضی به آنچه که خداوند برای او تقسیم نموده، است.

شود  ای منعقد می اگر شب سه شنبه با عیالت جماع کردی، بین شما نطفه ای علی!

رسد و خداوند او را با مشرکین  می ال اله اهللا و حممد رسول اهللاکه به کامیابی شھادت ـ 
دھد و قیافه و دھانش خوشبو، قلبش بخشنده، دستش سخاوتمند، زبانش  عذاب نمی

 پاک از غیبت و دروغ و بھتان خواھد بود.
اگر شب پنج شنبه با عیالت جماع کردی فرزندی میان شما به وجود  ای علی!

شود و اگر روز پنج شنبه ھنگام  ء میآید که پادشاھی از پادشاھان یا عالمی از علما می
گردد که شیطان تا پیری  زوال با او مجامعت نمودی، میان شما فرزندی پدیدار می

 بخشد. شود، او ولی شده و خداوند سالمت را در دین و دنیا به او می نزدیک او نمی
ای منعقد شد،  اگر شب جمعه با او مجامعت کردی و بین شما نطفه ای علی!

پرداز خواھد شد و اگر روز جمعه بعد از عصر با او مجامعت  بلیغ و سخنسخنوری 
کردی و فرزندی میانتان انعقاد بست، معروف و مشھور عالم خواھد شد و اگر در شب 

رود که از ابدال (جانشینان خدا در  جمعه بعد از عشاء با او جماع کردی امید می
 زمین) باشد ـ ان شاء الله ـ 

ت اولیه شب با ھمسرت جماع مکن، زیرا اگر میانتان فرزندی به در ساعا ای علی!
 دنیا را بر آخرت ترجیح دھد.  هک نیوجود آید، از ساحر بودن در امان نیست و ا

 از جبرئیل حفظ نمودم.آن را  وصیت من را حفظ کن، ھمان گونه که من ای علی!
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بیان آن را  این روایت نزد فقھاء معمول و مشھور است چنانچه رسایل عملیه
 .١اند کرده

شود که ما به قطعیت اقرار کنیم که مصادر روائی امامیه غیر  این موارد باعث می
دینی را به وجود ھا  این امکان ندارد؛ زیراھا  آن معتبر ھستند و به ھیچ وجه اعتماد بر

 ھایشان عقاید کفر و آورند که پیوندی با اسالم ندارد. راویان این مصادر و کتاب می
 ی اعتباری ھمه تصورات منحرفی از دین و عقل و اخالق دارند که این امر قطعًا به بی

 شود. منجر میھا  آن مرویات
اکنون، تو را به پروردگارت قسم، به من بگو چه معنی از (تمسک به اھل بیت) در 

 ماند؟! باقی میھا  آن نزد

 روایت اهل سنت از اهل بیت: مبحث سوم
روایت  ج ت روایات فراوانی را از طریق اھل بیت نبیمجامع حدیثی اھل سن

 گنجانم:  اند که برخی از حقائق را در این جا می کرده

 تبلیغ بر ھمگی واجب است 
دارای مردمانی بوده که با او مصاحبت داشته و از  ج ه پیامبر اکرمک نیبا توجه به ا
علم و قدرتش وجوبًا مکلف به بر حسب ھا  آن اند، ھر کدام از اند و شنیده او روایت کرده
را کامًال از کتمان علم و دین بر حذر  بوده است، زیرا خداوند مؤمنان  ج تبلیغ از پیامبر

 دارد: می

نَْزْ�َا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوالُْهَدى ِمْن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس ِ� ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما � إِنَّ ا�َّ

ِعُنونَ  الِْكَتاِب  ُ َو�َلَْعُنُهُم ال�َّ ولَ�َِك يَلَْعُنُهُم ا�َّ
ُ
 .]١٥٩[البقرة:  ﴾١٥٩أ

ت فرو یه از دالئل روشن و ھداکدارند آنچه را  یه پنھان مک یسانکگمان  یب«
ان و روشن یل) بیتاب (تورات و انجکمردم در  یبراآن را  هکم، بعد از آن یا فرستاده

ان مؤمنان انس و یان فرشتگان و چه از مین (چه از منندگاک نیم، خدا و نفریا نموده
 .»نند (و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواھند شد)ک ین میشان را نفریجان)، ا

 فرماید: کند و می سوی آن امر می و ھر مؤمنی را به دعوت به

                                           
 ).٨ی ( ، مسأله٢٤٠-٢٣٩، صص: ٢خمینی، جلد به عنوان نمونه بنگر به تحریر الوسیلة  -١
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﴿ ِ دُْعو إَِ� ا�َّ
َ
نَا َوَمِن  قُْل َهِذهِ َسبِيِ� أ

َ
َبَعِ� َ�َ بَِصَ�ٍ� �  .]١٠٨[یوسف:  ﴾ا�َّ

گاھکن راه من است یبگو: ا« خدا  ینش به سویو ب یه من (مردمان را) با آ
 .» باشند) ین میروان من ھم (چنیخوانم و پ یم

لفظ (اتبعنی) از الفاظ عموم است و شامل ھر کسی اعم از عرب، غیر عرب، اھل 
 شود. که از رسول خدا پیروی کرده، میھا  آن بیت یا غیر

 .»ن كتم علماً أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامةم«فرماید:  می ج پیامبر
(ھر کس علمی را پوشیده دارد خداوند روز قیامت با افساری از آتش او را لگام 

 کند)  می

 .»يلبلغ الشاهد من�م الغائب«فرماید:  یا می
 به غایب برساند) آن را  ن،ی(تا حاضر

 .»ولو آيةبلغوا ع� «فرماید:  یا می
 ز باشد).یای ن (از من ابالغ کنید حتی اگر آیه

را داشته باشند و عقًال و  ج لذا به ناچار باید این صحابه سھمی از روایت از پیامبر
 شود. ج شرعًا صحیح نیست که گرفتن روایت منحصر به اھل بیت نبی

 به نسبت صحابه  سکم بودن افراد اھل بیت علی
نسبت به اصحاب کمتر است، لذا طبیعتًا احادیث  ج نبی به دلیل این که اھل بیت

منقول از صحابه بیشتر است و کثرت روایت از صحابه امر طبیعی و غیر ھدفمندانه 
 رده و به وجود آورده است.کفرض آن را  باشد و تنھا واقع یم

 طالیی ی سلسله
آن سلسله باشد و  یطالیی معروف م ی نزد محدثین چیزی وجود دارد که به سلسله

سندی است که در ضمن آن مردانی وجود دارند که به واسطه رسیدنشان به باالترین 
 ی درجات ضبط و یقین (اتصال سند و سالمت آن از اشکاالت)، ممتاز ھستند از جمله

 شود. ختم می سھا؛ مخصوصًا روایاتی است که به علی آن

 بیت): کثرت روایت از متقدمان و کمی روایت از متأخرین (اھل 
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بودند مانند علی، عبدالله بن عباس  ج روایات کسانی از اھل بیت که اصحاب پیامبر
اند مانند: جعفر و پدرش محمد. بدین علت  آمدهھا  آن بیشتر از کسانی است که بعد از
بسیار کم بود و دروغ گویان در آن عصِر پویا (عصر  ج که دروغ در زمان اصحاب نبی

اسالمی رخنه کنند. لذا تشخیص روایت  ی در جامعه صحابه) نتوانسته بودند
تر از آن بود که متأخران به خاطر کثرت کذابین ـ کسانی  صحیحشان از ضعیف آسان

 اند. خاص کردهآن را  دادند ـ نسبت میھا  آن که روایات به
 روایات (علی) نزد اھل سنت بیشتر از روایات (ابوبکر، عمر و عثمان) است:

از علی بن طالب نسبت به  یات بیشتریای حدیثی اھل سنت رواھ مجامع و کتاب
گانه  در کتب نه ساند. مجموع روایات امام علی ر خلفای راشدین نقل کردهیسا

رسد. که  ) روایت می١٥٩٨(صحیحین، سنن اربعه، مسند احمد و مالک و دارمی) به (
 یھا روایت زیرا مجموعتقریبًا معادل مجموع روایات ابوبکر و عمر و عثمان با ھم است، 

 رسد که به صورت زیر تقسیم شده است: ) روایت می١٧٤١در این کتب به (ھا  آن
 تعداد روایات خلیفه

 ٢٢٩ ابوبکر صدیق
 ١١٥٨ عمربن خطاب

 ٣٥٤ عثمان بن عفان
 ١٥٩٨ علی بن ابی طالب

روایات امام اند!  و بلکه از محمدباقر بیشتر از آنچه از ابوبکر روایت شده، روایت کرده
روایت  ٢٢٩) روایت است در حالی که روایت حضرت ابوبکر ٢٤٤باقر در کتب تسعه (

 بیشتر نیست!
روایت را از ابوبکر نقل کرده در  ٩بیند که مسلم  البته اھل سنت از این تعجب نمی

 روایت را از محمدباقر آورده است. ١٩حالی که 
روایت را از  ٥٦کند و  وبکر نقل میروایت را از اب ٢٢ند که نسائی ک و تعجب نمی

 باقر.
روایت را از  ١٦روایت را از باقر نقل کرده و  ٢٤ست که ابن ماجه یو در شگفت ن

 علی.
روایت را از علی،  ٩٦حدیث را از ابوبکر روایت کرده و  ٣٢بخاری   هک نیو نیز در ا

 کند. تعجب نمی
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روایت را  ٦٧کند و  بکر نقل میحدیث را از ابو ٩افتد از آنکه مسلم  و به حیرت نمی
 طالب. از علی بن ابی
حدیث را  ١٤٢کند این در حالی است که  روایت را از ابوبکر نقل می ٢٢اما ترمذی 

 کند. از علی روایت می
 کند. روایت را از علی نقل می ١٣٧روایت را از ابوبکر و  ٢٢نسائی ھم، 

حدیث را از علی  ١١٠حالی که کند در  حدیث را از ابوبکر روایت می ١١ابوداوود 
 نماید. نقل می

 کند. روایت را از علی روایت می ١٠٩روایت را از ابوبکر و  ١٦ابن ماجه 
روایت را از ابوبکر نقل  ٨١برتری دارد، زیرا ھا  ی این اما مسند امام احمد بر ھمه

 کند!!... روایت را از علی نقل می ٨٠٤کند و ده برابر یعنی در حدود  می

 بن علی و ابو ھریرهمیا
کنند که اھل سنت علی و اھل بیت  می بسیاری اوقات امامیه به این سخن پراکنی

اند در حالی که ھزاران  ھایش نقل نکرده را در کتابھا  آن را قبول دارند ولی چیزی از
او دیر اسالم آورد و علی از اولین   هک نیاند علی رغم ا حدیث را از ابوھریره روایت کرده

کنید از  کسانی است که مسلمان شد، پس چرا آن گونه که از ابوھریره روایت می
 کنید؟! روایت نمی ÷علی

 علی مرد جنگ و سیاست و ابوھریره مرد علم و روایت بود
گنجد و قیاس یکی  بین علی و ابوھریره از جھت روایت اساسًا نمی ی جواب: مقایسه

باشد و صحیح آن است که علی و  یم بر دیگری فاسد است، زیرا قیاس مع الفارق
ابوھریره با ھمگونان خود مقایسه شوند. علی مرد جنگ و سیاست است و این 

اساسی اوست و این وظیفه، او را از فراغت جھت علم و نشر روایت باز  ی وظیفه
دارد ھر چند عالم و حافظ ھم باشد. بدین خاطر این فرصت برای بیشتر مردم  می

او روایت کنند و احادیث را از او بگیرند به طوری که از کسی که  حاصل نشده که از
 برای نشر علم فراغت داشته (مانند ابوھریره) این فرصت حاصل شده است.

با امثال خودش از مردان جنگ و فرماندھی و سیاست مانند ابوبکر و عمر  ÷علی
را از نشر علمی ھا  آن شود و نیز کسانی که اشتغال به این وظیفه، و عثمان مقایسه می

روایت  ÷که داشتند، باز داشته بود و اگر اھل سنت از این گروه بیشتر از علی
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غیر از علی ھا  آن رفت و ممکن بود که توجه به کردند احتمال ھدف مذکور می می
تعجب برانگیز باشد. پس چگونه این امر ممکن است در حالی که امر کامًال برعکس 

 گفتیم؟! آن را است و اندکی قبل
) ٤٤٠) روایت بیشتر است و (١٣٦٩مرویات علی از مرویات ابوبکر، در کتب تسعه (

 ) روایت بیشتر است! ١٢٤٤تر است! و از مرویات عثمان ( روایت از روایات عمر افزون
بلکه مرویات علی به تنھایی تقریبًا برابر مرویات ھر سه خلفاء با ھم است!!! آیا 

خلفای ھا  آن د امامیه ـ این امر را چنین تفسیر کنیم کهصحیح است که ـ طبق قواع
طبیعی  یاین امر  هک نیدانستند و علی را مشخص کرده بودند؟ یا ا ثالثه را ناپسند می

 است که به اسباب و علل خود ارتباط دارند؟!
اند، اھل  اند، از ابوھریره روایت کرده آیا اھل سنت بیشتر از آنچه از علی روایت کرده

اند و این چیزی است  ت از ابوھریره باز بیشتر از ابوبکر و عمر و عثمان روایت کردهسن
امکان سوء برداشت از آن شود. بنابراین، این نیز   هک نیکه خاص علی نیست تا ا

 امریست طبیعی و مرتبط با علل و دالیل خود.

 را گزارش نداده یادیات زیرده، اما رواکن روایات را نقل یابوھریره بیشتر
 ج آید که ابوھریره تنھا سه یا چھار سال ھم عصر پیامبر گاھی این اشکال پیش می

ه دیگر کبوده است، پس چگونه توانسته است این مقدار فراوان از روایات را نقل کند 
شان اسالم یه قبل از اکنند حتی آنان کاو روایت  ی اند به اندازه صحابه نتوانسته

 اند؟! ز ابتدای دعوت با پیامبر بودهاند و ا آورده
به طور   هک نیابوھریره از دیگران بیشتر روایت کرده، صحیح است اما ا  هک نیجواب: ا

بسیاری را روایت کرده باشد طوری که بعید به نظر برسد که در  ھای روایت فراوان
 است.: ل زیر غیر صحیحیشنیده باشد؛ بنا به دالآن را  دورانی که با پیامبر بوده

 ٤بوده است و کسب چھار ھزار حدیث در طول  ج ابوھریره چھارسال با پیامبر -١
 شود. یسال به عنوان زیاد قلمداد نم

آری که او از دیگران بیشتر روایت کرده است اما در واقع این مقدار خیلی زیاد ھم 
 نیست خصوصًا مردم آن زمان به قوی بودن حافظه معروف بودند.

حفظ آن را  شنید در اولین بار بیت را می ھا ده با یا قصیدهھا  آن ازچنانچه اگر یکی 
برابر  ھا ده ما نسبت به آن زمان ی نمود و امروزه ھر کدام از ما ـ ھر چند که حافظه می
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چھار سال چھار  یتواند که ھر سال ھزار حدیث را حفظ کند و در ط یضعیف شده ـ م
ار وقف نموده ک نیا یابوھریره خود را برا  داشت که د؛ و باید اذعانینما یھزار را از بر م

 بود.
 اند و بسیاری از شنیده نشده ج این احادیث به طور مستقیم از پیامبر ی ھمه -٢

اند که او ھم از صحابی شنیده است و روایت صحابی  از کسی شنیده شدهھا  آن
از طریق صحابی دیگر معروف و معتبر است. حتی اگر راوی  ج از پیامبر

آن را  (کسی که از او روایت شده) ذکر نشده باشد ولی بدون تصریح به شنیدن،

و ھنگامی که  )ي(قال النبگوید:  گردد، مثًال می ید، معتبر مخسوب میروایت نما
ام؛ و این  نیدهه از فالنی شکگوید: نه بل ای؟ می شنیدهآن را  سؤال شود: آیا خود

(قال رسول شود:  می  گفته  اربرد دارد؛ چنانچه امروزهکامری است که ھنوز 

امبر نشنیده است. لذا صحیح نیست که گفته یدر حالی که او مستقیم از پ اهللا)
شود ابوھریره چگونه چھار یا پنج ھزار حدیث را در خالل چھار سال حفظ 

 ج دیگر و از رسول الله ی صحابهق یکرده است؟! بیشتر این احادیث از طر
 اند. گرفته شده

اسالم ابوھریره از روز ھجرتش در سال ھفتم شروع نشد، بلکه او در مکه و در  -٣
اوائل دعوت نبی بنا به دعوت طفیل بن عمر الدوسی ایمان آورد، اما ھجرتش 
به عقب افتاد و بعید نیست که در این دوره بسیاری از اقوال، احوال و افعال 

 ی برای او نقل شده باشد.نب
 یھـ) عمر کرد و این فرصت ٥٧(تا سال  یعنیاصحاب  ی شتر از ھمهیابوھریره ب -٤

رده که بیشتر از دیگران آنان که قبل از او فوت کاو فراھم نمود  یش رویرا پ
 ٢٣در سال  سھجری، عمر ٤٠در سال  ÷را علییبودند، را روایت کند. ز

ماه بعد از پیامبر وفات  ٦و فاطمه  ھجری ١٣در سال  سھجری و ابوبکر
 نمودند.

ھا  آن کم است به دالیلی مانند: مشغول شدنھا  آن از  برخی از صحابه، روایت -٥
به دلیل دوری محل سکونتشان از ھا  آن به زارعت یا تجارت یا جھاد و برخی از

به دالیل دیگری: عبدالله بن عمر بن عاص ھا  آن مراکز کسب علم و برخی از
بسیاری از اھل کتاب را دید. لذا به استناد آنچه  یھا از فتح فلسطین کتاببعد 
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ات فراوان از او حاشا یکرد، اما اھل حدیث از نقل روا بود روایت میھا  آن در
اند جز در مواردی که از صحت آن اطمینان دارند به خاطر ترس از  نموده

ز اھل کتاب روایت شده و مبادا امر بر راویان مختلط شود و بین آنچه ا  هک نیا
روایت شده، تمییز قائل نشوند و البته اسباب دیگر نیز  ج انچه که از رسول الله

ه ک نینیستم. بلکه خواستم اشاره کنم به اھا  آن وجود دارد که در صدد روایت
نھند و بنا به  یل قدم میاھل سنت در تعامل با روایت حدیث، طبق طبیعت مسا

باشند و آنچه که غریب  یبل ساخته شده، منفعل نمدالیل ھدفمند و از ق
ه اگر دانسته شوند تعجب کحقیقی و طبیعی است  ینمایاند به خاطر اسباب می

 شود. برطرف می
 
 

 راویان اھل بیت در نزد اھل سنت بیشترند تا در نزد شیعه 
نقل ھا  آن ن روایات را ازیان اھل بیت بیشتریاز جمله کسانی که اھل سنت از م

و عقیل بن  ج اند عبارتند از: عبدالله بن عباس و نیز پدر عباس عموی پیامبر ردهک
طالب و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب که این گروه در کتب امامیه روایت ندارند با  ابی

ھستند! ھمچنین اھل سنت از علی بن حسین و  ج از اھل بیت پیامبر  هک نیوجود ا
اند و بلکه از محمد باقر ـ چنانچه اندکی  ایت کردهمحمدبن علی و جعفر بن محمد رو

 اند. رویت کرده سم ـ بیشتر از ابوبکر صدیقیقبل بدان اشاره داشت
اش ـ مادران مؤمنان ـ مانند عایشه  و اھل سنت از اھل بیت نبی یعنی ازواج گرامی

د، این ان ـ که بیشتر از ھمه روایت کرده ـ و حفصه و ام سلمه و ام حبیبه روایت کرده
خالی است! که این امر باعث ضایع ھا  آن در حالی است که منابع امامیه از روایت از

زوجیت  ی گردد. امری که وابسته به احکام خانوادگی و رابطه شدن نصف دین می
ممکن نیست که این امور را روایت کنند، با  ج است؛ زیرا برای کسی جز ازواج پیامبر

کسی سکونت نداشته است. پس ھا  آن غیر از ج پیامبر ی ه در خانهک نیتوجه به ا
ھا متمسک  اند و بدان شود که: اھل سنت از اھل بیت روایت نکرده چگونه گفته می

 اند؟! نشده
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اند، این صحیح است،  (اھل بیت) اکتفا نکردهھا  آن اھل سنت به روایت  هک نیاما ا
بیعت این اشیاء بدان تمایل کند و ط اقتضا میآن را  زیرا این چیزی است که منطق

مقدس منحصر شود،  ی اسالم این مفاھیم را که دین در یک خانواده  هک نیدارد و برای ا
 شناسد. را نمی

از یک طرف با عقل ھا  آن کند (یعنی امامیه)ھا  آن اما کسی که روایت را مخصوص
ای ملت روایت را بر ج اند و از طرف دیگر احادیث پیامبر و منطق و دین مخالفت کرده

تصحیح و تضعیف در  ی است ـ و درباره ج اند ـ منابعشان خالی از احادیث نبی نکرده
افرادی مخدوش و نامتعادل ھا  آن اند، زیرا راویان اقوال ائمه اھل بیت موفق نشده

 اند، مورد اطمینان نیستند. ھستند که در آنچه روایت کرده

پیامبر  ی ت نسبت به آنچه در خانهای پیرامون (اهل بی مناقشه: مبحث چهارم
گاه می  ترند...) گذرد، آ

خواھیم که به حقیقت اسناد داده شوند نه  زیبایی است.... اما زیبای را می ی مقوله
ای از آن  بای که اساس ندارد خیال و نیرنگ است و امید فایدهیبه خیال؛ زیرا ز

 رود. نمی
 ج نبی ی ص آنچه که در خانهآورد فقط مخصوآن را  ج آیا دین الھی که محمد

مشکالت روحی و مادی جامعه، آمده  ی باشد؟ یا به عنوان عالجی برای ھمه بوده، می
 است؟

داد  رخ داده، اھمیت می ج اگر دین ما تنھا به آنچه که در چھار دیواری بیت پیامبر
شد، بنابراین مرجعیت در اھل این  خویش مبعوث می ی یا پیامبری صرفًا برای خانواده

گاه به آنچه در آن میھا  آن شد، زیرا خانه منحصر می  تر از دیگرانند. گذرد، آ
ھا فرود آمده و به منظور  نسل ی مردم و ھمه ی و چنانچه این دین بزرگ برای ھمه

داده، وقایعی  دھد اھمیت جوامع آمده و به وقایعی که در اجتماع رخ می ی اصالح ھمه
ای با  اند، لذا این مقوله رابطه بوده ج که سبب نزول اغلب آیات قرآن و نیز سنت پیامبر

 گران ـ ندارد.یـ نه دھا  آن انحصار تبلیغ دین از اھل بیت و گرفتن دین از
 شود:  حیات پیامبر که اقوال و افعالش متعلق بدان بود به دو بخش تقسیم می

اقوال و افعال و احوال خانواده و زوجیت، که در  بخشی که عبارت است از -١
 چنانچه در این فرموده آمده است: ایشان جریان داشته است. ی خانه
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رده است، به خاطر خوشنود که خدا بر تو حالل کرا  یزیغمبر! چرا چیپ یا«
است (و تو را و  ی؟ خداوند آمرزگار مھربان ینک یساختن ھمسرانت، بر خود حرام م

دارد.  یشما مقّرر م یخداوند راه گشودن سوگندانتان را برا د).یبخشا یھمسران تو را م
رون یت آن بیر بار مسؤولید و خود را از زیدھ یّفاره قسم را مکه کن نحو ی(بد

گاه و ید). خدا یآور یم خاطرنشان ساز  ار بجا است.کاور و سرور شما است، و او بس آ
ان نھاد، و او آن یرا در م یاز ھمسرانش (به نام حفصه) راز یکیغمبر با یه پکرا  یوقت

گاه ساخت.  ین (افشایغمبرش را از ایشه) خبر داد، و خداوند پیراز را (به عا سّر) آ
 یرد و از برخکش حفصه) بازگو یھمسر رازگو ی) را (برایاز آن (رازگوئ یغمبر برخیپ

رد، او گفت: چه ک) مّطلع یه ھمسرش را از آن (رازگوئک یرد. ھنگامک یگر خوددارید
گاه یتو را از ا یسک گاه مرا غمبر گفت: خداوند بس دانی؟ پ رده استکن (موضوع) آ ا و آ

د (خداوند برگشت و توبه شما را ینکد و توبه یخدا برگرد یاگر به سو رده است.کبا خبر 
داشت) منحرف گشته  یغمبر دوست میه پکتان (از حفظ سّر یھا دل هکرد) چرا یپذ یم

اور او یست) خدا ین کید، بایوشکآزارش ب ید (و برایاست. و اگر بر ضّد او ھمدست شو
بان او یسته، و فرشتگان پشتیل، و مؤمنان خوب و شایاز خدا، جبرئ است، و عالوه

 .»ھستند
و عالوه بر این در قرآن به احکام مخصوص خانواده یا وقایعی که در آن رخ داده، 
پرداخته است؛ زیرا کسانی که در این بیت طاھر ساکن بودند ـ خصوصًا ازواج گرامی 

آنچه که در این بیت طاھر جریان داشت، بودند دار نقل  ایشان ـ کسانی بودند که عھده
افراد   هک نیان ایپذیرفتند بدون جدایی و تمایز م کردند، مردم می و آنچه را که نقل می
باشند یا خویشاوندان وی و یا از خادمی که مشرف به ساکن  ج نقل کننده ازواج نبی

کسی که در تمام  ج اند مانند: انس بن مالک خادم رسول الله شدن با اھل بیت شده
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در مدینه بود با او زیست و بسیاری از احوال و احادیث  ج سالی که پیامبر ١٠مدت 
را  ج امبریر کسانی که پیپیامبر را که دیده یا به خاطر سپرده بود، نقل کرد یا سا

 خاطر سپاردند.  کردند و مسایلی را از او به  مشاھده
خوابید و آخر شب بیدار  ول شب میکند که پیامبر ا از او روایت می لعایشه

خوابید. در وقت  کرد سپس می برطرف میآن را  شد و اگر نیازی به اھلش داشت، می
ریخت و  شد و آب را بر خودش می طلوع فجر کاذب اگر او جنب بود، از جای بلند می

 ١خواند.) گرفت سپس دو رکعت نماز می اگر جنب نبود وضو می
 فرمود: ج گوید که رسول الله کند و می میام سلمه از پیامبر روایت 

 ».أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة «
  ٢شود) (ھر زنی که بمیرد در حالی که ھمسرش از او راضی باشد، داخل بھشت می

ادویه جات از اھلش سؤال کرد.  ی درباره ج از جابر روایت شده است که پیامبر
خورد و  میآن را  بیاورند، پسآن را  عرض کردند چیزی جز سرکه نزد ما نیست. فرمود:

 فرمود: می

دم اخلل «
ُ
دم اخلل نعم األ

ُ
 ».نعم األ

  ٣(سرکه چه خوب چاشنی است، سرکه چه خوب چاشنی است)
بودم  ج سول اللهر ی از عمر بن أبو سلمه روایت شده است که گفت: من در حجره

(فرزند ام سلمه)  ج (یعنی: در زیر رعایت و نگھداری او بود زیرا او ناپسری رسول خدا
 به من ارشاد فرمود:  ج کرد، رسول الله بود) دستم روی سینی شتاب می

 ».يا غالم سمِّ اهللا تعاىل و� بيمينك و� ما يليك«
  ٤ و از آنچه جلوی توست بردار.) (ای غالم! نام خدای را بیاور، با دست راستت بخور
خورد سه  ھرگاه غذایی می ج از انس روایت شده است که گفت: رسول الله

 فرمود:  لیسید و می انگشتش را می

                                           
 متفق علیه -١
 رواه الترمذی و قال حدیث حسن -٢
 به روایت مسلم -٣
 متفق علیه -٤
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إذا سقطت لقمة أحد�م فليأخذها ويلمط عنها األذى ويلأ�لها وال يدعها «
 ».للشيطان

 بخورد وآن را  ا از آن بزداید وبردارد و ناپاکی رآن را  یکی از شما افتاد ی (اگر لقمه
 برای شیطان باز نگذارد.)آن را 

 داد که سینی را لقمه مالی کنیم و فرمود:  و به ما دستور می

 ».إن�م ما تدرون يف أي طعام�م الرب�ة «
  ١»دانید که در کدام قسمت طعامتان برکت است. (شما نمی

 ÷از اھل بیت علیھا  آن راویان  هک نیآیا این روایات را رھا کنیم به خاطر ا
چون معنای تطبیقی مفھوم اھل بیت در نزد  ÷گویم بیت علی نیستند. البته من می

 امامیه تنھا علی و اھل اوست نه عموم اھل بیت!!
مبارکش جریان داشته است،  ی در خارج خانه ج قسمت دیگر زندگانی پیامبر -٢

کرد،  داد، نھی می امر مینمود،  کرد، جھاد می ایشان دعوت می  هک نیچه ا
یشان نشست و برخاست داشت، ھا خانه رفت و با مردم در بازارھا و مسافرت می

کرد و... الخ در  فرمود و توجیه می خواند، در آنجا خطبه می در مسجد نماز می
گاھی و نقل این بخش عظیم ھمه اند،  اصحابی که ھم عصر ایشان بوده ی آ

و اھل بیت او و اھل بیت علی نیست ـ که  باشند و خاص نزدیکان شریک می
ھا و  طلسم ج اند ـ و احادیث و افعال و احوال پیامبر ھمگی تعداد اندکی بوده

را احاطه کرده باشد طوری که ھا  آن اوھام و پوشیدگی  هک نیمعماھا نیستند یا ا
 آن را نیازمند یک نیروی خارجی باشد تا این ابھام و گنگی را بزداید که صحابه

 باشند.ھا  آن گم کرده باشد و اھل بیت مخصوص
اند و امروزه  تر و پربارتر از سنت است، را ھمین اصحاب نقل کرده قرآنی که عظیم

جمع آوری کرده چیزی در اختیار نداریم. که البته او و دیگر  سغیر از قرآنی که ابوبکر
د؛ آیا به کتاب کسانی که در نزدش امین بودند،در جمع آوری این قرآن سھیم بودن

 کنید اما به سنت رسول خدا اعتماد ندارید؟  خداوند اطمینان می
 پذیرد. نمیآن را  این تناقضی است که عقل سلیم

                                           
 به روایت مسلم -١
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ـ نه خصوص اھل بیت علی ـ ھمواره در اوقات آزاد و  ج از طرفی اھل بیت پیامبر
را به مدینه  اند. چنانچه خود به تبوک رفت و علی سفر و حرکات و سکناتش با او نبوده

را در مدینه ترک کرد که برای حجة الوداع  ج گمارد و علی نیز به یمن رفت و پیامبر
شد و روزی ایمان آورد که طفل کوچکی بود و صفات و شرایط الزم برای  آماده می

خواند.  اش خارج شده و به سوی خدا فرا می رفاقت پیامبر را نداشت ـ اینک از خانه
 در شرایط عمومی و خصوصی پیامبر سه بود و بسیاری اوقات، علیابوبکر نیز این گون

توانست اموری را که در غیاب  نمی ج شد و جز از طریق اصحاب پیامبر از او جدا می ج
شود، را بداند، زیرا پیامبر مکلف نیست که وقایعی را که برای او رخ داده  او عارض می

نیاز  انات بییجر ییدانست تا از بازگو نمیبرای علی بازگو کند و علی نیز علم غیب 
این قسمت از زندگی پیامبر که او ندیده است را تعطیل و از چھارچوب   هک نیباشد. یا ا

نقل نشده است. این گروھی که ھم عصر  ÷دین حذف کنیم، زیرا از طریق علی
غ دین و بلکه پیامبر بودند و به او ایمان آوردند، کامًال و به طور عمومی مأمور به تبلی

 اند. جھاد در این راه بوده
 فرماید: گونه که خداوند می ھمان

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ ﴿
ْ
ٌة يَْدُعوَن إَِ� اْ�َْ�ِ َوَ�أ مَّ

ُ
 َوْ�َُ�ْن مِنُْ�ْم أ
ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 

ُ
 .]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤َوأ

ام کنند و قرآن و سّنت و احیت الزم را ببیه (تربکباشند  یگروھان شما ید از میبا«
ر کاز من ینند و امر به معروف و نھک یکیاموزند و مردمان را) دعوت به نیعت را بیشر
 .»ند، و آنان خود رستگارندینما

ای برای بھترین امت بودن  عنوان نشانه  را به ج و تبلیغ و بازگویی جریانات پیامبر
 است:  بیان نموده

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن ﴿
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ِ  .]١١٠[آل عمران:  ﴾بِا�َّ
د یا ده شدهیآفر ھا انسانه به سود کد یھست ین اّمتیروان محّمد) بھتریپ یشما (ا«

 .»دیمان دارید و به خدا اینمائ یر مکاز من یه) امر به معروف و نھک(مادام 
نی است مع از پیامبر بدون دعوت الی الله و تبلیغ دینش بیھا  آن و بلکه اتباع

 فرماید: چنانچه خداوند می
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﴿ ِ دُْعو إَِ� ا�َّ
َ
َبَعِ�  قُْل َهِذهِ َسبِيِ� أ نَا َوَمِن ا�َّ

َ
 .]١٠٨[یوسف:  ﴾َ�َ بَِصَ�ٍ� �

گاھکاست ن راه من یبگو: ا« خدا  ینش به سویو ب یه من (مردمان را) با آ
 .» باشند) ین میروان من ھم (چنیخوانم و پ یم

مردم آنچه را که از رسول   هک نیشود جز ا و این تبلیغ صحیح نیست و تمام نمی
قبول  ÷اند را قبول کنند. اگر تنھا روایت را از علی دین، روایت کرده ی درباره جالله

گفتند: تو علی  کنند، مردم به تمام کسانی که ـ از صحابه ـ به تبلیغ دین پرداختند، می
پذیریم، در حالی که  نیستی، لذا روایت و ابالغ تو را نمی ج نیستی یا از اھل بیت پیامبر

آید  او ھم اکنون مأمور به تبلیغ است، لذا در این صورت تناقض در اوامر خدا پیش می
 م محال است.که این ھ

ای که خداوند او را  البته راه خروجی از این نیست جز از یک راه خیالی که صحابی
مأمور به تبلیغ کرده، مردم را به سوی دین فرا خواند و مردم او را ترک کنند، سخن 

گیرد، که این  کند، مردم نمی می شنوند و آنچه را که برایشان روایت  گوید اما نمی می
 چ چیزی از دین خدا در آن نیست.ھزل است و ھی

اند تا ھنگامی که بالغ از طرف یکی از اھل  اگر فرض کنیم که مردم توقف کرده
اند؟ و  حرام است تبلیغ آنچه را که شنیدهھا  آن بیت آمده است آیا بر کدام یک از

 را بگیرد؟ واقعاً ھا  این مادامی که از اھل بیت نیست بر کدام مسلمانی حرام است که
 اساطیر و افسانه ھستند.ھا  ینا

اما در عین حال مالزم این مقوله است و قابل انفکاک از آن نیست؛ آیا وقت آن فرا 
ای از اساطیِر مخالف با عقل و نقل  نرسیده که عقالء روشن کنند که این مقوله اسطوره

 و منطق و واقعیت است.

 مخالف این مقوله، عمل نموده است  ج رسول الله
وارد نشده است. در  ÷به عدم اخذ دین از غیر علی، از طرف رسول اللهالزامی 

کتاب خداوند نیز چیزی در این رابطه نیامده است و این به قطعیت روشن و معلوم 
 است.

ھایی که در میان صحابه  نیز معلوم است که دعوتگران ـ آن ج از کردار رسول الله
امر دعوت را منحصر   هک نیرستاد بدون اف شایسته بودند ـ را به سوی اقوام مختلف می

 به شخص علی یا اھل بیتش کند.
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نه را یمصعب بن عمیر را چند سال قبل از ھجرت به یثرب فرستاد، خداوند شھر مد
شد. معاذ بن جبل را به  ج بر دستان وی گشود و مبلغ دین خدا از جانب رسول الله

ھای او را به سوی پادشاھان و  سوی اھل یمن فرستاد. جماعتی از صحابه نامه
ای از  صحابیھا  آن در میان  هک نیفرمانروایان عرب و روم و عجم بردند بدون ا

 باشد. ج خویشاوندان پیامبر
موده و دین فرستاد تا مردم را دعوت ن پیامبر قراء را به چھار سوی جزیرةالعرب می

 ج شود؛ پیامبر آید در حضور وی مسلمان می یاد دھند. مردی به نزد او میھا  آن را به
کند تا مردم را به سوی اسالم فرا خواند مانند:  او را به سوی قوم خودش روانه می

فرستد اما او در میان داعیان و  طفیل بن عمروالدوسی و غیره. علی را به یمن می
 تنھا نیست. ج فرستادگان پیامبر

 پس چه امری ما را وادارد که دین را تنھا از این راه بپذیریم در حالی که ابواب و
آن را  فراوان و مشروع بود که ایشان با دست مبارکشان ج ی رسول اللهھا روش

 این ابواب را ببندد. ج را دارد که بعد از نبی گشوده است؟ پس چه کسی این توان 
وید یا چیزی را روایت کند که با آن در تناقض است، او را با کسی که غیر این را بگ

 ج اش از اھل بیت رسول الله کنیم، چون راوی یا گوینده ھمان دلیل که آورده، رد می
آن نیستند، لذا به مقتضای قانون واجب است که قبل از ھر چیزی ابتدا قاعده  ی و ائمه

بود روایت تو باطل است و اگر  ه اگر قاعده صحیحکرا بر حجت خودش تطبیق کنیم 
 روایت تو را بپذیریم قاعده فاسد است.

اھل بیت اثنی عشر نیستند، لذا به  ی کلینی، قمی و طوسی از رجال و ائمه
 مردود است.ھا  آن قبلی روایات ی مقتضای قاعده

را  کنند ما روایاتشان  گویند: مادامی که از اھل بیت روایت می می  هک نییا ا
از پیامبر را ھا  آن یھا روایت یم، پس روایات دیگر اھل بیت را نیز قبول کنند یاپذیر می

 قبول کنند زیرا او سید اھل بیت است.
پذیریم؛ در این صورت کار به  میآن را  گویند: ھر آنچه نقلش صحیح باشد می یا 

ز کنیم ا گردد، لذا آنچه که شروط صحت را داراست، قبول می تضعیف و تصحیح بر می
ی  جمله: معتبر بودن راوی، اتصال سند، خالی بودن از اشکال و غیر از اینھا، که ھمه
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ای با این قاعده که مسلمین را ملزم به تبعیت از اھل بیت کند، ندارد، زیرا  رابطهھا  این
 یکی از مخلوقات محصور نیست. ی صدق و راستی در خانه

 بودند داناتر ، به رخدادھای خانه ج ھمسران پیامبر
نبی رخ  ی در ابتدای این موضوع گفتیم: (دین ما تنھا به آنچه که در چارچوب خانه

خودش مبعوث نشده  ی دھد، یا پیامبری به خاطر خانواده داده است، اھمیت نمی
ھا  آن است؛ زیرا در این صورت مرجعیت در انحصار اھل این خانه خواھد بود، زیرا

 ناتر بودند.)نسبت به احوال بیت از دیگران دا
شود که اگر امر چنین است، این اھل بیت  اما اینجا خود به خود سؤالی مطرح می

ھا  این که نسبت به اوضاع خانه از دیگران داناترند، چه کسانی ھستند؟ الزم است که
کسی جز ھمسران ھا  آن داناتر باشند، بنابراین  هک نیھمواره در بیت بوده باشند تا ا

 .نیستند ج پیامبر
گاھترین مردمانند؛  بنابراین ھمسران پیامبر نسبت به آنچه در خانه رخ می دھد، آ

 اند. اھل آن خانه بوده و در آنجا سکونت داشتهھا  آن زیرا

 منطبق است.ھا  آن کامًال بر بام فيه) ي(اهل البيت ادر ی و مقوله

 ج الله اما (علی) ھر چند که نصف عمر خود را در این خانه گذراند، اما رسول
دارای اسرار زوجی و احوال خانوادگی بود که برای علی زیبا نیست در ایام مساکنت با 

مطلع شود و این امر را به ھمسرانش واگذار کرده بود و ازواج ھا  آن پیامبر، بر
اش آنچه را که روایتش برای مردم جائز بود و مردم بدان نیاز شرعی داشتند را  گرامی

 ی ای دیگر مستقل شد و از آنچه که در خانه رف دیگر علی در خانهکردند. از ط نقل می
 گیری کرد و مانند دیگر افرادی شد که در خارج بیت بودند. داد کناره رخ می ج پیامبر

ماه بعد از وفات پیامبر رحلت نمود و این فرصت برای او فراھم نشد  ٦فاطمه نیز 
را روایت کند، البته با در نظر داشتن  دیده بود ج که جز اندکی از آنچه از رسول الله

علی و اختصاص یافتن ازواج نبی بدین امر که روابط زناشویی  ی انتقال او به خانه

(اهل مقتضی آن است. پس ازواج پیامبر ـ مادران مسلمانان ـ نسبت به این مقوله 

اده در د در اولویت ھستند و نیز به روایت آنچه در آنجا رخ می البيت ادری بام فيه)
 باشند. اولویت می
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 فرماید: الھی است که می ی و این مصداق این فرموده

ِ َواْ�ِْكَمةِ ﴿ َ َ�َن لَِطيًفا  َواذُْكْرَن َما ُ�تَْ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمْن آيَاِت ا�َّ إِنَّ ا�َّ
 .]٣٤[األحزاب:  ﴾٣٤َخبًِ�ا

شود  یمنازل شما خوانده مه در کغمبر) را یز (پیانگ متکات خدا و سخنان حیو آ«
گاه استیگمان خداوند دق ید. بینکاد یگران) ید ید و برایاموزی(ب  .»ق و آ

ـ قسمی  ج ه این قسمت مھم از حیات رسول خداکم یگوی لذا خطاب به امامیه می
اش گذشته و کسی غیر از ھمسرانش قادر به درک و روایت آن نیستند ـ  که در خانه

این زوجات طاھرات روایت شده در منابعشان که از ھا  آن ان مرویاتیکجاست؟ در م
 است.

ه به استناد آن، تمسک به اھل بیت کمانده  آیا بعد از این، حقیقتی برای شما باقی 
 د؟!یرا اعالم دار



 

 

 

 :اصل پنجم
 تحریف قرآن





 

 

 

 :فصل اول
 شیعه ی قاطع برای تهمت تحریف قرآن در عقیده یاثبات

کفرآمیِز  ی خواھم سراغ دالیل قطعی برای اثبات این عقیده در این موضوع نمی
را این کار نیازمند تالش زیاد نیست، چون مشخص است و من نیز اول یامامیه، بروم، ز

نیستم که برائت را برای قرآن اثبات کنم تا به وسیله این اکتشاف به مدال افتخار کسی 
ن موضوع یدست یابم، لذا مجبور باشم برای بیان این کشف، ادله را بسط دھم و ھمچن

تحریف قرآن، به طور کلی پوشیده نیست طوری که نیازمند یک سفر اکتشافی باشد 
ر زبان بزرگان مراجع و علمایانشان بدون ابھام و ھایشان و ب ترین کتاب بلکه در اساسی

 انحراف، بدان تصریح شده است.
کافی است که به آنچه علی بن ابراھیم قمی ـ استاد کلینی ـ در تفسیرش تحریر 
کرده، مراجعه شود و نیز به کلینی در کتابش (کافی)، نوری طبرسی در کتابش (فصل 

بر تفسیر  )رساراأل ةنوار ومشكااأل ةمرآ(اش  الخطاب)، ابوالحسن عاملی در مقدمه
ھاشم بحرانی، طبرسی در کتاب (االحتجاج)، نعمت الله جزایری  ی (البرھان) نوشته

در (انوارش) و.... فھرست طوالنی و پایان ناپذیری از منابع و مراجع برای کسی که 
 ھا بنگرد یا مراجعه کند.  خواھد بدان می

امامت ثابت است؛ محققان شیعه این  ی مسألهه از منظر آنان ھمچون یاین قض
امامت متواتر ھستند و   گویند: روایات تحریف مانند روایات کنند و می چنین تصریح می

اخبار یا  ی ه محمد باقر مجلسی دربارهکاند؛ به عنوان مثال، بنگر  به یک شیوه نقل شده
 گوید:  روایات تحریف چه می

ن یباعث از بھا  آن متواتر است، و مطرح کردنبه نظر من اخبار در این زمینه «
شود و به نظر من اخبار این باب، کمتر از اخبار امامت  بردن اعتماد به اخبار می

 .١»نیستند
گوید؛ لذا انکار تحریف به طوری ضروری و ناگزیر  نوری طبرسی نیز ھمین را می

ھنگامی ھا  آن رخی ازھاست! و آنچه که ب مستلزم انکار (امامت) است. این لب کالم آن

                                           
 .٢/٥٢٥شرح أخبار الرسول، فی  مرآة العقول -١
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اند یا در کتاب دعایی تألیف  اند، انکار نموده که در انظار عموم تحت فشار واقع شده
 یاست که از رو یشده خصوصًا برای ترویج مذھب، مانند کتاب (المراجعات) لجاجت

 کنند به خاطر ترس رسوایی در برابر این جرم بزرگ! تجویز میآن را  تقیه

 ان امامیهیقرآن از م اقسام منکرین تحریف
ه بر حقیقت مذھبشان ک نیان امامیه، یا ایمنکرین قایل به وجود این عقیده از م

کنیم تا خودشان از آن  را به منابعشان حواله میھا  آن ه در این صورتکمطلع نیستند 
ن خصوص یل در ایه به تفصکه به برخی کتب دیگر مراجعه نمایند ک مطلع شوند یا این

م که برای طالب یر نماکنون برخی از دالیل را ذکاند و اشکالی ندارد که ا راندهسخن 
 حق کافیست.

کنند که این دسته  داند اما ستیزه جویی و لجاجت می به علم الیقین می  هک نیو یا ا
دھیم، زیرا نیازمند چیزی نیستند و فراوانی ایراد کردن ادله،  را به چیزی ارجاع نمی

 .١یابند کنند، لذا ھدایت نمی دانند اما تقیه می میھا  آن ندارد، زیراا ھ آن نفعی برای

 تحریف متفق هستند ی علمای امامیه بر قضیه
 ند: ھا دستکسانی از امامیه که به تحریف معتقدند، دو

ل بنا کدانند که حفظ دین به طور  علمایانی که ھدفشان نابودی دین است: می )١(
 ی ش است؛ لذا با اثبات حفظ قرآن ھمهیافزاو  یاستکبر اساس حفظ قرآن از 

این اصول از بین خواھند  ی اصول دین اثبات خواھد شد و با نابودی آن، ھمه
 رفت.

                                           
ھل ) مناظرات بسیاری را میان ا١٤٢٣ای (مستقلة) در لندن در رمضان گذشته ( شبکه ماھواره -١

ه کسنت و شیعه برقرار کرد؛ در یکی از این مناظرات یکی از طرفین دکتر ابوالمنتصر بلوشی بود 

 (فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب)برای اثبات عقیده تحریف نزد امامیه، به کتاب 
میرزا حسین تقی نوری طبرسی استناد کرد، مناظر شیعی دکتر عبدالحمید نجدی ـ  ی نوشته

رد کرد و گفت: شما بر علما افترا آن را  دانشگاه علوم اسالمی در لندن سرسختانهاستاد 
باطل آن را  بندید، این کتابی که طبرسی تألیف کرده خواسته تا عقیده تحریف را رد کند و می

 ام نشان دھم که ام رفتم و کتاب را آوردم تا به خانواده اثبات کند، فورًا به کتابخانهآن را  شمارد نه
از ھا  آن رو نیکردند، از ا ھا پیرامون این کانال حلقه زده بودند و مناظره را مشاھده می ساعت

 جرأت این مناظر شیعی بر دروغ و اصرار بر آن شدیدًا تعجب کردند.
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که حجت خداوند بر خلقش به خاطر آن آغاز شده و آن  یبرد ین راز پیاکنون به ا
 گری است:یمھم قبل از ھر چیز د ی ر این قضیهیتحر

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َر�َْب َذلَِك الِْكَتاُب َ� ﴿
 .»زگاران استیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یچ گمانیتاب ھکن یا«

 پردازد: سپس دوباره به اثبات آن می

تُوا �ُِسوَرٍ� ِمْن ِمثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَء�ُ ﴿
ْ
ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا فَ� ا نَزَّ ْم �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ   .]٢٣[البقرة:  ﴾٢٣ِمْن ُدوِن ا�َّ

 یا د، سورهیھست یو دودل کم، دچار شیا ردهکاگر درباره آنچه بر بنده خود نازل «
ه بر صدق قرآن کد) و گواھان خود را بجز خدا (ید (و ارائه دھیبسازآن را  ھمانند

د، یدان ید و ھمسان قرآنش میا ه آوردهک یزید (تا بر صدق چیدھد) فرا خوان یم یگواھ
 .»دیارکشھادت دھند) اگر راستگو و درست
اند که بزرگترین غصه درون آنان، ھنگامی است که  زیرا این علمایان متوجه شده

شود، از  می خواسته ھا  آن اند، نص صریح از اصلی از اصول دین که اضافه کرده ی درباره
  ه در قرآن کاھش و افزایش بهکاند  ت کنند اعالم داشتهه خود را راحک نیا یرو برا نیا

 کنند!  ش قرآن تأکید مییاست و بدین جھت بر نقصان نه افزا  شده  عمل آورده
 اند:  را دچار لغزش کردهھا  آن عوامی که این علمایان )٢(

اعتقاد به خیانت اصحاب در نقل کتاب در آنان راسخ و پدیدار شد از   هک نیبعد از ا
اند  اند، طعنه زدن به منقول را نیز آسان گرفتهآنجایی که طعن در ناقل را جائز دانسته

 ھاست. که در واقع این ھمان مقصود آن
آیا درک کردی رازی را که قرآن به دلیل آن، بر عدالت صحابه و وجوب اتباع و اخذ 

ا وارونه کردن کند. این غصه و ناراحتی دوم است، و پیوسته ب تأکید میھا  آن دین از
مراد قرآن یعنی با مخدوش کردن اصحاب مواجه ھستند. این چیزی است که به آسانی 

شود؛ ولی  به اعتقاد به تحریف قرآن، و به ھمراه آن سنت یعنی احادیث نبوی منجر می
اند، و ھمراه آن  شان به تحریف آن تصریح کرده بنا به عقیدهھا  ی آن در مورد سنت ھمه

کنند،  اند را نیز تصریح می ه خاطر آن به چنین چیزی معتقد شدهبه سببی که ب
ه اولین ناقالن سنت کگویند: دلیل این عقیده عدم موثق بودن ناقالن سنت است  می

شان در مورد آن به خاطر فضاحت  قرآن ھم ھنگام بیان عقیده ی صحابه ھستند. درباره
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ر دوتای این امر یک علت دارد و گویند. در حالی ھ و شناعت این نظر، ناواضح سخن می
آن، خیانت در نقل است. کسی که با خود منطقی باشد از ھمان دلیل تحریف سنت 

ند و کسی که قایل به تناقض علت این دو باشد، به ک یز استفاده میتحریف قرآن ن یبرا
 خاطر نادانی و جھل اوست.

از آنان ـ  کیجز اند گویند ـ تحریف سخن نمی ی ه دربارهیان امامیکسانی که از م
و یا کسانی ھستند که متوجه تناقض بین نپذیرفتن سنت جزء جاھالن ھستند  یھمگ

 جھت خیانت در نقل و پذیرفتن قرآن با خیانت در آن، نیستند.
اند خواه به صورت تصریح یا با اشاره که ما برای  اما علما ھمه بر این نظریه موافق

 : یتفصیل یو دلیل یاجمال یاین دو دلیل داریم؛ دلیل
ف در ظاھر کسی را که معتقد به تحریف باشد، تکفیر یمنکرین تحر :دلیل اجمالی

گویند راستگو باشند به  . حال اگر در آنچه می١دانند کرده و خارج از ملت اسالم می
است  یاند؛ گفتن ردهککفر آن دسته از علمایانی که معتقد به تحریف ھستند، تصریح 

تعدادشان زیاد و کالمشان مستقیم و صریح است. و برخی از آنان تکفیر را ه آنان ک
است، اما در طول تاریخشان یکی از منکرین   ی مخصوص کرده یک نویسنده  متوجه

پیشین یا تازه را ندیدیم که یکی از قائلین به تحریف را تکفیر کنند! و بلکه باالتر از این 
 دھند.  بیشترین اعتبار را به آنان میکنند و  دفاع میھا  آن پروا از بی

 را در نظر بگیرید! )اهللا عليهم ةلعن(به عنوان مثال: کلینی، مفید، مجلسی و طبرسی 
 یشواھد کنده از این عقیده است و اینککتب این گروه مملو و آ اما دلیل تفصیل:

 گویم. ه میکآنچه  یقاطع برا

 قطعی از کتب امامیه مبنی بر تحریف یشواهد
گویند: حق این است که قرآن از جانب  یاری از علمای امامیه به صراحت میبس
تحریف شده که بر علیه علی و اھل بیتش توطئه کردند، پس فضایل آنان را  یانیصحاب

که در نص صریح قرآن وارد شده بود، محو کردند و بلکه این علمایان دل به دریا زده و 
اند: مثًال  صنفات مستقلی را اختصاص دادهاند برای اثبات این مطلب م جرأت کرده

                                           
بر محققین معلوم است که ھیچ قول مشخصی از ھیچ عالم معتبری از علمای امامیه در ھیچ کدام  -١

مورد تکفیر کسی از علمایانشان که معتقد به تحریف باشد، به طور قطعی وجود از منابعشان در 
 دھند اما با واقعیت مطابقت ندارد. ندارد، جز آنکه ھنگام در تنگنا افتادن مطلب را تعمیم می
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(فصل در کتابش  )اهللا عليه ةلعن((مخذول) میرزا حسین بن محمد تقی نوری طبرسی 

که از اکابر علما و محدثین این طائفه است و نزد  حتريف كتاب رب األرباب)يف  اخلطاب
شان صاحب یکی از اصول و مراجع یه اکاست  یاعتبار دارد. گفتنھا  ی آن ھمه

گویند:  آن می ی ه دربارهکاست  »مستدرک الوسايل«گانه معتبر روایتی به نام  ھشت
کتاب مستدرک نوری طبرسی را   هک نیاجتھاد برسد تا ا ی (امکان ندارد عالم به درجه

إیوان در  سنخواند). و به خاطر جایگاه عظیم او در نزد امامیه او را در کنار مرقد علی
 اند. سوم و صحن مرقد دفن کرده

گوید: (شیخ  او می ی درباره (الكنی واأللقاب)عباس قمی (شاگرد او) در کتاب 
 اسالم و مسلمین، مروج علوم انبیاء و مرسلین..الخ). ی برجسته، ثقه

 نمایشی مختصر از کتاب (فصل الخطاب)

 گوید: طبرسی در اولین صحفه در کتاب مذکور می
ھای  در اثبات تحریف قرآن و رسواییآن را  است لطیف و شریف که این کتابی«

حتريف يف  فصل اخلطاب«آن را  ام و ر در آوردهیتحر ی ظالمان و کینه توزان به رشته

ه یک نسخه کصفحه است  ٤٠٠خطی کتاب در  ی نسخه »ام نامیده »كتاب رب األرباب
باشد. و  ) در بغداد موجود می٢٣٠٧٢مرکزی اوقاف به شماره ( ی از آن در کتابخانه

 من کپی آن است.  ی نسخه
سرانجامی است که صاحب آن جھد بسیاری را بذل آن کرده تا  کتاب کًال تالش بی

این اعتقاد، مذھب   هک نیفقط دو امر را ثابت کند: یکی تحریف قرآن، و دومی: ا  هک نیا
اند  علمای طائفه اثنی عشراست. اما کسانی که به عدم تحریف تصریح کرده ی ھمه

قوی  یکنند و استدالالت گوید: این دسته به خاطر تقیه این کار را می میھا  ی آن درباره
مراد آنان ھمان قرآن   که  تأویل نموده  گونه آورد. و سخنانشان را این را برای آن می

 محفوظ نزد امام غائب است. 

 کتاب: سه مقدمه و دو باب است. ی خالصه
): در آن راجع به جمع قرآن و سبب آن سخن رانده و ٢٣تا  ١: (ص اول ی مقدمه

 است.  ت جمع بندی قرآن، قرآن را در معرض نقص قرار دادهیفکیه ک نیز این
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امکان حصول   که  پرداخته ی): به اقسام تغییرات٢٥تا ص  ٢٣: (ص دوم ی مقدمه
ھای حاصله بیان  رسند. و از جمله این صورت یول در آن، ممتنع به نظر مدارند و دخ

والیت یا  ی خلع، سوره ی حفد، سوره ی ھایی مانند: سوره کند که: کمبود سوره می
ھا، مانند تبدیل شدن (آل محمد) به آل عمران و  کمبود آیه و کلمات و دگرگونی آن

ه ککه در اصل (ترابیا) بوده است.  با)كنت ترا ي(ياليتنکمبود حرف مانند: یاء، در 

ُكنُْتْم َخْ�َ ﴿ به (ابو تراب) یعنی علی نسبت دھد. و ھمزه در این آیه:آن را  خواھد می
ةٍ  مَّ

ُ
بوده است و ھمچنین کمبود و نقصان در ترتیب  ة)أئم(بلکه  ]١١٠[آل عمران:  ﴾أ

 ھا و آیات و کلمات و... الخ. سوره
ند که ک می را بیان زیادی از علمایانشان  ی ): عده٣٥تا ص  ٢٥: (ص سوم ی مقدمه

اند،  که در این زمینه مستقًال کتاب نوشتهھا  آن قائل به تحریف ھستند. و نیز کسانی از
اند. و  شاذ، امامیه بر آن اجماع کرده یگوید: این چیزی است که جز موارد حتی می

 قول این استثناھا را بر تقیه حمل کرده است.
 ): در بحث دلیل آوردن بر وقوع تحریف در قرآن است.٣٦٠تا  ٣٥: (ص باب اول
 ): در مقام رد دالیل منکرین تحریف است.٣٩٨تا ص  ٣٦٠: (ص باب دوم

 امامی بر تحریف قرآن ١٢ ی اجماع شیعه
از جمله افرادی که به اجماع علمای امامیه بر این عقیده تصریح کرده، شیخ مفید 

ائمه گمراه (منظور صحابه است)   هک نیاند بر ا امامیه متفق علمای«گوید:  است که می
 .١»ھای قرآن تخلف و تجاوز کردند در بسیاری از نوشته

  تحریف قرآن از ضروریات مذھب شیعه  گوید: اعتقاد به و ابوالحسن عاملی می
 باشد. می

تحریف اخبار دال بر وقوع «گوید:  نعمت الله جزایری است که میھا  آن گر ازید یکی
مشھور، متواتر و صریح ھستند و علمای  یدر قرآن، از نظر کالم، ریشه و إعراب، اخبار

 . ٢»اند نھاده  اجماع نموده و مھر صحت و تصدیق را بر آنھا  آن مذھب بر
                                           

گوید: اخبار اختالف قرآن و آنچه که ظالمان اعم از حذف و  می ٤٩. در ص ٤٨اوایل مقاالت ص  -١
 رسیده است. ج ایجاد کردند، از ائمه ھدی آل محمدنقصان در آن 

 مقدمه دوم فصل چھارم. -مرآة األنوار و مشکاة األسرار -٢
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شمار و فراوان ھستند و گاھًا از حد  اخبار تحریف قرآن بی«گوید:  عدنان بحرانی می
از ضروریات مذھب  یحق است و چنین امر ی جماع فرقهتواتر متجاوز ھستند. و این ا

 .١»ھاست آن
اند و اجماع  بلکه برخی مانند شیخ یحیی، شاگرد الکرکی این جرأت را به خود داده

 . ٢اند خاص و عام از اھل قبله را بر این عقیده ادعا نموده

 باشد یدر سطوح عالی م یدییست بلکه تأیتکفیر ن
کنند،  عقیده، به ظاھر افراد معتقد به این عقیده را تکفیر میگفتیم: افراد منکر این 

را تکفیر کند که بدون شبھه و   اما ھیچ کسی را ندیدیم که یک عالم از علمایانشان
اند، حتی کسانی ھستند که این امر را به  واضح به اعتقاد به تحریف قرآن تصریح نموده

ف از ضروریات دین است و اجماع گویند: عقیده به تحری دھند و می مذھب نسبت می
 .٣این طایفه بر آن صورت گرفته است

به این امر عقیده دارند و ـ یا حداقل ـ از ھا  آن ھمگی  هک نیکند بر ا و این داللت می
باکند و وحشتی از آن ندارند و کسی که این عقیده را در آغوش گرفته، کافر  آن بی

 دی نیستند.انکار آن اصًال ج ی دانند و درباره نمی
ھای  حتی نوری طبرسی و امثال او، از کسانی ھستند که بر اثبات این قضیه کتاب

دھند و بلکه در  توثیق و معتبر جلوه میآن را  مستقلی را اختصاص داده و پشت سر ھم

                                           
 .١٢٦ص  -مشارق الشموس الدریة -١
نفر از  ھا ده دھد. و . این قول را به کتاب (امامت) نسبت می٣١فصل الخطاب، نوری طبرسی، ص  -٢

اند. و کسی که اقوال پیرامون این عقیده را از  تصریح کردهعلمای امامیه که به این عقیده کفرآمیز 

(مسألة و کتاب  -جلد اول (أصول الشيعة اإلمامية اإلثنی عرشية)کتب مختلف گردآوری کرد کتاب 

باشد که ھر دو از دکتر ناصر بن عبدالله القفاری  قسم دوم می التقريب بني أهل السنة والشيعة)

از سید محمد  لامء أصول ومراجع الشيعة اإلمامية اإلثنی عرشی)(القرآن وعھستند و نیز کتاب 
 ھا مراجعه کند. تواند حتمًا بدآن سکندر یاسری است. کسی که می

ه کمثًال این را مقایسه کن با منکری که به حد فسق و بلکه کفر رسید و آن غوغای سھمگینی  -٣
ارزشی است و آن  در نھایت بی هکای  برای محمد حسین فضل الله برانگیختند به خاطر قضیه

را شکسته است.  لپھلوی فاطمه سگوید: عمر بن خطاب باشد که می یای م ار اسطورهکان
 ھایی که در رد و اخراج او از دین نوشتند. بیاندیش چه بسیار کتاب
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کنند که  ادعا میھا  آن کنند تا حدی که برخی از دفاع از این عقیده سخت تالش می
 به خاطر رد منکرین تحریف قرآن تألیف کرده است. کتابش (فصل الخطاب) را

 اصول دین نزد امامیه، بین تعطیل و تبدیل
اند: مانند امامت،  امامیه اصول اعتقادی و عملی فراوانی را به دین اضافه نموده

عصمت، تقیه، خمس درآمدھا و اصول ثابت دیگر مانند، اصل حفظ قرآن که اصلی از 
کنند و  کردند. در عین حال اصول دیگر دین را اثبات میاصول اسالم است را انکار 

قابل  ی ھمه بر آن متفق ھستند، مانند: توحید، نبوت، معاد، نماز، حج و زکات؛ اما نکته
اثبات کرده آن را  کنند تنھا شکل این اصول را اثبات میھا  آن ھنگامی که  هک نیتوجه ا

آن تبدیل حقیقت و مضمون  ی یدهپردازند، تفسیری که زای و سپس به تفسیر آن می
ای دیگر که  اند اما به شیوه این اصول را تعطیل کردهھا  آن این اصول است. گویی که

 اندکی با تعطیل اصول (مانند حفظ قرآن) اختالف دارد.

 شود  مبدأ (امام معصوم) چگونه منجر به تعطیل و تبدیل اصول می
الق و مخلوق در حقوق و تکالیف استوار جدایی میان خ ی قاعده ی توحیدی که بر پایه

 ی از راه اندیشهآن را  اند و حقیقت و معنایلفظی و ظاھری اثبات کردهآن را  است،
مخلوقی منزه از  ،عصمت الھوتی که از انسان ی اندیشه .اند (امام معصوم) تعطیل کرده

و در امورات عالم داند  سازد و غیب را می نسیان و بازدارنده از گناه و عصیان میخطا و 
 تصرف دارد؛ اوست که نوح را از غرق شدن و ابراھیم را از سوختن نجات داده... الخ.

توحید از  ی آن قاعده ی این عصمت فرق مذکور را از بین برده است، لذا در نتیجه
گذارد و این ھمان چیزی  شود و کسی بین خالق و مخلوق فرق نمی میان برداشته می

طوری قرار داده که ھر چه را خالق ادعا کند، او نیز ھا  آن در نزد ه مخلوق راکاست 
 کند. ادعا می

شوند،  ھا به او نزدیک می شود و با ذبیحه و قربانی نیازھا به درگاه او آورده می
شوند و دور  دانند، در ھنگام نمازھایشان سوی آن متوجه می مرقدش را مانند کعبه می

کنند، چنانچه بین صفا و مروه  گویند و سعی می می کنند و آنجا لبیک آن طواف می
زائرین حسین بیشتر از زائرین بیت الله الحرام   هک نیکنند به ا شود! افتخار می سعی می

مشرفه گرفته شده است!! اکنون چه  ی است!! حتی شکل مکعب قبر، از شکل کعبه
 ماند؟! چیزی از توحید باقی می
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تغییر داده و سپس آن را  ن نبی و ولی استوار است،اما نبوتی که بر پایه تفاوت بی
(امام معصوم) این دو مقام را با ھم در  ی اند؛ چنانچه با ھمان اندیشه تعطیل کرده

کند  نیاز می اند، بدین شیوه که اطاعت از امام معصوم شما را از اطاعت پیامبر بی آمیخته
کند،  را لغو می ج یشه شخصیت پیامبرگذارد. این اند ینم یاز نیاز به پیامبر را باق یاثر

وظایف نبی را ادا  ی گذارد، زیرا امام ھمه و در مکان آن شخصیت امام یا ولی می
کند و بلکه این امام با زنده و حاضر بودنش از نبی که فوت نموده و غائب است،  می

امل گویند: او زنده و موجود است و ع مھدی مزعوم می ی شود. حتی درباره متمایز می
ماند و حجت خدا بر جھانیان بر پا داشته  بود، دین باقی نمی مؤثر است اگر او نمی

پوشانند، اثرش باقی و  میآن را  زنند وقتی ابرھا شد، و برای آن خورشید را مثال می نمی
 متصل است ھر چند در پشت پرده باشد.

ھا،  ابع روائی آنکند: در من گوییم اثبات می است زنده که آنچه را می یواقع شاھد 
امده است، و گاھًا روایاتی را که ین ج از منقوالِت از پیامبر یزیجز مقدار بسیار کمی، چ

به دلیل ھا  این اند. تمامی اند را در محل احادیث نبوی گذاشته از امام نقل کرده
امامت و عصمت است که فرق میان نبی و ولی را از میان برده است. بلکه  ی اندیشه

است و ائمه از انبیاء برترند، اما به دلیل شناعت و  ج گویند: ولی مافوق پیامبر می
بر  یچنانکنند تا تأثیر آن را استثنا می ج امبران، محمدیان پیفضاحت سخنشان از م

 باشد.  درون نداشته
ه ھمان (امامت معصوم) کو استمرار حقیقت و معنای آن  نبوتختم  ی اما مسأله
گویند: امامت  آن می ی ه دربارهک نیباشدو با توجه به ا یمعنی م ای کامال بی است، مسأله

آن است و تنھا اسم پایان پذیرفته است. گویی که دین  ی نبوت و تکمله یبرا یامتداد
 صرف اسم و اصطالحاتی است که حقیقت ندارد!

 ماند؟!!  ابراین چه چیزی از نبوت باقی میبن
امر معاد را به   هک نینیز معنا و اثری از واقعیت نمانده است بعد از ا معادحتی برای 

 د: یدست امام سپردند تا مردم تقسیم نما
اثنی عشر باشد در  ی به جھنم وارد شوند: کسی که شیعهھا  آن ھا به بھشت و نیا

او را فرا گرفته باشند و کسی که غیر از این   بھشت است ھر چند که گناه و عصیان
انجام داده باشد! اثر  ھا نیکی باشد پس مسیرش به سوی آتش است ھر چند که

 در اینجا برای تو بس است.  »رجعت« ی عقیده
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ماز جمعه را تا آمدن امام اند! آنان ن را نیز به اسم (امام معصوم) تعطیل کرده نماز
اند که در حقیقت زیارت  اند و به جای آن یک خمیس ناچیزی را آورده تعطیل کرده

اند و  امام است. جماعت را ـ جز اندکی ـ به علت عدم وجود امام، تعطیل کرده
حسینیات (حسینیه منسوب به امام حسین است) و مزار ائمه را به جای محل جمعه و 

را تغییر داده و   اند و اذان اند و اوقات نماز را به سه وقت کوتاه کرده مسجد قرار داده
 اند و...الخ.  اند. غسل دو پا را نیز به طور کلی در وضو برداشته اختصار کرده

 مانده است؟! اکنون چه چیزی از نماز باقی 
کلی  اند، لذا اصول امامیه به طور را تعطیل کرده اصول و ارکان  ی گونه بقیه بدین

مھم (امام  ی به دلیل وجود این اندیشهھا  ی این بین تعطیل و تغییر قرار دارد که ھمه
 معصوم) است...!

طور است و قرآن نیز بین تغییر و تعطیل واقع شده است،  نیز ھمین قرآنوضعیت با 
ه قرآن صحیح در نزد امام است و بیشتر علمایانشان به تحریف و کنند ک یرا ادعا میز

با استفاده از تأویل به تعطیل آن ھا  آن اند و تمامی قرآن موجود، تصریح کرده تبدیل
اند ـ نیز مشغول کتب ادعیه و  ـ جز آنان که مورد رحم واقع شدهھا  آن پردازند. عوام می

با خط قرآن چاپ شده و با جلدی مانند جلد ھا  آن ھا ھستند که برخی از نامه  زیارت
 ه فرق گذاشتن میان آن دو بدون دقت، مشکل است.شود طوری ک قرآن مجلد می

ان یت و خاموش است تا زمانی که امام منظور و ھدفش را بکو بلکه قرآن سا
واضح و آشکار نکند، در نتیجه چه آن را  مراد» امام«دارد و مبھم است تا زمانی که  یم

 ماند؟!! چیزی از قرآن باقی می

 ل سنتبازی در ورای چسباندن تهمت به اه حیله
 ی را متھم به عقیدهھا  آن شود که ھنگامی که دوازده امامی با دالیلی مواجه می

ند، از جمله یجو یی مختلفی بھره مھا روش تحریف کرده است، برای تبرئه از اسباب و
از دفاع از خودش غافل بماند، و به   ن وسیلهیارجاع دادن تھمت به طرف مقابل تا بد

 ر بگذارد که این امر بین ھمه مورد اتفاق است.یعوام الناس تأثعنوان ایھامی در میان 
بازی، کش  ی جدِل غیر علمی است و ھدف از آن حیلهھا روش از یا این، شیوه

مردم از   دادن ریسمان مناقشه، فرار و دورشدن از موضوع مورد نزاع و جلب توجه
 باشد. موضوعی دیگر می  ی اصلی به مسأله
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آیا   هک نیاصل موضوع مناقشه کنیم، و آن ا ی دارد تا درباره می بحث علمی ما را وا 
از این مسأله فارغ شدیم   هک نیشیعه معتقد به تحریف ھستند یا نه؟ سپس بعد از ا

 م.یدیگر مسایل بپرداز ی م به بحث دربارهیتوان می
تحریف، باطل و عاری از ھر دلیلی است و جز  ی اما اتھام اھل سنت به عقیده

پشت این مسئله وجود  یا زهی، لجاجت و تالش برای سردرگم کردن دشمن، انگتعصب
ه بر تحریف حمل کاست  یل که در تیردانشان دارند، روایاتیندارد و ھر آنچه از دال

 آویزند! به اھل سنت میآن را  نموده، سپس
ند ک که اسلوب علمی اقتضای اثبات تھمت از البالی کالم متھم را می نیبا توجه به ا

و نه از خالل روایاتی که بر بدترین چیزھا حمل شوند، علمایان اھل سنت چه بسیار 
 یه قسمتکم یاند که این مسئله از باب ناسخ و منسوخ است. ما ایمان دار تصریح کرده

 فرماید: طور که خداوند می است ھمان ةمنسوخ التالو  از قرآن
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 .]١٠٦[البقرة:  ﴾١٠٦قَِديرٌ 
ه (اثر کن یا ایم)، و یسپار یم (و به دست فراموشیه رھا سازکرا  یا هیھر آ«

 ا ھمسانیم، بھتر از آن یم و) فراموشش گردانینه دل مردمان بزدائیرا از آئ یا معجزه
توانا  یزیه خداوند بر ھر چک یدان یم. مگر نمیساز ینش میگزیم و جایآور یمآن را 

 .»؟ است
 نسخ فعل خالق است و تحریف فعل مخلوق. 

اما احدی از اھل سنت اعم از علما یا عوام قولی ندارند که دال بر تحریف باشد و 
امامیه را به تحریف قرآن متھم البته چنین چیزی اصًال وجود ندارد. و ما ھنگامی که 

کنیم بلکه عالوه بر روایاتی که تأویل بردار  ی آنان استناد نمیھا روایت کنیم به می
کند،  نیستند، بر نصوص اقوال علمایشان که صراحتًا و با روشنی تمام بدان اشاره می

 کنیم. تکیه می

 الزم مذهب، مذهب نیست
ھب نیست. از معانی این قاعده این است گوید: الزم مذھب، مذ اصولی می ی قاعده

که الزم قول گوینده، سخن او نیست به شرطی که بدان تصریح نکرده باشد، زیرا چه 
ه به لزوم آن ک نیا ایاش در نظر نداشته، و  ه گوینده، لزوم این امر را برای گفتهکبسا 
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ملزم کند، آن را  اعتقاد داشته است که گاھًا در این امر بر حق است لذا کسی که
 خطاکار است.

مثًال: امامیه مطلقًا معتقد به عدم رؤیت خدا و عدم سماع کالم او ھستند و این امر 
شود و صدایش  اش دیده نمی اساسًا مستلزم عدم وجود خداست، زیرا کسی که چھره

گردد، بین او و معدوم تفاوتی نیست،  چ یک از حواس درک نمییشود و با ھ شنیده نمی
دھیم ـ ھر  نسبت نمیھا  آن صفات معدومند نه موجود. اما ما این قول را بهھا  این زیرا

 قایل بدین گفته نیستند.ھا  آن چند بدان ملزم ھستند ـ زیرا
را مطابق الزم ھا  آن کنیم و ھنگامی که ما امامیه را به قول به تحریف متھم می

را ھا  آن استشھاد روایاتشانکنیم و بلکه مطابق با نص کالمشان یا  قولشان متھم نمی
 شوند. کنیم که اصًال به غیر نص بر تحریف، به معنای دیگری تأویل نمی متھم می

 یه مدعکنند ک یم یلیه اھل سنت را ملزم به مساک امامیه ھمچنان  هک نیقابل توجه ا
دھند.  ز انجام میین ألن عمل را با اقوال پروردگاریھستند از لوازم سخنانشان است، ھم

گفته است، بلکه از لوازمی است که به آن را  رو اصولشان نصوصی نیست که خدا نیاز ا
 . کرد بود خداوند حتمًا بدان تصریح می اند و اگر حق می اقوال پروردگار چسبانده
با وجود نص قولی و روائی صحیح نزدشان تھمت را از ھا  آن عجیب این است که

اندازند با وجود عدم نص در این زمینه که بدان  زدایند و تھمت را بر غیر می خود می
 استناد کنند...



 

 

 

 :فصل دوم
 تحریف مطابق اسلوب قرآنی ی نقض عقیده

ر مسلمانان جدا یآنان را از ساباشد و  یم یعشر یعقایدی که مخصوص امامیه اثن
 د، دو نوع است: ینما یم

خود اختراع و اثبات ھا  آن نوعی که وجود ندارد، ھمانند امامت و عصمت که
ات متشابھات دلیلی از قرآن بر وجودش یه برای این قسم جز آکاست  یاند، گفتن کرده

 ندارند. 
اند، آنان برای  انکار کردهنفی و آن را  و نوعی که ثابت است، ھمانند حفظ قرآن که

ه امور ثابت قطعًا کد اذعان داشت یاین قسم نیز دلیلی جز شبھات بر نفی آن ندارند. با
شوند و ھر آنچه که با ثابت معارضه کند،  شوند و بلکه اصًال نقض نمی با شبھه نقض نمی

 و باطل است.  قطعًا شبھه
عقیده مطابق منھج قرآنی و این دلیل و حجت قطعی و یقینی ما بر بطالن این 

ای نیز جائز است و  است؛ اگر زیادی و کاستی در حرفی از قرآن جائز باشد، در کلمه
مستلزم جواز تغییر در بیشتر از این است و از اینجا قرآن به عنوان منبعی معتبر برای 

شود اما بدون معنی، زیرا اگر شک و تردید به مصدر ھدایت سرایت  ھدایت شناخته می
کند، در این صورت تردید به اصلی از اصول دین  د به خود ھدایت نیز تسری میکر

آن استوار است و برای ھر انسانی ممکن است  ی سرایت کرده، اصلی که ھدایت بر پایه
که با برانگیختن شبھات پیرامون آن، از زیرش در برود. و لذا با ھمان شیوه نیز 

ند اما به صورت معکوس؛ لذا موجود را با این تواند اصلی را به اصول دین اضافه ک می
ز با این دلیل که ناقص و محذوف یکند. مفقود را ن دلیل که زاید و اضافی است، نفی می

 نصوص امامیه چنین چیزی گفتند. ی کند چنانچه درباره است اثبات می
اعتقاد به جواز عارض شدن تحریف بر قرآن، منجر به تعطیل   هک نیسخن ا ی خالصه

ای را  شود و در این صورت نیاز به پیامبری جدید داریم تا کتاب تازه و نابودی دین می
تصدیق کند یا علیه آن گواھی دھد، و این آن را  بیاورد که ناظر بر این کتاب باشد و یا

مخالف اصل ختم نبوت است؛ زیرا خداوند کتاب را حفظ نموده و نبوت را خاتمه داده 
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بعثت پیامبری جدید نیست؛ اگر وقوع تحریف در قرآن جایز است، و ھیچ نیازی به 
باشد ما ھمواره نیازمند بعثت پیامبری جدید ھستیم که برای ما ثابت کند و مواضع 

به طور قطعی به ما بنمایاند. در غیر این صورت چه کسی به انجام این آن را  تحریف در
 پردازد؟) نقش می

اگر تحریف به کتاب راه یابد به طریق اولی نیز به آیا روایات؟ این محال است.... زیرا 
 عالج کند؟آن را  تواند یابد، لذا چگونه این می روایات راه می

م؟ جز یھا مختلفند، لذا عقل چه کسی را به عنوان َحَکم قرار دھ ھا؟ عقل آیا عقل
 صاحب عقل نبی باشد که از آسمان برای او وحی آمده باشد... چنین چیزی ھم  هک نیا

و دیگر دالیل، مسلمین بر  ھا دلیل به دلیل پایان پذیرفتن نبوت، محال است؛ به این
 اند. گوید، اجماع کرده حفظ قرآن و بطالن قول تحریف و تکفیر کسی که این را می

 تر از آنند که ذکر شوند دالیل حفظ قرآن روشن
بینم  نمی اصول دین اسالم است، ی نیازی به دلیل آوردن بر اصلی که اساس ھمه

ن یتحریف آن است، و ھم ی که آن اصل حفظ قرآن و بی اساس بودن سخن درباره
بگویند، آن را  کنند با صراحت و علنی که افراد مدعی این امر جرأت نمی کافی است 

ه بعد از گفتن چنین چیزی به صراحت، نتوانند این تھمت را از خود نفی ک یطور
نمایند. مثًال در  انکار میآن را  کنند و گاھی یح میند، برای ھمین گاھی بدان تصرینما

انکار آن را  کنند و در کتاب دیگری یا در جایی دیگر از ھمان کتاب کتابی ذکر می
ھای عمومی یا پیش  گویند اما در رسانه کنند! در مجالس خصوصی به صراحت می می

یل غیر از تحریف را آشکارا مسا  هک نیشوند. با وجود ا روی مردم منکر چنین امری می
ھای روانی زشت مانند، مخدوش کردن صحابه و این یعنی  کنند، از جمله عقده بیان می

ـ ھر چند بسیار دور ـ  یحجتھا  آن ن خصوص براییدانستند که در ا اگر می  هک نیا
 کردند. وجود دارد، ھرگز این مسأله را این چنین مخفی نمی

 خواند که: فاتحه) می ی خدا بعد از مقدمه (سورهھر مسلمانی در اولین آیه از کتاب 

 .]٢[البقرة:  ﴾٢ُهًدى لِلُْمتَّقِ�َ  �ِيهِ  َذلَِك الِْكَتاُب َ� َر�َْب ﴿

اش را اقامه  سپس خداوند دلیل قاطع برای نفی شک از این کتاب ھدایت کننده
 فرماید: کند و می می
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ْ�َا ﴿ ا نَزَّ تُوا �ُِسوَرٍ� ِمْن ِمثْلِهِ َواْدُعوا ُشَهَداَءُ�ْم �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ
ْ
َ�َ َ�بِْدنَا فَ�

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ   .]٢٣[البقرة:  ﴾٢٣ِمْن ُدوِن ا�َّ

کم و کاستی را  ی شود وقتی که تحریف به شیوه و کدامین شک از آن زدوده می
 فرماید: اند؟! لذا خداوند می جایز دانسته

﴿ ِ ا َجاَءُهمْ إِنَّ ا�َّ �ِيهِ اْ�َاِطُل ِمْن  ٤١�نَُّه لَِكَتاٌب َعزِ�زٌ  يَن َ�َفُروا بِاّ�ِْكرِ لَمَّ
ْ
َ� يَأ

 .]٤٢-٤١[فصلت:  ﴾٤٢َ�ْ�ِ�ٌل ِمْن َحِكيٍ� َ�ِيدٍ  َ�ْ�ِ يََديْهِ َوَ� مِْن َخلْفِهِ 

، یو نظر یچ جھتی، از ھیچ گونه باطلیھ .است یرینظ یتاب ارزشمند و بکقرآن «
م آن است، و نه علوم یدر الفاظ و مفاھ یو تناقض یگردد. (نه غلط یمتوّجه قرآن نم

ف به یان مخالف با آن، و نه دست تحرینیان و پسینیشیتشافات درست پکن و ایراست
مت و ستوده که با حکزدان است یه) قرآن فرو فرستاده کرسد. چرا  یدامان بلندش م

 .»ار است)یش بسیسته حمد و ستایو شامت است، کح یاست (و افعالش از رو

ِي َ�ْ�َ يََديْهِ ﴿ ِ َولَِ�ْن تَْصِديَق ا�َّ ْن ُ�ْفَ�َى ِمْن ُدوِن ا�َّ
َ
َوَما َ�َن َهَذا الُْقْرآُن أ

 .]٣٧[یونس:  ﴾٣٧َوَ�ْفِصيَل الِْكَتاِب َ� َر�َْب �ِيهِ ِمْن رَّبِ الَْعالَِم�َ 

گر مردمان) یّھان و چه دکر خدا، (چه محّمد و چه احبار و یغ ین قرآن از سویا«
 یھا تابکننده ک قیخدا است و) تصد یه (وحکساخته و پرداخته نشده است و بل

ام) کانگر (شرائع و عقائد و احیل) است، و بین (ھمچون تورات و انجیشیپ یآسمان
ان یپروردگار جھان یست، و از سویدر آن ن یدیو ترد کباشد. ش یگذشته م یھا تابک

 .»فرستاده شده است

َل لَِ�َِماتِهِ َولَْن َ�َِد مِْن ُدونِهِ ﴿ وِ�َ إَِ�َْك ِمْن كَِتاِب َرّ�َِك َ� ُمَبّدِ
ُ
َواتُْل َما أ

 .]٢٧[الکهف:  ﴾٢٧ُملَْتَحًدا

شده است (و به  یپروردگارت به تو وح یتاب (قرآن) از سوکه از کبخوان آنچه را «
ن. کاساس است اعتناء م یخته به دروغ و خرافات و مطالب بیه آمکو آن  نیا یھا گفته

 یالھ ید وحیھف، تنھا باکھمچون سرگذشت اصحاب  یبیگاه بحث تو در امور غ هکیت
تواند سخنان او را  ینم یسکاست و)  یریر ناپذییه سخنان خدا حقائق تغکباشد. چرا 

 .»افتی یجز او نخواھ یپناھند، و ھرگز کدگرگون) آن را  امکر (و احییتغ

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
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 .»ھمانا ما ذکر (قرآن) را نازل کردیم و ما خود نگھبان و حافظ آن ھستیم«

 قرآن خود شاهد و مشهود است
قطعی قرآنی، ثابت  برای ما مسلمانان با نص صریح و اثبات کننده قرآنی و با دالیل

شده است که قرآن محفوظ از تحریف است. یعنی این دالیل از داخل خود قرآن 
دھد و خود بر خودش داللت  ھستند، بدین معنی که قرآن خود بر خودش گواھی می

 فرماید: ندارد. در این زمینه می کند و نیازی به دلیل یا گواھی از خارج می

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ لَوََجُدوا �ِيهِ اْختَِ�فًا َكثًِ�ا الُْقْرآنَ أ  ﴾٨٢َولَْو َ�َن ِمْن ِعنِْد َ�ْ�ِ ا�َّ

 .]٨٢[النساء: 
و  یبررسآن را  میو مفاھ یشند (و معانیاند ین منافقان) درباره قرآن نمیا (ایآ «
 نیه اکببرند و بدانند  یامر تو پ یروینند تا به وجوب طاعت خدا و پک ینم یوارس

د یاز آن مؤ یه بخشکن یه در بر دارد و اک یامکو اح یتاب به سبب ائتالف معانک
رخدا آمده بود در یغ ی؟) و اگر از سو خدا نازل شده است یاست، از سو یگریبخش د

 .»ردندک یدا میپ یآن تناقضات و اختالفات فراوان

ْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا ﴿ ا نَزَّ تُوا �ُِسوَرٍ� ِمْن مِثْلِهِ �ْن ُكنُْتْم ِ� َر�ٍْب مِمَّ
ْ
 ]٢٣[البقرة:  ﴾فَ�

 یا د، سورهیھست یو دودل کم، دچار شیا ردهکگر درباره آنچه بر بنده خود نازل «
 .»دیبسازآن را  ھمانند

. قرآن کند لذا خداوند متعال با حجت عقلی که منبعش خود قرآن است، احتجاج می
قرآن گواه و گواھی دھنده بر خودش  تنھا دلیل و تنھا داللت کننده بر خودش است،

ز است و دالیل عقلی و نقلی بر حفظ قرآن، یاست، قرآن حجت ھمه و حجت خود ن
 تنھا خود قرآن است!

د را به وجو تر است، زیرا اگر متواتر ایمان  به نظر من این دلیل از دالیل متواتر قوی
 آورد، این اطمینان بخش است: می

َولَْم تُْؤِمنْ ﴿
َ
  .]٢٦٠[البقرة:  ﴾قَاَل بََ� َولَِ�ْن ِ�َْطَم�ِنَّ قَلِْ�  قَاَل أ

نم (و با کدا ینان قلب پیتا اطم ی؟! گفت: چرا! ول یا اوردهیمان نیگفت: مگر ا«
گاھ  .»ابد)یشتر، دلم آرامش یب یافزودن آ
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را به   آور باشد و ایمان یابیم که بر صحت قرآن یقین لذا چیزی به مانند قرآن نمی
 آورد و اطمینان بخش باشد.وجود 

 راز مالزمت بین شیعه و تحریف قرآن
اند که از اثبات اصولشان به وسیله قرآن عاجزند! و  امامیه به خوبی دریافته

توانند به آسانی از کنار این اصول در قرآن بگذرند، قرآن نیز به آشکارا به ذکر  نمی
تصریح کرده است، اما به  مسایل بسیاری مانند وضو، طھارت از حدث اصغر و اکبر

به عارض شدن نقص بر قرآن دھان ھا  آن نداشته است. لذا یا امامت و عصمت اشاره
 اند! ه نصوص این اصول حذف شدهکگشودند تا اعالم دارند 

شود نه با نص.  ند اصول با عقل اثبات مییه بگوکرا بر آن داشته  ھمین امر آنان 
را  به عدم وجود نص محکمی است که اصولشان ھا  نآ به خاطر علم یقینیھا  این تمامی

ه در مقابل ک نیرا در تنگنا قرار داده، با توجه به اھا  آن ثابت کند، لذا وجود قرآن کامالً 
ه برای اثبات اصولشان، نصوص صریح قرآنی را کشود  یمردم از آنان خواسته م ی ھمه

 ارائه بدھند. 
ھا نیز بر سنت صحیح استوار  ن نبوده و فروع آنلذا اصول امامیه بر پایه نص صریح قرآ

م که یریجدل بپذ یشود که: اگر از رو ن از یک فرق گذاشتن دیگر معلوم مییو ا نیست.
حتمی این خواھد بود که دین  ی خداوند کتاب و سنت را از زمین برداشته است، نتیجه

 ه خواھد داشت!! زیراما به زودی زوال خواھد کرد اما دین امامیه خواھند ماند و ادام
ن یاند و ھمچن گذاری کرده اند، پایه نام نھاده »عقلیات«را بر خرافاتی که  دینشان ھا  آن

آن  ی به آیات متشابھی که اساسًا دربارهآن را  اند و نام نھاده »روایات«بر اباطیلی که 
به این روایات  ییعن »امام«به آن را  اند بدون آنکه اند، چسبانده ھا چیزی نگفته موضوع

(عقلیات و روایات و مرقدھا) ھا  ی این برگردانند. به ویژه ھمراه با وجود مرقدھا؛ و ھمه
 گیرند. دھند و جان می یوفه مکشوند بلکه ش با زوال کتاب و سنت، زایل نمی

پاک و منزه است آن خدایی که اصول حق را بر حفظ قرآن و ادامه تسلط قرآن بر 
و اصول باطل را با نظریه تحریف قرآن و دوری گزیدن از آن، قرار  ، قرار دادھا انسان

 داده است.





 

 

 

 :اصل ششم
 تجریح صحابه





 

 

 

 :فصل اول
 صحابهعقیده امامیه در مورد 

و نیز توھین ھا  آن کینه توزی و کافر شمردن صحابه و بدگویی از رفتار و شخصیت
آن را  دانند و صبح و شب عبادت میآن را  نزد بزرگان امامیه که ج به ھمسران پیامبر
 کند. چون کنند آن چنان شایع است که قلم از نوشتن آن شرم می پیوسته تکرار می

حدی باور دارند که ایمانشان بدون آن پذیرفته نیست؛ چرا که به این اعتقادات به ھا  آن
که ھمان صحابه ھا  آن جز با مخالفت و بدگویی از دشمنانھا  آن محبت اھل بیت نزد

گوید: محبت  کنند این است که می ای که به آن استناد می ھستند معنی ندارد و قاعده
ھر کسی را که دوست  و دوست داشتن جز با دشمنی مخالف وجود ندارد. (یعنی

 )ال والء إال برباء(داشته باشی باید مخالفان او را ھم دشمن بدانی). 
به وضوح به تکفیر و بدگویی و ارتداد صحابه بعد از ھا  آن ھای معتبر و منابع و کتاب

اند و  اشاره دارند. و حتی معتقدند که اصحاب اساسًا منافق بوده ج وفات رسول خدا
 گویای چنین اعتقادی است. واقعیت عالم تشیع

ـ به  ١پردازند اگر به این خاطر نبود که شیعیان بعضًا به انکار این اعتقادات می
گیرند  ھای ارتباط جمعی و جھانی و سنی در تنگنا قرار می خصوص زمانی که در رسانه

 نویسند ـ را ھم براساس عقیده مبتنی بر تقیه میھا  آن ھای تبلیغی خود که یا در کتاب
است  شکه در مورد توھین به اصحابھا  آن ھیچ نیازی به ذکر بعضی از این گونه اقوال

اند  و نزد خاص و عام شھرت دارد، نبود. و تنھا کسانی که با شیعیان مجالست نداشته

                                           
در دیداری تلویزیونی که شبکه الجزیره با احمد الوائلی برگزار کرد، این شخص عقیده سب و لعن  -١

تحدی کرد که کسی  -کرد و در حالی که بدون شک تقیه می-اصحاب نزد شیعه را انکار کرد 
بتواند این مطلب را از خالل منابع معتبر اثبات کند. یا سخن از حتی یک عالم معتبر را در این 

ضعیف و ھا  آن ھا که اسناد باب ذکر کند. و گفت که: ممکن است چنین مطلبی در برخی کتاب
 معروف و معتبر نیستند، آمده باشد.ھا  نآ مؤلفان
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ھا و حقیقت عقایدیشان ندارند چنین اقوالی برایشان مایه  یا ھیچ اطالعی از کتاب
 تعجب است.

راضی باد ـ ھا  آن مھم امامیه که به بدگویی از صحابه ـ خداوند ازھای اصلی و  کتاب
اند بسیار زیادند و قابل شمارش نیستند و این امری روشن است.... ما به یکی  پرداخته

کنیم که ھم  از منابع مھم و مشھور امامیه که (بحار األنوار) مجلسی است، اشاره می
 ن ھستند.کتاب و ھم مؤلف آن بی نیاز از معرفی کرد

ه برگرفته از کتاب گمراه کای از گنداِب توھین به اصحاب  و نمونه  و اینک گزیده
کننده و متعفن البحار است. و بد نیست که بدانیم در این کتاب ابوابی با عنوان صریح 

در ذکر و بیان گمراھی مسلمانان بعد  ١٨باب تکفیر صحابه آمده است، به عنوان مثال (

 ی و غصب خالفت و برمال شدن جھل و کفر غاصبان خالفت و مراجعه ج از وفات پیامبر
 ٥٣مردم به امیرالمؤمنین) صفحه 

ھا، اعمال و آثار قبیح و زشتشان و فضیلت لعن  ) کفر سه خلیفه اول، نفاق آن٢٠باب ((

صفحه به  ٧٠٧و جلدی از این کتاب با  .١)٣٠ج ( ١٤٥ھا) / ص  و اظھار بیزاری از آن
اختصاص داده است. و این غیر از چیزھایی است که در ھا  آن تکفیر صحابه و توھین به

 باشد، آمده است. بقیه جلدھای این کتاب که بالغ بر صد جلد می
در کتاب (إرشاد القلوب) در روایتی که سند آن محذوف است و از عبدالرحمن  -

ترین فقیه و مجتھد آن زمان شام)  (بزرگ سپدر زن معاذبن جبل بن غنم األزدی که
گوید: معاذ بن جبل بر اثر طاعون فوت کرد؛ روز مرگ او من  ه میکاست، آمده است 

حاضر بودم و مردم به طاعون گرفتار بودند و از او در ھنگام جان دادن ـ که غیر از من 
عمر بن خطاب روی داد ـ شنیدم  کسی در آن خانه نبود و این واقعه در زمان خالفت

                                           
باب اختصاص « عبارت است از   شده  ) نوشته٢ -اما آنچه بر سی دی منتشر شده به عنوان (نور -١

انگر یباشد و ب یکه نشان دھنده عدم امانت علمی آنان م» یافته به تکفیر ابوبکر و عمر و عثمان
 در جھان شناخته شود. ه این عقاید کفرآمیزشانکترس آنان از این است 

 مالحظه: 
  شده  دی مذکور نوشته در سی  ای است مطابق آنچه ، کپی از کتاب (البحار) نقل شده  شواھدی که 

کتاب را با تحقیق شیخ عبدالزھراء علوی   که ام، با وجود این از طریق کامپیوتر نقل کردهآن را   که
تصحیحاتی امالیی را روی   گونه رو ھیچ از این لبنان، نیز در دسترس داشتم، -/دارالرضا/ بیروت

 ام. ام و ھمچنین فونت و ترتیب کلمات را نیز مطابق این کتاب تغییر نداده کار نبرده  آن به
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گفت: وای بر من، وای بر من، با خود گفتم: مبتالیان به طاعون ھذیان و پرت و  که می
گویی؟ گفت: رحمت خدا بر تو باد، نه ھذیان  گویند، به او گفتم: آیا ھذیان می پال می

 یا خوری؟ گفت: به دلیل حمایت و پشتیبانی گویم ـ گفتم: پس چرا افسوس می نمی
چه کسانی ھستند؟ ھا  آن ه ولی و محبوب خدا کردم. به او گفتم:یکه از دشمن خدا عل

 سعلی بن ابی طالب ج گفت: حمایتی که از ابوبکر بر ضد خلیفه و وصی رسول خدا
گویی. گفت: ابن غنم! به خدا قسم ھذیان  کردم. گفتم: به حقیقت تو ھذیان می

دھند و من و دوستانم را  ھنم را به من میوعده ج ÷و علی ج پیامبر کنیگویم، ا نمی
فوت کند یا کشته شود  ج گفتید اگر پیامبر ند: آیا نمییگو یدانند و م جھنمی می

گیریم تا او خلیفه نشود، پس من، ابوبکر، عمر، سالم و ابوعبیده  خالفت را از علی می
، جة الوداعحجمع شدیم. به معاذ گفتم: این حادثه چه وقتی اتفاق افتاد؟ گفت: در 

د یشویم تا زمانی که ما زنده باشیم نبا گفتیم که به اتفاق ھم بر ضد علی جمع می
گفتم: من گروه انصار را ھا  آن فوت کرد به ج خالفت به علی برسد، و وقتی که پیامبر

بشر بن سعید و اسید  ج کنم شما نیز قریش را، سپس در زمان خود پیامبر راضی می
ھم در این زمینه به ھا  آن عھدی که گذاشته بودیم، دعوت کردم بن حصین را بر قول و

گویی، او صورتش را بر خاک  من بیعت دادند. به معاذ گفتم: به راستی تو ھذیان می
 خورد. گذاشت و تا آخرین لحظه مرگ بر خودش افسوس می

ابن غنم به ابن قیس بن ھالل گفت: این جمالت به کسی جز دختر خودم (زن 
ه من نسبت به چیزی که از معاذ دیدم و ک یام، براست دیگر، نگفته یمردمعاذ) و 

شنیدم به وحشت و نگرانی افتادم. گفت: به حج رفتم و کسی را دیدم که ابوعبیده و 
سالم را در ھنگام مرگ دیده بود و به من خبر داد که چنین چیزی ھم برای آن دو در 

 ی و ھمان چیزھایی که معاذ گفته بودھنگام مرگ رخ داده است بدون ھیچ کم و کاست
ھم گفته بودند. گفتم: مگر سالم در جنگ تھامه کشته نشد؟ گفت: چرا اما او را ھا  آن

 در حالی یافتیم که او نیمه جانی داشت.
سلیم گفت: آنچه را که ابن غنم برایم تعریف کرده بود را برای محمدبن ابوبکر 

گویم برای کسی تعریف نکن، من شھادت  گفتم، محمد به من گفت: آنچه را که می
کرد. عایشه  را تکرار میھا  آن ھای دھم که پدر من ھم (ابوبکر) در ھنگام مرگ حرف می

گوید، محمد گفت: عبدالله بن عمر را در زمان خالفت عثمان  گفت: پدرم ھذیان می
از او قول دیدم و آنچه را که از پدرم در ھنگام مرگ شنیده بودم برایش تعریف کردم و 
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برای کسی بازگو نکند. و ابن عمر گفت: این را به کسی نگو، چون به آن را  گرفتم که
 خدا قسم پدر من ھم ھمان چیزھایی را که پدرت گفته بدون کم و زیاد گفته بود.

ابن عمر ھنگامی که از محبت من نسبت به علی باخبر شد، ترسید که من خبر را 
گفت. پس من پیش امیرالمؤمنین علی  پدرم ھذیان میبه علی برسانم، پس گفت که: 

رفتم و آنچه را که از پدرم شنیده بودم و ابن عمر برایم تعریف کرده بود به او خبر 
دادم، علی گفت: ھمانا کسی که راستگوتر از تو و ابن عمر است این خبر را قبًال در 

. گفتم: ای امیرالمؤمنین! او ، سالم و معاذ به من داده است مورد ابوبکر، عمر، ابوعبیده
اند. پس منظورش را فھمیدم و گفتم راست  کیست؟ گفت: کسانی به من خبر داده

 گویی. می
سلیم گفت: به ابن غنم گفتم: معاذ که با طاعون فوت کرد، ابوعبیده چگونه 
درگذشت، گفت: بر اثر دبیله (نوعی بیماری داخلی). وقتی محمد بن ابوبکر را دیدم 

یا غیر از تو و برادرت عبدالرحمن و عایشه و عمر کس دیگری شاھد مرگ پدرت گفتم: آ
ھم شنیدند؟ گفت: چیزھایی ھا  آن بود؟ گفت: نه. گفتم: آیا چیزھایی که تو شنیدی

د، اما آنچه من شنیدم ھذیان نبود. یگو شنیدند و به گریه افتادند و گفت که ھذیان می
خورد. عمر  ت: بر ھالکت خودش افسوس میشنیدند چه بود؟ گفھا  آن گفتم: آنچه

در  ج پیامبر کنیکنی، گفت ا گفت: ای خلیفه رسول خدا! چرا افسوس و واویال می
ی ھمراه آنان است که ھا نام دھند و حالی که علی با اوست خبر جھنمی بودنم را می

ید و د: این عھدی است که به آن وفا کردیگو می ج در کعبه بر آن عھد بستیم و پیامبر
بر ضد ولی خدا متحد شدید و تو و رفیقت در آتش جھنم در اسفل السافلین خواھید 

گوید.  گفت: او ھذیان می بود. ھنگامی که عمر این را شنید از خانه خارج شد و می
رویی؟ عمر گفت: تو چگونه  گویم ـ کجا می ابوبکر گفت: نه به خدا قسم ھذیان نمی

 بودی. ]٤٠[التوبة:  ﴾اِ�َ اثْنَْ�ِ إِذْ ُهَما ِ� الَْغارِ ثَ ﴿ گویی در حالی که ھذیان نمی
به  ج پیامبر یبرایت بازگو کنم که محمد ـ لفظ رسول خدا را برا !گفت: ای عمر

بینم  کار نبرد ـ در حالی که با او در غار بودم به من گفت: کشتی جعفر و یاران او را می
دست را بر  ج ه من نشان بده، پیامبربآن را  که در بحر و دریا شناور است. گفتم:

کردم در آن ھنگام مخفیانه در قلبم  صورتش کشید و من ھم به دستانش نگاه می
را در مدینه برایت تعریف کردم و نظر من  احساس کردم که او ساحر است و این جریان 
 و تو با ھم یکی شد که او (محمد) ساحر است.
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ھای او را  گوید، نگذارید کسی حرف ھذیان می عمر گفت: ای فرزندان ابوبکر! پدرتان
بر شما جرأت پیدا  ج بشنود و سخنان او را مخفی نگه دارید، مبادا اھل بیت پیامبر
خارج شد تا برای ھا  آن کنند. بعد از آن، عمر و عبدالرحمن خارج شدند و عایشه ھم با

که با پدرم تنھا  نشنیدند. ھنگامیھا  آن نماز وضو بگیرند و من چیزھایی شنیدم که

گویم مگر  توانم و نمی را بگو. گفت: نمی »ال إله إالَّ اهللا«شدیم به او گفتم: پدرجان! 
وارد جھنم و آن تابوت شوم. وقتی از تابوت حرف زد احساس کردم، ھذیان   هک نیا

گوید. به او گفتم: کدام تابوت؟ گفت: تابوتی از آتش که با قفلی آتشین بسته شده  می
ھستیم. گفتم: ھا  آن ه در آن دوازده مرد وجود دارند که من و دوستم بااست ک

منظورت عمر است؟ گفت؟ بله، و ما ھمگی در چاھی که در قعر جھنم است و بر آن 
ای قرار دارد، ھستیم و ھرگاه خداوند بخواھد جھنم را برافروزد صخره را بر  صخره

 دارد. می
گویم لعنت خدا بر ابن  م به خدا ھذیان نمیگویی؟ گفت: نه قس گفتم: آیا ھذیان می

 صھاک که مرا گمراه کرد:

�َْساِن َخُذوً� ﴿ يَْطاُن لِْ�ِ َضلَِّ� َعِن اّ�ِْكرِ َ�ْعَد إِذْ َجاَءِ� َوَ�َن الشَّ
َ
 ﴾٢٩لََقْد أ

 .]٢٩[الفرقان:
گاھ یداریب یه قرآن (براکبعد از آن « ده بود، مرا گمراه (و از ی) به دستم رسیو آ

شد ک یم یطان انسان را (به رسوائین) شین چنی! ایرد. (آرکحق منحرف و منصرف) 
 ».دارد یو) خواِر خوار م

. ١او بد ھمنشنی بود. صورتم را بر زمین بگذار. من ھم صورتش را بر زمین گذاشتم
ا فرو بستم. دانست تا چشمانش ر خورد و خود را در ھالکت می او پیوسته افسوس می

پس عمر بر من داخل شد و گفت: آیا بعد از ما چیزی گفت؟ من ھم برایش تعریف 
ھا را پنھان  ! ھمه این حرفج کردم. او گفت: خدا بر تو رحم کند ای خلیفه رسول خدا

ای ھستید که در ھنگام مرگ ھذیان  اش ھذیان است، شما ار خانواده کن، چون ھمه

                                           
دانید که محمد پسر ابوبکر صدیق در ھنگام مرگ پدرش کمتر از دو سال داشت، پس چطور  آیا می -١

کرد و چگونه توانست چشمان پدرش را ببندد و صورتش را  را به پدرش تلقین می »ال إله إالَّ اهللا«
 بر زمین بگذارد. چه رسد به اینکه با او صحبت کند و از او چیزی بفھمد؟!
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مر! راست گفتی. پس عمر به من گفت: مواظب باش بر گویید. عایشه گفت: ای ع می
 آنچه که شنیدی چیزی را به علی و خانواده علی نگویی.

ای که این اخبار را در مورد آن پنج  سلیم گفت: به محمد گفتم: آیا کسی را دیده
 ج اند به امیرالمؤمنین بدھد؟ او جواب داد که پیامبر خدا گفتهھا  آن نفر و چیزھایی که

 جبیند و سخن گفتن با پیامبر و خبر داده است، علی ھر شب پیامبر را به خواب میبه ا
 جدر خواب، مانند سخن گفتن با او در حالت بیداری و حیات است. به تحقیق پیامبر

فرموده است: ھر کس مرا در خواب ببیند به حقیقت مرا دیده است، چون شیطان 
تواند  ودش را به شکل من در بیاورد و نمیتواند در ھیچ حالتی (خواب وبیداری) خ نمی

خودش را به شکل جانشینان من در بیاورد. سلیم گفت: به محمد گفتم: چه کسی این 
. به او گفتم: من ھم ھمان چیزھایی را که از او ÷اخبار را به تو داد؟ گفت: علی

رسانده است. ایی این اخبار را به او  ام. به محمد گفتم: چه بسا فرشته ای، شنیده شنیده
ه مالئکه به او خبر داده باشد. گفتم: آیا فرشتگان جز با انبیاء با کن است کاو گفت: مم

وما أرسلنا من قبلک من رسول «ایی که  اند؟ گفت: مگر در قرآن ندیده کسی سخن گفته

ما نفرستادیم قبل از تو ھیچ رسول و نبی و خبر داده «: »وال حمدث يوال نب

، و به فاطمه خبر ی. گفت: آرن علی خبر داده شدهیرالمؤمنیبه ام. گفتم: »ایی... شده
داده شده در حالی که نبی نبود، و با مریم و مادر موسی سخن گفته شده در حالی که 

را دید و بشارت تولد اسحاق و یعقوب را  نبی نبودند، و ساره زن ابراھیم که فرشتگان 
 افت در حالی که او ھم نبی نبود.یدر

سلیم گفت: ھنگامی که محمد بن ابوبکر در مصر کشته شد و به امیرالمؤمنین 
آنچه  ی تسلیت گفتیم؛ بعدًا من پیش علی برگشتم و با ایشان خلوت کردم و درباره

محمد بن ابوبکر و ابن غنم برایم گفته بودند، صحبت کردم. گفت: محمد ـ رحمت 
اش داده  ده است که رزق و روزیخدا بر او باد! ـ راست گفته است، او شھیدی زن

شود، ای سلیم! من و جانشینان بعد از من که یازده نفر از اوالد و نوادگان من  می
چه ھا  آن ایم. گفتم: ای امیرالمؤمنین! ھستند امامان ھدایت یافته و خبر داده شده

این پسرم و دست علی ھا  آن کسانی ھستند؟ گفت: پسران من، حسن و حسین، بعد از
ای شیرخواره بود سپس ھشت نفر دیگر از  را گرفت در حالی که بچه ÷حسین بن

 اوالدش را یکی پس از دیگری ذکر کرد.
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 ﴾٣َوَواِ�ٍ َوَما َوَ�َ ﴿ کند که: قسم یاد میھا  آن کسانی ھستند که خداوند بهھا  آن و
 .]٣[البلد: 

و من ھستیم و (ماولد) ھم این یازده جانشین خواھند  ج (والد) ھمانا رسول خدا
پذیر است؟ گفت: نه،  بود. گفتم: ای امیرالمؤمنین! آیا وجود دو امام در یک زمان امکان

 .١دیگری فوت کند  هک نیساکت باشد تا اھا  آن یکی از  هک نیمگر ا
بدالرحمن گویم: این خبر را در کتاب سلیم از ابان از سلیم از ع من (مجلسی) می

 بن غنم یافتم که عینًا حدیث به ھمین صورت روایت شده بود.
بیان این خبر یکی از دالیل تھمت و بدگویی به کتاب سلیم است، زیرا محمد آن 

به دنیا آمده و در ھنگام  حجة الوداعچنان که در روایات شیعه و سنی آمده است در 
ونه امکان دارد که آن مرگ پدرش دو سال و چند ماه سن داشته است؛ پس چگ

جمالت را بر زبان آورده باشد و این حکایات را تعریف کند. ممکن است که راویان و 
 ÷اند که: این از معجزات امیرالمؤمنین کاتبان در آن دست برده باشند و یا شاید گفته

 است که در محمد ظاھر شده است.
ن کتاب به من رسیده است، ھای ای اند، طبق آنچه که از نسخه بعضی از بزرگان گفته

 کرد. عبدالله بن عمر پدرش را که در حال مرگ بود، نصیحت می
توان بر کتابی که بین محدثین معروف بوده و  و به راستی با چنین مطالبی نمی

 اند، اشکال وارد کرد. کلینی و صدوق و سایر قدما بر آن اعتماد کرده
وسیله اسانید صحیح در اصول معتبره و بیشتر روایات و اخبار آن با آنچه که به 

شود که خالی  قابل اعتبار آمده است، مطابقت دارد و کمتر کتاب مھم و اصولی پیدا می
 از این باشد.

نعمانی در کتاب (الغیبه) بعد از اخبار و روایاتی که از کتاب سلیم آورده، چنین 
روایت آن را  اھل علم ترین اصولی است که گوید: ـ کتاب او (سلیم) یکی از اصلی می

ھای حدیثی اھل بیت است، چون تمام آنچه که در آن کتاب  اند و از اولین کتاب کرده
و از  شو مقداد و سلمان فارسی و ابوذر ÷و امیرالمؤمنین ج آمده از رسول خدا

اند و  را دیده ÷و امیرالمؤمنین ج اند و پیامبر پیروی کردهھا  آن کسانی که از

                                           
 .١٣٤-٣٠/١٢٧بحاراألنوار  -١



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٨٨

ھایی  ترین کتاب و این کتاب از مھم .اند، رسیده است شنیدهھا  آن ث را ازمستقیمًا احادی
 .)١(داند معتبر میآن را  کند و است که شیعه به آن استناد می

گوید: از علی بن حسین پرسیدم نظرت در مورد فالن و فالن چیست؟  ثمالی می
و مشرک به  باد! آن دو مردند در حالی که کافرھا  آن گفت: لعنت و خشم خدا بر

 .٢خداوند بزرگ بودند
ه: یکی از پسران صفیه کت است یروا ÷از حنان بن سدیر، از پدرش از ابوجعفر

ات را  دختر عبدالمطلب فوت کرد، پس او پسرش را بوسید. عمر به او گفت: گوشواره
رساند. صفیه  ھیچ نفعی به تو نمی ج بپوشان، چون نزدیکی و قرابت تو به رسول خدا

وارد شد و با  ج فت: ای ابن اللخناء! تو گوشواره مرا دیدی؟ سپس بر رسول خدابه او گ
تعریف کرد، بعد از آن پیامبر از خانه خارج شد و  ج را برای رسول خدا گریه جریان 

ھا را چه شده است که  فرمود: بعضی ج ھمه برای نماز جماعت آماده شدند. پیامبر
رسانم، اگر به مقام محمود برسم برای بدترین  نمیاند من به نزدیکانم نفعی  گمان برده

شخص شما ھم شفاعت خواھم کرد. اگر ھر کدام از شما در مورد یکی از اجدادش از 
بلند شد و گفت:  ج من سؤال کند، جوابش را دقیق خواھم داد. مردی به سوی پیامبر

ه تو او را ؟ جواب دادند که پدر تو غیر از کسی است کج پدر من کیست ای رسول خدا
پدر خوانی. پدر تو فالن بن فالن است. سپس مرد دیگری برخاست و گفت: ای رسول 

خوانی سپس فرمودند:  ، پدر من کیست؟ فرمود: پدر تو ھمانی است که پدر میج خدا
او در مورد پدرش و رسانم  چه شده که کسی گمان کرده که من به نزدیکانم نفع نمی

!، ج برخاست و گفت: ای رسول خدا ج ر جلوی پیامبرپس عمپرسد.  از من سؤال نمی
 برم، خداوند شما را ببخشد، مرا ببخش. از غضب خدا و خشم رسول او به خدا پناه می

 پس خداوند این آیه را نازل کرد:

ْشَياَء إِْن ُ�بَْد لَُ�ْم �َُسؤُْ�ْم �ْن ﴿
َ
لُوا َ�ْن أ

َ
ِيَن آَمُنوا َ� �َْس� َها ا�َّ ُّ�

َ
لُوا َ�نَْها يَا �

َ
�َْس�

ُ َ�نَْها ُل الُْقْرآُن ُ�بَْد لَُ�ْم َ�َفا ا�َّ ُ َ�ُفوٌر َحلِيمٌ  ِحَ� ُ�َ�َّ لََها قَوٌْم مِْن  ١٠١َوا�َّ
َ
قَْد َس�

ْصَبُحوا بَِها َ�فِرِ�نَ 
َ
 .]١٠٢-١٠١[المائدة:  ﴾١٠٢َ�بْلُِ�ْم ُ�مَّ أ

                                           
 .١٣٤-١٢٧/ ٣٠بحار األنوار  -١
 .٣٠/١٤٥ھمان،  -٢
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سخن نگفته ھا  آن ه لطف ازه خداوند از راکد (ینکسؤال م یمؤمنان! از مسائل یا«
شما نداشته باشند،  یزندگ یبرا یاست، و چه بسا به شما مربوط نبوده، و چندان سود

ه به ھنگام کنند. چنان کار شوند شما را ناراحت و بدحال کو) اگر فاش گردند و آش
شما (با  ید، براینکھا پرس و جو  غمبر، از او) راجع بدانیات پینزول قرآن (در زمان ح

 یالت فراوانکشوند (و آن گاه دچار مشّقات و مش یان و روشن می) بیآسمان یوح
ھا  د. پس شما را به ناگفتهیآئ یشمار برنمیف و وظائف بیالکد و از عھده انجام تیگرد یم

ن مسائل گذشته است (و یه) خداوند از اکن است یار؟ مگر نه اکھا چه  و نانموده
صرف نظر فرموده ھا  ی آنگرفته است و از مجازات اخروده یشما را ناد یقبل یپرسشھا

گذرد و در  یه از شما مکن است ی؟) و خداوند بس آمرزگار و بردبار است. (ا است
ه شما ک(ھا  آن ھمانند) یان از (امورینیشیاز پ یجمع ورزد). یمجازات شما شتاب نم

افتند و موّظف یاّطالع ھا  آن غمبران ازیه توّسط پکردند و بعد از آن (کد) سؤال یپرس یم
ت یر (حّقانکھا به مخالفت برخاستند و من ام مربوطه شدند) نسبت بدانکت احیبه رعا
 .١» اء) شدندیانب یعنیھا،  ندگان آن سخنیت گوی(و بالطبع صالحھا  آن پاسخ)

ْوَزارَُهْم ﴿: ألعلی بن ابراھیم گفته است که: منظور از قول خداوند
َ
َ�مِلًَة ِ�َْحِملُوا أ

ِيَن يُِضلُّوَ�ُهْم بَِغْ�ِ ِعلْ�ٍ  ْوَزارِ ا�َّ
َ
 .]٢٥[النحل:  ﴾يَوَْم الْقَِياَمةِ َوِمْن أ

غمبر) یردن از پکن یرویامت بار گناھان خود را (به سبب پیه در روز قکد یآنان با«
ه کند یرا حمل نما یسانکاز بار گناھان  یشند، و ھم برخکمال بر دوش کبه تمام و 

گھیشان را بدون (دلیا روان یه از گناھان پکآن  یاند (ب گمراه ساخته یل و برھان و) آ
 .»استه شود)ک یزیچ

کشند (کسانی که خالفت را از علی غصب  را بر دوش می  این است که گناھانشان
کشند و این  اند را ھم بر دوش می پیروی کردهھا  آن کردند) و گناھان کسانی که از

دھد و  شود و ھیچ جنگی رخ نمی باشد. ھیچ خونی ریخته نمی می ج گفته پیامبر خدا
گناه آن   هک نیشود مگر ا گیرد و ھیچ مال نامشروعی تصاحب نمی ھیچ زنایی انجام نمی

 .٢از گناه مرتکبین آن چیزی کم شود  هک نیبر گردن این دو نفر است بدون ا

                                           
 .٣٠/١٤٦ھمان،  -١
 ٣٠/١٤٩ھمان،  -٢
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الُِم َ�َ يََديْهِ ﴿ َْذُت َمَع الرَُّسوِل ﴿ األولقال  ﴾َوَ�وَْم َ�َعضُّ الظَّ َ�ُقوُل يَا َ�ْتَِ� ا�َّ
 .]٢٧[الفرقان:  ﴾٢٧َسبِيً� 
کاش با رسول خدا  یگوید: ا گزد و می روزی که ظالم دو دستش را به دندان می«

  .»گزیدم راه (بھشت) را بر می
 ÷علی ج گوید: کاش با رسول خدا گوید: یعنی اولی (ابوبکر) می می ÷ابوجعفر

گزیدم یعنی دومی  گزیدم، وای بر من کاش فالنی را به عنوان دوست بر نمی را بر می
(عمر را) مرا بعد از آنکه ذکر به دستم رسیده بود گمراه کرد (ذکر یعنی والیت) و 

 .١گرداند. منظور از شیطان ھمان دومی (عمر) است را خوار و ذلیل می  شیطان انسان
کند که امیرالمؤمنین در روز  فارسی روایت میسلیم بن قیس ھاللی از سلمان  -١

بیعت به ابوبکر گفت: خدا را بر شما چھار نفر (منظورش من، زبیر، ابوذر و 
نشنیدید که فرمود: تابوت  ج گیرم که آیا شما از پیامبر مقداد بود) شاھد می

آتشین وجود دارد که در آن دوازده نفر (شش نفر از سابقین و شش نفر از 
قفل و  یستند، آن تابوت در چاھی واقع در عمق جھنم و در تابوتآخرین) ھ

ای است که ھر گاه خداوند بخواھد جھنم را  باشد و بر آن چاه صخره یبسته م
وری  برافروزد این صخره را از آن چاه برداشته و دوزخ از شدت حرارت و شعله

که شما ھم شاھد در حالی  ج برد و ما نیز از پیامبر این چاه به خداوند پناه می
چه کسانی ھستند؟ فرمود: شش نفر نخستین: ھا  آن بودید، پرسیدیم که:

ھا، آنکه با ابراھیم  (قابیل پسر آدم که برادرش را به قتل رساند، فرعون فرعون
در مورد پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش گرفت و آن دو نفر بنی 

را تغییر دادند که   دند و سنتشانرا تبدیل و تحریف نمو  اسرائیل که کتابشان
ھا را گمراه کرد و دیگری یھودیت را تحریف نمود و  نصرانیھا  آن یکی از

 پیروانش را گمراه کرد و ابلیس ھم نفر ششم است.
ه به اصحاب کھاست و این پنج نفر دیگر  و شش نفر آخر ھم که دجال جزو آن

بیده و معاذ) که در دشمنی با تو صحیفه مشھور ھستند یعنی ابوبکر، عمر سالم، ابوع
اند و بر مظاھرت و ھم پیمانی علیه تو بعد از من توافق  ای برادرم! عھد و پیمان بسته

                                           
 ھمان. -١



 ٥٩١  فصل اول: عقیده امامیه در مورد صحابه

ز ذکر کرد. سلمان گفت: ما ھم در یرا نھا  آن حتی تعداد و نام ج اند... و پیامبر کرده
 .)١(ھمین مطلب را شنیدیم ج جواب گفتیم: راست گفتی و ما ھم از پیامبر

ُعوُذ بَِرّبِ الَْفلَقِ ﴿ -
َ
 .]١[الفلق:  ﴾١قُْل أ

گفت: فلق چاھی است در جھنم که اھل دوزخ از شدت گرما و حرارت آن به خدا 
برند و این چاه از خداوند خواست که به او اجازه تنفس دھد و خداوند ھم به  پناه می

 آن اجازه داد و نفس کشید و جھنم را به آتش کشید.
گفتند در این چاه صندوقی آتشین وجود دارد که از شدت حرارت آن، اھل در ادامه 

برند و آن صندوق ھمان تابوتی است که در آن شش نفر از  آن چاه به خداوند پناه می
اولین و شش نفر از آخرین وجود دارند. که شش نفر اول عبارتند از: پسر آدم که 

راھیم را در آتش انداخت و فرعون برادرش را به قتل رساند، فرعون ابراھیم که اب
ر ا گمراه کرد و آنکه  موسی، سامری که گوساله را درست کرد و آنکه مسیحیان

را گمراه کرد و شش نفر آخر، خلفای اول، دوم، سوم، معاویه، رئیس خوارج و  یھودیان 

اثَاِت ِ� الُْعَقدِ ﴿ ابن ملجم ھستند. ِ ا�َّفَّ : غاسق آن کسی ـ گغت ]٤[الفلق:  ﴾٤َوِمْن َ�ّ
  .٢شود است که در چاه انداخته می

کند و گفت: به ایشان گفتم: فدایت  اسحاق بن عمار از موسی بن جعفر نقل می -
در مورد آن احادیث زیادی را از   م صحبت کن، براستی کهیشوم در مورد آن دو نفر برا

سرائیل) و دومی ام. گفت: ای اسحاق! اولی به منزله عجل (گوساله بنی ا پدرت شنیده
ماند. گفت: به ایشان گفتم: فدایت شوم بیشتر در موردشان برایم  به منزله سامری می

مردم را مسیحی، یھودی و مجوسی کردند ـ ھا  آن صحبت کن. گفت: قسم به خدا
خداوند از گناھشان نگذرد! گفتم: فدایت شوم بیشتر بگو. گفتند: سه نفر ھستند که 

کند و عذاب دردناکی دارند.  را پاک نمیھا  آن نگرد و نمیھا  آن خداوند در قیامت به
حقی از   هک نیچه کسانی ھستند؟ گفتند: مردی که بدون اھا  آن گفتم: فدایت شوم

جانب خداوند داشته باشد ادعای امامت کرد و دیگری کسی است که امامی را که از 
کند آن دو نفر  ن میطرف خدا بود، رسوا و بدنام کرد و دیگری کسی است که گما

کند. گفتم: فدایت شوم بیشتر در  را مسلمان حساب می ای از اسالم دارند و آنان  بھره

                                           
٤٠٦-٤٠٥/ ٣٠ -١. 
 .٤٠٧و  ٤٠٦/ص ٣٠ن، ھما -٢



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٩٢

 ی کند که آیه مورد آن دو برایم صحبت کن. گفتند: ای اسحاق! برای من فرقی نمی
را انکار  ج رسالت محمد  هک نیمحکمی را از کتاب خدا پاک کنم و از بین ببرم یا ا

 مقدم کرده باشم. ÷گمان کنم در آسمان خدایی نیست یا کسی را بر علیم یا ینما
ای است که  گفتم: فدایت شوم بیشتر بگو. گفتند: ای اسحاق! در آتش جھنم دره

خلق کرده است، نفس نکشیده و اگر آن را  نام دارد و از زمانی که پروردگار »سقر«
آنچه بر روی زمین است را به آتش ای به آن اجازه تنفس دھد  خداوند به اندازه لحظه

کشاند و اھل دوزخ از گرمی این وادی و بوی بد و متعفن آن و آنچه که در آن برای  می
برند، و در این وادی و دره  اھلش (از عذاب) تدارک دیده شده است، به خداوند پناه می

ن کوه ھای ای کوھی است که تمام اھل این دره از شدت حرارت و بوی متعفن و پلیدی
برند، و در  و آن عذابی که خداوند در آن برای اھل دوزخ مھیا کرده است، به او پناه می

این کوه شکافی است که تمام اھل این کوه از حرارت و بوی متعفن و پلیدی آن و 
برند، و در این  عذابی که خداوند در آن برای مستحققان مھیا نموده است، به او پناه می

است که تمام اھل آن شکاف از شدت گرما و حرارت این چاه و بوی راه و شکاف چاھی 
بد و ناپاکی آن و آنچه از عذاب که خداوند برای دوزخیان آنجا تدارک دیده است، به او 

برند، و در این چاه ماری است که اھل آن چاه از خباثت و پلیدی آن مار و بوی  پناه می
ھای آن برای اھل این چاه  زھر در دندان بد و نجاست آن و آنچه که خداوند از سم و

پنج ھا  آن برند، و در درون این مار ھفت صندوق که در آماده کرده است به او پناه می
ھای پیشین و دو نفر از این امت وجود دارد، نھفته است. گفتم: فدایت شوم  نفر از امت

رتند از: قابیل که آن پنج نفر و آن دو نفر چه کسانی ھستند؟ گفتند: آن پنج نفر عبا
گفت:  ھابیل را به قتل رساند و نمرود که با ابراھیم در مورد خداوند مجادله کرد و می

گفت: من پروردگار بلند مرتبه شما  میرانم و فرعون که می کنم و می من ھم زنده می
را گمراه نمود.  ھستم و آن یھودی که مردم را گمراه کرد و آن شخصی که مسیحیان 

ھایی اول و دوم  مت ھم دو اعرابی ھستند که در شکم آن مارند و آن ھم اعرابیاز این ا
 .١ھستند که یک لحظه ھم به خداوند ایمان نیاوردند

کند که گفتند: در آن تابوتی که در  روایت می ÷جعید ھمدان از امیرالمؤمنین
فر عمق و قعر دوزخ است شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین وجود دارد. شش ن

                                           
 .٤٠٩تا  ٤٠٧/ص ٣٠ھمان، ج  -١



 ٥٩٣  فصل اول: عقیده امامیه در مورد صحابه

اولین عبارتند از: قابیل پسر آدم که برادرش را به قتل رساند و فرعون فراعنه و سامری 
کند و ھامان و  و دجال که در شمار گروه اول است ولی در زمان آخرین ظھور می

قارون. و شش نفر آخر عبارتند از: نعثل، معاویه، عمروبن عاص، ابوموسی اشعری... 
اند ھمان دو اعرابی  کرد. دو نفری که فراموش شدهمحدث دو نفر آخر را فراموش 

 . ١پیشین بودند که قبًال بیان کردیم ھمچنان که بعدًا توضیح خواھیم داد
کند که گوید: جھنم را که ھفت در دارد،  می [تفسیر عیاشی] از ابوبصیر روایت -

ِر دوم آورند و دِر اول آن مخصوص آن ظالم است که زریق (ابوبکر) نام دارد و د می
متعلق به حبتر (عمر) است و دِر سوم متعلق به سومین (عثمان) است و دِر چھارم 
متعلق به معاویه و دِر پنجم مال عبدالملک و دِر ششم از آِن عسکر بن ھوسر و دِر 

اند، در  ھفتم مال ابوسالمه است، و این درھا کسانی را که از این ھفت نفر پیروی کرده
 گیرند.  بر می

خواھیم داد که عسکر نام شتر عایشه است و ممکن است که کنایه از برخی توضیح 
از والیان بنی امیه از جمله ابوسالمه باشد و ممکن است منظور از ابوسالمه کنایه از 

 مسلط شدند.ھا  آن ابومسلم باشد که اشاره دارد به کسانی از بنی عباس که بر

َوقَاَل ﴿ ی وایت است که در مورد آیهدر [تفسیر عیاشی] از حریز و از ابوجعفر ر -
ْمرُ 

َ
ا قُِ�َ اْ� يَْطاُن لَمَّ ھنگامی که کار حساب و کتاب قیامت تمام «. ]٢٢[إبراهیم:  ﴾الشَّ

اند: که او شیطان دومی (عمر) است و در قرآن ھر جا که  . گفته»گوید شد شیطان می
 لفظ شیطان آمده باشد منظور دومی است.

کند که در روز قیامت ابلیس را  ابوبصیر از ابوعبدالله روایت می[تفسیر عیاشی] از  -
آورند؛ اولی به زفر (عمر) که  در حالی که به ھفتاد زنجیر و ھفتاد پابند بسته شده، می

نگرند؛ ابلیس ھم که نگاه  در صد و بیست پابند و صد و بیست زنجیر بسته شده، می
عذاب دو چندان به او رسانده در  پرسد: این چه کسی است که خداوند کند، می می

ر است. فکه این ز :شود حالی که تمام مخلوقات را من گمراه کردم؟ به او گفته می
گویند: به خاطر ستمی که به علی  چشانند؟ می پرسد: چرا این عذاب را به او می می

ستی دان گوید: نابودی و ھالکت بر تو و وای بر تو! آیا نمی کرده است. ابلیس به او می
که خداوند به من امر کرد که بر آدم سجده ببرم ولی سرپیچی کردم و از او خواستم 

                                           
 .٤٠٩/ص ٣٠ھمان،  -١



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٥٩٤

و اھل بیت و شیعیانش تسلط بخشد، ولی این خواسته مرا اجابت  ج که مرا بر محمد

 ﴾٤٢إِنَّ ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن إِ�َّ َمِن ا�َّبََعَك مَِن الَْغاوِ�نَ ﴿ نکرد و فرمود:
ھایی که با پیروی از  ھمانا تو بر بندگان راستین من تسلط نداری مگر آن«. ]٤٢[الحجر: 

گاه  شناختی، آن را نمیھا  آن را استثنا کرد توھا  آن . و آیا وقتی خدا»شوند تو گمراه می

ْ�َ�َُهْم َشاكِرِ�نَ ﴿ که گفتم:
َ
 را شاکر وھا  آن و اکثر«. ]١٧[األعراف:  ﴾١٧َوَ� َ�ُِد أ

دادی خود را فریب دادی (و خود را  ھایی که به خود می . و با وعده»یابی شکرگذار نمی
شود  بدبخت کردی) در این ھنگام در میان تمام مخلوقات بلند شده و به او خطاب می

که چه چیزی باعث شد که با علی مخالفت کنی و مردم را بر ضد او با خود ھم صدا 
گوید: تو مرا به این کار واداشتی. ابلیس در جواب به  کنی؟ شیطان (زفر) به ابلیس می

گوید: چرا از امر پروردگارت سرپیچی کردی و از من اطاعت نمودی؟ زفر در  او می

َ وََعَدُ�ْم ﴿ گوید: آنچه که خداوند فرموده است، این است: جواب ابلیس می إِنَّ ا�َّ
ْخلَْفُتُ�مْ 

َ
تا  ]٢٢[إبراهیم:  ﴾َما َ�َن ِ�َ َعلَيُْ�ْم ِمْن ُسلَْطانٍ وَ  وَْعَد اْ�َّقِ َووََعْدتُُ�ْم فَأ

خداوند شما را وعده حق داد من نیز به شما وعده دادم و خالف وعده کردم «آخر آیه: 
 .»و بر شما ھیچ تسلطی نداشتم

گوید) ظاھر سیاق آیه این گونه  فرماید: (زفر در جواب او می ابوعبدالله می  هک نیا 

َ وََعَدُ�مْ ﴿ هدھد ک نشان می إِنَّا ُكنَّا لَُ�ْم ﴿ کالم ابلیس باشد و کالم زفر ﴾إِنَّ ا�َّ
که قبل از این آمده، باشد که به خاطر اختصار و کالم ترک شده است  ]٢١[إبراهیم:  ﴾َ�َبًعا

شود، باشد  و ممکن است که اشاره به سخنانی که بین [فالن] و اتباعش رد و بدل می
گوید)  ر است) و منظور از کلمه (یرد علیه): (زفر در جواب او می(منظور از فالن، عم

باشد که تحریف شده و چه بسا ھا  آن (در جواب  هک نیرد بر پیروان و اتباعش باشد. یا ا
 چیزی از کالم افتاده باشد).

ْشَهْدُ�ُهْم َخلَْق ﴿ [تفسیر عیاشی] از محمدبن مروان از ابوجعفر در مورد آیه -
َ
َما أ

�ُْفِسِهْم َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ الُْمِضّلَِ� َعُضًدا
َ
رِْض َوَ� َخلَْق �

َ
َماَواِت َواْ� [الکهف:  ﴾٥١السَّ

و زمین و حتی بعضی از  ھا آسمانمن (ابلیس و فرزندانش را) به ھنگام آفرینش « ]٥١
را  ان کنندگ ام و گمراه را ھم به ھنگام آفرینش برخی از خودشان حاضر نکرده خودشان 

فرمود: خدایا، دین  ج کند که پیامبر . روایت می»ام دستیار و مددکار خود نساخته



 ٥٩٥  فصل اول: عقیده امامیه در مورد صحابه

اسالم را به وسیله عمر بن خطاب و عمر بن ھشام (ابوجھل) عزتمند و سربلند کن! 

را نازل فرمود که منظور عمر  ﴾٥١َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ الُْمِضلَِّ� َعُضًدا﴿ خداوند ھم آیه
 بوجھل ھستند. بن خطاب و ا

کند که گوید به او  می [تفسیر عیاشی] از محمد بن مروان از ابوعبدالله روایت -
فرمود: خدایا، اسالم را با ابوجھل بن ھشام یا عمر بن  ج گفتم: فدایت شوم آیا پیامبر

خطاب عزتمند و سربلند گردان؟ امام جواب داد که ای محمد! بله قسم به خدا چنین 
تر بود. سپس امام رو به من  گردنم زده شود، سخت  هک نین بر من از اچیزی گفت، و ای

 ج دانی که خداوند چه چیزی در جواب خواسته پیامبر کرد و گفت: ای محمد! آیا می
در خانه أرقم بود و فرمود:  ج نازل کرد؟ گفتم: فدایت شوم تو داناتری. گفت: پیامبر

ْشَهْدُ�ُهْم ﴿ خدایا، اسالم را با ابوجھل یا عمر بن خطاب عزت بده و خداوند ھم آیه
َ
َما أ

�ُْفِسِهْم َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ الُْمِضّلَِ� َعُضًدا
َ
رِْض َوَ� َخلَْق �

َ
َماَواِت َواْ�  ﴾٥١َخلَْق السَّ

 .١را نازل کرد ]٥١[الکهف: 

َت ﴿ ی قد از ابوعبدالله در مورد آیهاز ابن فر -
َ
ِيَن آَمُنوا اْمَرأ ُ َمثًَ� لِ�َّ َوَ�ََب ا�َّ

برای رقیه آن را  روایت است که گفت: این مثالی است که خداوند ]١١[التحریم:  ﴾فِرَْعْونَ 
زده است که عثمان بن عفان او را به نکاح خود درآورده بود. بعد  ج دختر رسول خدا

یعنی از سومی (عثمان) و عملش مرا نجات ده  ﴾َوَ�ِِّ� مِْن فِرَْعْوَن وََ�َملِهِ ﴿ گفت: آیه

الِِم�َ ﴿ و  یعنی از بنی امیه. ﴾١١َوَ�ِِّ� ِمَن الَْقوِْم الظَّ

َوَ� تُِطْع ُ�َّ ﴿ ی روایت است که در مورد آیه ÷از حسین بن مختار از ائمه -
ٍف َمهِ�ٍ  اٍء ﴿ ند یعنی دومی (عمر) و در موردگوی می ]١٠[القلم:  ﴾١٠َح�َّ اٍز َمشَّ َهمَّ

�ِي�ٍ  ١١بَِنِمي�ٍ 
َ
گفتند:  ]١٣-١١[القلم:  ﴾١٣ُ�ُتّلٍ َ�ْعَد ذَلَِك َز�ِي�ٍ  ١٢َمنَّاٍع لِلَْخْ�ِ ُمْعَتٍد أ

 .٢عتل یعنی کافری که کفر بزرگی مرتکب شده باشد و زنیم یعنی ولد الزنا

                                           
و این تمام آنچه را که از تفسیر عیاشی بعد از پاورقی سابق نقل شده  ٢٣٥تا  ٢٣٢/ص ٣٠ھمان،  -١

 گیرد. در بر می
 .٢٥٨تا  ٢٥٧/ص ٣٠ھمان،  -٢
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 کند که امیر بن سنان روایت می البرسی در (مشارق األنوار) از محمد -
ای  دانم که با ضربه به عمر فرمود: ای فریب خورده و ای بدبخت! من می ÷المؤمنین

ای صادر  به دست عبد اّم معمر کشته خواھی شد، چون تو در مورد او حکم ظالمانه
شود که تو را به اذن خدا به قتل برساند و بدین وسیله او  کنی و او نیز موفق می می

شود و تو و دوستت که جانشین او شدی به دار آویخته  برخالف میل تو وارد بھشت می
 ج رود. بدین صورت که از کنار رسول خدا شوید و آبرو و حیثیت شما بر باد می می

ھایی از درخت خرمای خشک شده به دار آویخته  شوید و بر شاخه بیرون آورده می
آورد و با این کار کسانی که تو را دوست  خواھید شد و آن درخت خشکیده برگ در می

افتند، عمر گفت: ای أباالحسن! چه کسی این  اند به فتنه می اند یا حامی تو بوده داشته
را از غالف بیرون  دھد؟ گفت: گروھی ھستند که شمشیرھایشان  کار را انجام می

و جرجیس و شود  اند و آتشی که برای ابراھیم برافروخته شده بود، آورده می کشیده
آیند سپس بادی که شما دو نفر را از جا  دانیال و ھر نبی و صدیق دیگری ھمه می

 وزد. کند، می کنده و به غبار تبدیل کرده و در دریا پراکنده می
روزی علی به حسن گفت: ای ابومحمد! آیا تابوتی آتشین را که نزد من است و 

 ی، خدا او را نیامرزد! بین گوید: ای علی! برای من استغفار کن، نمی می

ْصَواِت لََصوُْت اْ�َِم�ِ ﴿ در تفسیر
َ
نَْ�َر اْ�

َ
روایت شده که  ]١٩[لقمان:  ﴾١٩إِنَّ �

مردی از امیرالمؤمنین سؤال کرد منظور از این (حمیر) چیست، گفتند: خداوند برتر و 
لکه گران قدرتر از آن است که چیزی را آفریده سپس از آن اظھار بیزاری نماید، ب

باشند که در تابوت آتشین و به صورت دو تا خر  منظور از (حمیر) زریق و دوستش می
کنند، اھل دوزخ از شدت داد و  اند و ھنگامی که در آتش عرعر می در جھنم در آمده

 .١شوند به وحشت افتاده و آشفته خاطر میھا  آن فریاد
چیزی را حرام کرده باشد کند که گفتند: خداوند ھر  زراره از ابوجعفر روایت می -

را بعد از وفات او به  ج ھمسران پیامبرھا  آن از دستورش سرپیچی شده است، چرا که
ھا  آن را بین ازدواج و عدم ازدواج مخیر کرد وھا  آن ازدواج خود در آوردند، ابوبکر

ت (اصحاب) بپرسی آیا اگر پدرھا  آن ازدواج را برگزیدند ـ زراره گفت: اگر از برخی از
زنی را نکاح کند و قبل از نزدیکی با او بمیرد آیا آن زن برای تو حالل است که با او 

                                           
 .٢٧٧-٢٧٦/ص ٣٠ھمان،  -١



 ٥٩٧  فصل اول: عقیده امامیه در مورد صحابه

خود  یرا برا گوید: خیر. ولی با این حال ازدواج با مادرانشان  ازدواج کنی؟ قطعًا می
 جآورند. چرا که ھمسران پیامبر خود را مؤمن به حساب می  هک نیدانند با ا حالل می

 .١استھمانند مادرانشان 
[تفسیر عیاشی] مفضل بن صالح از برخی از یارانش از جعفربن محمد و ابوجعفر  -

ذَى﴿ ی در مورد آیه
َ
ِيَن آَمُنوا َ� ُ�بِْطلُوا َصَدقَاتُِ�ْم بِالَْمّنِ َواْ� َها ا�َّ ُّ�

َ
 ]٢٦٤[البقرة:  ﴾يَا �

. »باطل نکنید ھای خود را با منت و اذیت و آزار اید، صدقه ای کسانی که ایمان آورده«
کند که در مورد عثمان نازل شد و در مورد معاویه و پیروان آن دو به اجرا در  روایت می

 آمد.
کند که  ـ [تفسیر عیاشی] از سالم بن مستنیر از ابوجعفر در مورد آیه باال روایت می 

و و آل او بود و این یک تأویل است.  ج این منت نھادن و اذیت و آزار نسبت به پیامبر
 گفتند که در مورد عثمان نازل شده است.

َ� ﴿ کند که در مورد آیه [تفسیر عیاشی] از ابوبصیر از ابوعبدالله روایت می -
 گویند که: (صفوان) یعنی سنگ و در مورد می ]٢٦٤[البقرة:  ﴾ُ�بِْطلُوا َصَدقَاتُِ�مْ 

ْمَوالَُهْم رِئَاَء ا�َّاِس ﴿
َ
ِيَن ُ�نْفُِقوَن أ را برای ریا و  کسانی که اموالشان « ]٣٨ء: [النسا ﴾َوا�َّ

 . »کنند تظاھر نسبت به مردم انفاق می
 گویند: منظور از آن، فالن و فالن و فالن و معاویه و پیروانشان است. می

�ْن ُ�بُْدوا َما ِ� ﴿ [تفسیر عیاشی] از سعدان از مردی از ابوعبدالله در مورد آیه -
ْو ُ�ُْفوهُ 

َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
ُب َمْن �ََشاءُ  � ُ َ�َيْغفُِر لَِمْن �ََشاُء َو�َُعّذِ  ]٢٨٤[البقرة: ﴾ُ�َاِسبُْ�ْم بِهِ ا�َّ
و آنچه را که در دل دارید چه آشکار کنید چه پنھان کنید خداوند شما را در برابر آن «

بخشد و ھر کس را بخواھد عذاب  کند پس ھر کس را که بخواھد می محاسبه می
کند که گفتند: خداوند بر خود الزم کرده است که کسی را که در  ی. روایت م»دھد می

خردلی (کوچکترین) محبت آن دو (ابوبکر، عمر) باشد،  ی قلبش به اندازه وزن دانه
 .٢وارد بھشت نکند

                                           
 .٢١٤-٢١٣/ص ٣٠ھمان،  -١
این کتاب پر از این چنین مطالب متعفن و پلیدی است و این تنھا  ٢١٥-٢١٤/ص ٣٠ھمان،  -٢

 مثالی از مکتوبات و اعتقادات شیعه دوازده امامی در مورد صحابه گرانقدر است. و کسی که بغض
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توھین کند تا روز قیامت ملعون ھا  آن را رسوا و بدنام کند یا بهھا  آن را داشته باشد یا اینکهھا  آن

شود در یک درجه و شدت از لحاظ  باید دانست آنچه که در مورد اصحاب نوشته میاست. و 
بدگویی و تھمت نیست و کتاب (البحار) در این مورد کفر آمیزترین و پلیدترین کتاب نیست، بلکه 

(الشهاب الثاقب املحتج بكتاب پلیدتر و کفر آمیزتر از آن ھم وجود دارد؛ به عنوان مثال به کتاب 

که نوشته عالم سبیط نیلی ملعون (نوشته شده به اسم مستعار ابوعلی سودایی)  الناصب) اهللا علی
باشد = بنگرید که چه چیزھایی در آن نوشته است و (الناصب) که بر ضد او این کتاب را  می

 (تطور الفكر السياسی الشيعی من الشوری إلی والية الفقيه)اند، احمد کاتب صاحب کتاب  نوشته
او کسی است که در این اواخر فقط با انکار اسطوره (مھدی) علیه مذھبش قیام کرد و  باشد و می

 ام تا منصف و متوازن بوده باشم!!!! رو استشھاد کرده من تنھا به کتابی تقریبًا متوسط و میانه



 

 

 

 :فصل دوم
  ج بلند مرتبه در حق صحابه و یاران پیامبر سخن خداوند
ه کبود! حال ببنیم  ج ھای امامیه در حق صحابه و یاران پیامبر این مواردی از گفته

فرماید؟ در آیاتی از قرآن که رد و تأویلش  خداوند بلند مرتبه در حق ایشان چه می
و گواھی بر راستی ایمانشان تصریح شده است.  شغیرممکن است به ستایش صحابه

خواه قبل از فتح مکه ایمان آورده باشند یا بعد از آن یکسان است. بعضی از این آیات 
را شرط   به شرح زیر است: نص صریحی از قرآن که پیروی از صحابه و تمسک به ایشان

 فرماید: داند. خداوند بلند مرتبه می خشنودی خداوند می

ُ َوالسَّ ﴿ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ�
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ 

ش یروش آنان را در پ یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار، و یشگامان نخستیپ«
شان ھم از یمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایپ یشان را به خوبیگرفتند و راه ا

 .» خدا خوشنودند
دارد و به آنانی که غیر ار راه آنان  (و در مقابل) افراد را از مخالفت با آنان برحذر می

 فرماید: دھد؛ آنجا که می آتش می را برگزینند، وعده

﴿ ُ�َ َ ِ َما  َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ الُْهَدى َو�َتَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤمِنَِ� نَُوّ�ِ
 .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ 

کسی که با پیغمبر، دشمنانگی کند، بعد از آنکه (راه) ھدایت (از راه ضاللت برای «
گیرد، او را به ھمان جھتی که  او) روشن شده است و (راھی) جز راه مؤمنان در پیش

گردانیم (و با ھمان  شود و) دوستش داشته باشد رھنمود می (به دوزخ منتھی می
را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل  نماییم که ایشان  کافرانی ھمدم می

 .»سوزانیم و دوزخ چه بد جایگاھی است! گردانیم و با آن می می
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دارد  ن آیه، افراد را از مخالفت با آنان برحذر مییضمن ا ألو مؤمنانی که خداوند
را در آیه اولی شرط ھا  آن تنھا مھاجرین و انصارند که خداوند بلند مرتبه پیروی از

 داند.  خشنودی خود می
آن را  و این پیشگامان نخستین مؤمنان اعم از مھاجرین و انصار آن طور که امامیه

تعدادشان بسیار زیاد است. ھمان گونه که ھا  آن کشند کم نیستند، بلکه به تصویر می
 فرماید: خداوند متعال می

ابُِقونَ ﴿ ابُِقوَن السَّ ُ�ونَ  ١٠َوالسَّ ولَ�َِك الُْمَقرَّ
ُ
لِ�َ  ١٢ِ� َجنَّاِت ا�َّعِيمِ  ١١أ وَّ

َ
 ١٣ثُلٌَّة ِمَن اْ�

 .]١٤-١٠[الواقعة:  ﴾١٤َوقَلِيٌل ِمَن اْ�ِخرِ�نَ 
ھای پرنعمت  آنان، مقربان (درگاه یزدان) ھستند. در میان باغو پیشتازان پیشگام! «

بھشت جای دارند. گروه زیادی از پیشینیان (ھر دینی از زمره دسته سوم) ھستند و 
 . »باشند گروه اندکی از پسینیان (ھر دینی، در میان دسته سوم) می

 ھا در مھاجرین و انصار زیاد ھستند. ھمان گونه که یاران سمت راستی
 فرماید:  و آن ھمانیست که خداوند متعال می

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
 .]٤٠-٣٩[الواقعة:  ﴾٤٠َوثُلٌَّة ِمَن اْ�ِخرِ�نَ  ٣٩ثُلٌَّة ِمَن اْ�

ھا) گروه زیادی از پیشینیان (گروندگان به ھر دینی از ادیان  سمت راستی(«
 .»الھی)آسمانی) ھستند و گروه زیادی از پسینیان (گروندگان به ھر دینی از ادیان 

 های گذشته پیشگامان نسل
ھای گذشته مانند یھود و نصاری غیرممکن است،  حمل این آیات بر پیشگامان ملت

زیرا که تعدادشان در ھر نسلی اندک است و طبق وصف قرآن کریم (گروه زیادی) 
کند در آنچه که  می نیستند و آن در جای خود ثابت و روشن است برای کسی که تدبر

اعمال و اخالق و رفتارشان با پیامبر (سالم و درود خداوند بر آنان باد!) نقل خداوند از 
کند. پس (پیشگامان) در ابتدای ھر ملتی زیاد نیستند، مگر در امت  می و حکایت

 اسالم که ایشان گروه زیادی از پیشینیان ھستند.
متعال به او پس این پیامبر خدا، نوح (سالم و درود خدا بر او باد!) بود که خداوند 

 فرماید: دھد و می می اطالع



 ٦٠١  جفصل دوم: سخن خداوند بلندمرتبه در حق صحابه و یاران پیامبر 

ْهلََك إِ�َّ ﴿
َ
ٍ َزوَْجْ�ِ اثْنَْ�ِ َوأ

ْمُرنَا َوفَاَر ا�َّنُّوُر قُلَْنا اْ�ِْل �ِيَها ِمْن ُ�ّ
َ
َح�َّ إِذَا َجاَء أ

 .]٤٠[هود:  ﴾٤٠َوَما آَمَن َمَعُه إِ�َّ قَلِيٌل  َمْن َسَبَق َعلَيْهِ الَْقْوُل َوَمْن آَمنَ 
گاه  وح به کار خود مشغول بود و کافران ھم به تمسخر خود ادامه دادند) تا آن(ن«

که فرمان ما (مبنی بر ھالک کافران) در رسید و آب از زمین جوشیدن گرفت (و خشم 
ای را و  ما به غایت رسید. به نوح) گفتیم: سوار کشتی کن از ھر صنفی نر و ماده

ھالک آنان قبًال صادر شده است (که ھمسر و خاندان خود را مگر کسانی را که فرمان 
و جز افراد اندکی اند  یکی از پسران تو است) و کسانی را (در آن بنشان) که ایمان آورده

 .»بد و ایمان نیاورده بودند
 باشند. یسان م نیز به ھمین ÷و پیروان ابراھیم

گاهن پیروان موسی (یھودیان) یو در آنچه که خداوند متعال ما را ازنخست  آ
 فرماید: ازد، بیندیش. آنجا که میس می

ْصَحاُب ُموَ� إِنَّا لَُمْدَرُ�ونَ ﴿
َ
ا تََراَءى اْ�َْمَعاِن قَاَل أ  .]٦١[الشعراء:  ﴾٦١فَلَمَّ

ھنگامی که ھر دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما (در چنگال «
 .»شویم) می گردیم (و ھالک می فرعونیان) گرفتار

موسی) لفظ به صورت عام و بدون استثناء آمده است و به خاطر این بود که  (یاران
 یارانش، به تنھایی ذکر کرد. پس گفت: ی خود را در ھنگام رد گفته ÷موسی

 .]٦٢[الشعراء:  ﴾٦٢إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ َسَيْهِدينِ  قَاَل َ�َّ ﴿

 دست دشمنم (موسی) گفت: چنین نیست ـ پروردگار من با من است. (قطعًا به«
 .»سپارد و به راه نجات) رھنمودم خواھد کرد نمی

ـ خطاب  ج و نگفت: (پروردگار ما با ماست) ھمان طور که پیامبر ما حضرت محمد
(به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با ماست) و خود را در ھمراھی او (ابوبکر) شریک 

عون را از دست فر ال آنان دانست. وقتی که بنی اسرائیل از دریا گذشتند و خداوند متع
 و فرعونیان سالم نگه داشت و:

ْصَناٍ� لَُهمْ ﴿
َ
تَوْا َ�َ قَْوٍ� َ�ْعُكُفوَن َ�َ أ

َ
 قَالُوا يَا ُموَ� اْجَعْل َ�َا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهةٌ  فَ�

 .]١٣٨[األعراف:  ﴾١٣٨قَاَل إِنَُّ�ْم قَوٌْم َ�َْهلُونَ 
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ھا  آن رسیدند که بتھائی داشتند و مشغول پرستش(در مسیر خود) به گروھی «
بودند. (در این ھنگام بنی اسرائیل به موسی) گفتند: ای موسی، برای ما معبودی بساز 

 گونه که آنان دارای معبودھائی ھستند (و به پرستش (تا به پرستش آن بپردازیم) ھمان
دانید عبادت  نمی باشند) موسی گفت: شما گروه نادانی ھستید (و می مشغولھا  آن

 .»راستین چیست و خدائی که باید پرستیده شود کیست)
کردند! و کسی جز  ای را پرستش می ) گوساله÷بلکه در غیاب او (موسی

از  ÷گاه موسی از او پیروی نکردند. آنھا  آن بر ایشان انتقاد نکرد. ولی ÷ھارون
 خداوند درخواست بخشش و رحمت کرد:

اِ�ِ�َ قَاَل َرّبِ اْغفِْر ِ� ﴿ رَْحُم الرَّ
َ
نَْت أ

َ
ْدِخلَْنا ِ� رَْ�َتَِك َو�

َ
ِ� َوأ

َ
 ﴾١٥١ َوِ�

 .]١٥١[األعراف:
(ھنگامی که پاکی و بی گناھی ھارون برای موسی مسلم شد) گفت: پروردگارا! بر «

من وبرادرم ببخشای (و از کاری که من در حق ھارون کردم و از قصور احتمالی او در 
نظر فرمای) و ما را به رحمت خود داخل کن و (ما را در لطف  امر جانشینی صرف

 .»مھربانان مھربان تری ی خویش شامل کن. چرا که) تو از ھمه
پس او (موسی) تنھا خود و برادرش ھارون را مختص نمود و ھنگامی که راھی 

 را به ورود به آنجا امر کرد: ان سرزمین مقدس شد و ایش

�ِيَها قَوًْما َجبَّارِ�َن �نَّا لَْن نَْدُخلََها َح�َّ َ�ْرُُجوا ِمنَْها فَإِْن  قَالُوا يَا ُموَ� إِنَّ ﴿
 .]٢٢[المائدة:  ﴾٢٢َ�ْرُُجوا ِمنَْها فَإِنَّا َداِخلُونَ 

نند و ما ھرگز بدانجا ک یم یزندگ ی! در آنجا قوم زورمند و قلدریموس یگفتند: ا«
ن یه آنان از آن سرزمک یرون نروند. در صورتیه آنان از آنجا بکم مادام یشو یوارد نم

 .»م رفتیرون رفتند، ما بدانجا خواھیب
 فرماید: می ھمان طور که خداوند متعال

ُ َعلَيِْهَما ادُْخلُوا َعلَيِْهُم اْ�َاَب فَإِذَا ﴿ �َْعَم ا�َّ
َ
ِيَن َ�َافُوَن � قَاَل رَُجَ�ِن مَِن ا�َّ

ُوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ  َ�ِ�ُونَ َدَخلُْتُموهُ فَإِنَُّ�ْم  ِ َ�َتَو�َّ  .]٢٣[المائدة:  ﴾٢٣َوَ�َ ا�َّ

مان و یشان نعمت (عقل و ایه خداوند بدکدو نفر (سردار) از مردان خداترس «
ورش ی ید و ناگھانین مردمان نترسیافه درشت ایشھامت) داده بود، گفتند: شما (از ق
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ه ک یفید (به سبب دل ضعید. اگر وارد دروازه شویوارد شود و) از دروازه بر آنان یبر
 .»دینکل کد، بر خدا توید شد. اگر مؤمن ھستیروز خواھیدارند) شما پ

 ولی ایشان قاطعانه اظھار داشتند:

بًَدا َما َداُموا �ِيَها﴿
َ
نَْت َوَر�َُّك َ�َقاتَِ�  قَالُوا يَا ُموَ� إِنَّا لَْن نَْدُخلََها �

َ
إِنَّا فَاذَْهْب �

 .]٢٤[المائدة:  ﴾٢٤َهاُهَنا قَاِعُدونَ 
نھیم مادام که آنان در  نمی گفتند: ای موسی! ما ھرگز بدان سرزمین مقدس پای«

آنجا بسر برند. پس (دست از سر ما بردار و) تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان 
 .»ھستیمو منتظر پیروزی شما ایم  قوی ھیکل) بجنگید؛ ما در اینجا نشسته

در حالی که در پیشگاه خداوند عذرخواھی کرده و از کمی یاوران  ÷پس موسی
 کرد: می شکایت

﴿ �ِ
َ
ْملُِك إِ�َّ َ�ْفِ� َوأ

َ
 ﴾٢٥فَافُْرْق بَيَْنَنا َوَ�ْ�َ الَْقوِْم الَْفاِسقِ�َ  قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َ� أ

 .]٢٥[المائدة: 

و عاجزانه) گفت: پروردگارا! من تنھا  (بدین ھنگام موسی رو به درگاه کردگار کرد«
اختیار خود و برادرم (ھارون) را دارم، میان من و این قوِم ستم پیشه، (با عدالت 
خداوندی خود) داوری کن (و حساب ما را از حساب ایشان جدا فرما و ما را به عذاب 

 .»آنان گرفتار منما)
تنھا دو مرد موصوف به (سابقین=  ÷و این بدین معناست که در قوم موسی

 ی پیشگامان) بودند و بقیه فاسق بودند. بنابراین جایز نیست، مصداق این فرموده
 د:یفرما یه مکباشند  ألخداوند

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
 .]٤٠-٣٩[الواقعة:  ﴾٤٠َوثُلٌَّة ِمَن اْ�ِخرِ�نَ  ٣٩ثُلٌَّة ِمَن اْ�

ن به ھر دینی از ادیان آسمانی) ھا گروه زیادی از پیشینیان (گروندگا سمت راستی«
 .»ھستند و گروه زیادی از پسینیان (گروندگان به ھر دینی از ادیان الھی) قرار گیرند

 آنان اعمال کرد و فرمود: ی و به ھمین خاطر خداوند متعال کیفر سختی را بر ھمه

ْرَ�عَِ� َسنًَة يَتِيُهوَن ِ� ﴿
َ
َمٌة َعلَيِْهْم أ َها ُ�َرَّ َس َ�َ الَْقوِْم قَاَل فَإِ�َّ

ْ
رِْض فََ� تَأ

َ
 اْ�

 .]٢٦[المائدة:  ﴾٢٦الَْفاِسقِ�َ 
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(خدا به موسی) گفت: این سرزمین تا چھل سال بر آنان ممنوع است (و بدان پای «
گردند  می نخواھند گذاشت و) در سرزمین (خشک بیابان) سرگردان (بدین سو آن سو)

 .»پیشه و نافرمان غمگین مباشبرند) و بر قوم ستم  نمی (و راه به جائی
گفت: (ای فرستاده ھا  ی آن کجایند آنان که جزو اھل بدر بودند؟ کسانی که نماینده

خدا! آنچه که خداوند شما را مأمور به انجام آن نموده است، اجرا کنید قسم به خدا 
 گفتند: ÷م که بنی اسرائیل در حق موسیینک یرار نمکرا ت یارگز سخن

﴿ 
َ
 .]٢٤[المائدة:  ﴾٢٤نَْت َوَر�َُّك َ�َقاتَِ� إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ فَاذَْهْب �

تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی ھیکل) بجنگید؛ ما در اینجا «
 .»و منتظر پیروزی شما ھستیمایم  نشسته

 جنگیم. میھمراه شما   ما نیز به  گوییم: تو و پروردگارت بروید و بجنگید که می  بلکه
و دیگری گفت: (آنچه که خداوند شما را مأمور به انجام آن نموده است، اجرا کنید 
قسم به کسی که تو را به حق فرستاد اگر دریا را بر ما عرضه کنید و در آن فرو روید ما 

را یاری ھمه جانبه   رویم). بنابراین خداوند متعال آنان قطعًا ھمگام با تو در آن فرو می
ی که روز بدر به یوم الفرقان (روز جدایی حق از باطل) نامیده شد و سرزمین یجا کرد تا

و اموال کفار برای ایشان به عنوان ارث باقی ماند و فرموده خداوند در ابتدای سوره 
 انفال در شأن ایشان نازل شده است:

َماءِ َماًء ِ�َُطّهَِرُ�ْم بِهِ َو�ُ ﴿ ُِل َعلَيُْ�ْم ِمَن السَّ يَْطاِن َوُ�َ�ّ ْذهَِب َ�نُْ�ْم رِْجَز الشَّ
قَْدامَ 

َ
 .]١١[األنفال:  ﴾١١َولَِ�ْ�َِط َ�َ قُلُو�ُِ�ْم َو�ُثَّبَِت بِهِ اْ�

و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه دارد و «
را   یتانھا دل کثافت (وسوسه ھای) شیطانی را از شما به دور سازد و (با این نعمت)

را (در شنزارھای بدر) استوار دارد (و روحیه  ھا گام ثابت (و به یاری خدا واثق) نماید و
 .»شما را تقویت و بر صبر و استقامت شما بیفزاید)

را نازل کرد تا با کفار بجنگند و حامی و پشتیبان اھل بدر  و خداوند فرشتگان 
 باشند:

ِيَن آَمُنواإِذْ يُوِ� َر�َُّك إَِ� ﴿ ّ�ِ َمَعُ�ْم َ�َثّبُِتوا ا�َّ
َ
 .]١٢[األنفال:  ﴾الَْمَ��َِكةِ �
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(ای مؤمنان! به یاد آورید) زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من «
ان را نمایم. شما با الھام پیروزی و بھروزی) مؤمن می با شمایم (و کمک و یاریتان

 .»تقویت و ثابت قدم بدارید
را ترک   مؤمنان بر ایمانشان ثابت قدم بوده و ھیچ یک از آنان میدان ی و ھمه 

 .نکردند
 مود:و در اواخر (جنگ بدر) آیات زیر را در مورد ایشان نازل فر

يََّدَك بَِنْ�ِهِ َو�ِالُْمْؤِمنِ�َ ﴿
َ
ِي �  .]٦٢[األنفال:  ﴾٦٢ُهَو ا�َّ

مؤمنان (مھاجر و انصار) تقویت  او ھمان کسی است که تو را با یاری خود و توسط«
 .»و پشتیبانی کرد

ِيَن آَوْوا ﴿ ِ َوا�َّ �ُْفِسِهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ إِنَّ ا�َّ

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض 
َ
ولَ�َِك َ�ْعُضُهْم أ

ُ
وا أ  .]٧٢[األنفال:  ﴾َونََ�ُ

خویش) مھاجرت  ی و (از خانه و کاشانهاند  آوردهبیگمان کسانی که ایمان «
(و اند  و) جھاد نمودهاند  و با جان و مال خود در راه خدا (به تالش ایستادهاند  کرده

خود گردانده اند) و کسانی که (مھاجرین را در منزل و  ی لقب مھاجرین را برازنده
(و از سوی خدا و اند  ی نمودهرا با جان و مال) یار  و (ایشاناند  مأوای خود) پناه داده

پیغمبر لقب انصار دریافت داشته اند) برخی از آنان یاران برخی دیگرند (و مسئول و 
 .»متعھد در برابر یکدیگرند

ولَ�َِك ُهُم ﴿
ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ َوا�َّ

االُْمْؤِمُنوَن  ِيَن آَمُنوا ِمْن َ�ْعُد وََهاَجُروا وََجاَهُدوا  ٧٤لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  َحقًّ َوا�َّ
ولَ�َِك ِمنُْ�مْ 

ُ
 .]٧٥-٧٤[األنفال:  ﴾َمَعُ�ْم فَأ

اند  و در راه خدا جھاد نمودهاند  و مھاجرت کردهاند  بیگمان کسانی که ایمان آورده«
آنان حقیقتًا مؤمن و باایمانند و اند  و یاری کردهاند  و ھمچنین کسانی که پناه داده

برای آنان آمرزش و روزی شایسته است. و کسانی که بعد (از نزول این آیات) ایمان 
شما ھستند و (از  ی آنان از زمره اند، و با شما جھاد نمودهاند  و مھاجرت کردهاند  آورده

والیت ایمانی بود و اما والیت  گردند. این می حقوق و مدد و یاری شما برخوردار
 .»خویشاوندی عالوه بر این میان افرادی موجود است)
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تنھا دوازده مرد به عنوان پیروان صادق وجود  ÷و اما در درون پیروان عیسی
برگشته و مرتد شد!!  ÷داشتند! یکی از آنان به اسم (یھوذا اسخریوطی) از دین عیسی

اقی ماندند و توصیف تعداد باقیمانده (یازده نفر) به بنابراین تنھا یازده نفر از آنان ب
 نیستند: أل(ثله) غیرممکن است. پس اینان مصداق این فرموده خداوند

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
 .]٤٠-٣٩[الواقعة:  ﴾٤٠َوثُلٌَّة ِمَن اْ�ِخرِ�نَ  ٣٩ثُلٌَّة ِمَن اْ�

آسمانی) ھا گروه زیادی از پیشینیان (گروندگان به ھر دینی از ادیان  سمت راستی«
 »ھستند و گروه زیادی از پسینیان (گروندگان به ھر دینی از ادیان الھی) قرار گیرند.

زد که نشانگر این بود که آنان کامًال از  کارھایی سر می ÷و از این یاران عیسی
 ÷از پیامبرشان عیسی  هک نیشان رھایی نیافته بودند. مانند ا گرایی طبیعت مادی

آسمان برایشان فرو فرستد تا دلیلی بر راستگویی او در نبوتش  ای از خواستند تا سفره
 دھد: می خویش اطالع ی باشد. ھمان گونه که خداوند متعال (از این قضیه) با فرموده

َِل َعلَيَْنا َما�َِدةً مَِن ﴿ ْن ُ�َ�ّ
َ
إِذْ قَاَل اْ�ََوارِ�ُّوَن يَا ِعيَ� ا�َْن َمْرَ�َم َهْل �َْسَتِطيُع َر�َُّك أ

َماءِ ا َ إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمنِ�َ  لسَّ ُ�َل ِمنَْها َوَ�ْطَم�ِنَّ قُلُوُ�نَا  ١١٢قَاَل ا�َُّقوا ا�َّ
ْ
ْن نَأ

َ
قَالُوا نُرِ�ُد أ

اهِِدينَ  ْن قَْد َصَدْ�َتَنا َونَُ�وَن َعلَيَْها ِمَن الشَّ
َ
 .]١١٣-١١٢[المائدة:  ﴾١١٣َوَ�ْعلََم أ

ریون (به عیسی) گفتند: ای عیسی پسر گاه را که حوا و (خاطر نشان ساز) آن«
از آسمان برای ما فرو فرستد (و با پذیرش این ای  مریم، آیا پروردگار تومی تواند سفره

درخواست تو، بر ما منت نھد؟ عیسی بدیشان) گفت: اگر مؤمن (به خدا) ھستید از 
نکنید)  نابجا و نارواھای  خدا بترسید (و مطیع اوامر و نواھی او باشید و درخواست

یمان (با ھا دل خواھیم (به عنوان تبرک) از آن (خوان یغما چیزی) بخوریم و می گفتند:
زیادت یقین به قدرت رب العالمین) آرامش یابد و (به عین القین) بدانیم که تو (در 
رسالت خود) به ما راست گفته ای. و (با تبدیل استدالالت نظری به مشاھدات تجربی و 

 راای  زدوده شود و در پیش آنان که چنین معجزه ھا دل از زوایایھا  بصری وسوسه
 . »بینند) جزو گواھان بر آن باشیم نمی

 فتند:به سخن ایشان بنگر که گ

شان بنگر  و ھمچنین به این گفته »تواند! آیا پروردگار تو می« ﴾َهْل �َْسَتِطيُع َر�َُّك ﴿

ْن قَْد َصَدْ�َتَنا﴿ که گفتند:
َ
و به عین القین بدانیم که تو (در رسالت خود) «: ﴾َوَ�ْعلََم أ
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شناسیم  را نمی ج . اما ھیچ یک از صحابه و یاران حضرت محمد»ای به ما راست گفته
از  سآسمانی دیگری غیر از قرآن به اسالم گرویده باشد. عمر ی که به خاطر معجزه

(طه) تحت  ی بود، اما با شنیدن ابتدای سوره ج ترین دشمنان رسول اکرم سرسخت
ببرید تا در  ج تأثیر قرار گرفت، لذا گریست و ایمان آورد و گفت: (مرا پیش محمد

سفره و چیز دیگری را درخواست کند. این   هک نیحضور ایشان اسالم بیاورم). بدون ا
پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار کسانی ھستند که با ھر بار خواندن سوره 

ان یم ما را به ایشان ملحق نماید و نیز به راه راستی که آنخواھ فاتحه از خداوند می
 اند ما را راھنمایی کند: رفته

اَط الُْمْسَتقِيمَ ﴿ َ �َْعْمَت َعلَيِْهْم َ�ْ�ِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم  ٦اْهِدنَا الّ�ِ
َ
ِيَن � اَط ا�َّ َ�ِ

الِّ�َ   .]٧-٦[الفاتحة:  ﴾٧َوَ� الضَّ
ای نه راه آنان  ی فرما راه کسانی که بدانان نعمت دادهما را به راه راست راھنمای«

 .»ای و نه راه گمراھان و سرگشتگان که بر ایشان خشم گرفته
 و این مصداق فرموده خداوند متعال است:

ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ﴿ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� ُ َوالسَّ ا�َّ

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نُْهمْ 

در پیش  آنان راپیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش «
 .»را به خوبی پیمودند خداند از آنان خوشنود است  گرفتند و راه ایشان

 فرماید: می و نیز فرموده او که

﴿ َ ِ َما َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ َ�ُ الُْهَدى َو�َتَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤمِنَِ� نَُوّ�ِ
 .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ 

کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند، بعد از آنکه (راه) ھدایت (از راه ضاللت برای «
پیش گیرد، او را به ھمان جھتی که او) روشن شده است و (راھی) جز راه مؤمنان در 

گردانیم (و با ھمان  شود و) دوستش داشته است رھنمود می می (به دوزخ منتھی
 نماییم که ایشان ر ا به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل می کافرانی ھمدم

 .»سوزانیم ودوزخ چه بدجایگاھی است! می گردانیم و با آن می
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 برگزیده از میان بهترین امتها بودندمهاجران و انصار امتی 
 فرماید: خداوند متعال می

ِيَن ا�ََّبُعوُهْم �ِإِْحَسانٍ ﴿ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� [التوبة:  ﴾َوالسَّ

١٠٠[. 
در پیش  آنان راپیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش «

 . »را به خوبی پیمودند  گرفتند و راه ایشان
ھای امت  ه مستلزم برتری این پیشگامان مھاجران و انصار بر بقیه نسلین آیا
ھای امت) به پیروی از ایشان (پیشگامان مھاجران و  نسل ی باشد؛ زیرا آنان (بقیه می

خود با عقل و منطق سازگار  تر از اند و پیروی اشخاص برتر از افراد پایین انصار) امر شده
 فرمود:  ج باشد به خاطر ھمین است که پیامبر نمی

 »خ� القرون قر� ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم«
آیند (صحابه)  میھا  آن من است سپس کسانی که بعد از ی (بھترین دوران، دوره

 ١آیند (تابعین)). میھا  آن سپس کسانی که بعد از
 فرماید: را خطاب قرار داده و می شمھاجران و انصار ی مرتبه ھمه و خداوند بلند 

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

آفریده  ھا انسانشما (ای پیروان محمد) بھترین امتی ھستید که به سود «
  .»اید شده

 ) بودند.ج محمدو تنھا امت موجود در زمان نزول این آیه فقط امت (پیروان 
 دھد: می را این چنین مورد خطاب قرار  و در جای دیگری ایشان

ًة وََسًطا ِ�َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّاِس َوَ�ُ�وَن الرَُّسوُل ﴿ مَّ
ُ
َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

ْن َوَما َجَعلَْنا الْقِبْلََة الَِّ� ُكنَْت َعلَيَْها إِ�َّ ِ�َ  َعلَيُْ�ْم َشِهيًدا ْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَُّسوَل ِممَّ
ُ  َ�نَْقلُِب َ�َ َعقَِبيْهِ  ِيَن َهَدى ا�َّ ُ ِ�ُِضيَع  �ْن َ�نَْت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ ا�َّ َوَما َ�َن ا�َّ

َ بِا�َّاِس لََرُءوٌف رَِحيمٌ  إِيَمانَُ�مْ   .]١٤٣[البقرة:  ﴾١٤٣إِنَّ ا�َّ

                                           
 روایت کرده است.آن را  بخاری -١
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ورزید و  می ایم (نه در دین افراط و غلوی ملت میانه روی کردهو بی گمان شما را «
دارید و  شناسید. حق روح و حق جسم را مراعات می می نه در آن تفریط و تعطیلی

(نیز) بر شما  ج اید) تا گواھانی بر مردم باشید و پیغمبر ای از حیوان و فرشته آمیزه
بدانیم چه   هک نیای قبله ننموده بودیم مگر ا ای را که بر آن بوده گواه باشد. و ما قبله

چرخد و اگر چه  ھای خود می نماید و چه کسی بر پاشنه می پیروی ج کسی از پیغمبر
را رھنمود کرده باشد و خدا   بس بزرگ و دشوار است مگر بر کسانی که خدا ایشان

 .»گرداند است) ضایع نمی ج ا (که انگیزه پیروی از پیغمبرایمان شما ر
ھای گذشته را به آمدن این امت وعده  امت ی و خداوند متعال یھود و نصارا و ھمه

خداوند  ی ھستند و این سخن در فرموده ج یاران پیامبرھا  آن داده است و اولین
 متعال ثابت شده است:

ْ�ِيلِ  َذلَِك َمَثلُُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ ﴿  .]٢٩[الفتح:  ﴾َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ
 .»این توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است«

) الگو و نمونه واالیی ھستند که خداوند برای آن ج بنابراین، ایشان (یاران پیامبر
 آورد. ملتھا، به عنوان َمَثل می

 ایمانندمھاجران و انصار حقیقتًا مؤمن و با 
 فرماید: خداوند متعال می

ولَ�َِك ُهُم ﴿
ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ َوا�َّ

ا  .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
اند و در راه خدا جھاد  مھاجرت کردهاند و  (بیگمان کسانی که ایمان آورده«

اند، (ھر دو گروه) آنان حقیقتًا  اند و یاری کرده اند و ھمچنین کسانی که پناه داده نموده
 .»مؤمن و با ایمانند و برای آنان آمرزش وروزی شایسته است

ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت ﴿ و فرمود: ِ َ�َعلَِم َما ِ� لََقْد رَِ�َ ا�َّ َجَرة الشَّ
ثَاَ�ُهْم َ�تًْحا قَرِ�ًبا

َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو� نَْزَل السَّ

َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨قُلُو�ِِهْم فَ�

(خداوند از مؤمنان راضی گردید ھمان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. «
اخالص و (از صداقت و ایمان و  یشانھا دل دانست آنچه را که در درون خدا می
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داد و فتح نزدیک را  یشانھا دل وفاداری به اسالم) نھفته بود لذا اطمینان خاطری به
 .»(گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد

ُ َسِكينََتُه َ�َ رَُسوِ�ِ َوَ�َ الُْمْؤمِنَِ� ﴿ فرماید: و درباره ایشان نیز می نَْزَل ا�َّ
َ
فَ�

لَْزَمُهْم َ�َِمَة ا�َّ 
َ
ْهلََهاَو�

َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ٍء َعلِيًما ْقَوى َوَ�نُوا أ ُ بُِ�ّلِ َ�ْ  ﴾٢٦َوَ�َن ا�َّ

 .]٢٦[الفتح:

مؤمنان کرد (و آرامشی خوش  ی پیغمبرش و بھره ی خدا اطمینان خاطری بھره«
راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرو نشانند و  یشانھا دل به

 )راضی به قضای خدا و گوش به فرمان پیشوای خود باشند، و سر به شورش بر ندارند
را بر روح ایمان ماندگار کرد (و به حقیقت از ھر کس دیگری)   ھمچنین خدا ایشان

گاه و بر ھر کاری  سزاوارتر برای روح ایمان و برازنده آن بودند و خدا از ھر چیزی آ
 ».توانا است

 پس ایشان اھل تقوی و سزاوارترین مردم بر رعایت آن بودند.

 خداوند بر ایمان صحابه مهر صحت و تثبیت نهاده است
 دھد: خداوند متعال صحابه را مورد خطاب قرار می

﴿ ِ نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ا�َّ
َ
َ لَْو يُِطيُعُ�ْم  َواْعلَُموا أ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ

َ
ِ� َكثٍِ� ِمَن اْ�

هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ  يَماَن َوَز�َّنَُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ  َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ
اِشُدونَ  ولَ�َِك ُهُم الرَّ

ُ
ِ َونِْعَمةً  ٧أ ُ َعلِيٌم حَ  فَْضً� ِمَن ا�َّ  .]٨-٧[الحجرات:  ﴾٨ِكيمٌ َوا�َّ

(بدانید که پیغمبر خدا در میان شما است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید) «
ھرگاه در بسیاری از کارھا از شما اطاعت کند، به مشقت خواھید افتاد اما خداوند 

یتان آراسته است و کفر و ھا دل درآن را  را در نظرتان گرامی داشته است و ایمان 
افرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط آنان (که درای این ن

صفات ھستند یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین و کفر و فسق وعصیان در 
یابند و بس. این لطف و نعمتی از سوی خدا است  نظرشان منفور و مطرود است) راه

گاھی فراوان و فرزانگی بی شمار (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند  دارای آ
 .»داند چه کسی شایسته ھدایت و بایسته مرحمت و نعمت است) می است (و
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 و بیندیش که خداوند چگونه کالمش را با توصیف خودش به پایان برده است

گاھی  (عليم). ﴾٨َعلِيٌم َحِكيمٌ ﴿ یعنی نسبت به کسی که شایسته برتری است، آ

است زیرا ھر چیزی را در مکانی که سزاوار آن است، قرار  يم)(حكفراوانی دارد و 
دھد. پس این نوع دوست داشتنی و آراستگی و زشت جلوه دادن آنچه که با ایمان  می

بیھوده وضع نشده است،  ھا دل در تضاد است از قبیل کفر و فسق و عصیان؛ در آن
سزاوارترین مردم به این جایگاه بلکه حقیقتًا آنان اھمیت این منزلت را داشته و 

 باشند. می

 اند) مھاجران و انصار سزاوارترین مردم به وصف (راستگویان) و (رستگاران
 فرماید: می خداوند متعال

﴿ ِ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ

ادِقُونَ َورِضْ  ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
َ َورَُسوَ�ُ أ وَن ا�َّ يَماَن  ٨َوانًا َوَ�نُْ�ُ اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ َوا�َّ

وتُوا َوُ�ْؤثُِروَن 
ُ
ا أ ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم َحاَجًة مِمَّ

�ُْفِسِهمْ 
َ
ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصةٌ  َ�َ �

ُ
 ﴾٩َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ

 .]٩-٨[الحشر: 
ھمچنین غنائم از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «

خواھند و خدا و  اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می بیرون رانده شده
دھند. اینان راستانند. آنانی که پیش از آمدن مھاجران خانه و  پیغمبرش را یاری می

(در دل خود استوار داشتند) کسانی ان را اند و ایم (آیین اسالم) را آماده کرده ی کاشانه
اند و در درون احساس و رغبت  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده را دوست می

بر خود ترجیح ان را ی که به مھاجران داده شده است و ایشکنند به چیزھای نیازی نمی
دھند ھر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود  می

 .»نگاھداری و مصون و محفوظ گردند ایشان قطعًا رستگارند

َ َوُ�ونُوا ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ِيَن آَمنُوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
ادِ�ِ�َ يَا �  ﴾١١٩َمَع الصَّ

 .]١١٩[التوبة: 
 .»(ای مؤمنان! از خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید)«
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و آیه به این سبب نازل شد که سه نفر (که عبارت بودند از کعب بن مالک، مراره بن 
ربیع و ھالل بن امیه از شرکت در غزوه تبوک سرپیچی کردند ولی آنان راست گفتند ـ 

ھم به خاطر  ألنیاوردند ـ و به اشتباه خودشان پی بردند. پس خداوندعذر و بھانه 
این منزلت را به  ألرا پذیرفت. لذا خداوند  را نجات داد و توبه ایشانھا  آن راستگویشان

ایشان بخشید که به مؤمنان فرمان داد تا از آنان پیروی نمایند. با این وصف جایگاه 

ادِقُونَ ﴿ کسانی که خداوند در توصیفشان فرموده است ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
آنان ھمان « ﴾٨أ

 باید چگونه باشد؟! »راستگویانند

 ھایشان بر ما حرام است لغزشطلب آمرزش برای ایشان بر ما واجب، ولی پیروی از 
) که قبًال گذشت و در آن دو ٩و  ٨خداوند متعال بعد از دو آیه سوره حشر (آیات 

 فرماید: گروه مھاجران و انصار مورد ستایش قرار گرفته بودند، می

﴿ ِ ِيَن َجاُءوا مِْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانِنَا ا�َّ يَماِن َوا�َّ يَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ
ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ   .]١٠[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ

گویند: پروردگارا! ما را و  می آیند، می کسانی که پس از مھاجرین و انصار به دنیا«
نسبت به ای  بیامرز و کینهاند  گرفتهبرادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی 

 .»یمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستیھا دل مؤمنان در
ھای آنان  طلب آمرزش برای ایشان با تحقیق کردن در مورد اشتباھات و لغزش

را تکذیب نموده و به ایشان برچسب ھا  آن تناقض دارد؛ بنابراین چطور ممکن است
ھم حرام است پس برخورد با ھا  این زد؟! و حال آنکه چنین برخوردی با غیر از تھمت

ایشان باید به چه شکلی باشد در حالی که خداوند به طلب آمرزش برای ایشان توصیه 
 فرماید: ه خداوند فرستاده خود را به انجام این کار امر کرده و میککند. بل می

ْمرِ فَاْ�ُف َ�نُْهْم َواْسَتْغفِْر لَهُ ﴿
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ْم وََشاوِرُْهْم ِ� اْ�

پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارھا با آنان مشورت و رایزنی «
 .»کن

ھا با کینه ورزی با اصحاب تناقض دارد؛  و ھمچنین تحریم نگه داشتن کینه در قلب
 فرماید: می قرار داده است! پسھای کافران  از دالیل کفر و نشانهآن را  زیرا خداوند

ارَ ﴿  .]٢٩[الفتح:  ﴾ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ



 ٦١٣  جفصل دوم: سخن خداوند بلندمرتبه در حق صحابه و یاران پیامبر 

 .»را به سبب آنان خشمگین کند  تا کافران«

 در بھشت ھستند ج تمامی صحابه و یاران پیامبر
 فرماید: صحابه را مورد خطاب قرار داده و می ی خداوند متعال ھمه

�َْفَق ﴿
َ
ِيَن  ِمْن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل َ� �َْسَتوِي ِمنُْ�ْم َمْن � ْ�َظُم َدرََجًة ِمَن ا�َّ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
أ

�َْفُقوا مِْن َ�ْعُد َوقَاتَلُوا
َ
ُ بَِما َ�ْعَملُوَن َخبِ�ٌ  � ُ اْ�ُْسَ� َوا�َّ  .]١٠[الحدید: ﴾١٠َوُ�ًّ وََعَد ا�َّ

د و از اموال خود ان کسانی از شما که پیش از فتح (مکه، به سپاه اسالم کمک کرده«
اند، (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه  اند و (در راه خدا) جنگیده بخشیده

و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح (مکه، در راه اسالم) 
 اند. اما به ھر حال، خداوند به ھمه، وعده پاداش و جنگیدهاند  بذل و بخشش نموده

گاه از ھر آن چیزی است که می نیکو می  .»کنید دھد و او آ

َ َ� ُ�ْلُِف الِْميَعادَ ﴿  .]٩[آل عمران:  ﴾٩إِنَّ ا�َّ
 .»دھد کند) ھمان طور که خودش از آن خبر می (بیگمان خدا خالف وعده نمی«

 فرماید: گاه که خداوند متعال می و آن

ِيَن َسَبَقْت لَُهْم ِمنَّا ا﴿ ولَ�َِك َ�نَْها ُمبَْعُدونَ إِنَّ ا�َّ
ُ
 .]١٠١[األنبیاء:  ﴾١٠١ْ�ُْسَ� أ

(آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارھای خوب و پسندیده) قبًال بدیشان «
ایم، چنین کسانی از دوزخ (و عذاب آن یعنی از آتش) دور  عاقبت نیک داده ی وعده

 .»شوند نگاه داشته می
اند و  دو گروھند: گروھی که قبل از فتح (مکه) اسالم آورده ج و صحابه پیامبر

اند و مطابق نص صریح قرآن ھر دو گروه به وارد  گروھی که بعد از فتح، اسالم آورده
 اند. شدن بھشت و رھایی از آتش جھنم، وعده داده شده

 مادران مؤمنان
ْوَ� بِالُْمْؤمِنَِ� ِمْن ﴿ فرماید: می خداوند

َ
�ُْفِسهِمْ ا�َِّ�ُّ أ

َ
َهاُ�ُهمْ  � مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
[األحزاب:  ﴾َوأ

٦[. 
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پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد (و اراده و خواست او «
در مسایل فردی و اجتماعی مؤمنان مقدم بر اراده و خواست ایشان است) و ھمسران 

 .»، مادران مؤمنان محسوبندج پیغمبر
و  ج و پدرش، رسول خدا ج ایمان، مادرش، ھمسران پیامبربنابراین فرد با 

 برادرانش، مھاجران و انصار ھستند که در دعایش:

يَمانِ ﴿ ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ  .]١٠[الحشر:  ﴾َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ

. مصداق »مرزبیااند  پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفته«
 کند. می پیدا

افترا نمود،  ج است، بنابراین ھر کسی بر زنان پیامبر ج پیامبر ی و این ھمان خانه
از اصل ایمان رانده شده است، پس اگر شخصی ایمان به خدا داشته باشد ھرگز به 

گاه  بندد....... چون که فرزند ھیچ (أمھات المؤمنین= مادر مسلمانان) افتراء نمی
گونه مادری، یک نوع مادری حقیقی است که  کند. این نسبت به مادرش بدگویی نمی

تر از  شود. آیا آنجا مادرانی شریف و فخر بر آن استوار میحقوق احترام و بزرگداشت 
به ھمسری برگزیده است، وجود دارد؟ بلکه بھتر است بگوییم:  ج زنانی که رسول خدا

 باشند؛ خداوند به پیامبرش وحی فرمود: یخداوند م ی ه برگزیدهکھستند  یسانکآنان 

نْ ﴿
َ
ْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إِ�َّ  َ� َ�ِلُّ لََك الّنَِساُء ِمْن َ�ْعُد َوَ� أ

َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ َ�َبدَّ

ٍء َر�ِيًبا َما َملََكْت يَِميُنَك  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ  .]٥٢[األحزاب:  ﴾٥٢َوَ�َن ا�َّ

توانی ھمسرانت را به ھمسران  نمی بعد از این دیگر زنی بر تو حالل نیست و«
ای  را طالق دھی و به جای وی ھمسران تازه  از ایناندیگری تبدیل کنی و مثًال برخی 

را خواستگاری نمایی ھر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد مگر کنیزان. خداوند 
 .»نظاره گر و مراقب بر ھر چیزی است

 فرماید: و پیرامون زینب بنت جحش (خداوند از او خشنود باد!) می

ا قََ� َز�ٌْد ِمنَْها َوَطرً ﴿  .]٣٧[األحزاب:  ﴾ا َزوَّْجَناَكَهافَلَمَّ

ھنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب، «
 .»مجبور به طالق شد و وی را رھا کرد) ما او را به ھمسری تو در آوردیم

 و ھمچنین در برتریشان بر زنان دنیا فرمود:
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ِ لَْسُ�َّ ﴿ َحٍد مَِن النَِّساءِ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ
َ
َقيُْ�َّ  َكأ  .]٣٢[األحزاب:  ﴾إِِن ا�َّ

ای ھمسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل ھیچ کدام از زنان (عادی مردم) «
 .»خواھید پرھیزگار باشید نیستید. اگر می

این نوع رابطه مادری تا حدی است که حتی خداوند متعال ازدواج کردن مؤمنان با 
نموده است، ھمان طور که ازدواج کردن فرزند با مادرش را حرام کرده  را حرام آنان 

باشد. ھمچنان که  است و حال آنکه ازدواج مؤمنان با زنی غیر از ایشان حالل می
 فرماید: می خداوند

بَ ﴿
َ
� ِ ْزَواَجُه مِْن َ�ْعِده

َ
ْن َ�نِْكُحوا أ

َ
ِ َوَ� أ ْن تُْؤُذوا رَُسوَل ا�َّ

َ
إِنَّ  ًداَوَما َ�َن لَُ�ْم أ

ِ َعِظيًما  .]٥٣[األحزاب:  ﴾٥٣َذلُِ�ْم َ�َن ِعنَْد ا�َّ
شما حق ندارید پیغمبر خدا را آزار دھید و ھرگز حق ندارید که بعد از مرگ او «

ھمسرانش را به ھمسری خویش در آورید. این کار در نزد خدا (گناھی نابخشودنی و 
 .»بزرگ است)

 ج به بدی ادا شود، رسول خدا ج ان پیامبرھر سخن یا عملی که نسبت به ھمسر
را فقط از پس پرده  نماید که آنان  امر می  دھد تا جائی که خداوند مؤمنان را آزار می

 فرماید: بخوانید، آنجا که می

لُوُهنَّ ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب ﴿
َ
ْ�ُُموُهنَّ َمَتاً� فَاْس�

َ
ْطَهُر لُِقلُو�ُِ�ْم  �َذا َس�

َ
ذَلُِ�ْم أ

ِ  َوقُلُو�ِِهنَّ  ْن تُْؤُذوا رَُسوَل ا�َّ
َ
 .]٥٣[األحزاب:  ﴾َوَما َ�َن لَُ�ْم أ

ھنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به امانت خواستید، از پس پرده «
شما و آنان بھتر است شما حق ندارید ی ھا دل از ایشان بخواھید این کار برای پاکی

 .»پیغمبر خدا را آزار دھید
پس با این وصف سرزنش کردن یا لعن و نفرین کردن ھمسران پیامبر یا  

 توصیفشان به آنچه که سزاوار ایشان نیست، چه مفھومی دارد؟! 
 فرماید: و خداوند متعال اندکی بعد از این آیه می

�َْيا ﴿ ُ ِ� ا�ُّ َ َورَُسوَ�ُ لََعَنُهُم ا�َّ ِيَن يُْؤُذوَن ا�َّ َعدَّ لَُهْم َعَذابًا إِنَّ ا�َّ
َ
َواْ�ِخَرةِ َوأ

 .]٥٧[األحزاب:  ﴾٥٧ُمِهيًنا
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رسانند،  کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار می«
گرداند)  می کند (و از رحمت خود بی نصیب را در دنیا و آخرت نفرین می خداوند آنان 

 .»بیند ای برای ایشان تھیه می و عذاب خوارکننده
کند از آنچه ممکن است بر زبان مردم  توصیه می ج سپس خداوند به پیامبرش

شود، اجتناب ورزد. پس  بیافتد، دوری گزیند تا از آنچه که باعث اذیت و آزار او می
 فرماید: می

ْزَواِجَك َوَ�َناتَِك َو�َِساءِ الُْمْؤمِنَِ� يُْد�َِ� ﴿
َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
 َعلَيِْهنَّ ِمْن َجَ�بِيبِِهنَّ يَا �

ْن ُ�ْعَرْ�َن فََ� يُْؤذَْ�نَ 
َ
ْدَ� أ

َ
ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما َذلَِك أ  .]٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩َوَ�َن ا�َّ

ای پیغمبر! به ھمسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که رداھای خود را «
آلوده) ھای  بی بند و بار و خانم(از زنان   هک نیجمع و جور بر خویش فرو افگنند. تا ا

دست کم باز شناخته شوند و در نتیجه مورد اذیت و آزار (اوباش) قرار نگیرند. خداوند 
 .»(پیوسته) آمرزنده و مھربان بوده و ھست
 فرماید: خداوند متعال بالفاصله بعد از آن می

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهمْ ﴿ َمَرٌض َوالُْمرِْجُفوَن ِ� الَْمِديَنةِ َ�ُْغرِ�َنََّك  لَ�ِْن لَْم يَنْتَهِ الُْمَنافُِقوَن َوا�َّ
 .]٦٠[األحزاب:  ﴾٦٠بِِهْم ُ�مَّ َ� ُ�َاوُِرونََك �ِيَها إِ�َّ قَلِيً� 

اگر منافقان و بیماردالن و کسانی که در مدینه (شایعان بی اساس واخبار دروغین «
گردند، از کار خود  می ایشان)کنند و) باعث اضطراب (مؤمنان و تزلزل دین  می پخش

گاه جز  گردانیم، آن می شورانیم و بر آنان مسلط می دست نکشند تو را بر ضد ایشان
مانند (و بلکه در پرتو شوکت اسالم از آنجا  نمی مدت اندکی در جوار تو در شھر مدینه

 .»شوند) می رانده
به نام زینب  ج امبریکی از ھمسران پی ی نی منافقان دربارهکاین آیه به شایعه اف

اش زید قبًال او را به ھمسری برگزیده بود که توصیف آن  نماید که پسرخوانده اشاره می
وحی فرمود تا  ج احزاب گذشت. سپس خداوند به پیامبرش ی سوره ٣٧در آیه 

ھمسرانش را از خوی و خصلت منافقان و امثال ایشان برحذر دارد و به مؤمنان توصیه 
 ان یا آنان نباشید کهافقکرد که مانند من

ا قَالُوا﴿ ُ ِممَّ هُ ا�َّ
َ
أ  .]٦٩[األحزاب:  ﴾آَذْوا ُموَ� َ�َ�َّ
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ردند) و خدا او کده و آزرده یرا آزار رساندند (و رنج ی(با گفتن سخنان ناروا) موس«
 .»ردکگفتند تبرئه  یرا از آنچه م

اسرائیل  بنی  که  گونه ھمانمیان خود بکشانید   د رفتار محمد با اھلش را بهینبا یعنی
حتی در مرد بودن   گفتگو پرداختند، آنان که  اش به با خانواده ÷رفتار موسی  راجع به

 خاندان ایشان متعرض شدند.  زدند و در نھایت به به او تھمت می
کند که ھرگز بھانه کسی  ن سوره (احزاب) به طور واضح بیان مییدر ھم ألخداوند

پذیرد، زیرا (با این کار خود)  دھد، نمی را مورد سرزنش قرار می ج که ھمسران پیامبر
اند، که اگر  اند و از سخن سران و بزرگان خود پیروی نموده قرآن و سنت را ترک کرده

 فرماید: می  شوند که توبه نکنند و بر این عقیده بمیرند شامل قول خداوند متعال می

َطْعَنا الرَُّسوَ� يَوَْم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهْم ِ� ا�َّا﴿
َ
َ َوأ َطْعَنا ا�َّ

َ
َوقَالُوا  ٦٦رِ َ�ُقولُوَن يَا َ�ْتََنا أ

بِيَ�  َضلُّونَا السَّ
َ
َطْعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َاَءنَا فَأ

َ
 .]٦٧-٦٦[األحزاب:  ﴾٦٧َر�ََّنا إِنَّا أ

ھای ایشان در آتش زیر و رو و دگرگون  روزی (را خاطرنشان ساز که در آن) چھره«
گویند: ای کاش! ما از خدا و  شود) می گردد (و فریادھای حسرت بارشان بلند می می

گویند:  داشتیم). و می بردیم (تا چنین سرنوشت دردناکی نمی فرمان می ج پیغمبر
اند و  ایم و آنان ما را از راه به در برده پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده

 .»اند گمراه کرده
و گفتن آنچه سزاوار و شایسته ایشان  ج ا سرزنش کردن ھمسران پیامبرو آی

نیست، سخن درستی است؟ یا سخنی است که به شدت از آن نھی شده است؟! حال، 
خشنود باد!) را ھا  آن به قلبت رجوع کن، زمانی که عایشه و حفصه (خداوند از ھر دوی

کند و سخنت را  به تو نگاه می ج شوی که پیامبر گاه متوجه می کنی، آن سب و لعن می
شنود... در آن لحظه چه وضعیتی داری؟ یا او چه موضعی نسبت به تو اتخاذ  می
 کند؟!! می

 بزرگترین زنان دنیا
 فرماید: می خداوند متعال

َحٍد مَِن النَِّساءِ ﴿
َ
ِ لَْسُ�َّ َكأ َقيُْ�َّ  يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ  .]٣٢[األحزاب:  ﴾إِِن ا�َّ
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ھمسران پیغمبر شما (در فضل و شرف) مثل ھیچ یک از زنان (عادی مردم) ای «
 .»دیدار پروا نیستید. اگر

 شود.  یعنی گروه دیگری از زنان در تقوا و پرھیزگاری برتر از شما یافت نمی
بنابراین ھرگاه پرھیزگاری ایشان ثابت شود بدون استثنا برتریشان بر زنان دنیا در 

ن پیامبران و فرستادگان و یزنان برتر یخواھد رسید؛ و این براگذر زمان به اثبات 
اند،  را انتخاب و آنان نیز خدا و رسولش را انتخاب نموده زنانی که خدا و رسولش آنان 

 زیاد نیست!! 
با نص صریح قرآن  ج ه تقوی و پرھیزگاری ھمسران پیامبرکد اذعان داشت یبا

شدن آیات تخییر، خدا، رسول او و سرای آخرت کریم ثابت شده است، آنان بعد از نازل 
 فرماید: را بر زندگی دنیا و زرق و برق برگزیدند، آنجا که می

َمّتِعْ ﴿
ُ
�ْيَا َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَْ�َ أ ْزَواِجَك إِْن ُكنُْ�َّ تُرِدَْن اْ�ََياةَ ا�ُّ

َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
ُ�نَّ يَا �

اًحا َ�ِّْحُ�نَّ َ�َ
ُ
َعدَّ  ٢٨َ�ِيً�  َوأ

َ
َ أ اَر اْ�ِخَرةَ فَإِنَّ ا�َّ َ َورَُسوَ�ُ َوا�َّ �ْن ُكنُْ�َّ تُرِْدَن ا�َّ

ْجًرا َعِظيًما
َ
 .]٢٩-٢٨[األحزاب:  ﴾٢٩لِلُْمْحِسَناِت ِمنُْ�نَّ أ

آن را  ا و زرق و برقیدن ی! به ھمسران خود بگو: اگر شما زندگغمبریپ یا«
رھا  یوئیکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هیبه شما ھد د تایائید، بیخواھ یم

ساده از  ید (و به زندگیخواھ یآخرت را م یغمبرش و سرایو اّما اگر شما خدا و پ  سازم.
اران شما پاداش کویکن ید) خداوند برایھا قانع ھست تیانًا محرومی، و احینظر ماد

 .» را آماده ساخته است یبزرگ
آن  و سرای آخرت را برگزیده و زندگی دنیا و زرق و برق و متاع آنان خدا و رسول او

رھا نمودند و انتخابشان نیز از روی راستگویی و کامًال صادقانه بود، زیرا در آنجا را 
شود، وجود نداشت. و بر زندگی  ج چیزی که باعث تشویق آنان به ماندن با پیامبر

سخت و مشقت باری که با او داشتند ـ غیر از راستی ایمان و تقوی و پرھیزگاری ـ 
ورزیدند. و حال آنکه این انتخاب بر تقوی و پرھیزگاری پایدار بوده و پذیرش و  صبر می

را   تأیید آن توسط خداوند متعال سزاوار آن بود. پس به خاطر وجود آن (تقوی) آنان
 فرماید: می گرامی داشت. این است که خداوند

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ﴿
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�بَدَّ

َ
 ﴾َ� َ�ِلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َ�ْعُد َوَ� أ

 .]٥٢[األحزاب: 
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ھمسرانت را به ھمسران  یتوان یست، و نمیبر تو حالل ن یگر زنین، دیبعد از ا«
 یا ھمسران تازه یو یو به جا ینان را طالق دھیاز ا ی(و مثًال برخ ینکل یدتب یگرید

 .») ھر چند جمال آنان تو را به شگفت درآوردینمائ یرا خواستگار
از ازدواج با  ج برحذر داشتن پیامبر -١باشد:  می و این گرامیداشت از دو جھت

ازدواج با دیگری به جای و ھا  آن منع از طالق یکی از -٢زنان دیگر، توسط خداوند 
آن. و به این خاطر است که آنان ھمسران ھمیشگی پیامبر باشند که نه تنھا در دنیا 

 را از ازدواج با بلکه زنان وی در آخرت نیز باشند، که به ھمین خاطر خداوند مؤمنان 
 فرماید: کند آنجا که می منع می ج بعد از مرگ پیامبرھا  آن

﴿ 
َ
بًَداَوَما َ�َن لَُ�ْم أ

َ
� ِ ْزَواَجُه مِْن َ�ْعِده

َ
ْن َ�نِْكُحوا أ

َ
ِ َوَ� أ إِنَّ  ْن تُْؤُذوا رَُسوَل ا�َّ

ِ َعِظيًما  .]٥٣[األحزاب:  ﴾٥٣َذلُِ�ْم َ�َن ِعنَْد ا�َّ
شما حق ندارید پیغمبر خدا را آزار دھید و ھرگز حق ندارید که بعد از مرگ او «

ن کار در نزد خدا (گناھی نابخشودنی) و ھمسرانش را به ھمسری خویش در آورید ای
 .»بزرگ است

 کند: را در جایگاه مادران مؤمنین وصف می  و آنان

�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
ْوَ� بِالُْمْؤِمنَِ� ِمْن �

َ
َهاُ�ُهمْ  ا�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
 .]٦[األحزاب:  ﴾َوأ

خواست او در  پیغمبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد (اراده و«
مسایل فردی و اجتماعی مؤمنان مقدم بر اراده و خواست ایشان است) و ھمسران 

 .»پیغمبر مادران مؤمنان محسوبند
و این بعضی از فضل و برتری مادران مؤمنین بود که از بعضی آیات به صورت 

 گزینشی بیان کردیم و از ذکر بیشتر آن خودداری نمودیم.

 ج در عصر پیامبر تصویری از جامعه اسالمی
توانیم نمایی از جامعه  به بعد) تأملی داشته باشیم می ٩٨اگر در آیاتی از سوره توبه (

 را بیابیم. ج اسالمی عصر پیامبر
اند:  دهیونت گزکنده در صحراھای اطراف مدینه سکدر آنجا قبایل عرب به صورت پرا

 مؤمن:شوند: گروھی منافق و گروھی  آنان به دو گروه تقسیم می
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َوا�ِرَ ﴿ �َُّص بُِ�ُم ا�َّ ْعَراِب َمْن َ�تَِّخُذ َما ُ�نْفُِق َمْغَرًما َو�ََ�َ
َ
َعلَيِْهْم َدا�َِرةُ  َوِمَن اْ�

وْءِ  ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  السَّ ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوَ�تَِّخُذ َما ُ�نْفُِق  ٩٨َوا�َّ ْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِا�َّ
َ
َومَِن اْ�

ِ َوَصلََواِت الرَُّسولِ  قُُرَ�اٍت  َها قُْرَ�ٌة لَُهمْ  ِعنَْد ا�َّ َ� إِ�َّ
َ
ُ ِ� رَْ�َتِهِ  � َ  َسُيْدِخلُُهُم ا�َّ إِنَّ ا�َّ

  .]٩٩-٩٨[التوبة:  ﴾٩٩َ�ُفوٌر رَِحيمٌ 
کنند زیان  می برخی از بادیه نشینان (منافق) عرب چیزی را که در راه خدا صرف«

الیا و مصایب خوفناکی ھستند که شما را از ھر سو احاطه دانند و چشم به راه ب می
گریبانگیر خودشان باد! خداوند شنوا و داناست. و در میان ھا  دھند بالھا و مصیبت

بادیه نشین کسانی ھم ھستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و ھای  عرب
بب دعاھای پیغمبر در کنند مایه نزدیکی به خدا و س چیزی را که در راه خدا صرف می

گمان (صرف پول در راه خدا و دعاھای رسول) مایه تقرب  دانند. ھان! بی حق خود می
را غرق رحمت خود خواھد کرد  آنان در پیشگاه خداوند است به طور قطع خداوند آنان 

 .»چرا که خداوند آمرزنده (گناھان) و مھربان (در حق بندگان) است
نیز به دو گروه تقسیم ھا  آن ران و انصار وجود دارند کهو در داخل مدینه نیز مھاج

شوند: سابقین اولین (منظور گروھی از مسلمانان بودند که در ایمان آوردن از  می
شوند و در احسان و نیکوکاری از  دیگران پیشی گرفتند) و کسانی که به آنان ملحق می

گیرد. از شرایط فضل و  میمھاجران وانصار را در بر  ی کنند که ھمه آنان تبعیت می
برتری آنان این نبود که مرتکب گناھی نشوند یا در انجام وظایف کوتاھی نکنند بلکه 

ی دیگر از ضعف و نقص بشری به دور ھا انسانیی بودند که مانند سایر ھا انسانصحابه، 
شد که در میان آنان افرادی پیدا شوند که ضعف بشری بر او  نبودند و گاھی یافت می

بوده است  ج ھا با پیامبر آن شرکت نکردن در غزوات و جنگ ی الب شود که نتیجهغ
تبوک بدون ھیچ عذری شرکت  ی مانند ابو لبابه بن عبدالمنذر و یا آنانی که در عزوه
گاه که خبر نزول آیات مربوط به  نکردند که تعدادشان نزدیک به ده نفر بود و آن

ھای مسجد بستند و سوگند یاد کردند که  ستونرسید خود را به ھا  آن متخلفین به
 را نبخشد.ھا  آن ج خود را باز نکنند مادامی که پیامبر

 نازل شد:ھا  آن آیات مربوط به پذیرش توبه  هک نیتا ا

ْن َ�ُتوَب ﴿
َ
ُ أ َوآَخُروَن اْ�َ�َفُوا بُِذنُو�ِِهْم َخلَُطوا َ�َمً� َصاِ�ًا َوآَخَر َسّيًِئا َعَ� ا�َّ

َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َعلَيِْهمْ   .]١٠٢[التوبة:  ﴾١٠٢إِنَّ ا�َّ
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کنند و کار خوبی را با  می مردمان دیگری ھم ھستند که به گناھان خود اعتراف«
یازند. امید است که  می آمیزند و گاھی به حسنات و زمانی به سیئات دست می کار بدی

بپذیرد. بی گمان خداوند دارای مغفرت فراوان و رحمت بی کران  آنان راخداوند توبه 
 .»است

منظور، شرکت آنان در جھاد در راه خدا قبل از این غزوه  ﴾َخلَُطوا َ�َمً� َصاِ�ًا﴿

منظور تخلف آنان از شرکت کردن در این غزوه و انتخاب  ﴾َوآَخَر َسّيًِئا﴿ باشد و می

ُ ﴿ باشد. راحتی و آسایش می ْن َ�ُتوَب َعلَيِْهمْ َعَ� ا�َّ
َ
ی آنان  مراد پذیرش توبه ﴾ أ

 باشد.  می
خواستند که جھت پاک شدن  ج امبریز از پیرا آزاد کرد و آنان ن آنان  ج پس پیامبر

 رد، که این آیه نازل شد:یرا به عنوان صدقه بگ  و کفاره گناھانشان، اموالشان

ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُ�َطّهُِرهُ ﴿
َ
إِنَّ َصَ�تََك َسَ�ٌن  ْم َوتَُزّ�ِيِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَيِْهمْ ُخْذ ِمْن أ

 .]١٠٣[التوبة:  ﴾لَُهمْ 
را از رذائل اخالقی و  (ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات بگیر که بدین وسیله ایشان «

 داری و (در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد می گناھان و تنگ چشمی پاک
 .»بری را باال می  ایشان دھی و درجات) می

یعنی  ﴾َوَصّلِ َعلَيِْهمْ ﴿ شود. که موجب افزایش حسنات و برکت در اموالشان می

 ﴾إِنَّ َصَ�تََك َسَ�ٌن لَُهمْ ﴿. برایشان دعا کن و از خداوند برای آنان طلب مغفرت کن
ان ان متخلفییعنی دعای تو برای آنان آرامش و رحمت الھی را به ھمراه دارد. و از م

 راجع به آنان فرمود: أله خداوندکبودند  یسانک

﴿ ِ ْمرِ ا�َّ
َ
 .]١٠٦[التوبة:  ﴾َوآَخُروَن ُمرَْجْوَن ِ�

و گروه دیگری (از متخلفان از جھاد) ھستند که به فرمان خداوند واگذار «
این دسته  ی اند. (و مردم باید در انتظار بمانند تا ببینند که دستور خدا درباره گردیده

 .»اند، چه باشد) که بدون عذر از جھاد باز پس مانده
ی مراره بن الربیع، کعب بن مالک و ھالل ھا نام و آنان سه نفر از متخلفین بودند به

 ج بن امیه که تخلفشان از روی تنبلی و راحت طلبی بود. و آنان ھنگام برگشت پیامبر
گفتند: ما ھیچ  نش نیاوردند، بلکه میای مانند ابولبابه و ھمراھا ھیچ عذر و بھانه
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 ی آیه  هک نیدستور داد تا مردم از آنان دوری گزینند تا ا ج ای نداریم، که پیامبر بھانه
 آنان نازل شد: ی قبول توبه

ِيَن ا�َّبَُعوهُ ِ� َساَعةِ ﴿ نَْصارِ ا�َّ
َ
ِ َوالُْمَهاِجرِ�َن َواْ� ُ َ�َ ا�َِّ�ّ ةِ ِمْن لََقْد تَاَب ا�َّ الُْعْ�َ

َوَ�َ ا�ََّ�ثَةِ  ١١٧إِنَُّه بِِهْم رَُءوٌف رَِحيمٌ  َ�ْعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٍق ِمنُْهْم ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهمْ 
�ُْفُسُهْم 

َ
رُْض بَِما رَُحَبْت وََضاقَْت َعلَيِْهْم �

َ
ِيَن ُخّلُِفوا َح�َّ إِذَا َضاقَْت َعلَيِْهُم اْ� َوَظنُّوا ا�َّ

ِ إِ�َّ إَِ�ْهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهْم ِ�َُتو�ُوا  مَِن ا�َّ
َ
ْن َ� َملَْجأ

َ
َ ُهَو ا�َّوَّاُب الرَِّحيمُ  أ َها  ١١٨إِنَّ ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ادِ�ِ�َ  َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ ُقوا ا�َّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ  .]١١٩-١١٧[التوبة:  ﴾١١٩ا�َّ
 ی بر (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جھاد) و توبهپیغم ی خداوند توبه«

ھای جنگ تبوک) را پذیرفت. مھاجرین و انصاری که در  مھاجرین و انصار (از لغزش
 روزگار سختی از پیغمبر پیروی کردند (ھمراه او رھسپار جنگ تبوک شدند) بعد از آنکه

به سوی باطل) منحرف شود باز از آنان اندکی مانده بود که (از حق ی ھا دست یھا دل
پذیرفت چرا که او بسیار دوستدار و مھربان است. خداوند توبه  آنان راھم خداوند توبه 

پذیرد که (بی ھیچ حکمی به آینده) واگذار شدند تا بدانجا که  می آن سه نفری را ھم
شان (ناراحتی ایشان تا به حدی رسید که) زمین با ھمه فراخی، بر آنان تنگ شد و دل

گاھی (از دست خشم خدا جز برگشت به خدا وجود  به ھم آمد و دانستند که ھیچ پناه
گاه خدا بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند. بی گمان خدا بسیار توبه پذیر و  ندارد) آن

 .»مھربان است. ای مؤمنان! از خدا بترسید و ھمگام با راستان باشید
اعراِب اطراف مدینه و مھاجران و انصاِر داخل مدینه  ج پیامبر ی بنابراین، در جامعه

بودند که میانشان منافقین نیز حضور داشتند و تعدادشان بسیار اندک بود که در 
اجتماع انسانی مطرح نبودند. بلکه این جامعه متشکل از مھاجران و انصاری بود که 

 فرماید: خداوند در مورد ایشان این چنین می

ابُِقوَن ﴿ ُ َوالسَّ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
اْ�

بًَدا
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ذَلَِك الَْفْوُز  َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠الَْعِظيمُ 

را در پیش ھا  آن پیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش«
را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خشنود است و ایشان ھم از   گرفتند و راه ایشان
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خدا خوشنودند و خداوند برای آنان بھشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و 
مانند. این است پیروزی  است و جاودانه در آنجا می ھا جاری ھای) آن رودخانه کاخ

 .»بزرگ و رستگاری سترگ
 فرماید:و باز می

ةِ ِمْن ﴿ ِيَن ا�َّبَُعوهُ ِ� َساَعةِ الُْعْ�َ نَْصارِ ا�َّ
َ
ِ َوالُْمَهاِجرِ�َن َواْ� ُ َ�َ ا�َِّ�ّ لََقْد تَاَب ا�َّ

 ﴾١١٧إِنَُّه بِِهْم رَُءوٌف رَِحيمٌ  ْم ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهمْ َ�ْعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٍق ِمنْهُ 
 .]١١٧[التوبة:
 ی پیغمبر را (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جھاد) و توبه ی خداوند توبه«

ھای جنگ تبوک) را پذیرفت. مھاجرین و انصاری که در  مھاجرین و انصار (از لغزش
کردند (و ھمراه او رھسپار جنگ تبوک شدند) بعد از روزگار سختی از پیغمبر پیروی 

ی از آنان اندکی مانده بود که (از حق به سوی باطل) منحرف شود ھا دستیھا دل آنکه
 .»را پذیرفت چرا که او بسیار دوستدار و مھربان است باز ھم خداوند توبه آنان 

ود که آیه غار در و آنان بیش از سی ھزار نفر بودند که برترینشان کسی (ابوبکر) ب
 دارد. را بیان می ج حق وی نازل شد و فضیلت ھمراھی وی با پیامبر

 کنند؟ اما امامیه چه کار می
آنان آیات مربوط به منافقین را خودسرانه و ظالمانه بر مھاجران و انصار حمل 

ا رھا  آن کند و ای را به طور واضح، وصف می کنند در حالی که آیات، ھر گروه و فرقه می
تبوک را  ی د. آیات مربوط به منافقین، تخلف و کوتاھی از غزوهینما از یکدیگر جدا می

 ھا ویژگیرا به کسالت و سستی در نماز و انفاق و سایر صفات و   کند و آنان بیان می
 فرماید: کند. مثًال این آیه در موردشان می توصیف می

ُمُروَن بِالُْمنَْكرِ َوَ�نَْهْوَن َعِن الَْمْعُروِف  ْن َ�ْعٍض الُْمَنافُِقوَن َوالُْمَنافَِقاُت َ�ْعُضُهْم مِ ﴿
ْ
يَأ

َ فَنَِسَيُهمْ  يِْدَ�ُهْم �َُسوا ا�َّ
َ
 .]٦٧[التوبة:  ﴾٦٧إِنَّ الُْمَنافِقَِ� ُهُم الَْفاِسُقونَ  َوَ�ْقبُِضوَن �

مردان منافق و زنان منافق ھمه از یک گروه ھستند آنان ھمدیگر را به کار زشت «
کشند.  دارند و (از بخشش در راه خیر) دست می خوانند و از کار خوب باز می فرا می

فراموش کرده است و واقعًا منافقان ان را اند خدا ھم ایش خدا را فراموش کرده
 .»ناپذیر (و سرکش و گناھکار) ھستند فرمان
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عوف و توان این آیه را بر افرادی مثل ابوبکر، عثمان، عبدالرحمان بن  چگونه می
ھایی که سپاه را آماده کردند، ھمان سپاھی که به خاطر موقعیت  طلحه، حمل کرد، آن

سخت و عسر و حرج و کمبود مالی فراوان به جیش العسره (سپاه سخت) نامیده شد؟! 
را بدون ھیچ گونه ترس از فقر  این افراد و کسانی مثل آنان بودند که رفتند و اموالشان 

رویارویی با یکی از دو امپراطور بزرگ آن  ی سپاه عظیم را که آماده انفاق کردند، تا این
رفت و  ج زمان یعنی دولت روم، در شام تجھیز کنند. ابوبکر با تمام مالش نزد پیامبر

ای؟ در  ات به جا گذاشته از او پرسید چه چیزی را برای خانواده ج گاه که پیامبر آن
عبدالرحمان بن عوف نیز  .ام ا باقی گذاشتهگوید: برایشان، خدا و رسولش رجواب می

آمد. اما عثمان، با ھزار  ج ش نزد پیامبرا ھمین کار را کرد و عمر نیز با نیمه دارائی
 ج را پر کرده بود خدمت رسید و پیامبر ج شتر و اسب بجز طالھائی که دامن پیامبر

 برد، فرمود: در حالی که دست در طالھا فرو می

 ».فعل بعدهاما رض عثمان ما «
(بعد از این ھر عملی که عثمان انجام دھد، ھیچ ضرر و زیانی به او نخواھد رسید). 

يِْدَ�ُهمْ ﴿ آیا اینان در ردیف آن منافقینی ھستند که
َ
 و یا »ورزند بخل می« ﴾َو�َْقبُِضوَن �

َ�ةَ إِ�َّ وَُهْم ُكَساَ� َوَ� ُ�نْفُِقوَن إِ�َّ وَهُ ﴿ تُوَن الصَّ
ْ
و « .]٥٤[التوبة:  ﴾٥٤ْم َ�رُِهونَ َوَ� يَ�

ایستند و جز از روی ناچاری  جز با ناراحتی و بی حالی و سستی و سنگینی به نماز نمی
یا در ردیف کسانی ھستند که خداوند در  »کنند؟! و ناخشنودی احسان و بخشش نمی

 فرماید: موردشان می

ِيَن آَمُنوا َمَعُه ﴿ �ُْفِسِهمْ لَِ�ِن الرَُّسوُل َوا�َّ
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ولَ�َِك لَُهُم اْ�َْ�َاُت  َجاَهُدوا بِأ

ُ
 َوأ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها ٨٨َوأ

َ
ُ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي مِْن َ�ْتَِها اْ� َعدَّ ا�َّ

َ
 أ

 .]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 

پردازند  ؤمنانی که با او ھستند با مال و جان خود به جھاد میولی پیغمبر و م«
گمان رستگارانند. خداوند برای  از آِن ایشان است و آنان بی ھا نیکی ھا و خوبی ی ھمه

ھای (بھشت) را آماده کرده است که جویبارھا در (زیر) آن روان است و  آنان باغ
 .»رستگاری سترگ مانند. این است پیروزی بزرگ و جاودانه در آن می

 و فرمود:
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﴿ ُ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

بًَدا
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ِ  َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ َك الَْفْوُز ذَل

 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠الَْعِظيمُ 

در پیش  آنان راپیشگامان نخستین مھاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش «
به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خشنود است و ایشان ھم از ان را گرفتند و راه ایش

زیر (درختان و خدا خوشنودند و خداوند برای آنان بھشت را آماده ساخته است که در 
مانند. این است پیروزی  ھا جاری است و جاودانه در آنجا می ھای) آن رودخانه کاخ

 .»بزرگ و رستگاری سترگ
 فرماید: و باز می

ةِ ِمْن ﴿ ِيَن ا�َّبَُعوهُ ِ� َساَعةِ الُْعْ�َ نَْصارِ ا�َّ
َ
ِ َوالُْمَهاِجرِ�َن َواْ� ُ َ�َ ا�َِّ�ّ لََقْد تَاَب ا�َّ

 ﴾١١٧إِنَُّه بِِهْم رَُءوٌف رَِحيمٌ  َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٍق ِمنُْهْم ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهمْ  َ�ْعدِ 
 .]١١٧[التوبة:
 ی پیغمبر را (از اجازه دادن منافقان به عدم شرکت در جھاد) و توبه ی خداوند توبه«

انصاری که در  ھای جنگ تبوک) را پذیرفت. و مھاجرین و مھاجرین و انصار (از لغزش
روزگار سختی از پیغمبر پیروی کردند (و ھراه او رھسپار جنگ تبوک شدند) بعد از 

ی از آنان اندکی مانده بود (که از حق به سوی باطل) منحرف ھا دست یھا دل آنکه
 .»پذیرفت چرا که او بسیار دوستدار و مھربان است آنان راشود باز ھم خداوند توبه 

ْم لَُ�ْم كَِتاٌب �ِيهِ تَْدرُُسونَ  ٣٦َ�ُْكُمونَ  َما لَُ�ْم َكيَْف ﴿
َ
إِنَّ لَُ�ْم �ِيهِ لََما  ٣٧أ

ونَ  ُ  .]٣٨-٣٦[القلم:  ﴾٣٨َ�َ�َّ
کنید؟! آیا شما کتابی (از جانب خدا) دارید  شود؟ چگونه داوری می شما را چه می«

و شما  کنید؟) خوانید (و برابر آن حکم صادر می که از روی آن (قوانین خدا را) می
 .»کنید) در آن است؟ گزینید (و برابر آن داوری می آنچه را که بر می

 صدها آیه در فضیلت صحابه



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٦٢٦

آمده است که ما  ج صدھا آیه از محکمات قرآن، در فضیلت و بزرگی اصحاب پیامبر
خودداری کردیم و آنچه را که ذکر نمودیم ھا  آن به منظور اجتناب از اطاله کالم از ذکر

 بان حقیقت، ابالغی کافی و وافی است.برای طال
شوند، حتی اگر ھزاران دلیل برایشان  مند نمی اما گمراھان از ھیچ چیزی بھره

 فرماید: بیاوری! چون واقعیت ھمان است که خداوند می

ِيَن آَمُنوا ُهًدى وَِشَفاءٌ ﴿ ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن ِ� آَذانِِهْم َوقٌْر َوُهوَ  قُْل ُهَو لِ�َّ  َعلَيِْهْم َ�ً�  َوا�َّ
ولَ�َِك ُ�َناَدْوَن ِمْن َمَ�ٍن بَعِيدٍ 

ُ
 .]٤٤[فصلت:  ﴾٤٤أ

بگو قرآن برای مؤمنان مایه راھنمایی و بھبودی است و اما برای غیر مؤمنان، «
که از دور اند  ھای ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) آنان کسانی کری گوش

 .»شوند صدا زده می



 

 

 

 :فصل سوم
 گذری بر کیفیت پیروی شیعه از متشابهات در توهین به صحابه

کنند در  کنند و تالش می امامیه این آیات محکمات را که صدھا آیه ھستند رھا می
ھای  متشابھات یا از طریق روایات دروغین از تواریخ و حکایات و داستانپشت 

 بافند، له له بزنند. ای که خود می ساختگی
آن را  و با زور  کج کردهآن را  شود، مفاھیم عرضه میھا  آن وقتی که این نصوص بر

گیرند تا با مقصود خودشان سازگار شود، و به طرف آن حمله  به خدمت خود می
 ند. کن می

ھا بر  مثال ی آورم تا بقیه برای دوری از طوالنی شدن این موضوع تنھا یک مثال می
 آن قیاس شود. و آن سوره (فتح) است.

 سوره فتح
د و یبزرگ به عنوان تعلیق بر صلحی نازل شد که در حدیبیه منعقد گرد ی این سوره

آن وقتی بود که  حوادث قبل از آن که مھمترینشان بیعت رضوان در زیر درخت بود و
نفر از صحابه بر جنگ یا مرگ در راه خدا بیعت کردند؛ بعد از آنکه شایعه شد  ١٥٠٠
را ابالغ  ج توسط قریش کشته شده است و او رفته بود تا رسالت رسول خدا سعثمان

 کند.
به قصد ادای عمره بود و  شو صحابه بزرگوار ج آمدن پیامبرھا  ی این سبب ھمه

به خاطر ترس از قریش که گمان ھا  آن ضعیف اإلیمان و امثال منافقان و اعراب
روی گرداندند. ھمچنان که خداوند ھا  آن کنند از را نابود می  کردند مسلمانان می

 دھد: خبر میھا  آن متعال در مورد

بًَدا ﴿
َ
ْهلِيِهْم �

َ
ْن لَْن َ�نَْقلَِب الرَُّسوُل َوالُْمْؤِمُنوَن إَِ� أ

َ
َوُزّ�َِن َذلَِك ِ� بَْل َظَننُْتْم أ

وْءِ َوُ�نُْتْم قَوًْما بُوًرا  .]١٢[الفتح:  ﴾١٢قُلُو�ُِ�ْم َوَظَننُْتْم َظنَّ السَّ
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بردید که پیغمبر و مؤمنان ھرگز به سوی خانواده خود بر  بلکه شما گمان می«
ی بدی ھا گمان یتان آراسته گشته بود وھا دل گردند، این (پندار غلط) در نمی
 .»سودی بودید مردمان تباه و بیکردید و  می

اما مؤمنان ـ که به پروردگاشان ایمان آوردند و به وعده او اطمینان حاصل کردند و 
ھای نفس  به ترس  هک نیبه او توکل نمودند ـ به ندای پیغمبرشان لبیک گفتند، بدون ا

ع کند، جواب بدھند حال ھر چند که وقای ی بدی که به ذھن خطور میھا گمان یا به
بزرگی در راه بود، ھنگامی که صلح تمام شد و به مدینه برگشتند، این سوره در میانه 

 ھا. راه نازل شد و پر بود از تمجید و ستایش آن
 شود: یک قسمت به نسبت رسول خدا فضیلت این سوره به دو قسمت تقسیم می

 و قسمت دیگر به نسبت صحابه. آیه: ج

َر َوُ�تِمَّ  ١بِيًناإِنَّا َ�َتْحَنا لََك َ�تًْحا مُ ﴿ خَّ
َ
َم ِمْن َذنْبَِك َوَما تَأ ُ َما َ�َقدَّ ِ�َْغفَِر لََك ا�َّ

اًطا ُمْسَتقِيًما ا َعزِ�ًزا ٢نِْعَمَتُه َعلَيَْك َو�َْهِديََك ِ�َ ُ نَْ�ً  .]٣-١[الفتح:  ﴾٣َوَ�نُْ�ََك ا�َّ
خداوند گناھان ایم. ھدف این بود که  ما برای تو فتح آشکاری را فراھم ساخته«

گذشته و آینده تو را ببخشاید و نعمت خود را بر تو تمام نماید و به راه راست ھدایتت 
 .»دھد اریی را تو روزمندانهیپ نصرتی به خداوند فرماید. و

 این به نسبت رسول خداست.
ای که با او بودند چه؟ خداوند متعال بعد از آن مستقیمًا  اما به نسبت صحابه

 فرماید: می

ِكيَنَة ِ� قُلُوِب الُْمْؤِمنَِ� لَِ�َْداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهمْ ﴿ نَْزَل السَّ
َ
ِي � ِ ُجُنوُد  ُهَو ا�َّ َوِ�َّ

رِْض 
َ
َماَواِت َواْ� ُ َعلِيًما َحِكيًما السَّ ِ�ُْدِخَل الُْمْؤِمنَِ� َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت  ٤َوَ�َن ا�َّ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها َوُ�َ�ّفَِر َ�نُْهْم َسّيَِئاتِِهمْ َ�ْرِي ِمْن َ�ْتِهَ 

َ
ِ فَْوًزا  ا اْ� َوَ�َن َذلَِك ِعنَْد ا�َّ

 .]٥-٤[الفتح:  ﴾٥َعِظيًما

بر  یمانینان خاطر داده است تا ایمؤمنان آرامش و اطمی ھا دل ه بهکخدا است  «
ن یآسمان و زم یرھاکند). لشینمات یش را تقوین و باور خویقیند (و یفزایمان خود بیا

گاه و فرزانه است. رد) تا مردان و زنان مؤمن کن ی(چن از آن خدا است، و خداوند بس آ
ر (درختان و یه در زکدرآورد  یبھشت یھا و جھادشان) به باغ یرا (در برابر فرمانبردار



 ٦٢٩  فصل سوم: گذری بر کیفیت پیروی شیعه از متشابهات در توهین...

 ه گناھان وکن یبرند، و تا ا ی) آن رودبارھا روان است، و جاودانه در آن بسر میقصرھا
 یابیامک، ی(و در جھان ابد یزدیشگاه این در پید، و اید و ببخشایشان را بزدایھا بدی

 .» بزرگ بشمار است. یسترگ و) رستگار
کند که تخلف ورزیدند و به خاطر ترس و  گاه سوره، گروه سومی را معرفی می آن

را ھمراھی نکردند. به ھمین خاطر بعد  ج بدگمانی، در این وضعیت اضطراری، پیامبر
 فرماید: از آن مستقیمًا می

وْءِ ﴿ ِ َظنَّ السَّ انَِّ� بِا�َّ َب الُْمَنافِقَِ� َوالُْمَنافَِقاِت َوالُْمْ�ِ�َِ� َوالُْمْ�َِ�ِت الظَّ  َوُ�َعّذِ
وْءِ  ُ َعلَيِْهْم َولََعَنُهْم وَ  َعلَيِْهْم َدا�َِرةُ السَّ َعدَّ لَُهْم َجَهنَّمَ وََغِضَب ا�َّ

َ
 ﴾٦وََساَءْت َمِصً�ا أ

 .]٦[الفتح: 

ه به خدا کند کرا عذاب  کیه مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرکن یو تا ا«
رد (و فقط بر آنان چنبره یگ یشان را در برمیو بالھا تنھا ا ھا بدی برند. یگمان بد م

ند (و از رحمت ک ین میو آنان را نفرگردد،  ین میشان خشمگیزند) و خداوند بر ا یم
گاه یشان آماده ساخته است، و دوزخ چه جایا یسازد) و دوزخ را برا یخود محروم م

 .» است! یبد ینھائ
 گفتند: آمدند و  ھایی که ـ بعد از سالم برگشتن مؤمنان ـ با عذرخواھی  آن

ْهلُونَا فَاْسَتْغفِْر َ�َا﴿
َ
ْمَواُ�َا َوأ

َ
لِْسنَتِِهْم َما لَيَْس ِ� قُلُو�ِِهمْ  َشَغلَتَْنا أ

َ
قُْل َ�َمْن  َ�ُقولُوَن بِ�

َراَد بُِ�ْم َ�ْفًعا
َ
ْو أ

َ
ا أ َراَد بُِ�ْم َ�ًّ

َ
ِ َشيًْئا إِْن أ ُ بَِما  َ�ْملُِك لَُ�ْم مَِن ا�َّ بَْل َ�َن ا�َّ

ْن لَْن َ�نَْقلَِب الرَُّسوُل وَ  ١١َ�ْعَملُوَن َخبًِ�ا
َ
بًَدا َوُزّ�َِن بَْل َظنَنُْتْم أ

َ
ْهلِيِهْم �

َ
الُْمْؤمُِنوَن إَِ� أ

وْءِ َوُ�نُْتْم قَوًْما بُوًرا  .]١٢-١١[الفتح:  ﴾١٢َذلَِك ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَظَننُْتْم َظنَّ السَّ
اموال و خانواده ما را به خود سرگرم و مشغول داشت و برای ما آمرزش بخواه. «

 تواند می سیک چه: باشد. بگو در دلشان نمی گویند که آنان به زبانشان چیزی را می
 -بخواھد نفعی شما حّق  در ای و بخواھد انییز شما حّق  در اگر -خدا برابر در تانیبرا

گویید) بلکه خدا  برید و می (آن چنان نیست که گمان می .باشد داشته را اریک اریاخت
گاه از ھر آن چیزی است که انجام می و  ج برید که پیغمبر دھید بلکه شما گمان می آ

یتان ھا دل گردند، این (پندار غلط) در مؤمنان ھرگز به سوی خانواده خود بر نمی
 .»سودی بودید و بیکردید و مردمان تباه  ی بدی میھا گمان آراسته گشته بود و
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گردد و برخالف اوصاف و افعال  بر می شو صحابه ج و سوره به داستان پیامبر
پذیرد و پایان سوره ھمانند آغاز  ستاید و با ستایش آنان خاتمه می را میھا  آن منافقین،
 شود: سوره می

رَْسَل رَُسوَ�ُ بِالُْهَدى َودِيِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ ﴿
َ
ِي أ ِ  َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ  ُهَو ا�َّ َوَ�َ� بِا�َّ

ِ  ٢٨َشِهيًدا ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  ُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ًعا  َوا�َّ تََراُهْم ُركَّ
ِ َورِْضَوانًا ًدا يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ   ُسجَّ

َ
ُجودِ ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِِهْم ِمْن � ذَلَِك  ثَرِ السُّ

 ِ هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ  َمَثلُُهْم ِ� ا�َّْوَراة
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ارَ  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا  ُسوقِهِ ُ�ْعِجُب الزُّ ُ ا�َّ اِ�َاِت ِمنُْهْم وََعَد ا�َّ الصَّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
 .]٢٩-٢٨[الفتح:  ﴾٢٩َمْغفَِرةً َوأ

 ین (اسالم به سوین راستیغمبر خود را ھمراه با رھنمون و آئیه پکخدا است «
ه کاست  یافکروز گرداند. یھا پ نیبر ھمه آئآن را  رده است تاکمردمان) روانه  یجملگ

ه ک یسانکمحمد فرستاده خدا است، و  باشد.) یا ن سخن و مسألهین چنیخدا گواه (ا
گر مھربان و دلسوزند. یدیکافران تند و سرسخت، و نسبت به کبا او ھستند در برابر 

ند و یجو یرا م ی. آنان ھمواره فضل خداینیب یوع و سجود مکشان را در حال ریا
ن، یاست. اان یشان نمایھا یشانیشان بر اثر سجده در پیطلبند. نشانه ا یاو را م یرضا
ه ھمانند کن است یل چنیشان در انجیف ایف آنان در تورات است، و اما توصیتوص

رو داده و یرا نھا  آن رون زده، وی) خود را بیھا (خوشه یھا ه جوانهکھستند  یشتزارک
ه برزگران را به ک یا ستاده باشد، بگونهیش راست ایخو یھا سخت نموده و بر ساقه

ستند، و ھمواره یا یت بازنمکاز حر یاند. آن ن گونهیز ھمینآورد. (مؤمنان  یشگفت م
ت را یشوند، و باغباناِن بشر یابند و بارور می یھا پرورش م زنند، و جوانه یجوانه م

افران کند) تا ک یب مؤمنان میشرفت و قّوت و قدرت را خدا نصین پیآورند. ا یبشگفت م
 یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به کن یرا به سبب آنان خشمگ

 .»دھد یرا وعده م ینند آمرزش و پاداش بزرگکسته بیشا
 تر از این تمجید و اعتماد و اصالح ھست؟!! آیا بزرگتر و زیباتر و زیبنده

شکنان  بیماری بود و پیمان یشانھا دل بنگر چگونه واپس ماندگان و کسانی که در
را باطل کنند و به ھا  ی این د تا ـ به گمان خود ـ ھمهگمراه، راه متشابه را برگزیدن

 در تمام تاریخ به بشریت داده، افترا بزنند؟!آن را  بھترین نسلی که خدا وعده
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 کند! حرفی که سوره را به طور کلی تخریب می
گاه به یک حرف آن که متشابه است روی آوردند  ھا ھمه سوره را رھا کردند، آن آن

را بنا نھند. گفتند: حرف (ِمن) در آخرین آیه سوره   اوھام و افکارشانتا به وسیله آن 
 برای تبعیض است، بنابراین ستایش و وعده برای بعضی از صحابه است نه برای کل!

این بعض، تعدادشان چه مقدار است؟ ھزار، دو ھزار؟ یا بیشتر؟ یا کمتر؟ سپس 
 اینان چه کسانی ھستند؟

 نفر. ٥بوذر. و در روایتی: سه نفر: سلمان و مقداد و ا
 فقط؟!
 فقط.

ھایی که میالد آن نسل موعود را از دیر زمان و در طول  و ما به یھود و نصاری و آن
 کشند، چه بگوییم؟!! تاریخ انتظار می

 خواھید بگویید، به ما مربوط نیست. ھر چه می
 این چنین این سوره به طور کامل پوشش داده شد، پیچیده شد و روی طاقچه

 گذاشته شد.
 فرمود: و اگر خداوند متعال می

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  تهيوأهل بُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ًدا  أ ًعا ُسجَّ تََراُهْم ُركَّ

ِ َورِْضَوانًا ُجودِ  يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ ثَرِ السُّ
َ
ِ  ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِهِْم ِمْن � َك َمَثلُُهْم ِ� َذل

 ِ هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ  ا�َّْوَراة
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ارَ  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ اِ�َاِت ِمنُْهْم مَ  ُ�ْعِجُب الزُّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ ْغفَِرةً وََعَد ا�َّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

گیر ھستند... خداوند  محمد فرستاده خداست و خاندان او در برابر کافران سخت«
به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارھای شایسته بکنند امرزش و پاداش بزرگی را 

 .»دھد وعده می
 اش است!  گفتند: این دلیل صریح بر امامت علی و عصمت او و یازده ذریه می

 گوییم: و ما به عاقالن ھوشمند می
ھا  ی آن ه این آیه برای جماعت صحابه ذکر شده، این صفات در ھمهکبه تحقیق 

 جمع شده است:
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 گیر ھستند. نسبت به کفار سخت - 
 نسبت به یکدیگر مھربان ھستند. -
 بینی. ا در حال رکوع و سجود میر  ایشان -
 طلبند. ھمواره فضل و رضایت خدای را می -
 ھایشان نمایان است. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانی -

 گذریم. میھا  آن و باقی صفات که از
متصف به تمام این صفات ھا  ی آن گوییم: آیا ممکن است جمعی که ھمه و می
 تش باشند و بعضی در بھشت؟!گاه بعضی از آنان در آ باشند، آن

 فرماید: سوره پر است از ستایش و تمجید آنان؛ ھمچنان که می  هک نیعالوه بر ا

نَْزَل ﴿
َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهْم فَ� ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت الشَّ لََقْد رَِ�َ ا�َّ

ثَاَ�هُ 
َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو�  .]١٨[الفتح:  ﴾١٨ْم َ�تًْحا قَرِ�ًباالسَّ

خداوند از مؤمنان راضی گردید، ھمان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. «
(از صداقت و ایمان و وفاداری به  یشانھا دل دانست آنچه را که در درون می خدا

داد و فتح نزدیکی را پاداششان  یشانھا دل اسالم) نھفته بود. لذا اطمینان خاطری به
 .»کرد

و فتح نزدیک، ھمان فتح خیبر است. بنابراین آیا پاداش به فتح تنھا منحصر به پنج 
نفر بود؟ یا فقط آن پنج نفر بودند که خیبر را فتح کردند؟ و این جمعی که تعدادشان 

 رسید، منافق بودند؟! به صدھا نفر می
کند؟! در این صورت  نان منافق ھستند، یاری میچگونه خداوند سپاھی را که اغلب آ

را یاری نکرد و او را به سرزمین مقدس داخل نکرد و نیز  ÷چرا خداوند، موسی
برادرش ھارون که با او بود در حالی که این دو مخلص بودند؟! و الجرم کسان دیگری 

 با او بودند که مؤمن بودند ھر چند ایمان ضعیفی داشتند.
خواند  ابو محجن ثقفی را در حالی که به شراب آواز می سبی وقاصو چرا سعد بن ا

 نوشیده بود ـ در قادسیه زندانی کرد؟!آن را  ـ و گفته شده:
را سرزنش کرد، چه کسانی  منافقان ھا  آن و آن مؤمنانی که خداوند به خاطر

 فرماید: می ھستند؟ آنجا که

ْن لَْن َ�نَْقلَِب الرَُّسو﴿
َ
بًَدابَْل َظَننُْتْم أ

َ
ْهلِيِهْم �

َ
 .]١٢[الفتح:  ﴾ُل َوالُْمْؤِمُنوَن إَِ� أ
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خانواده خود  یغمبر و مؤمنان ھرگز به سویه پکد یبرد یه شما گمان مکبل«
 .» گردند یبرنم
 را با بزرگترین مدح، ستایش کرد و فرمود:ھا  آن و

ُ َسِكينَتَُه َ�َ رَُسوِ�ِ َوَ�َ ﴿ نَْزَل ا�َّ
َ
َحقَّ فَ�

َ
لَْزَمُهْم َ�َِمَة ا�َّْقَوى َوَ�نُوا أ

َ
الُْمْؤمِنَِ� َو�

ْهلََها
َ
ٍء َعلِيًما بَِها َوأ ُ بُِ�ّلِ َ�ْ  .]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦َوَ�َن ا�َّ
ان خدا اطمینان خاطری بھره پیغمبرش و بھره مؤمنان کرد، ھمچنین خداوند ایش«

اوارتر برای روح ایمان و برازنده آن بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت) سزرا 
گاه و بر ھر کاری تواناست  .»بودند و خداوند بر ھر چیزی آ

 فقط سه نفر؟!
به تحقیق مؤمنان ـ در حالی که با بشارت این سوره پیروز شده بودند ـ با نھایت 

 کرد که این پاداش از آن خوشحالی از حدیبیه برگشتند و به ذھنشان ھم خطور نمی
با واپس ماندگان مساوی ھا  آن جز مستحق غضب و لعن نیستند وھا  آن  نیست وھا  آن

ھا را متحمل  ھستند! در این صورت چرا با پیامبر خارج شدند و این ھمه ناراحتی
 شدند؟!

بی ارزش  یبعد از آنان افراد  هک نیچنین چیزی خطور نکرد تا ا ج و به ذھن پیامبر
درک آن را  و یاران مقربش ج ی که حتی پیامبرموفق به فھم این آیات شدند؛ فھم

 نکردند!
خداوند متعال صحابه پیامبرش را ـ در حالی که آنان ھنگام نزول آیه (امت) بودند ـ 

 توصیف کرد و فرمود:

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 .»اید ده شدهآفری ھا انسانشما بھترین امتی ھستید که به سود «
رسید اگر در آن، غیر از چند نفری آدم  ھزار نفر می ھا ده و امتی که تعدادشان به

 خیر نباشد، ممکن نیست به بھترین امت توصیف شود، بلکه بدترین امت است.
کمترین امتی که شایسته این وصف باشد، امتی است که نیکانش بر اشرارش غالب 

 اند! ار ـ به قول امامیه ـ ھنوز به وجود نیامدهباشد. پس چگونه است وقتی که اخی
ھا را به آمدن این نسل موعود مژده داد و  خداوند متعال یھود و نصاری و تمام امت

ھایی آورد. اما وعده خداوند و بشارت او ـ به قول  در تورات و انجیل مثالھا  آن برای
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در آن نباشد جای امامیه ـ تحقق پیدا نکرد. چون نسلی که جز پنج نفر صالح 
شرمساری است که کسی به آن افتخار کند، چه برسد به خداوند خالق قادر عظیم! آیا 

 بشارت بزرگ این چنین است؟!

 .]٣٦[القلم:  ﴾٣٦َما لَُ�ْم َكيَْف َ�ُْكُمونَ ﴿
 .»کنید وای بر شما چگونه حکم می«

 ته باشیمکنند ما با انبیاء داش ای را که امامیه با صحابه می اگر معامله
اگر ما از روش امامیه در بی اعتبار کردن صحابه از طریق گرفتن شبھات الفاظ و 

بر پیامبران تطبیق بدھیم برایمان ایمانی باقی آن را  بزرگ کردن خطاھا، پیروی کنیم و
  ماند! ماند و رسولی برای ما سالم باقی نمینمی

 گویم: اکنون دلیل آنچه که می

 ÷ابراھیم خلیل
 فرماید:  خداوند متعال می

رِْض َوِ�َُكوَن ِمَن الُْموقِنِ�َ ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ا  ٧٥َوَ�َذلَِك نُرِي إِبَْراهِيَم َملَُكوَت السَّ فَلَمَّ

ى َكْوَكًبا
َ
ِحبُّ اْ�فِلِ�َ  قَاَل َهَذا َرّ�ِ  َجنَّ َعلَيْهِ اللَّيُْل َرأ

ُ
فََل قَاَل َ� أ

َ
ا أ ى ٧٦فَلَمَّ

َ
ا َرأ  فَلَمَّ

ُ�وَ�نَّ ِمَن الَْقوِْم  الَْقَمَر بَازًِ� قَاَل َهَذا َرّ�ِ 
َ
فََل قَاَل لَ�ِْن لَْم َ�ْهِدِ� َرّ�ِ َ�

َ
ا أ فَلَمَّ

الِّ�َ  ْ�َ�ُ  ٧٧الضَّ
َ
ْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا َرّ�ِ َهَذا أ ى الشَّ

َ
ا َرأ فَلَْت قَاَل يَا قَوِْم إِّ�ِ  فَلَمَّ

َ
ا أ فَلَمَّ

 .]٧٨-٧٥[األنعام:  ﴾٧٨ا �ُْ�ُِ�ونَ بَرِيٌء مِمَّ 

م، بارھا یھا به او نمود م را در امر پرستش بتیقوم ابراھ یه گمراھکو ھمان گونه ( «
م، تا از زمره یم نشان دادین را به ابراھیو زم ھا آسمانم یعظ کز) ُملیو بارھا ن

ه شب او ک ی(از جمله) ھنگام رود). یخداشناس ین شود (و بر راستایباورمندان راست
ا ی ی(درخشان به نام مشتر یا جا را پوشاند) ستاره شب ھمه یکیرا در برگرفت (و تار

 ین پروردگار من است! اّما ھنگامیل فرض و إرخاءاْلِعنان) گفت: اید (بر سبیزھره) را د
ط) گفت: من یپرستان موجود در آن مح ده ستارهیابطال عق یرد (براکه غروب ک

ر یپذ ر و زوالیرپذییتغ یزھایدارم (و به عبادت چ یت نمنندگان را دوسک غروب
ل ید (باز ھم بر سبیرانه افق) دکه ماه را در حال طلوع (در ک یو ھنگام م).یگرا ینم

ه (آن ھم) غروب ک یھنگام ین پروردگار من است! ولیفرض و ارخاءالعنان) گفت: ا
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از زمره قوم گمراه (و  کند، بدون شکن یرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راھنمائک
د را در حال یه خورشک یو ھنگام فر و ضالل) خواھم بود.ک یت سرگشته در وادیجمع

ن پروردگار یل فرض و ارخاءالعنان) گفت: اید (دوباره بر سبیرانه افق) دکطلوع (در 
رد، گفت: که غروب ک ین بزرگتر (از ستاره و ماه) است! اّما ھنگامیه) اکمن است (چرا 

زارم (و تنھا رو به خدا ید بینک یگمان من از آنچه انباز خدا میم من! بقو یا
 .»دارم). یم

 گفتند: اگر این آیات در حق ابوبکر صدیق نازل شده بود، می
چگونه ابوبکر صالحیت امامت را دارد در حالی که مشرک متحیری بود! یک بار در 

گیرد و در پایان  را اله می گوید این خدای من است. بار دیگر ماه مورد ستارگان می
 گوید: می  هک نیخورشید را. تا ا

الِّ�َ ﴿ ُ�وَ�نَّ ِمَن الَْقوِْم الضَّ
َ
 .﴾٧٧لَ�ِْن لَْم َ�ْهِدِ� َرّ�ِ َ�

 .»اگر پروردگارم ھدایتم نکند از زمره قوم گمراھان خواھم بود«
نایافته است، دھد که از زمره گمراھاِن مشرِک ھدایت  او بر علیه خودش شھادت می

 ألباشد، چون خداوند یظالمان نم ی ستهیبنابراین از ظالمان است، و امامت شا
 فرماید: می

ُهنَّ ﴿ َ�مَّ
َ
قَاَل َوِمْن  قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما �ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه بَِ�لَِماٍت فَ�

 .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤الِِم�َ قَاَل َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ  ُذّرِ�َِّ� 

را ھا  آن گاه را که خدای ابراھیم او را با سخنانی بیازمود و او و (به خاطر آورید) آن«
به تمام و کمال و به بھترین وجه انجام داد. (خداوند بدو) گفت: من تو را پیشوای 

به  مردم خواھم کرد. (ابراھیم) گفت: آیا از دودمان من (نیز؟) گفت: پیمان من
 .»رسد ستمکاران نمی

 ÷موسی
 کند تأمل کن: حکایت می ÷در آنچه که خداوند در مورد موسی

 قتل نفس به غیر نفس -١

ْهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَْ�ِ َ�ْقَتتَِ�ِن َهَذا مِْن ﴿
َ
َوَدَخَل الَْمِديَنَة َ�َ ِحِ� َ�ْفلٍَة ِمْن أ

 ِ ِ فََوَ�َزهُ ُموَ� فَاْستَ  ِشيَعتِهِ َوَهَذا ِمْن َعُدّوِه ِي مِْن َعُدّوِه ِي ِمْن ِشيَعتِهِ َ�َ ا�َّ َغاثَُه ا�َّ
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يَْطانِ  َ�َقَ� َعلَيْهِ  قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َظلَْمُت  ١٥إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِ�ٌ  قَاَل َهَذا ِمْن َ�َمِل الشَّ
 .]١٦-١٥[القصص:  ﴾١٦رَِّحيمُ إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر ال َ�ْفِ� فَاْغفِْر ِ� َ�َغَفَر َ�ُ 

اھالی شھر مطلع شوند وارد آنجا گردید. در شھر دید که دو   هک نی(موسی) بدون ا«
ھا)  جنگند که یکی از قبیله او (بنی اسرائیل) و دیگری از دشمنان او (فرعونی مرد می

است. فردی که از قبیله او بود علیه کسی که از دشمنانش بود، از موسی کمک 
(موسی کمکش کرد) و مشتی بدو زد و او را کشت! موسی گفت: این از عمل  خواست

شیطان بود، واقعًا او (شیطان) دشمن گمران کننده آشکاری است. (موسی از کرده 
خود پشیمان شد و رو به درگاه خدا کرد و) گفت: پروردگارا من بر خویشتن ستم 

او را بخشید. چرا که خدا بس کردم، پس مرا ببخش. (خدا دعایش را استجابت کرد) و 
 .»آمرزگار و مھربان است

اش وفا نکرد در حالی که از خودش عھدی گرفته بود، بلکه فراموش  گاه به وعده آن
 فرماید: گونه که خدا می کرد و نزدیک بود دوباره در روز دوم عملش را تکرار کند! ھمان

ِي ُهوَ ﴿ ْن َ�بِْطَش بِا�َّ
َ
َراَد أ

َ
ْن أ

َ
ا أ ْن َ�ْقُتلَِ� َكَما  فَلَمَّ

َ
تُرِ�ُد أ

َ
َعُدوٌّ لَُهَما قَاَل يَا ُموَ� �

ْمِس 
َ
ْن تَُ�وَن مَِن  َ�َتلَْت َ�ْفًسا بِاْ�

َ
رِْض َوَما تُرِ�ُد أ

َ
ْن تَُ�وَن َجبَّاًرا ِ� اْ�

َ
إِْن تُرِ�ُد إِ�َّ أ

 .]١٩[القصص:  ﴾١٩الُْمْصلِِح�َ 

آن دو بود دست بگشاید و  و ھمین که موسی خواست به سوی کسی که دشمن«
خواھی مرا بکشی ھمان گونه که دیروز کسی را  حمله نماید. (مرد قبطی) گفت: آیا می

خواھی که از  خواھی که ستمگر زورگویی باشی و نمی کشتی؟ در زمین جز این نمی
 .»اصالحگران باشی

 رد و گفت:فرعون او را به خاطر کارش سرزنش کرد و امر نبوتش را انکار ک  هک نیتا ا

نَْت ِمَن الَْ�فِرِ�نَ ﴿
َ
نَا ِمَن  ١٩َوَ�َعلَْت َ�ْعلََتَك الَِّ� َ�َعلَْت َو�

َ
قَاَل َ�َعلُْتَها إًِذا َو�

الِّ�َ   .]٢٠-١٩[الشعراء:  ﴾٢٠الضَّ

کنی. (موسی) گفت:  ی ما میھا نعمتای و کفران  ای که کرده و آن کاری را کرده«
 .»دممن در حین این کار از سرگشتگان بو

وقتی آن کار را انجام داده از گمراھان و   هک نیاین اقرار موسی علیه خودش بود به ا
 سرگشتگان بوده است. 
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دادند و  نازل شده بود معنی ضاللت را توسعه می سو اگر آیه در حق ابوبکر
گفتند که: او قاتل و جسور و ظالم  گفتند که: کفر اکبر و شرک مطلق است. و می می

در قرآن آمده است. پس چگونه امام مسلمانان و خلیفه بر مؤمنان ھا  این است و تمام
 فرماید: شود در حالی که خداوند می می

الِِم�َ َ� َ�َناُل َ�ْهِدي ال﴿  .﴾١٢٤ظَّ
 .»رسد عھد من به ستمکاران نمی«

 ترس و فرار و امور دیگر -٢
خداوند متعال موسی را که به دلیل ترس از ماری که عصا بود، از مقابلش گریخت، 

 دھد: مخاطب قرار می

يَّ الُْمرَْسلُونَ ﴿  .]١١-١٠[النمل:  ﴾إِ�َّ َمْن َظلَمَ  ١٠إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ
 »ترسند، مگر کسی که ستم کند در پیشگاه من نمیپیغمبران «

ایمان است؛ مگر ممکن است  گفتند: او ترسو و بی اگر این آیه در حق ابوبکر بود می
که انسان در حضور خدای رحمان از چیزی بترسد؟ و این جز به خاطر ستم خودش 

بود،  ظلمش نمی! اگر به سبب ﴾إِ�َّ َمْن َظلَمَ ﴿ نیست؟ در قول خداوند تأمل کنید:
 فرماید: ترسید. اما خداوند می نمی

ِْل بِهِ ُسلَْطانًا﴿ ِ َما لَْم ُ�َ�ّ ُ�وا بِا�َّ َ�ْ
َ
ِيَن َ�َفُروا الرُّْعَب بَِما أ  ﴾َسُنلِْ� ِ� قُلُوِب ا�َّ

 .]١٥١[آل عمران: 
کافران رعب و ھراس خواھیم انداخت، از آن رو که چیزھایی که انباز ی ھا دل در«
 .»ھا) فرو نفرستاده است اند که خداوند دلیل و برھانی (بر حقانیت آن ساختهخدا 

 فرماید: و خداوند می

الِِم�َ ﴿  .﴾١٢٤َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ
 .»رسد پیمان من به ستمکاران نمی«

 یعنی (امامت)!
 تنھا این نیست. بلکه آیات خداوند درباره او چنین آمده است:

بُونِ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ ﴿ ْن يَُ�ّذِ
َ
َخاُف أ

َ
رِْسْل إَِ�  ١٢أ

َ
َو�َِضيُق َصْدرِي َوَ� َ�نَْطلُِق لَِساِ� فَأ

ْن َ�ْقُتلُونِ  ١٣َهاُرونَ 
َ
َخاُف أ

َ
َّ َذنٌْب فَأ إِنَّا َمَعُ�ْم  فَاذَْهَبا بِآيَاتَِنا قَاَل َ�َّ  ١٤َولَُهْم َ�َ
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�َِيا فِرَْعْوَن َ�ُقوَ� إِنَّ  ١٥ُمْسَتِمُعونَ 
ْ
رِْسْل َمَعَنا بَِ�  ١٦ا رَُسوُل َرّبِ الَْعالَِم�َ فَأ

َ
ْن أ

َ
أ

ا�ِيَل  لَْم نَُرّ�َِك �ِينَا َوِ�ًدا َوَ�ِثَْت �ِيَنا ِمْن ُ�ُمرَِك ِسنِ�َ  ١٧إِْ�َ
َ
َوَ�َعلَْت َ�ْعلََتَك  ١٨قَاَل �

نَْت ِمَن الَْ�فِرِ�نَ 
َ
نَا ١٩الَِّ� َ�َعلَْت َو�

َ
الِّ�َ  قَاَل َ�َعلُْتَها إًِذا َو� َ�َفَررُْت ِمنُْ�ْم  ٢٠مَِن الضَّ

ا ِخْفُتُ�ْم فَوََهَب ِ� َرّ�ِ ُحْكًما وََجَعلَِ� ِمَن الُْمرَْسلِ�َ   .]٢١-١٢[الشعراء:  ﴾٢١لَمَّ
بر  یآنان (به گمان خود، قصاص) گناھترسم که مرا تکذیب کنند...  پروردگارا، می«

پس من از دست شما ... شندکغ) مرا بیلفه تبیش از انجام وظیترسم (پ یمن دارند و م
 .»دمیه از شما ترسک یختم وقتیگر

و گناھکار معصوم نیست و (امامت) تنھا برای معصومین است. و اگر ما این آیات را 
از توھین و طعن آن را  شد بر ابوبکر به کار ببریم و در حق موسی، رسول خدا نازل نمی

رس و فرار او به خاطر بیم کشته شدن، بنگرید! گفتند: به ت کردند و می و ناسزا پر می
 شود؟! چگونه چنین کسی (امام) می

گویم، یقین است و گمان نیست؛ زیرا گروھی به حکایت  این چیزی که من می
 آمدند که گفت: سبه یارش ابوبکر ج خداوند در مورد گفته پیامبر

َ َمَعَنا﴿  .]٤٠[التوبة:  ﴾َ� َ�َْزْن إِنَّ ا�َّ
 .»مخور که خدا با ماستغم «

و (حزن) را به (خوف) تحریف کردند و گفتند: ابوبکر ترسو بود، بر خودش ترسید و 
بخشید و بر اساس  کرد و به او اطمینان می او را آرام می ج لرزید و پیامبر از ترس می

ھای زیادی ساختند در حالی که (حزن) یک چیز است و  آن، حکایات و اسطوره
 ر.(خوف) چیز دیگ

 گفتند؟! شد، چه می بنابراین اگر چنین کالمی (خوف) در حق ابوبکر نازل می
 اند که در خداوند به نسبت خوف به موسی، تصریح کرده است و آیات دیگری آمده

 :÷کنند مثل خطاب مالئکه به لوط می بعضی از انبیا را از ترس نھی ھا  آن

ْهلََك  َوَ� َ�َْزنْ ﴿
َ
وَك َوأ  .]٣٣[العنکبوت:  ﴾إِنَّا ُمَنجُّ

 .»دھیم ات را نجات می نترس و غم مخور که ما تو و خانواده«
 کند مثل خطاب خداوند به پیامبرش محمد و بعضی دیگر از آیات از حزن نھی می

ا َ�ْمُكُرونَ ﴿ :ج  .]١٢٧[النحل:  ﴾١٢٧َوَ� َ�َْزْن َعلَيِْهْم َوَ� تَُك ِ� َضيٍْق ِممَّ
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ورزند ناراحت و نگران  در برابر مکر و نیرنگی که میبر آنان اندوھگین مشو و «
 .»مباش

شود که در حق انبیا ثابت شده  پس برای چه ابوبکر به خاطر چیزھایی ذم می
دن ییدر آیه غار، ذکری از ترس و خوف نیست! آیا این عین پیما  هک نیاست؟ با وجود ا

غمگین و اندوھگین شده   هک نیبه دو پیمانه نیست؟! آیا ابوبکر باید ذم شود به خاطر ا
شود؟! مگر فاضل  است، ولی کسی که از او برتر است به خاطر ھمان سبب ذم نمی

نسبت به سرزنش سزاوارتر از مفضول نیست؟ و مگر حسنات ابرار سیئات مقربین 
 نیست؟!

 آیا این بدفھمی است یا سوء قصد؟
سخن علیه آنان واضح اما چون انبیاء بر صالح بودنشان اتفاق ھست، باطل بودن 

اند. حال آنکه سنت و قانون خداوند  است، به ھمین خاطر در مورد آن سکوت کرده
یکی است، بنابراین امری که در حق ابوبکر بد است الجرم باید در حق غیر او نیز 

 چنین باشد، به خصوص وقتی نبی باشد به طریق اولی مستحق وصف است.
 فرمود: ج ھمان گونه که خداوند به پیامبرش

وَْحيَْنا إَِ�َْك ِ�َْفَ�َِي َعلَيَْنا َ�ْ�َهُ ﴿
َ
ِي أ َُذوَك  �ْن َ�ُدوا َ�َْفتُِنونََك َعِن ا�َّ �ذًا َ��َّ

ْن ثَبَّتَْناَك لََقْد كِْدَت تَرَْ�ُن إَِ�ِْهْم َشيًْئا قَلِيً�  ٧٣َخلِيً� 
َ
َذْ�َناَك ِضْعَف  ٧٤َولَْوَ� أ

َ
إًِذا َ�

 .]٧٥-٧٣[اإلسراء:  ﴾٧٥اةِ َوِضْعَف الَْمَماِت ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَيَْنا نَِصً�ااْ�َيَ 

به ان را ایم منصرف کنند تا جز قر نزدیک بود کافران تو را از آنچه به تو وحی کرده«
 گاه تو را به دوستی بگیرند. و اگر ما تو را استوار و پابر جای ما نسبت دھی و آن

کردی) در این صورت  ر نبود که اندکی بدانان بگرائی. (و اگر چنین میداشتیم، دو نمی
چشاندیم،  ساختیم و) به تو می عذاب دنیا و عذاب آخرت (تو) را چندین برابر (می

 .»یافتی سپس در برابر ما یار و یاوری نمی
 گوید: می ÷گاه تأمل کن در آنچه که خداوند در حق موسی آن

ا رََجَع ُموَ� ﴿ ِسًفا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُموِ� ِمْن َ�ْعِديَولَمَّ
َ
َعِجلُْتْم  إَِ� قَوْمِهِ َغْضَباَن أ

َ
أ

ْمَر َرّ�ُِ�مْ 
َ
هُ إَِ�ْهِ  أ ِخيهِ َ�ُرُّ

َ
ِس أ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
لَْواَح َوأ

َ
لَْ� اْ�

َ
 .]١٥٠[األعراف:  ﴾َو�
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چه و ھنگامی که موسی به پیش قوم خود خشمگین و اندوھناک بازگشت، گفت: «
بد جانشینی مرا انجام دادی، آیا بر فرمان پروردگارتان شتاب ورزیدید؟ موسی الواح را 

 .»به سوی خود کشیدآن را  بیانداخت و (موسی) سر برادرش (ھارون) را گرفت و
کند در حالی  پرت میآن را  مگر در الواح غیر از کالم خدا چه بود؟! چگونه موسی

ای  کند که این عمل او را به گونه عی بر ما حکم میکه او کلیم الله است؟! واجب شر
گفتند اگر  ای وارد نیاید. و سؤال این است که چه می تأویل کنیم تا به نبوتش خدشه

آن را  بود و بود؟ یعنی الواح قرآن در دستش می معنی و مقصود این کالم ابوبکر می
 کشید؟! ود میگرفت و به سوی خ گاه سر علی یا عمر را می کرد و آن پرت می

 بود: توقع داری چه بگویند اگر در این آیه به جای موسی، اسم ابوبکر می

َخَذ�ُْهُم الرَّْجَفُة قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت  َواْخَتاَر ُموَ� قَوَْمُه َسبْعَِ� رَُجً� لِِميَقاتَِنا﴿
َ
ا أ فَلَمَّ

ْهلَْكَتُهْم ِمْن َ�بُْل �يَّايَ 
َ
ُ�ْهلُِكَنا بَِما  أ

َ
َفَهاُء ِمنَّا� إِْن ِ�َ إِ�َّ فِتْنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمْن  َ�َعَل السُّ

 .]١٥٥[األعراف:  ﴾�ََشاءُ 

و موسی ھفتاد مرد را از میان قوم خود برای میعادگاه ما برگزید. ھنگامی که «
توانستی  خواستی می می را فرا گرفت، (موسی) گفت: پروردگارا، اگر زمین لرزه آنان 

اند  خردان ما کرده مرا پیش از این نیز ھالک کنی. آیا ما را به سبب کاری که بیآنان و 
سازی؟ این جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که به سبب آن ھر کس را  ھالک می

 .»کنی سازی و ھر کس را بخواھی ھدایت می بخواھی گمراه می
ر خداست و این اعتراض نسبت به کا  هک نیظاھر کالم ممکن است حمل شود بر ا

نسبت دادن فتنه به خدا است، در حالی که عبد مجبور است نه مختار. و این مجادله 
کردن با تقدیر است!! اگر درخواست رؤیت خدا به آن اضافه شود، فساد اعتقاد ابوبکر 

 گردد. آیا او ھمان کسی نیست که گفت: شود و بطالن (امامتش) آشکار می کامل می

�ْظُ ﴿
َ
رِِ� �

َ
ما بیاییم تمام جاھایی را که در قرآن در  اگر !]١٤٣[األعراف:  ﴾ْر إَِ�َْك َرّبِ أ

آمده است، به طور دقیق بررسی کنیم منافذ مختلفی را برای گریز  ÷مورد موسی
شد اگر ابوبکر به  را و غیره به ھمین ترتیب، چه می ÷یابیم، مثًال سفر او با خضر می

 جای موسی بود؟!
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 ÷یونس
قومش را ترک کرد، خداوند او را  ÷در قرآن وقتی یونس نبیواضح است که 

خداوند در قرآن تعریف کرده است، تا آن را  معاقبه کرد و ماھی او را بلعید و ماجرای
 گوید: کند و می را از تبعیت و تأسی به او نھی می ج جائی که خداوند رسولش محمد

 .]٤٨[القلم:  ﴾اْ�ُوتِ  فَاْصِ�ْ ِ�ُْ�ِم َرّ�َِك َوَ� تَُ�ْن َكَصاِحبِ ﴿
 .»در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش و ھمسان (یونس) صاحب حوت مباش«

شود در  شد: چنین کسی چگونه (امام) می و اگر ابوبکر صاحب حوت بود گفته می
کند؟! حال آنکه امام واجب است  حالی که خداوند از تشبه و اقتدای به او نھی می

مرتکب گناھی شده است که خداوند او را با شدیدترین وجه  معصوم باشد و این شخص
 گوید: معاقبه کرده است. آیا او نیست که می

الِِم�َ ﴿  .]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧ُسبَْحانََك إِّ�ِ ُكنُْت مَِن الظَّ
 .»ام پروردگارا تو پاک و منزھی، من از جمله ستمکاران شده«

 فرماید: ستمکاران بود. و خداوند می و این نص از جانب خداوند است که او از زمره

الِِم�َ ﴿  .﴾١٢٤َ� َ�َناُل َ�ْهِدي الظَّ
بنابراین صاحب حوت صالحیت امامت ندارد! این سخن بعید نیست از زبان کسی 

 فرماید:  جوید که می که به اول این آیه تمسک می

ِيَن تََولَّْوا مِنُْ�ْم يَوَْم اْ�ََ� اْ�َْمَعاِن إِ ﴿ يَْطاُن بَِبْعِض َما إِنَّ ا�َّ َُّهُم الشَّ ل َما اْسَ�َ َّ�
 .]١٥٥[آل عمران:  ﴾َكَسُبوا

ای از  آنان که در روز رویاروئی دو گروه، فرار کردند، بیگمان اھریمن به سبب پاره«
 .»را به لغزش انداخت  آنچه کرده بودند، آنان

 و آخر آیه را قطع کردند:

ُ َ�نُْهمْ ﴿ َ َ�ُفوٌر َحلِيمٌ إِ  َولََقْد َ�َفا ا�َّ  .]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥نَّ ا�َّ
 .»را بخشید، چرا که خداوند آمرزنده و شکیبا است خداوند ایشان «

 فرماید: و ھمچنین در مورد آیه مشابه آن، که می

وَ�ُهْم �ِإِذْنِهِ ﴿ ُ وَْعَدهُ إِذْ َ�ُسُّ ْمرِ َح�َّ إِذَا فَِشلُْتْم  َولََقْد َصَدقَُ�ُم ا�َّ
َ
َوَ�َنازَْ�ُتْم ِ� اْ�

َراُ�ْم َما ُ�ِبُّونَ 
َ
�َْيا َوِمنُْ�ْم َمْن يُرِ�ُد  وََعَصيُْتْم ِمْن َ�ْعِد َما أ ِمنُْ�ْم َمْن يُرِ�ُد ا�ُّ
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ُ ذُو فَْضٍل َ�َ  َولََقْد َ�َفا َ�نُْ�مْ  ُ�مَّ َ�َفَُ�ْم َ�نُْهْم ِ�َبَْتلَِيُ�مْ  اْ�ِخَرةَ  َوا�َّ
 ِ  .]١٥٢[آل عمران:  ﴾١٥٢�َ الُْمْؤمِن
را (در آغاز جنگ احد) با کمک و یاری او از پای در   و در آن ھنگام که آنان«

گاه که سستی کردید و  آورید خداوند به وعده خود (پیروزی) با شما وفا کرد تا آن می
در امر (ماندن در سنگر یا رھا کردن آن) به کشمکش پرداختید و پس از آنکه آنچه را 

ی از شما خواھان ھا دستداشتید به شما نشان داد نافرمانی کردید، دوست میکه 
ی خواستار آخرت گردید. پس شما را از آنان بازداشت و از ایشان ھا دستکاالی دنیا و

منصرفتان گردانید تا شما را بیازماید و شما را بخشید و خداوند را بر مؤمنان نعمت و 
 .»منت است

برسند  ج ی از اصحاب رسول اللهھا دستن است که به مذمتبه خاطر ایھا  این ھمه
 خشنود شده است. حال اگر خداھا  آن که خداوند خودش تصریح کرده است که از

کرد آن گونه که یونس نبی را معاقبه کرد، چه  را به خاطر گناھشان معاقبه میھا  آن
 کردند؟! کار می

 ود:رسیدند که فرم می ÷و به کالم خدا در مورد یونس

ْن لَْن َ�ْقِدَر َعلَيْهِ ﴿
َ
 .]٨٧[األنبیاء:  ﴾َ�َظنَّ أ

 .»گیریم گمان کرد که بر او سخت و تنگ نمی«
گفتند: ابوبکر فاسد العقیده است. شما را چه به انسانی که در قدرت خداوند  می

تواند امام بر امت شود؟! و  کند و شک در قدرت الھی کفر است. پس چگونه می شک می
مقصود از لفظ در اینجا قدرت نیست بلکه   هک نیبیاوری بر اھا  آن دلیل برایاگر ھزار 

عقوبت و تحت فشار قرار دادن است ـ یعنی گمان کرد که ما به وسیله عقوبت بر او 
داشتند، چون سبب در سوء قصد نھفته  گیریم ـ از سخنشان دست بر نمی سخت نمی

 است نه در سوء فھم.

 ÷لوط
کند که او به قومش ھنگامی که اراده سوء قصد به  ایت میحک ÷خداوند از لوط

 مھمانانش را کردند، گفت:

ْطَهُر لَُ�مْ ﴿
َ
 .]٧٨[هود:  ﴾َهُؤَ�ءِ َ�َناِ� ُهنَّ أ
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ھا  این (لوط بدیشان گفت: ای قوم من! شرمتان باد! بر مھمانان من ببخشائید و)«
 . »ترند پاکیزهدختران منند و برای شما (از آمیزش با ذکور) 

ھا و  شد و داستان بود روایاتی برای آن وضع می یاگر داستان درباره ابوبکر م
اش ساخته  حکایاتی برای طعنه زدن به اخالق و ناموس و شرف دختران و خانواده

به خاطر سلب اھلیت کردن از او در سرپرستی امر مسلمانان و ھا  این شد. تمام می
 امامت متقیان است.

 بقیه انبیاء (علیھم السالم)آدم و 
که خداوند در چند جای قرآن  ÷و به ھمین ترتیب بقیه انبیاء، مثل پدرمان آدم

 گوید: کند تا جائی که می به خطای او تصریح می

 .]١٢١[طه:  ﴾١٢١وََعَ� آَدُم َر�َُّه َ�َغَوى﴿
 .»بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد«

بزرگ آن را  انداختند و در حق ابوبکر نازل شده بود ھلھله به راه می اگر این آیه
دادند به داخل شدن او در جھنم به طور قطع و یقین. مگر خدا  کردند و حکم می می

 گوید: نمی

ْ�َُعونَ  ٩٤فَُكبِْكُبوا �ِيَها ُهْم َوالَْغاُوونَ ﴿
َ
 .]٩٥-٩٤[الشعراء:  ﴾٩٥وَُجُنوُد إِبْلِيَس أ

شوند و نیز جملگی  نده میکاه گمراھان، پیاپی به دوزخ سرنگون افپس آنان ھمر«
 .»لشکریان اھریمن

َعَراُء يَتَّبُِعُهُم الَْغاُوونَ ﴿  .]٢٢٤[الشعراء:  ﴾٢٢٤َوالشُّ

 .»کنند سرگشتگان و گمراھان از شعراء پیروی می«
 فرماید: دادند که او از پیروان ابلیس است. مگر خداوند نمی و حکم می

َبَعَك ِمَن الَْغاوِ�نَ إِنَّ ﴿  .]٤٢[الحجر:  ﴾٤٢ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن إِ�َّ َمِن ا�َّ
گمان (ای ابلیس) تو ھیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری مگر آن  بی«

 .»گمراھانی که به دنبال تو راه بیفتند
خواھید  چه دلیل دیگری می کند. بنابراین آیه اولی او را گمراه و عاصی معرفی می

 دھید؟! بر پیرو ابلیس بودن او؟ چگونه چنین کسی را امام قرار می
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 ج خیرالبشر أبوالقاسم، محمد
اصل در استدالل این است که ابتدا استناد شود به محکمی که ھیچ شکی در آن 

و نیست تا قاعده و اساسی شود برای آنچه که متشابه است و در آن اختالف،جود دارد 
باشد و حکم  ییا گمان شود که چنین است، و این در احکام اعتقادی و فقھی و غیره م

 ز از آن جمله است.یبر اشخاص ن
اما حکم بر شخصی از طریق شبھات و ترک محکمات، این یک منھج فاسد است که 

 شود. به حقیقت منجر نمی
 گویم: مثال واضحی است برای آنچه که می ج محمد

و محکم وجود دارد که بر اخالق واالی او و راستی دعوت و  صدھا دلیل قطعی
دھند؛ اما تمام این ادله سودی ندارد برای کسی که در نگرش به  نبوتش، شھادت می

کند. سیمای  از این منھج فاسد تبعیت می ج سیمای اشرف مخلوقات ابوالقاسم محمد
ان شده است تا جائی درخشان و تابان ایشان در دید آن سرگشتگان گمراه، زشت نمای

مردی بود که جز آمیزش با زنان و خونریزی ھیچ ھم و غم  ج اند: محمد که گفته
بر آن را  نداشت! مگر او نبود که با آن تعداد کالن از زنان ازدواج کرد، حال آنکه یگرید

شان به عشق، زن و ییارانش حرام نمود؟! این دال بر شھوانیت او و سرگرم شدن زیاد ا
اند،  گزارش دادهآن را  که برخی از کتب آبکی یالف است. و به روایت موضوعجنس مخ

رھبر که در تورات دروغین  یو أوریا ÷شبیه به روایت داود  نمایند که استدالل می
زینب را دید و از زیبایی او  ج باشد. شرح آن به این شکل است که: پیامبر یآمده، م

له و شیدای عشق او شد به طوری که او را شگفت زده شد و به او متمایل گشت و وا
گاه با  ) بود، کرد. آنج وادار به طالق گرفتن از شوھرش زید که پسرخوانده او (پیامبر

ای حمل کردند که در مورد اصل موضوع ازدواج  او ازدواج نمود! و این فساد را بر آیه
 گوید: ای که می کند و آیه صحبت می لبا زینب ج پیامبر

َ �ذْ ﴿ ْمِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َواتَِّق ا�َّ
َ
�َْعْمَت َعلَيْهِ أ

َ
ُ َعلَيْهِ َو� �َْعَم ا�َّ

َ
ِي � َ�ُقوُل لِ�َّ

ُ ُمبِْديهِ   .]٣٧[األحزاب:  ﴾َوُ�ِْ� ِ� َ�ْفِسَك َما ا�َّ
زمانی را که به کسی (زید بن حارث) که خداوند بدو نعمت داده بود و تو نیز بدو «

گفتی: ھمسرت را نگاه دار و از خدا بترس و تو چیزی را در دل  دی میلطف کرده بو
 .»سازد آشکار میآن را  داشتی که خداوند پنھان می
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اش در تالش برای  آن زن و نیت درونی ی گفتند: عشق و وسوسه شدن به وسیله
طالق گرفتن او و ازدواج با خودش را به خاطر سخن مردم پنھان داشت و این معنای 

 اوست در ھمان آیه:سخن 

ْن َ�َْشاهُ ﴿
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ  .]٣٧[األحزاب:  ﴾َوَ�َْ� ا�َّاَس َوا�َّ

 .»ترسیدی حال آنکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسی و از مردم می«
اند و  در آن افتادهھا  آن این سبک مغزی که برخی از مستشرقین و افراد امثال

ھایی که بین ضعف و قوت در جریان ھستند در  کتاب کنند به آنچه بعضی از استناد می
تر است به تصدیق از قول بعضی از  ایمان ندارد، نزدیک ج نزد کسی که به نبوت محمد

آورد تا مشرکانی که آنجا تجمع  گویند: ابوبکر پایش را از غار بیرون می نادانان که می
ابوبکر را با خود ھمراه کرد ، ج را بکشند! و محمد ج کرده بودند، داخل شوند و محمد

 تا از شر او در امان باشد و او را لو ندھد.
شد، در نزد آنان شأن و  می اگر این آیه درباره ابوبکر نازل  هک نیشکی نیست در ا

کردند تا او  کردند در اخالقش می ای که متوجه می منزلت دیگری داشت! و اولین طعنه
یده و اصل ایمانش سالم نماند، که او از خدا ترین درجه برسانند و عق را به پایین

 ترسد، چون از کسانی است که: ترسد بلکه از مردم می نمی

َشدَّ َخْشَيةً ﴿
َ
ْو أ

َ
ِ أ  .]٧٧[النساء:  ﴾َ�َْشْوَن ا�َّاَس َكَخْشَيةِ ا�َّ

از مردم چنان ترس و ھراس دارند که از خدا ترس و ھراس دارند بلکه بیشتر از «
 .»خدا

 شود؟! فاق و شرک است چگونه صاحب چنین شرکی، امام قرار داده میو این ن
 شد: و اگر این آیه در حق ابوبکر نازل می

ُ لََك ﴿ َحلَّ ا�َّ
َ
ْزَواِجَك  لَِم ُ�َّرُِم َما أ

َ
 .]١[التحریم:  ﴾تَبْتَِ� َمرَْضاَت أ

چرا چیزی را که خداوند برای تو حالل کرده است به خاطر خشنود ساختن «
 .»کنی؟ ھمسرانت بر خود حرام می

این مرد   هک نیماند در ا گفتند: آیا بعد از این قول صریح، شکی باقی می قطعًا می
برای شرع خداوند ارزشی قائل نیست! او بر طبق ھوا و میل خود حرام را حالل و 

کند به خاطر  کند! مردی را تصور کنید که حالل خدا را حرام می حالل را حرام می
 دھید؟! ی کردن ھمسرش! چگونه او را (امام) قرار میراض
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 کند: و قول خداوند این سخن را تأیید می

ُ يُرِ�ُد اْ�ِخَرةَ ﴿ �َْيا َوا�َّ ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  تُرِ�ُدوَن َعَرَض ا�ُّ ِ  ٦٧َوا�َّ لَْوَ� كَِتاٌب ِمَن ا�َّ
َخْذُ�ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َ
ُ�ْم �ِيَما أ  .]٦٨-٦٧[األنفال:  ﴾٦٨َسَبَق لََمسَّ

خواھید در صورتی که خداوند سزای آخرت را (برای  شما متاع ناپایدار دنیا را می«
خواھد و خداوند عزیز و حکیم است. اگر حکم سابق خدا نبود عذاب بزرگی در  شما) می

 .»رسید اید به شما می مقابل چیزی که گرفته
ابوبکر دنیا را بر   هک نیصریح است در اتکفیر ـ  یو این آیه ـ مطابق طریقه امامیه برا

گاه که از  نازل شد، آن ج آخرت ترجیح داده است. اما ھنگامی که آیات در حق پیامبر
اسیران بدر به جای قتلشان فدیه گرفت، متعرض چنین سخنی نشدند. خداوند متعال 

 فرماید: می

ى َح�َّ ُ�ثْ ﴿ َ�ْ
َ
ْن يَُ�وَن َ�ُ أ

َ
رِْض َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ

َ
�َْيا  ِخَن ِ� اْ� تُرِ�ُدوَن َعَرَض ا�ُّ

ُ يُرِ�ُد اْ�ِخَرةَ  ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َوا�َّ َخْذُ�ْم  ٦٧َوا�َّ
َ
ُ�ْم �ِيَما أ ِ َسَبَق لََمسَّ لَْوَ� كَِتاٌب ِمَن ا�َّ

ا َغنِْمُتْم َحَ�ً� َطّيًِبا ٦٨َعَذاٌب َعِظيمٌ  َ  فَُ�ُوا مِمَّ َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َوا�َُّقوا ا�َّ  ﴾٦٩إِنَّ ا�َّ
 .]٦٩-٦٧[األنفال: 

گاه که کامًال بر  ھیچ پیغمبری حق ندارد اسیران جنگی داشته باشد، مگر آن«
دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد، شما متاع ناپایدار دنیا را 

 .»..خواھد.. خواھید در صورتی که خداوند سزای آخرت را (برای شما) می می
سالم ھا  آن اگر ما این اسلوب مقلوب را در حق انبیاء اعمال کنیم، نبوت ھیچ یک از

اند تا  پیاده کرده شماند! به تحقیق این اسلوبی است که رافضیان در حق اصحاب نمی
له به بی اعتبار کردن آنان و برکنار کردنشان از نقشی که خداوند برای آنان ین وسیبد

 .در نظر گرفته، برسند
از نو به خود و   هک نید مگر اینما یم یست آن کسی که بین دو گروه داوریمنصف ن

گیری نسبت به بھترین بشر بعد از انبیاء مراجعه کند، چرا که  محاسباتش در موضع
 ھا: آن

ولَ ﴿
ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ �َِك ُهُم َوا�َّ

ا  .]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
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اند و  اند و در راه خدا جھاد کرده اند و مھاجرت کرده کسانی که ایمان آورده«
اند (ھر دو گروه) آنان حقیقتًا مؤمن و  اند و یاری کرده ھمچنین کسانی که پناه داده

 .»آنان آمرزش و روزی شایسته استباایمانند و برای 

 ای را که قرآن با انبیاء کرد با علی بکنیم اگر معامله
عکس قضیه نیز صحیح است؛ اگر ما بعضی از آنچه را که در قرآن در مورد انبیاء 

  هک نیوضع کنیم، بدون ا ج بر زبان پیامبرآن را  آمده است به علی نسبت بدھیم و
گویند: مگر به شما  رآن برای انبیاء آمده است، امامیه میاین در ق  هک م ییاشاره نما

در   توزی نکنید؟! و تا حد محال بودن صدور آن نگفتیم: نسبت به علی و اھل بیت کینه
 کردند. مورد علی، انکار می

به عنوان مثال اگر بگوییم: علی یک بار به ستاره نگاه کرد سپس گفت: این 
و بار سوم به خورشید و در ھر بار گمان کرد که آن  پروردگار من است و یکبار به ماه

گفتند: شما به علی  به رب حقیقی ھدایت شد، امامیه می  هک نیپروردگارش است تا ا
 کنید. توھین می

يَْطاُن بُِنْصٍب وََعَذاٍب ﴿ و اگر بگوییم که علی گفت: ِ�َ الشَّ ّ�ِ َمسَّ
َ
 .]٤١[ص:  ﴾٤١�

 .»مارم)یاست (و سخت زار و نزار و ب ردهکمن مرا دچار رنج و درد یاھر«

َهَذا ِمْن َ�َمِل ﴿ و اگر بگوییم که: علی مردی را از روی ستم کشت و گفت:
يَْطانِ   .]١٥[القصص:  ﴾الشَّ

  .»این از عمل شیطان بود«
و اگر بگوییم: در حدیث آمده است که علی نافرمانی پروردگارش را کرد و گمراه شد 

گفتیم: علی پسرش حسن یا حسین را زد و ریش و سرش  می) و اگر ÷(اشاره به آدم
نمود (اشاره به موسی و  کرد و او را سرزنش می را به سوی خود کشید و با او تندی می

 ھارون).
به خاطر آن را  دستوری داد اما او سبه علی ج و اگر بگوییم: پیامبرمان محمد

ْن ﴿ :به او گفت ج ترس از مردم ادا نکرد تا جائی که پیامبر
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َوَ�َْ� ا�َّاَس َوا�َّ

ترسی در حالی که سزاوارتر این است که از خدا  آیا از مردم می« ]٣٧[األحزاب:  ﴾َ�َْشاهُ 
 با زینب که در سوره احزاب ذکر شد). ج . (اشاره به ازدواج پیامبر»بترسی
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به خاطر رضایت بعضی از چیزھایی را که خداوند حالل کرده بود،  سعلی  هک نیو ا
به او گفت: چرا آنچه را که خداوند برای  ج ھمسرش بر خود حرام کرد و رسول خدا

 کنی؟ تو حالل کرده به خاطر راضی کردن ھمسرت حرام می
را فرستاد و او بر دشمنش پیروز  سای علی در غزوه ج و اگر بگوییم: رسول الله

رھا کرد و در مقابل آنان مالی را را ھا  آن را اسیر گرفت، اماھا  آن گشت و بعضی از
 رویی به او گفت: با ترش ج گرفت. و پیامبر

�ْيَا َوا�ُّ يُِر�ُد اآلِخَرَة ولوال أنک اجتهدت واملجتهد معذور « تُِر�ُدوَن َعَرَض ادلُّ
 » لعاقبتک عقاباً عظيماً 

تو خواھد و اگر این نبود که  خواھید و خداوند آخرت را می شما مال دنیا را می«
. (اشاره به آنچه »کردم اجتھاد کردی و مجتھد ھم معذور است تو را عقاب بزرگی می

 در سوره انفال نازل شد که او از اسیران فدیه گرفت). ج که در حق رسول خدا
اسب را دواند و عشق به زنی و نظر به  سن عصر، علییو اگر بگوییم: یک روز در ح

  هک نیرا به خود مشغول داشت تا ا سداد، علی او در حالی که در آن ھنگام مسابقه می
 نماز عصرش فوت شد.

 از دستش انداخت.ان را و اگر بگوییم که: روزی خشمگین شد و مصحف با قر
گویند: ای کافران  و اگر این حرف را بزنیم یا امثال این سخنان را، امامیه به ما می

د و او را تا این حد دشمن زنی توز و دروغگو! برای چه در مورد علی طعنه می کینه
 دارید. می

 ذکر شده است. ‡انبیاء یدر قرآن براھا  این تمام  هک نیبا وجود ا
اند و درجه صحابه را از سطح افراد  امامیه علی را باالتر از مرتبه پیامبران قرار داده

 اند!! تر آورده عادی پایین

 عقاید امامیه از آیات متشابه گرفته شده است ی همه: تکمیلی یفصل
 اند محکمات بنیان شده  ی متشابھات نه بر پایه  عقایدی که

ای قرآنی از آیات محکم  آیه  در عقاید انحصاری خودء به  اند که ھرگز نتوانسته  امامیه
  د بهبرای عقاید خو  پیوسته  استناد نمایند، بلکه  و دارای معنی صریح و قطعی الدالله

ترین  ھای قبلی مھمترین و بزرگ در فصل  اند؛ گفتنی است که روی آورده  آیات متشابه
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  طور واضح به  قرار دادیم و به  قسمت عقایدی آنان (امامت و عصمت) را مورد مناقشه
شوند، زیرا عقایدی  رو سایر موارد نیز بر آن دو قیاس می پی بردیم، از این  این مسأله

بینم، اما مشکلی  ی آنان را نمی باشند و نیازی برای بررسی ھمه زیاد میانحصاری آنان 
  ھا خاتمه ی دیگری را ذکر نمایم و کتاب را بدان طور مختصر دو نمونه  اگر به  نیست که

تا با بررسی این دو » رجعت«ی  و عقیده» بداء«ی  دھم و آن دو نیز عبارتند از: عقیده
اند و از آیات ظنی  ھمان منھج خود را دنبال نموده  وستهآنان پی  مورد اعالم داریم که
  توان که اند. بنابر این می و محکم پیروی کرده  آیات قطعی الدالله  بخش و متشابھات نه

 ھمان موارد قبلی قیاس نمایید و بدان ارزیابی کنید.  سایر موارد اعتقادی آنان را نیز به

 بداء -أ

 بداء  دلیل اعتقاد به
 ی: نمایند عبارت از آیه بدان استدالل می  در این زمینه  ای که ترین آیه قوی

ُ َما �ََشاُء َو�ُثْبُِت ﴿ مُّ الِْكَتابِ  َ�ْمُحو ا�َّ
ُ
 .]٣٩[الرعد:  ﴾٣٩وَِعنَْدهُ أ

و  یجھان یدنیتاب دک یھا ه بخواھد (و مصلحت بداند، از نشانهکخداوند ھرچه را «
و از  ین ھستیدارد، و ھرچه را (از قوان یان برمی) از میآسمان یتاب خواندنک ھای آیه از

دارد و  یم یند و مناسب با زمان باشد) برجاکمتش اقتضاء که حک یشرائع الھ
  .»ھا) در علم خدا ثابت و مقّرر است نیسازد. و ھمه ا ین میگزی(جا

  ابطال آن عقیده
تغییر در اخبار اعتقادی   نهنسخ احکام شرعی   راجع به  آیه  باید اذعان داشت که

  که  گونه است؛ زیرا محو و تغییر در احکام شرعی جایز است، ھمان  بحث رانده
 فرماید: می ألخداوند

ْو ِمثْلَِها﴿
َ
ْ�ٍ ِمنَْها أ

ِت ِ�َ
ْ
ْو نُنِْسَها نَأ

َ
 .]١٠٦[البقرة:  ﴾َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

ه (اثر کن یا ایم)، و یسپار یم (و به دست فراموشیه رھا سازکرا  یا هیھر آ«
 ا ھمسانیم، بھتر از آن یم و) فراموشش گردانینه دل مردمان بزدائیرا از آئ یا معجزه
 .»میساز ینش میگزیم و جایآور یمآن را 

 است:  زیر نسخ شده  آیه  به  باشد که نسخ مباح بودن خمر می  از آن جمله



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٦٥٠

َما ﴿ ِيَن آَمُنوا إِ�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
ْزَ�ُم رِْجٌس ِمْن َ�َمِل يَا �

َ
نَْصاُب َواْ�

َ
اْ�َْمُر َوالَْميِْ�ُ َواْ�

يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ   .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠الشَّ
 یقربانھا  آن نارکه در ک ییو بتان (سنگ یو قمارباز یخوارگیمؤمنان! م یا«

د، یبر یار مکبه  یبگوئیو غ یآزمائ بخت یه براک یھا و اوراق رھا (و سنگید) و تینک یم
باشند.  یطان مین) عمل شین و تلقییاز تز یدند و (ناشی) پلیھمه و ھمه از لحاظ معنو

  .»دیه رستگار شوکن ید تا اینک ید دوری) پلیارھاکن یپس از (ا
 فرماید: می ألخداوند  شود ه نازل می  بعد از این آیه  که

ِيَن ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
�ُْتْم ُسَ�َرى َح�َّ َ�ْعلَُموا َما َ�ُقولُونَ يَا �

َ
َ�ةَ َو�  ﴾آَمُنوا َ� َ�ْقَرُ�وا الصَّ

 .]٤٣[النساء: 
د تا آن گاه یستید به نماز نایه مست ھستک ید! در حالیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 .»دیگوئ ید چه میدان یه مک
با فرمان رویی   بیت المقدس در نماز است که  نسخ رویی نمودن به  و از جمله،

در معرض نسخ   مسجد الحرام نسخ شد، این ھمان احکامی ھستند که  آوردن به
ھمان محکماتی   که ثابت و مقّرر است لوح المحفوظدر ھا  این و ھمهباشند؛  می
دھیم، زیرا منسوخات  ھا ارجاع می داننسخ ناپذیر ھستند و منسوخات را ب  باشند که می

 فرماید: می ألخداوند  که  گونه باشد، ھمان ی متشابھات می از زیر مجموعه

َخُر ُمتََشابَِهاٌت ﴿
ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
 .]٧[آل عمران:  ﴾ِمنُْه آيَاٌت ُ�َْكَماٌت ُهنَّ أ

دارند  یمشّخص و اھداف روشن یاست (و معان» َماتکُمْح « ھای آیه از آن، یبخش«
است، (و » ُمَتَشاِبَھات« ھای آیه از آن یتاب ھستند، و بخشکن یاصل و اساس اھا  آن و)

 .»)رود یمھا  آن در یدارند و احتماالت مختلف یقیدق یمعان
باشد، زیرا مساوی است با  کفر نیز می  اساس، بلکه بداء باطل و بی  پس اعتقاد به

از جانب   و اخبار رسیده  یر در اخباریات الھی جایز باشد و خالف وعدهمحو و تغی  که این
ھایش را محو  ای از اخبار و وعده دلخواه خود پاره  واقع شوند، بنابر این به ألخداوند

انسان راستگو نیز   گذارد، چنین رفتاری شایسته ای دیگر را نیز باقی می نماید و پاره می
خالف   که این  به  است! با توجه  ترین گوینده صادق  که ألخداوند  رسد به  باشد چه نمی

پروردگار جھانیان بدان توصیف   جایز است که  باشد، چگونه از صفات منافقین می  وعده
 است:  شود؟ مگر او چنین نفرموده
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َ َ� ُ�ْلُِف الِْميَعادَ ﴿  .]٩[آل عمران:  ﴾٩إِنَّ ا�َّ
 .»ندک ینم وعده خالف خدا گمانیب«

ْت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصْدقًا وََعْدً� ﴿ است:  فرمودهو  َل لَِ�َِماتِهِ  َوَ�مَّ ِميُع  َ� ُمبَّدِ وَُهَو السَّ
 .]١١٥[األنعام:  ﴾١١٥الَْعلِيمُ 

تواند  ینم یسکچ یرد. ھیپذ یفرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام م«
سخن آنان) و  یرد). خدا شنوا (یبگند (و جلو دستورات او را کاو را دگرگونه  یفرمانھا

 .»شان) استیردار اک یدانا (

يَّ ﴿ است:  و فرموده ُل الَْقْوُل َ�َ   .]٢٩[ق:  ﴾َما ُ�بَدَّ
ر یرناپذییافران و نعمت رساندن به مؤمنان) تغکبر عذاب دادن  یسخن من (مبن«

 .»شود یاست و دگرگون نم

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهمْ َ�ْعلَُم َما َ�ْ�َ ﴿ است:  و فرموده
َ
 .]٢٥٥[البقرة:  ﴾�

ه در پشت سر آنان کمردمان است و آنچه را  یش رویه در پکداند آنچه را  یم«
 .»است

َهاَدةِ ﴿ است:  و فرموده  .]٢٢[الحشر:  ﴾َ�لُِم الَْغيِْب َوالشَّ
گاه از جھان نھان و آش«  .»)سان استیکدا در برابر دانشش یدا و پیار است (و ناپکآ

دھد و سپس خالف  ای می دارد؟! و وعده خبری دروغ را اعالم می ألخداوند  چگونه

ا َكبًِ�ا﴿نماید؟  آن عمل می ا َ�ُقولُوَن ُعلُوًّ  .]٤٣[اإلسراء:  ﴾٤٣ُسبَْحانَُه َوَ�َعاَ� َ�مَّ
کند تفاوتی با سخن مجوسیان ندارد  ی فوق بر بداء داللت می آیه  که این  اعتقاد به

 ی: گفتند آیه می  که

رِْض إَِ�ٌ ﴿
َ
َماءِ إَِ�ٌ َوِ� اْ� ِي ِ� السَّ  .]٨٤[الزخرف:  ﴾٨٤َوُهَو اْ�َِكيُم الَْعلِيمُ  َوُهَو ا�َّ

م و کین معبود، و او حیه در آسمان معبود است و در زمکاست  یسکخدا آن «
  .»م استیعل

استدالل، روی مواردی بر وجود دو خداوند داللت دارد؛ زیرا ھر کدام از این دو 
باشند و ھر انسان مسلمانی اعم از دانا و  از نظر دین و قرآن فاسد می  اند که واقع شده

 طور ضروری از چنین چیزی اطالع دارد.  نادان به
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آیات آن   قرآن آسمانی و استھزاء به  چنین استداللی بیشتر از بازی به  باید گفت که
ای از ایمان  برخوردار از ذره  بر ھر کسی واجب است که رو تبری از آن باشد، از این نمی

 باشد.
چنین   به  که  رسانده  آن درجه  چیزی انسان را به  ممکن است کسی بپرسد: چه

در تاریخ خود بیش از   امامیه  که یی دھان بگشاید؟ پاسخ اینھا استدالل سخنان و
ناچار بدان رویی   ند و بها در مقابل تنگناھای اعتقادی قرار گرفته  چندین مرتبه

 اند. آورده
  عنوان امام قرار داده  فرزند بزرگ به  گفتند: واجب است که آنان در آغاز امر می

شود، بنابر این امات اسماعیل بن جعفر را اعالم داشتند، چون ایشان فرزند ارشد 
 !جان آفرین تسلیم کرد  پدرشان بودند، اما ناگھان در قید حیات پدرش جان به

تقسیم   چند دسته  به -بیان داشتیم  که چنان–کار باید انجام دھند؟ آنان پس چه
بودند، مبدأ و اصل   ایمان آورده  امامت محمد بن حنفیه  به  که  ی کیسانیه شدند؛ فرقه

  عبید ثقفی جھت نجات آنان از تنگناھایی به مختار بن ابی  را بیان داشتند که» بداء«
نیز ھمین مبدأ را از   ی امامیهھا فرقه بود، سپس سایر  ع کرده، اخترا وجود آمده

آوردند، تا  ھای سرنوشت بدان رویی می دریافت نمودند و برای نجات از باتالق  کیسانیه
افطح انتقال دھند، اما   برادرش عبدالله  امامت را از اسماعیل دوم به  بدین وسیله

نخست و بعد از گذشت ھفتاد روز از فوت نیز قبل از التیام یافتن مصیبت   عبدالله
فرزندی را جا بگذارد! پس با باتالقی دیگر   که پدرش دار فانی را وداع گفت بدون این

ی قبلی (بداء) رویی  ه ھمان وسیله  رو به کمتر از قبلی نبود! از این  روبرو گشتند که
 منتقل نمودند!برادر کوچکش موسی بن جعفر   آوردند و برای بار سوم امامت را به

ھمین باتالق برای حسن عسکری و برادرش محمد تکرار شد و   گفتنی است که
درآمد! محمد بن علی ھادی فرزند   صحنه  نمایش با تمام جزئیاتش برای بار دیگر به

امامت وی را اعالم داشتند، اما   ، رو امامیه شد، از این محسوب می  ارشد خانواده
  امامت را به» بداء«از مبدأ   درش جان سپارد، پس با استفادهدر قید حیات پ  متأسفانه

برادر دومش (حسن عسکری) انتقال دادند؛ پس از مدتی حسن نیز بدون فرزندی جان 
برادر کوچکش (جعفر) منتقل نمودند و   امامت را به  سپارد، پس برخی از امامیه می

تکرار کردند، زیرا مدعی شدند افطح را   با عبدالله  برخی دیگر نیز ھمان عمل فطحیه
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و ایشان امام و جانشین   غیب شده  نام محمد را دارد که  حسن عسکری فرزندی به  که
 باشد! پدرشان می

 ألگفت: خداوند  که  سند خویش از ابوالحسن (علی ھادی) روایت کرده  کلینی به
  عسکری) به) در خصوص ابومحمد (حسن  بعد از ابو جعفر (محمد فرزند ارشد خانواده

گاھی  مسایلی اطالع پیدا کرد که خداوند بعد از   که  گونه ای نداشت، ھمان قبال چنین آ
داد. این  از حال وی خبر می  مسایلی در خصوص موسی پی برد که  گذشت اسماعیل به

 .١باطل گرایان را ناخوش آید  را گفتم اگر چه
نسبت دادند تا   ائمه  بهآن را  پرداختند و  تعظیم و بزرگداشت این عقیده  سپس به

  روایت کرده  ÷سند خود از ابو عبدالله  شود؛ کلینی به  پذیرفته  بدون انکار و مناقشه
 .٢است  بزرگ نداشته» بداء«مانند   ھیچ چیزی را به ألگفت: خدواند  که

گفت: ھرگاه سخنی را برای شما نقل کردیم و   که  روایت کرده ÷و از ابوجعفر
است. و در   ی قبلی بود، بگویید: خداوند راست گفته مطابق سخنان گزارش شده

خالف سخنان قبلی، سخنی را برای شما نقل کردیم، باز بگویید: خداوند   صورتی که
 ٣یید.آ دو پاداش نایل می  است، زیرا در این صورت به  راست گفته

گوید: (خالف سخنان قبلی، سخنی را برای شما نقل  می  در این سخن بیاندیش که
خدا بس باالتر است!   ھایش دروغ رانده کردیم) یعنی خداوند سبحان در اخبار و گزارش

این   دارید؟! براستی که را بزرگ می ألگونه خداوند گویند! آیا این آنان می  که از آن است
توان  می  ایشان، چگونه  است!! آیا با کفران وی و نسبت دروغ به  بزرگداشتی نمونه

 را بزرگداشت!! ألپروردگار
  چنین اعتقادی غیر از نجات و رھایی از تنگناھا و رویی آوردن به  که دیگر این

دروِغ   که خاطر این  ی دیگری را در بر دارد؟! یعنی به فایده  تر چه تنگنایی سخت
دھند! و در ھر حال  خداوند متعال نسبت می  دروغ و خبر را بهدروغگو نمایان نگردد، 

 آیید). دو پاداش نایل می  است، زیرا در این صورت به  بگو: (خداوند راست گفته

                                           
 .١/٣٢٧یافکأصول ال -١
 .١/١٤٦ھمان  -٢
 ١/٣٦٩ھماًن  -٣



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٦٥٤

ای پیشاپیش عقل چیز دیگری نیست، زیرا  اعطای دو پاداش جز قرار دادن رشوه
تا ھرگز اعتراض نگیرد و خواھند با این عمل خود، عقل را جامد و میرا قرار بدھند  می

 ندھد.   فکری مخالف را ارائه
  چه  گردد! اما این ی عقل ثابت می وسیله  شود: اصول دین به می  بعد از این گفته

  ای که ثباتی کند؟! (پنا بر خدا از ناھمواری و بی چنین چیزی را ثابت می  عقلی است که
 گردد). ھا می دچار عقل

ھر قیمتی برای نجات   به  ھایی نیست که ، تونل و گذرگاه عقیده  باید اذعان داشت که
 شود!  ھا از آن استفاده از تنگناھا و باتالق

 رجعت -ب
زندگی   برای بار دگر به سو در صدر آنان حضرت علی  ائمه  این معنی که  رجعت به

گردند  می دنیا باز  گردند و دشمنانشان نیز و در صدر آنان خلفای راشدین به دنیا برمی
 اند. در حق آنان انجام داده  جزای اعمالی را دریافت نمایند که  تا بر دست ائمه

ای  محمد صادق صدر ضمن رساله  باشد که دارای مفاھیم دیگری نیز می  این گزینه

آن را   است: از جمله: (تناسخ ارواح) که  بدان پرداخته »بحث حول الرجعة«تحت عنوان 
برای بار دوم دوم   گیرد که دنیا از این طریق صورت می  بازگشت به : چنین تعریف نموده

دنیا   گردد و از نو به جنینی جدید وارد می  روحش به  این صورت که  شود، به متولد می
 آید. می

تأییدی برای   دارد که می  سپس بدون نفی چنین معنای در پی آن، سخنی را عرضه
ای  عنوان تفسیری برای اقوال عدیده  وید: و این بهگ می  جا که باشد، آن سخن قبلی می

گویند: ما قبال نیز در این  می  اند، آنان که مردمان بسیاری بدان قائل شده  باشد که می
دانند و از راه،  ، برخی از آنان نام موجوداتی را می شده  گفته  که ایم، و چنان دنیا بوده

گاھی دارند که  عی بر صحت ادعای مورد نظر داللت دارد!!طور قط  این، به  اطالع و آ
ی معرفتی، حاوی اشکالی  این فرع و شاخه  گوید: باید گفت که اما باز در پی آن می

آیا تناسخ صحیح است یا باطل و یا برخی اوقات صحیح است   باشد که نام تناسخ می  به
بپردازیم با خواھیم بدان  نمی  باشد، این چیزی است که و برخی اوقات نیز باطل می

 شود. می  درازا مواجه  در پی اختصار آن ھستیم به  سخنی که  که این  به  توجه
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دانشمندان ھرگز در   رسد به  باشند چه  طور کل در ھر مستوایی که  آیا مسلمانان به
  باشد، به دارای ابعاد گوناگونی می  ای که ی فاسد و افکار افراطی خصوص چنین عقیده

و کافی   قلبش خطور نکرده  به  یاز دارد! مسلمان چیزی در این زمینهسخنی طوالنی ن
سخن   شود: چنین چیزی باطل است و نیازی به  گفته  که است که اھمال گردد و یا این

با چنین عباراتی   دادن آن مسأله  ای برای بزرگ جلوه انگیزه  ندارد؛ لذا باید گفت که
  شبھاتی را به  در قلب خواننده - ن است کهکمترین مفھوم آن ای -  الزم نیست که

طور قطعی بر صحت   این به  : (که بیان داشته  که بعد از این  ویژه  آورد، به وجود می
  است: (آنچه  گفته  که ادعای مورد نظر داللت دارد) و سودی در بر ندارد بعد از این

دارد باطل و   اگونی کهتناسخ با انواع گون  باشد، این است که میان علما مشھور می
عنوان دلیلی برای اثبات و یا نفی   تواند به ؛ زیرا مشھور بودن نمی١باشد) اساس می بی

 قرار گیرد.
  به  با دالیل قطعی الدالله  که معنی است بعد از این  چه  اشکال به  که بر آن، این  اضافه

 صحت موضوع قایل شد.

 ی رجعت برای مسأله  دالیل امامیه
 است:  فرموده ألخداوند  نمایند که استدالل می  این آیه  برای رجعت به آنان

َ َ�ِ�ُع اْ�َِساِب ﴿  .]١٩٩[آل عمران:  ﴾١٩٩إِنَّ ا�َّ
به حساب  کاند یالحساب است (و به سرعت تمام در مّدت عیگمان خداوند سریب«

است کو  مکان و بدان را بدون یکرده و پاداش و پادافره نک یدگیاعمال ھمگان رس
 )».خواھد داد

سریع   باشد این است که برای ھمگان واضح و روشن می  گوید: آنچه محمد صدر می
مناسبتی   گونه روز قیامت ھیچ  با تأخیر حساب و دادرسی به ألالحساب بودن خداوند

شود و آن  واقع می  نسبت عصر امروز در آینده  افزاید: این دادرسی به . سپس می٢ندارد

از معصومین، مراد از آن،   ی گزارش شدهھا روایت در  که »دابة االرض«ھم با ظھور 

ی مھم را انجام دھد... و باید  دنیا است تا این وظیفه  به ÷بازگشت امیرالمؤمنین

                                           
 .٨(بحث حول الرجعة) محمد صادق الصدر ص -١
 .١٩ھمان ص -٢



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٦٥٦

مراد از آن،   مفھوم لغوی نیست، بلکه  به  وان)ی(ح» دابه«ھمان »  دابه«مراد از   گفت که
کنم   است. این را اضافه  طور ویژه  به ÷ایشان امام امیرالمؤمنین  باشد، بلکه انسان می

منطقیون و   که چیزی عجیب و غریب نیست، زیرا چنان  »دابه«  گذاری انسان به نام  که
روی دو پاھایش   که این  به  ق است، با توجهاند، انسان حیوانی ناط بیان داشته  فالسفه

ی حیوانات محسوب  ھا از دسته کند، پس انسان از میان مخلوقات و آفریده حرکت می
 .١گردد می

نماید و او را در  می  و حیوانی تشبیه  دابه  را به ÷امیرالمؤمنین علی  این سخنی که
ی حیوانات) قرار  ز دستهھا ا ردیف حیوانات ناطق (و از میان مخلوقات و آفریده

رد   نیازی به  باشد که ارزش است و در نھایت سخافت و ھرزگی می دھد؛ سخنی بی می
 : شده  گفته  شود که چنین می  ندارد، در غیر این صورت قضیه

 وليس يصح يف األذهان يشء إذا احتاج النهار إىل دليل
شود آن   گفته  نیست که کند، صحیح برای روشنی روز دلیل را دنبال می  (مغزی که

 ذھن حاوی چیزی است).
  که برای استدالل فروکش نماید، مگر این  انسان عاقل تا این اندازه  ممکن نیست که

  را به  شر این قضیه  گوییم که باشد، پس خدا را شکر می  افالس و نداری خود پی برده  به
 است.  نموده  جای ما برآورده

 است:  فرموده ألخداوند  اند که ستدالل نمودها  این آیه  و ھمچنین به

ُب بِآيَاتَِنا َ�ُهْم يُوزَُعونَ ﴿ ْن يَُ�ّذِ ٍة فَوًْجا ِممَّ مَّ
ُ
ِ أ

 .]٨٣[النمل:  ﴾٨٣َوَ�وَْم َ�ُْ�ُ ِمْن ُ�ّ
از ھمه  یمیرسد و) گروه عظ یامت فرا میه قکادآور شو یغمبر! یپ ی(را ا یروز«
غمبران یو معجزات پ یآسمان یھا تابکات (یا) آیدنه (در کم یآور یھا را گرد م مّلت

 یاند، و پس (از گردآور ردهک یب میذکداّل بر وجود) ما را ت یجھان یھا و نشانه یرّبان
  .»شوند یگر نگاه داشته مینار ھمدکگر ملحق و در یدیک) آنان به یشان، جملگیا

ِي فََرَض َعلَيَْك ﴿ اند: فرموده  که و این َك إَِ� َمَعادٍ إِنَّ ا�َّ  .]٨٥[القصص: ﴾الُْقْرآَن لََرادُّ

                                           
 .١٩،٢٠،٢١،٢٢ھمان / -١



 ٦٥٧  فصل سوم: گذری بر کیفیت پیروی شیعه از متشابهات در توهین...

غ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محّل بازگشت یه (تبلک یسکھمان «
د و به مقام ینما یم ینندگانت داورک بیذکان تو و تیگرداند (و م یامت) برمیبزرگ (ق

 .»)رساند یمحمود و بھشت موعودت م
باشد و اگر چنین  ی پاسخ نمی شایسته  ذلتی است کهاین نوع از استدالل، 

شوند و علما و  مورد اعتماد واقع می  شد که نمی  ھایی نوشته استداللی در کتاب
کنند ھرگز این  مردمان بسیاری از آنان پیروی می  شوند که مراجعی بدان قایل می

 کردیم. نمی  صفحات سفید را برای آن سیاه

 ای شگفناک قاعده
ی  ای برای مسأله عنوان دفاعیه  محمد صادق صدر به  نگیزترین چیزی کها شگفت

 گوید:  می  که دھد عبارت است از این می  رجعت ارائه
برای صحت آن   انکار مطالبی بپردازیم که  نباید سریع به  است که  ما آموخته  دین به

ارجاع  دمان) در دانشق راسخان (و ثابتخدا و   بهآن را  باید  دلیلی وجود ندارد، بلکه
در واقع حق   باشیم که  ای پرداخته انکار و فساد عقیده  دھیم، زیرا ممکن است به

 .٢دلیل نیاز دارد  انکار نیز به  که خاطر این  . و ھمچنین به١باشند
  دارای دلیلی نیست که  است ھر آنچه  ما آموخته  دین به  گوییم: بلکه ما نیز می

گردد و واجب است  اساس محسوب می ن آن باشد، باطل و بیبیانگر صحت دینی بود
طور   انکار آن پرداخت؛ و احتمالی برای حق بودن آن وجود ندارد، زیرا قرآن به  به  که

گنگی و یا   که است، بدون این  زبان واضح عربی بیان داشته  مفصل، مطالب دینی را به
دنبال کردن مطالب عقیدتی، عبادی  باشد؛ بنابر این،  پوششی را روی آن باقی گذاشته

 ألخداوند  اند، ھمچون بھتان زدن به مورد بحث قرار نگرفته  ای که و اصول مھم دینی
گاھی می  تر از شرک است.  این نیز بزرگ  باشد که از روی عدم آ

 فرماید: ض رد بر عقاید مشرکین میخداوند متعال در معر

ْو نََصاَرىَوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْ�َنََّة ﴿
َ
َما�ِيُُّهمْ  إِ�َّ َمْن َ�َن ُهوًدا أ

َ
قُْل َهاتُوا  تِلَْك أ

 .]١١١[البقرة:  ﴾١١١بُرَْهانَُ�ْم إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ 

                                           
 .٣ھمان / -١
 .٢٤ھمان / -٢
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) به بھشت در یگریس دکباشد ھرگز ( یحیا مسی یھودیه ک یسکند: جز یو گو(
و سخنان ناروا اوه ی یشان است (و جز مشتیا یھا ین آرزو و دلخوشید. ایآ ینم
 . )دیاوریش را بیل خوید دلیگوئ یباشد). بگو: اگر راست م ینم

َُذوا ِمْن ُدونِهِ آلَِهةً ﴿ ِم ا�َّ
َ
 .]٢٤[األنبیاء:  ﴾قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُ�مْ  أ

اند؟!  گرفته یده و) به خدائیرا (سزاوار پرستش د یزدان، معبودھائیر از یا آنان غیآ(
 ).دیان داری) بکن شریل خود را (بر ایبگو: دل

َما ِحَسابُُه ِعنَْد َرّ�ِهِ ﴿ ِ إِلًَها آَخَر َ� بُرَْهاَن َ�ُ بِهِ فَإِ�َّ إِنَُّه َ� ُ�ْفلُِح  َوَمْن يَْدُع َمَع ا�َّ
 .]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧الَْ�فُِرونَ 

بر  یلیچ دلیو مسّلمًا ھ -اد خواند یرا به فر یگریه با خدا، معبود دکس کھر(
گردند،  یافران رستگار نمکحساب او با خدا است. قطعًا  -  ت آن نخواھد داشتیحّقان
  ).)شوند یه مؤمنان رستگار مک(و بل

باید عقاید دارای دلیل و برھان باشد و برای رد و   آیات فوق بیانگر این ھستند که
بدان   نویسنده  ای که بدون دلیل باشد، یعنی قاعده  انکار عقاید ھمین کافی است که

شود:   گفته  ی صحیح این است که باشد و قاعده است، کامال معکوس می  استناد نموده
  برای صحت آن دلیلی وجود ندارد و اگر قضیه  دلیل عدم صحت مطلبی این است که

گفتند:  می ج عنوان رد بر پیامبر  بود، مشرکین به ھمچون ادعای محمد صادق می
دلیلی برای   نمایید که پردازید و و استناد می ما میانکار عقاید و مسلک   به  چگونه

 باشید!  صحت آن وجود ندارد، زیرا ممکن است حق باشند و شما بدان پی نبرده



 

 

 

 :باب دوم
 مهمترین اصول عملی





 

 

 

 :مقدمه
  ١روش امامیه در اتباع از متشابهات در اصول عملی

 تواند با کاوش خود به حقیقت زیر دست یابد که:  امامیه می  ھر جستجوگری در فقه
نه یای مربوط به عبادات با لفظی متشابه بیان شود، احتمال دو گز ھرگاه مسأله

در آن  یدھد و به توسعه و گستردگ به انجام عمل دستور می  هک نیوجود دارد: یکی ا
بر حذف و آن را  -نیز باشد  اگر از طریق شبھه –توان  می  هک نید، دیگری اینما یدعوت م

 شود.  گردد و بر معنی دوم حمل می یا تنگنایی حمل نمود؛ پس لفظ تفسیر می
 ی به شیوهآن را  باشد یا بدنیو جویی مالی  ای متعلق به لذت یا بھره اما اگر مسئله

 کنند.  اول تفسیر می
لی است که راه و روش امامیه را در تفسیر نصوص متشابه در کاین یک حقیقت 

 دھد. عموم مسایل فقھی و عملی را تشکیل می
 یبرا یقبلی را در نظر بگیر؛ حال برا ی وارد موضوع شویم، این قاعده  هک نیقبل از ا

با دو مثال با من باش که یکی مخصوص عبادت و دیگری  یک گردش سریع ھمراه
ببینیم امامیه چگونه با آن دو برخورد   هک نیمخصوص کاالھای مادی است تا ا

کنند؟! طوری که نصوص متعلق به نماز را در تنگناترین شرایط و نصوص مربوط به  می
ان یبلی که بق ی اند، طبق قاعده ترین شرایط تفسیر کرده کاالی مادی را در وسیع

 م:یداشت

 نماز و اوقات آن :مثال اول
شرایط جمع بین نمازھا را جایز  ی گویند اوقات نماز سه تا است و در ھمه می

شده است در حالی که ھیچ دلیلی غیر از ھا  آن دانند تا جایی که جمع، شعاری برای می
پیامبر در سفر یا بیماری   هک نیشبھات برای اثبات این موضوع ندارند. شبھاتی از قبیل ا

                                           
 اثر نگارنده مراجعه شود.  »سياحة يف عامل التشيع«برای تفصیل این قاعده، به کتاب  -١
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ترین دلیلی که به آن استناد  یا مسایلی از این قبیل، نمازھا را جمع کرده است. قوی
 فرماید: اند، این آیه است که می کرده

ْمِس إَِ� َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآَن الَْفْجرِ ﴿ لُوِك الشَّ َ�ةَ ِ�ُ قِِم الصَّ
َ
إِنَّ قُْرآَن الَْفْجرِ َ�َن  أ
 .]٧٨[اإلسراء:  ﴾٧٨وًداَمْشهُ 

که آغاز نماز  نماز را چنان که باید بخوان به ھنگام زوال آفتاب (از نصف النھار،«
گیرد) تا تاریکی شب (که آغاز نماز  می ظھر است و امتداد آن وقت نماز عصر نیز در بر

 مغرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را نیز در برگرفته و با طلوع فجر پایان
ذیرد)، و نماز صبح را (در فاصله طلوع تا طلوع آفتاب) بخوان. بی گمان نماز صبح پ می

 ».گردد می (توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز) بازدید
. ٥است نه  ٣وقت ذکر شده، پس ذکر اوقات نمازھا  ٣گویند که در این آیه تنھا  می

توان نادیده  را نمی اما عمل پیامبر که به تواتر رسیده و با قاطعیت ثابت شده است
شد، ھمچنین جز  نوبت در مسجدش اذان گفته می ٥گرفت، زیرا پیامبر در شبانه روز 

ھای  نسل ی کرد و این چیزی است که به ھمه در حاالت استثنائی نماز را جمع نمی
امت رسیده است و ھمواره اذان به ھمان شیوه از مسجد نبوی، مسجد الحرام و مسجد 

د و در ھیچ مقطعی از تاریخ در ھیچ کدام از این مساجد یا دیگر شو قباء بلند می
دیده نشده است. و  ٣به  ٥مساجد در چھار سوی دولت اسالم تغییر در وقت نمازھا از 

ھمواره (اذان) مثل عھد پیامبر گفته شده است و تغییر در کلمات و اوقات آن روی 
وقت  ٣تغییر وقت نمازھا به   هک نینداده است و این دلیلی است عقلی و ملموس به ا

شوند!  یبه پشت دیوار انداخته مھا  این و غیرھا  ی این چیزی تازه و حادث است؛ ھمه
را کنار ھا  این اند، اگر عالوه بر این، آیات بسیار دیگری اوقات نماز را تصریح کرده

به عنوان ا آن ر م،یمان تنھا آیات کریمه را مورد شاھد قرار دھی بگذاریم و در مجادله
ه به خاطر نھایت تخفیف در کبینیم  ات متشابه مییردن آکدنبال  یبھترین نمونه برا

املصادر يف  (مواقيت الصالةدر کتاب خود آن را  باشد که مفصالً  یعبادات نزد شیعه م

 ایم. اینک بیان آن به اختصار: بیان کرده املعتمدة عند اهل السنة والشيعة)

 اسراء  ٧١ت شبھه در آیه یموقع
ھمانا قرآن، کالم است، و کالم ھم باید به دقت با او رفتار کنیم، گاھی یک حرف 

گوید  گوید (برو) و دیگری می کند یکی می معنایش از یک معنا به معنای دیگر تغییر می



 ٦٦٣  ر اتباع از متشابهات در اصول عملیمقدمه: روش امامیه د

گوید: (رغبت فیه= مشتاقش شدم) و  (نرو) و این دو امر معکوس ھم ھستند، و می
  به  وید: (رغبت عنه= از او روی گردان شدم) پس توجهگ عکس آن قولی است که می

 گردد.  کلمات بدون در نظر گرفتن حروف رابط، دنبال کردن متشابه محسوب می
به معنی حرف عطف آن را  اسراء حرف جر (الی) است که ی ت شبھه در آیهیو موقع

 دارند! ه از نظر لفظ و معنی با ھم اختالفک نیاند؛ با وجود ا (واو) قرار داده

ْمِس إَِ� َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآَن ﴿ خداوند متعال نفرموده است: لُوِك الشَّ َ�ةَ ِ�ُ قِِم الصَّ
َ
أ

تا تفسیرش به اوقات ثالثه درست  ]٧٨[اإلسراء:  ﴾٧٨إِنَّ قُْرآَن الَْفْجرِ َ�َن َمْشُهوًدا الَْفْجرِ 
ای برای اوقات نماز  تنھا آیهگویند این آیه  میھا  آن باشد و این بر فرض این است که

 ألاست، و گرنه تأمل در دیگر آیاِت متعلق به این مسئله ضروری است، ھمانا خداوند
 فرماید: می

ْمِس إَِ� َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآَن الَْفْجرِ ﴿ لُوِك الشَّ َ�ةَ ِ�ُ قِِم الصَّ
َ
إِنَّ قُْرآَن الَْفْجرِ َ�َن  أ

  .﴾٧٨َمْشُهوًدا
نکه فرق لفظی حرف است و ین این دو تعبیر وجود دارد؛ با وجود اتفاوت بزرگی بی

ر است: (روز شنبه و روز پنجشنبه کار کردم) یال غیر! و این مانند فرق بین دو سخن ز
اول یعنی کار فقط در دو روز  ی و (از روز شنبه تا پنجشبنه کار کردم) پس جمله

روز ھفته، تمام و کمال صورت دوم یعنی کار در شش  ی صورت گرفته است، اما جمله
 گرفته، آیا قوت فرق بین این دو حرف را دیدی؟!

یعنی ظھر  (دلوک الشمس)آید چنین است: وقت نماز از  کریمه بر می ی آنچه از آیه 

و آن ھم ظلمت و شدت تاریکی است  (غسق الليل)یابد تا....  شود و ادامه می شروع می
و میان دلوک و غسق چھار وقت وجود دارند (ظھر، عصر، مغرب و عشاء) و وقت پنجم 

تعبیر شده است و  »قرآن الفجر«ه در قرآن به کماند که آن ھم نماز صبح است،  باقی می

، تا (إلی قرآن الفجر)نفرموده:  یعنیبا حرف عطف (واو) نه حرف جر (الی) آمده است. 
کند که ھیچ نماز فرض دیگری بین نماز عشاء و نماز صبح وجود ندارد،  بیان 

ه بین نماز صبح و ظھر وجود دارد. و به ھمین خاطر اوقات از نماز ظھر ک ھمچنان
 شود.  شروع می



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٦٦٤

ھمانا معنی این آیه چنین نیست که تعداد اوقات در آن سه تا است، و از نظر لغت 
گونه صحیح نیست مگر زمانی که این تعبیر ھمراه حرف عطف  ز تفسیر آن به اینین

ه کگویی: (روزھای شنبه، سه شنبه و پنجشنبه کار کردم)  که می (واو) باشد، چنان
ی: (روز شنبه تا سه شنبه و پنج شنبه کار کردم)، روزھا یاین، سه روز است. اما اگر بگو

باشد در حالی که روزھایی که در این عبارت  یروز م ه پنجکدر اینجا بیشتر از سه است 
 دھد. یذکر شده است سه روز است، چون حرف (الی) عدد را تغییر م

لُوِك ﴿ د:یفرما یه مکخداوند متعال  ی ن است فرمودهیو ھمچن َ�ةَ ِ�ُ قِِم الصَّ
َ
أ

ْمِس إَِ� َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآَن الَْفْجرِ   .﴾الشَّ
نماز در دو  ی اقامه »لدلوک الشمس وغسق الليل«گفت:  می اگر خداوند سبحان

ْمِس إَِ� َغَسِق اللَّيْلِ ﴿ وقت بود، اما خداوند متعال فرمود: لُوِك الشَّ خداوند متعال  ﴾ِ�ُ
شود و تا  است که از ظھر آغاز می  ابتدا و انتھای اوقات نماز را تعیین نموده  در این آیه

آن را  بدون آنکه عددی مشخص کند، که در آیات دیگر عددیابد.  نماز عشاء ادامه می
فھمیم. و از سنت پیامبر که از ایشان متواتر است و از آن ضرورتًا چنین فھم شده  می

 است. 

 جمع بین نمازھا به خاطر عذر 
تنھا به خاطر  -جمع کرده است ج ھمان طور که پیامبر-اما جمع بین نماز 

ھا  ی این است. و ھمه  شده  عمومی جایز شمرده یقتمریضی یا سفر یا جنگ و یا مش
صحیح نیست. و  یشگیھم یعادت یبراھا  آن باشد که استناد به یاستثنایی م یموارد

گیری  آسان  به ج را پیامبریآورد، ز یم ییبدان رو ج بود البد پیامبر یاگر آن جایز م
د، حتما کار آسان را یگرد ین دو کار مختار میداشتند. ھمانا ھرگاه ب  روی مردم عالقه

ھمانگونه بودند که خداوند  ج شد. پیامبر ه گناه محسوب نمیکنمود مادام  یار میاخت
 متعال وی را توصف کرده است:

 .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨َعزِ�ٌز َعلَيْهِ َما َعنِتُّْم َحرِ�ٌص َعلَيُْ�ْم بِالُْمْؤمِنَِ� رَُءوٌف رَِحيمٌ ﴿
د. به یآ یه به شما برسد، بر او سخت و گران مک یبتیو مصھرگونه درد و رنج و بال «

محّبت و  یت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارایورزد و اصرار به ھدا یشما عشق م
 ».ار مھربان استیلطف فراوان و بس
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 ج ات متواتر در خصوص عمل پیامبریم نمازھا به پنج وقت به دلیل روایتقس
خلفای راشدین و تابعین ثابت شده است. پیوسته در باشد. و به قطعیت از ایشان،  یم

ای از زمان  زمان پیامبر اذان پنج نوبت در مسجد نبوی گفته شده است و در ھیچ برھه
مشاھده نشده که اوقات نمازھا سه بوده باشد و در زمانی دیگر به پنج بار تغییر کرده 

شود؛  ه بار اذان گفته میه در آن سکبوده  ھایی زمینن قضیه در سریس اکه عکباشد، بل
 ومت صفوی.کمثل ایران بعد از ح

اند، مثل  روایت بر آن متفق ھا ده و این چیزی است که مصادر سنی و شیعی با
اند: جبرئیل نزد پیامبر آمد  روایتی که احمد، ترمذی و نسائی با لفظ احمد روایت کرده

و به او گفت: برخیز و نماز ظھر را به جای آور. در آن ھنگام خورشید زوال کرده بود؛ 
فت: خودش رسید، نزد او آمد و گ ی ھر چیزی به اندازه ی سپس عصر ھنگامی که سایه

برخیز و نماز عصر را بگذار. و ھنگامی که خورشید غروب کرد، نزد او آمد و گفت: 
سپس وقتی که شفق پنھان شد به او فرمود: برخیز و  –برخیز و نماز را به جای بیاور 

نماز را به جای بیاور. سپس ھنگامی که فجر روشن شد نزد او آمد و گفت: برخیز و 
ر فردای آن روز نیز نزد او آمد و دقیقًا ھمان الفاظ را نماز صبح را به جای بیاور. د

گفت که نماز مغرب یک وقت دارد و برای عشاء  –تکرار کرد؛ اما ھنگامی که نزد او آمد 
  نیز تا نصف شب یا ثلث شب وقت وجود دارد، سپس در موقعی برای نماز فجر آمد که

جای آور. بعد از برگزاری   نماز را بهبود، پس فرمود:   خود گرفته  کامال دنیا رنگی زرد به
 گردد. عنوان وقت نماز فجر محسوب می  نماز گفت: میان این دو وقت به

و  ٣(البحار)، مجلسی در ٢(االستبصار)و  )١(التهذيبطوسی در   ان امامیه،یاز م

(مستدرک و میرزا حسین نوری طبرسی در  ٤(وسائل الشيعة)ھمچنین حر عاملی در 

 اند.  جعفر بن محمد (ره) این روایت را گزارش دادهاز  ٥الوسائل)

                                           
 ه.ش.١٣٦٥،دارالکتب اإلسالمیة/تھران، چاپ چھارم ٢/٢٥٣ -١
 . ق.).  ھ ١٣٩٠چاپ سوم  –، دار الکتب االسالمیة / تھران ١/٢٥٧( -٢
 . ق.).  ھ ١٤٠٤لبنان  –بیروت  –)، مؤسسة الوفاء ٩/٣٤٧( -٣
 .ق.).  ھ ١٤٠٩چاپ اول  –، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث / قم ٤/١٥٧( -٤
 . .ق.) ھ ٠٨چاپ اول–قم / یاء التراث إلح، مؤسسه آل البیت ٣/١٢٢( -٥



 های باطل شیعه از قرآن و بیان بطالن آن استدالل    ٦٦٦

ش به فرمانداران ھا نام آمده است که در سو در نھج البالغه از امیر المؤمنین علی
ه نماز ظھر را بخوانید و نماز عصر را در یبعد از جا به جا شدن سا«سرزمین نوشته: 

دار  نگاه بخوانید که روزهه خورشید زنده و روشن است و نماز مغرب را آکبخوانید  یحال
شب  ٣/١رود و تا  کند و نماز عشاء را در ھنگامی بخوانید که شفق از بین می یافطار م

گردد و نماز صبح را در ھنگامی بخوانید که انسان  یبه عنوان وقت آن محسوب م
 ». شناسد یرفیقش را م ی چھره

ھنگامی این  سعلیو ممکن نیست که این گفته علی بر (تقیه) حمل گردد، زیرا 
 نوشته را فرستاد که خلیفه بود و تحت امر کسی نبود. 

ی دنبال کردن  را بر این موضوع تطبیق دادند یعنی قاعده  قاعده  گونه آری این
کارگیری وسعت و پھنایی در امورات  تنگنا انداختن امور عبادی و به  متشابھات برای به

 شھوانی.

 نماز جمعه 
بر ترک و تعطیلی آن به طور منطقی داللت کند، پیدا حتی نص متشابھی که 

ی آن داللت  بر وجوب اقامه  اند که ه نص صریح قرآنی را تعطیل نمودهکشود، بل نمی
ناسخی برای آن   گونه امکان تأویل و یا تغییر معنا بدان راه ندارد و ھیچ  دارد، طوری که

ای مرادف آن پیدا نمود که چنین صراحت  توان آیه شود و در تمام قرآن نمی یافت نمی
د. اما آنان به خاطر تعطیل آن، متشابھات را دنبال باش  گویی و قوت معنایی را داشته

تواند ھر حکم شرعی را تعطیل  اند که در واقع اتباع و پیروی از آیات متشابه، می ردهک
 سازد. 

 فرماید: و واضح مینماز جمعه به صراحت  ی خداوند درباره

ِ ِمْن يَوْمِ ﴿ َ�ة ِيَن آَمُنوا إِذَا نُودَِي لِلصَّ َها ا�َّ ُّ�
َ
ِ َوَذُروا  يَا � اْ�ُُمَعةِ فَاْسَعْوا إَِ� ذِْكرِ ا�َّ

 .]٩[الجمعة:  ﴾٩ذَلُِ�ْم َخْ�ٌ لَُ�ْم إِْن ُكنُْتْم َ�ْعلَُمونَ  اْ�َيْعَ 

ر و کذ ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا«
ه بدان دستور داده ک یزین (چید. اید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب

 .»دیشما بھتر و سودمندتر است اگر متوجه باش ید) برایشو یم
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آن  یقایل است، اسم (ذکر الله) را برا  برای نماز جمعه ألخداوند  بر اثر عظمتی که
اطالق نموده است. پس نماز جمعه (ذکر) مخصوص خداست. و کسی که از ذکر 

 باشد.  یخداوند رویگردانی نماید از زیانکاران م
جمعه است،  ی منافقون که به دنبال سوره ی ھمان طور که خداوند متعال در سوره

 فرماید: می

﴿ ِ ْوَ�ُدُ�ْم َ�ْن ذِْكرِ ا�َّ
َ
ْمَوالُُ�ْم َوَ� أ

َ
ِيَن آَمُنوا َ� تُلِْهُ�ْم أ َها ا�َّ ُّ�

َ
َوَمْن َ�ْفَعْل  يَا �

ونَ  ولَ�َِك ُهُم اْ�َاِ�ُ
ُ
نْفِقُ  ٩َذلَِك فَأ

َ
َحَدُ�ُم َو�

َ
ِ�َ أ

ْ
ْن يَأ

َ
وا ِمْن َما َرزَْ�َناُ�ْم ِمْن َ�بِْل أ

اِ�ِ�َ  ُ�ْن مَِن الصَّ
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٍل قَرِ�ٍب فَأ

َ
ْرتَِ� إَِ� أ خَّ

َ
 ﴾١٠الَْموُْت َ�يَُقوَل َرّبِ لَْوَ� أ

 .]١٠-٩[المنافقون: 
ن یه چنک یسانکند. کاد خدا غافل نیمؤمنان! اموالتان و اوالدتان شما را از  یا«

از  ارند.کانیشان زینند (و اموال و اوالدشان، آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد) اک
ه کش از آن ید، پینکم بذل و بخشش و صدقه و احسان یا ه به شما دادهک یزھائیچ

ر یمرا به تأخ یمکشود اگر مّدت  ید: پروردگارا! چه میاز شما در رسد و بگو یکیمرگ 
جه از زمره صالحان و خوبان یتا احسان و صدقه بدھم و در نت یام بگذار دهو زن یانداز
 »؟! شوم

 شوند: و منافقون با دو صفت شناخته می

تُوَن ﴿
ْ
ِ َو�ِرَُسوِ�ِ َوَ� يَ� �َُّهْم َ�َفُروا بِا�َّ

َ
ْن ُ�ْقَبَل ِمنُْهْم َ�َفَقاُ�ُهْم إِ�َّ �

َ
َوَما َمَنَعُهْم أ

َ�ةَ إِ�َّ   .]٥٤[التوبة:  ﴾٥٤وَُهْم ُكَساَ� َوَ� ُ�نْفُِقوَن إِ�َّ َوُهْم َ�رُِهونَ الصَّ
ه آنان کن یشان نشده است جز ایھا رش نفقات و بذل و بخششیز مانع پذیچ چیھ«

ند،) و جز با ک یسود میفر ھم اعمال را پوچ و بکمان ندارند (و یغمبرش ایبه خدا و پ
 یناچار یستند، و جز از رویا یبه نماز نم ینیو سنگ یو سست یحال یو ب یناراحت

 .»نندک یاحسان و بخشش نم
 و بزرگترین نماز، نماز جمعه است (ذکر الله). 

 د:یفرما یه خداوند متعال مکشود آنجا  و به برتری آن اشاره می

َ�ةَ ﴿ قِِم الصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َْك مَِن الِْكَتاِب َوأ

ُ
َ�ةَ َ�نَْ�  اتُْل َما أ َعِن الَْفْحَشاءِ  إِنَّ الصَّ

ْ�َ�ُ  َوالُْمنَْكرِ 
َ
ِ أ ُ َ�ْعلَُم َما تَْصَنُعونَ  َوَ�ِْ�ُر ا�َّ  .]٤٥[العنکبوت:  ﴾٤٥َوا�َّ
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شده است، و  یقرآن) به تو وح یتاب (آسمانکه از کغمبر!) بخوان آنچه را یپ ی(ا«
 یارھاکزرگ و از دار. مسّلمًا نماز (انسان را) از گناھان ب ید برپایه باکنماز را چنان 

) واالتر یگریز دیاد الله (از ھر چیر خدا و کدارد، و قطعًا ذ یناپسند (در نظر شرع) بازم
د (و سزا و یدھ یرا انجام م یارھائکه شما چه کداند  یو بزرگتر است، و خداوند م

 .»تان را خواھد داد)یجزا
سھو و فراموشکاری  عنوان بار بسیار گران و ترک آن از روی  پس تلقی نمودن آن به

 منافقین است.  ی پیشه
 اند: و ھمچنین از پیامبر خدا روایت شده که فرموده

 ».من ترك ثالث مجع تهاوناً طبع اهللا ىلع قلبه«
کسی که سه جمعه را بدون دلیل ترک نماید، خداوند بر قلبش مھر غفلت «

 » زند. می

ختمن اهللا ىلع قلو�هم ثم يلنته� أقوام عن ودعهم اجلمعات أو يل«فرماید:  و می
 .»يلكونن من الغافل�

خداوند بر   هک نیه افراد از ترک کردن جماعتشان دست بردارند و یا اک نییا ا«
 »دھد. غافالن قرار می ی را از زمزهھا  آن زند و قلبشان مھر می

د که این نفاق در شرع آمده ینما کند و ادعا می می کپس کسی که نمازھا را رھا و تر
 ست، باید چگونه باشد!؟ ا

فسق و فجور  ی به درجهآن را  ی برگزار کننده  که  اینجا رسیده  به  بلکه قضیه
یکی از   گاه که نمودیم، آن  اند. چنانچه در این اواخر چنین چیزی را مشاھده رسانده

نماز به جماعت و فاسق بودن تارک آن فتوایی  ی مبنی بر واجب بودن اقامه ١مجتھدین
  مقابل آن قرار گرفته  نقطه  شد که  بود، پس در مقابل با فتوایی مواجه  را صادر نموده

  ٢بود.

                                           
 (محمد صادق صدر) -١
به ھمین خاطر اصل در فتاوای متقدمین متعصب بر آن است ھمچنان که نعمت الله جزایری  -٢

خواند. [بنگر به کتاب فکر سیاسی شیعی از استاد  کند ھر کسی را که نماز جمعه می لعنت می
 ]. ٣١٩احمد کاتب صفحه 
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 .١امروزه در ایران واجب بودن نماز جمعه امری اختیاری است

 ھا!!  وجود امام عادل نزد آن
ھا نمودن نص صریح قرآنی وارده بر و اگر کسی از دلیل حرمت نماز جمعه و دلیل ر

واجب بودن برپایی آن، سؤال کرد؟ پس جواب این است: امام غایب است و حاکم نیز 
 باشد.  یا از نائبش میا ناشی از وجود امام معصوم و یباشد، و عدالت حاکم  یغیر عادل م

و منظور  خطاب به امام باشد )اذا نودی( ی اند: احتمال دارد آیه برخی از آنان گفته
 از این امام احتمال دارد امام معصوم باشد!

کند!  کمی از بشر خطور می ی ه تنھا به ذھن عدهکاست  یا بدون شک این شبھه
ھا و  وسوسه ی ه دین بر پایهکد دانست یطوالنی و سخت. با یآن ھم بعد از تفکر

 یگفتنشود؛  شود و اصول اساسی دین با شبھات منھدم نمی ریزی نمی شبھات پایه
ه منادی نماز، مؤذن است و فعل نیز به صورت مجھول آمده تا بر عدم اعتبار کاست 

 شود.  شامل ندای ھر کس می )اذا نودی( ی ) داللت کند و بلکه آیهیفاعل (مناد
شرط امام و به دنبال آن به وجود آوردن شرط نائب یا حاکم عادل در کتاب خدا 

دین نرسیده است. بلکه تنھا اجتھاد  ی و دیگر ائمهغیر موجود بوده و از پیامبر و علی 
ه بدون استناد به دلیل است. (از یکی از علمایان کباشد  یبرخی از علمایان متأخر م

 ی قطع نماز جمعه منوط به عدم وجود امام یا اجازه ی قرن سوم و چھارم سخنی درباره
 . ٢خاص او وجود ندارد)

قرن پنجم ھجری به جای آورده است و تقریبًا تا  ی ھمواره جمعه را تا نیمه ی شیعه
. ق یعنی بعد از رفتن آخرین امام در حدود دو قرن و ائمه اسالم مثل  ھ ٤٥١٣سال 

خواندند. با  امام جعفر صادق و غیر ایشان در مساجد جامع مسلمین نماز جمعه می
ت بین امام عادل نبود، پس چه فرقی اس –طبق تفسیر امامیه  –حاکم   هک نیوجود ا

اختیار است؟ و چه فرقی است بین او و این امامی که در  غائب و امام مقھوری که بی
غائب  ھا زمینر سریتواند ھیچ تصرفی بکنند؟ زیرا او در سا سرزمین دیگری است و نمی

                                           
 ای].  علی خامنه / ٦١٧/ س  ١٨٠/ ص  ١[اجوبة االستفتاءات / عبادات / ج  -١
 . ٣١٤/ ص  -ھمان منبع، تطور الفکر السیاسی الشیعی  -٢
 . ٣١٦ھمان منبع، ص  -٣
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باشد، و بلکه وجودش در مکانی که به طور مقھور، از آن ممنوع شده است، معنی  می
 ندارد. 

به تأخیر آن را  ر ایام ائمه از مردم ساقط بود و چرا دو قرن از زمانآیا جمعه د
 تعطیل کردند؟!!آن را  هک نیانداختند تا ا

ن مدت ینیست که الزم است در ا یگریز دیاین مدت طوالنی جز دوران پرورشی چ
ن اصلی یآن فکر تولد یابد و رشد و نمو پیدا کند! در غیر این صورت اگر این اندیشه در د

افتاد. این نمونه  شد و در طول این مدت به تأخیر نمی داشت در وقت خودش ظاھر می
به نیابت امام آن را  به مانند پیدا شدن اندیشه دادِن خمس مکاسب به فقیه است تا

ھا  آن  هک نیدریافت نماید، در حالی که این اندیشه بعد از چند قرن پیدا شد. عجیب ا
دانند اما در ادای نماز جمعه نائب از او  از امام می فقیه را در گرفتن خمس، نائب

و تصرف  –خمس خق خالص امام است ھا  ی آن طبق عقیده  هک نیدانند با وجود ا نمی
و نماز جمعه حق خالص خداست که ھیچ  –اش جایز نیست  در حق انسان بدون اجازه

تصرف را در  ندارند! ولی در ھر دو حالت،آن را  کدام از مخلوقات حق دخالت در
 اند!  حالل نیست را جایز دانستهھا  آن چیزھایی که تصرف در

اند که این  او ساقط کرده ی آنان از طرفی حق خداوند متعال را بدون اجازه
چنان که خداوند متعال سرپیچی بزرگ و گناھی بزرگ در حد شرک به خداست. ھم

 فرماید: می

َ�ُء َ�َُعوا لَُهْم ﴿ ْم لَُهْم ُ�َ
َ
ُ أ َذْن بِهِ ا�َّ

ْ
َولَْوَ� َ�َِمُة الَْفْصِل لَُقِ�َ  مَِن اّ�ِيِن َما لَْم يَأ

ِ�مٌ  بَيَْنُهمْ 
َ
الِِمَ� لَُهْم َعَذاٌب أ  .]٢١[الشوری:  ﴾٢١�نَّ الظَّ

ه خدا کاند  د آوردهیرا پد ینیشان دیا یه براکدارند  ید آنان انبازھا و معبودھائیشا«
ن سخِن قاطعانه و داورانه (خدا، ی؟) اگر ا خبر است یت (و از آن ببدان اجازه نداده اس

 کانشان (با اھالین آن) نبود، میامت تا وقت معیر قیافران و تأخکبر مھلت  یمبن
صادر  یا اخروی یوید (و دستور عذاب دنیگرد یم یافران و ابقاء مؤمنان) داورک
قت را فراموش ین حقید ایآنان نبان حال یداد. در ع یافران نمکبه  یگشت و مجال یم
 .»دارند کیه) قطعًا ستمگران عذاب دردناکنند ک

اند و بدون تردید این غیر  تصرف کردهاش  و از طرف دیگر در حق امام بدون اجازه
جائز است. چنانچه برای ھیچ انسانی جایز نیست که در ھنگام غیبت کسی بنا به 

ز او در مالش تصرف کند، بدین خاطر نزد مستقیم ا ی استدالل مصلحت، بدون اجازه
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فقھای متقدم امامیه فتاوای عدم جواز تصرف در اموال خمس از جانب فقھا بوده است! 
شان قبل از غیبت طوری برای آن یخمس حق غائب است، ا«گوید:  شیخ مفید می

  .١ریزی ننمود که بدان رویی آوریم، لذا حفظ مال تا وقت برگشت او واجب است برنامه
سبب در تمایز این دو حکم این است که طبق قاعده یا روشی که از امامیه در 
تفسیرشان برای نصوص متعلق به مسایل عملی ذکر کردیم که خمس، امری نفعی و 
نماز جمعه، امری عبادی است و ھر آنچه را که متعلق به مال است توسعه دادند و آنچه 

اند و در ھر دو امر راه شبھه و  تنگ کرده را که متعلق به عبادت است عرصه را بر آن
 اند.  ظن و ھوای نفسانی را طی کرده

 وضوء 
اند بدون دلیلی که به شخص اطمینان و یقین  امامیه شستن دو تا پا را حذف کرده

اند. با  وضو وارد کرده ی ببخشد و با استناد به یک شبھه لغوِی بعید االحتمال که بر آیه
با ظاھر لغت و تعارض آن با نقل متواتر از پیامبر و تناقض آن وجود مخالفت آن شبھه 

 با عقل و ذوق و اصول سالمتی و بھداشت. 
باشد و پاھا یکی از ارکان  وضوء شرطی است که نماز جز با آن صحیح نمی

باشد و ھر مسلمانی که بر سالمت  ای که وضو جز با آن صحیح نیست، می چھارگانه
به خاطر حفظ دین و حاصل شدن یقین در این امر  دینش حریص باشد الزم است

بزرگ احتیاط کند، اما کسی که بر دینش حریص نیست و به اعتقاد و یقینش گمان 
ند به خاطر رھا کردن طاعات که این کار منحرفان و ک یدارد، شھوات را دنبال م
 اند: ا این آیه ھمین کار را کردهبیماردالن است چنانچه ب

َها ﴿ ُّ�
َ
يِْديَُ�ْم إَِ� الَْمَرافِِق يَا �

َ
َ�ةِ فَاْغِسلُوا وُُجوَهُ�ْم َو� ِيَن آَمُنوا إِذَا ُ�ْمُتْم إَِ� الصَّ ا�َّ

رُْجلَُ�ْم إَِ� الَْكْعبَْ�ِ 
َ
 .]٦[المائدة:  ﴾َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ�ْم َوأ

ھا  د)، صورتید (و وضو نداشتینماز بپاخاست یه براک یمؤمنان! ھنگام یا«
ھا) را  از آن یا قسمتیخود (ھمه  ید، و سرھایھا بشوئ خود را ھمراه با آرنج ھای دستو

 .»دیبشوئھا  ی آنھا کخود را ھمراه با قوز ید، و پاھاینکمسح 

                                           
 .٣٠٦ص اتبک أحمد ،یاسیر السکتطور الفبه نقل از :  ٤٦المقنعة/ -١
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عطف است و حرف باء در (برئوسکم) » رئوسکم«بر محل » ارجلکم«اند که  گفته
عطف » ارجلکم«زائد است، لذا این کلمه، لفظًا مجرور و محًال منصوب است. بنابراین 

 احتمالی بیش نیستند. ھا  این ه در حقیقت تمامیک» ایدیکم«است نه » رئوسکم«بر 
 ست. یش نیب یاست، احتمال (ارجلکم) عطف بر (رئوسکم)  هک نیگفتن ا -١
و این احتمال به اثبات امری دیگر نیازمند است که (باء) زائده باشد نه اصلی  -٢

 ز احتمال است. ین نیکه ا
و این احتمال احتیاج به اثبات این دارد که (رئوسکم) لفظًا مجرور و محًال  -٣

 منصوب باشد که این نیز احتمال است. 
به اثبات امر چھارمی دارند که این است و این احتماالت سه گانه احتیاج  -٤

 (ارجلکم) عطف بر (رئوسکم) باشد نه (ایدیکم) که این نیز باز احتمال است. 
اند! و تنھا  ھم بنا شده ی بر احتماالتی است که بر پایه یلذا موضوع از اساس مبن

د نه ه از نظر لغوی مرجوح ھستنکباشند  یم یاحتماالتھا  این  ھمین نیست و بس، بلکه
 ارجح. 

یقین  ی امری که نماز بدون آن صحیح نیست الزم است بر پایه  هک نیمطلب بعدی ا
 باشد نه ظن و شبھه. 

حق آن است که لفظ (ارجلکم) طبق اصل خودش منصوب و عالمت نصبش 
باشد، چون  یه منصوب مکظاھر در آخر است؛ زیرا معطوف به (ایدیکم) است  ی فتحه

گیرد ھر چند که مجرور  میآن را  شود و عالمت و حرکت میمنصوب بر منصوب عطف 
کند  ھایی که داللت بر این می فاصله انداخته باشد و از نشانهھا  آن یا مرفوعی میان

(ارجلکم) مقید به (کعبین) است پس بر مقید عطف شده است که (ایدیکم) است نه بر 
 مطلق رئوسکم و این در قواعد لغت زیاد آمده است. 

 چه در این آیه:چنان

ِمُروا إِ�َّ ﴿
ُ
ِ َوالَْمِسيَح ا�َْن َمْرَ�َم َوَما أ ْرَ�ابًا ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَ�ُهْم أ

َ
َُذوا أ ا�َّ

ا �ُْ�ُِ�ونَ  َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ  ِ�َْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا  .]٣١[التوبة:  ﴾٣١ُسبَْحانَُه َ�مَّ
 یان خود را ھم به خدائیو پارسا ینیعالوه از خدا، علماء د انیان و ترسایھودی«

ان، حالل خدا را حرام، و حرام خدا را حالل یه علماء و پارساکاند (چرا  رفتهیپذ
برند و  یشان فرمان میگران ھم از ایند، و دینما یم ینند، و خودسرانه قانونگذارک یم

ان افزون یگردند. ترسا یلشان روان مورانه به دنباکورکدانند و  ین میسخنان آنان را د
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 یھا تابکه در ھمه ک یشمارند. (در صورت یز خدا میم را نیح پسر مریبر آن) مس
ه: کن دستور داده نشده است یشان جز ای) بدیغمبران الھیھمه پ یو از سو یآسمان

و منّزه از  کست و او پاین یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی یتنھا خدا
 .»دھند یرا انباز قرار مھا  آن شانیه اکاست  یزھائیو چ یورز کشر

لفظ جالله (الله)   هک نیلفظ مسیح منصوب و معطوف بر (رھبانھم) است با وجود ا
به صورت مجرور بین آن دو فاصله انداخته است و معنای دقیقش چنان بود که 

ا و پسر مریم به پروردگاری را به جای خد دانشمندان و ترسایان ھا  آن  هک نیگذشت. نه ا
 گرفتند که در این صورت مسیح شریک خداست. 

وضو نیز دقیقًا مثل آن است، لفظ (ارجلکم) منصوب و معطوف به (ایدیکم)  ی آیه
اش این  فاصله انداخته است و معنیھا  آن است ھر چند که لفظ مجرور (رئوسکم) میان

را  را تا قوزک بشویید و سرھایتان  پاھایتان را تا آرنج و  یتان ھا دستھا و است که صورت
تأخیر آن در ترتیب وضو است،  ی مسح کنید. اما تأخیر ذکر (أرجل) به خاطر فائده

 منصوِب فاصل، مثًال در این آیه: شود با وجود یک گاھی مجرور بر مجرور عطف می

ْعَرِج َحَرٌج َوَ� ﴿
َ
ْ�َ� َحَرٌج َوَ� َ�َ اْ�

َ
 َ�َ الَْمرِ�ِض َحَرٌج َوَ� َ�َ لَيَْس َ�َ اْ�

ْو ُ�ُيوِت 
َ
َهاتُِ�ْم أ مَّ

ُ
ْو ُ�ُيوِت أ

َ
ْو ُ�ُيوِت آبَا�ُِ�ْم أ

َ
ُ�لُوا ِمْن ُ�ُيوتُِ�ْم أ

ْ
ْن تَأ

َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
�

ْو ُ�ُيوتِ 
َ
اتُِ�ْم أ ْو ُ�ُيوِت َ�مَّ

َ
ْ�َماِمُ�ْم أ

َ
ْو ُ�ُيوِت أ

َ
َخَواتُِ�ْم أ

َ
ْو ُ�ُيوِت أ

َ
 إِْخَوانُِ�ْم أ

ْو َصِديقُِ�مْ 
َ
ْو َما َملَْكُتْم َمَفاِ�َُه أ

َ
ْو ُ�ُيوِت َخاَ�تُِ�ْم أ

َ
ْخَوالُِ�ْم أ

َ
 .]٦١[النور:  ﴾أ

مار، و بر خود شما (تندرستان) یور و لنگ و بکبر (اشخاص صاحب عذر چون) «
پدران، مادران، برادران،  ھای خانه ای(فرزندان) خودتان،  ھای خانه ه درکست ین یگناھ
در ھا  ی آندھایلکه ک یئھا خانه ایخود،  یھا ھا، و خاله یھا، دائ ران، عموھا، عّمهخواھ

 ھای خانه ایبه شما واگذار شده است) و ھا  آن و مواظبت یار شما است (و نگاھبانیاخت
 ».دیدوستانتان غذا بخور

(صدیقکم) اسم مجرور و معطوف بر اسم (خاالتکم) است با وجود قاصله انداختن 
کردیم (صدیق) ھم مثل  عطف بر (مفاتحه) میآن را  ه اگرکاسم منصوب (مفاتحه) 

 شد  (مفاتیح) مملوک می
ده یرا در لغت به باء الصاق نامیو این گفته که باء زائده باشد، ظنی و باطل است، ز

 .(امسحوا املاء برؤوسكم)نی شود، بدین مع یم
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ز روا نیست که خداوند به شستن چھره یان داشتم از نظر عقل نیعالوه بر آنچه ب
در حالی که از چرک و خاک و رطوباتی که الی پا ھست دور است و نیز  –دستور دھد 

اما به شستن پاھا دستور نداده باشد،  -در معرض ھوا و خورشید و شست و شو است
کند  اقتضا میآن را  قواعد بھداشت و پزشکی چکار کنیم که این موضوع سپس با ذوق،

بینیم که از شستن  به آسانی ممکن نیست. بدین خاطر برخی را میھا  آن گوئی و پاسخ
را ھا  آن کند ند. وقتی پاھا را مسح میینما کنند و سپس وضو را شروع می پا شروع می

داند و این چیزی نیست جز تالش برای  یز میرا جاھا  آن یابد، لذا مسح بر پاکیزه می
رھایی از تناقضی است که بین آنچه که شرعًا به وجوب مسح معتقداند و آنچه که عقل 

بنابراین قول به مسح پا مخالف ظاھر آیه، عقل، ذوق،  .دھد و ذوق، غسل را ترجیح می
را ھا  آن خی ازغسل است که بر ی قوانین پزشکی، لغت و احادیث متواتر پیامبر درباره

خود منابع معتبر امامیه روایت کرده است با وجود این، دالیل آشکار و روشن اصرار بر 
ای که  تر است به پیروی از این قاعده مسح ھمچنان ادامه دارد، زیرا از شستن آسان

عبادات را نیز بدین گونه  ی مقتضی تنگی در عبادات و وسعت در لذایذ است. بقیه
 قیاس کن.

 مباح بودن ارتباط جنسی از طریق محل دیگر  :دوم مثال
حیات بشری است و پاسخ گویی به  ی ھای ادامه ارتباط جنسی ضرورتی از ضرورت

برای محقق شدن این ارتباط، وسایل و اعضاء مناسبی را  ألنیاز جسم است. خداوند
آن  خداوندرا یباشد. ز یا جلو) میزن (فرج و  یه از جمله عضو تناسلکخلق کرده است 

کامًال برای این ارتباط و حصول ھدف از آن، بدون ضرر آماده کرده است؛ اما محل را 
گر خصوصًا یدیگر برای ارتباط جنسی غیر مناسب است، زیرا ارتباط جنسی از محل د

ھا و دردھای ھمراه آن که به دنبال  ھا، زخم شود؛ مثل سایدگی از زنان باعث ضرر می
شود.  ھایی مسری مانند ایدز می گرفتگی در رگ پا و ایجاد بیماریھا و  آن التھاب غده

ت یباشد که در نھا ینظافت در تناقض م یعنیو قواعد آن  یه با سالمتک نیاضافه بر آن ا
 شود. منجر به امراضی در زن و مرد می

ه خداوند متعال این عضو را برای آن وظیفه نیافریده کآن است  ی و این به مثابه
کرد، زیرا  عمل فراھم می به بھترین صورت برای اینآن را  ر غیر این صورتباشد، د
 خداوند:
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ٍء َخلََقهُ ﴿ ْحَسَن ُ�َّ َ�ْ
َ
ِي أ �َْساِن مِْن ِط�ٍ  ا�َّ  َخلَْق اْ�ِ

َ
 .]٧[السجدة:  ﴾٧َو�ََدأ

نش انسان (اّول) را از گل ید، و آفریو آفریکد، نیه ھر چه را آفرکاست  یسکآن  «
 »دیآغاز

اده است، حکیمی است که ھر چیزی را محکم آفریده و در جایگاه خودش نھ او
 فرماید: چنانچه خودش می

﴿ َ�ْ
َ
ِي َخلََق فََسوَّى ١َسّبِِح اْسَم َرّ�َِك اْ� َر َ�َهَدى ٢ا�َّ ِي قَدَّ -١[األعلی:  ﴾٣َوا�َّ

٣[. 
زھا را) یه (چک یھمان خداوند ن پروردگار واال مقام خود را.کس یح و تقدیتسب «

 یریگ ه اندازهک یخداوند د.یآرا یند و) مک یھا را ھماھنگ م ند و سپس (آنیآفر یم
به آن را  ند، و آن گاهیآفر یسته است میسته و بایه شاکرا آن گونه  یزیند و (ھرچک یم
 .»ند)کد بیه باکد (ینما ی) رھنمود میارک

بر آن خلق کرده، را ھا  آن حتی حیوانات را طبق غریزه و فطرتی که خداوند
شناسند، بدین خاطر سرشت سلیم آدمی که بر  بینیم که این نوع از اتصال را نمی می

جوید و وقتی به قرآن کریم مراجعه کنیم دلیل  فطرش باقی مانده از آن بیزاری می
کند،  بر حرمت آن داللت می  یابیم؛ بلکه ظاھر ادله آن امر نمی ی واحدی را بر اباحه

م. این امر نزد شیعه این چنین است که به این یرو متشابھات باش نبالهه دک نیمگر ا
 کنند: فرموده استناد می

�َّ ِشئُْتمْ ﴿
َ
تُوا َحْرثَُ�ْم �

ْ
 .]٢٢٣[البقرة:  ﴾�َِساؤُُ�ْم َحرٌْث لَُ�ْم فَ�

د به آن یخواھ یه مک یشما ھستند، پس از ھر راھ یزنان شما محّل بذرافشان«
 .»د)ینکه از موضع نسل تجاوز نکد به شرط آن ینمائ یئد (و زناشویمحّل درآئ

آن را  احتجاج به این فرموده چنین است که لفظ به جنس و لذت متعلق است، لذا
اند که از ھر جا  ه را این طور تفسیر کردهیاند و آ ترین معانی محتمل حمل کرده بر وسیع

د که این یبه عمل آور خواھید بدون توجه به قرائن لفظی موجود در نصو مقاربت می
گونه  ، ھمان١باشد بدون تردید دنباله روی متشابه به خاطر آرزوھای نفس و شھوات می

 فرماید: می أله خداوندک

                                           
اند، اما در حکم آن اختالف  ھمه فقھای قدیم و جدید امامیه بر جواز جماع با زن از پشت فتوا داده -١

آیا مکروه است یا مطلقًا جایز است و در جواز آن روایاتی را نقل کرده و به ائمه نسبت دارند که 
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�ُْفُس ﴿
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ�  .]٢٣[النجم:  ﴾إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

 .»نندک ینم یروینفس پ یاساس و از ھواھا یب یھا گمان آنان جز از«

 قرائن لفظی مرجح
 فرماید: خداوند می

لُونََك َعِن الَْمِحيِض ﴿
َ
ًذى فَاْ�َ�ِلُوا الّنَِساَء ِ� الَْمِحيِض  َو�َْس�

َ
َوَ� َ�ْقَرُ�وُهنَّ  قُْل ُهَو أ

ُ  َح�َّ َ�ْطُهْرنَ  َمَرُ�ُم ا�َّ
َ
تُوُهنَّ مِْن َحيُْث أ

ْ
ْرَن فَ� َ ُ�ِبُّ ا�َّوَّ  فَإَِذا َ�َطهَّ ا�َِ� َو�ُِحبُّ إِنَّ ا�َّ

�َّ ِشئُْتمْ  ٢٢٢الُْمَتَطّهِرِ�نَ 
َ
تُوا َحْرثَُ�ْم �

ْ
 .]٢٢٣-٢٢٢[البقرة:  ﴾�َِساؤُُ�ْم َحرٌْث لَُ�ْم فَ�

ان و ضرر است یپرسند. بگو: ز یض میزش با زنان به ھنگام) حیو از تو درباره (آم«
از  یبه دنبال دارد). پس در حالت قاعدگ یھائ یماری، بی(و عالوه از نافرمان

 که پاکد تا آن گاه ینکن یکیشان نزدید، و با اینمائ یریگ نارهکبا) زنان  ی(ھمبستر
ه خدا به شما فرمان داده است (و راه ک یانکشوند، از م که پاک یشوند. ھنگام یم

                                                                                                       
اند از جمله آنچه که کلینی در ذیل (باب محاش النساء) با سندش از صفوان بن یحیی روایت  داده
گفتم مردی از پیروان تو به من دستور داده تا درباره یک مسئله  ÷کند که گفت: به رضا می

ز تو سؤال بپرسم و خودش شرم دارد که بپرسد، گفت: و آن چیست: گفتم مردی که از عجیب ا
ای گفت: ما  پشت بر زنش وارد شده باشد، گفت این حق اوست گفتم آیا تو این کار را انجام داده

روایت  ÷دھیم. در ذیل ھمین باب با سندش از برخی اصحاب ابوعبدالله این کار را انجام نمی
اذیت نکن. ت: از واردن بر پشت زنان سؤال کردم؟ گفت: او بازیچه توست او را کند که گف می

 ).٥/٥٤٠(فروع الکافی /
باب (حلیة  ٥٦، انتشارات النور، بیروت، مسأله ٣٠٠در رسائل شریف مرتضی، مجموعه اول، ص  

ند و الوطء دبرا و قبال) آمده است که برای مرد مباح است که در ھر کدام از مخرج زن جماع ک
 ممنوعیت و کراھیتی در این نیست. حجت این امر، اجماع امامیه بر آن است. و نیز فرموده

�َّ ِشئُْتمْ ﴿
َ
تُوا َحْرثَُ�ْم �

ْ
در موضع، مطلقًا از زن کند تا بدون استثناء  شروع نیز اقتضا می ﴾فَ�

 تمتع شود.
داد، کراھت شدیدی دارد از محمد صدر سؤال شد: که آیا جماع با زن از عقب جائز است؟ جواب  

]. از علی غروی سؤال شد که آیا ٣٦٢/ مساله:  ٥٦ص  ٣اما حرام نیست. [مسائل و ردود / ج 
جماع با زن از عقب به طور اختیاری جائز است و نیز اگر به خاطر مریضی که مانع جماع از جلو 

/  ٤٦النجاة / ص  است مجبور بود؟ گفت: مطلقًا جائز است به شرطی که زن راضی باشد. [طریق
 ]. ١٥٧ی  مسأله
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اوند گمان خد ید. بینک یکیله حفظ نسل است) با آنان نزدیو وس یزناشوئ یعیطب
شما ھستند، پس از  یزنان شما محّل بذرافشان دارد. یان را دوست مکاران و پاک توبه

ه از موضع کد به شرط آن ینمائ ید (و زناشوئید به آن محّل درآئیخواھ یه مک یھر راھ
 .»د)ینکنسل تجاوز ن

شود که دال بر تخییر بین قبل و دبر در (انی  یافت نمی یا در این نص قرآنی قرینه
شئتم) باشد. جز به زور حمل کردن لفظ (انی) بر این معنای محتمل، و جز ھوا و 

ناپاک از آرزوھای ذاتی و امیال نفسانی  یھوس کسی خواھان آن نیست؛ لذا تفسیر
مخالف اھداف خلقت  نھد، خصوصًا اینجا که را بر کرسی اتھام میھا  آن است که اساساً 

 آن است.  ی و وظیفه
امثال این تفسیر امکان قبول ندارند مگر زمانی که با قرائن لفظی خود نصوص تأیید 
نشده باشند که قطعًا این امر، وجود ندارد و آنچه که موجود است قرائن لفظی مخالف 

 با آن است! 
 از جمله این قرائن: 

مکان زرع و » حرث«ه ک ﴾رٌْث لَُ�مْ �َِساؤُُ�ْم حَ ﴿ ف زنان به حرث:یتوص )١
رویدن است. و امر به وارد شدن متوجه مکان روئیدن و رشد کردن است که 

گیرد و پدیدار  تواند چیزی جز فرج باشد که کودک از آنجا رشد می نمی
 شود.  می

�َّ ِشئُْتمْ ﴿ ی این فرموده )٢
َ
 فرماید: متعلق به حرث است نه غیر. زیرا آیه می ﴾�

تُوا﴿
ْ
�َّ ِشئُْتمْ  فَ�

َ
یعنی در جای زرع و روئیدن با زنانتان جماع  ﴾َحْرثَُ�ْم �

خواھید خواه به رو یا به پشت و... اما در  کنید (فرج) با ھر وضعیتی که می
 حرث یعنی فرج. ی محدوده

ُ ﴿ ی فرموده )٣ َمَرُ�ُم ا�َّ
َ
تُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أ

ْ
یعنی از جایی که خداوند به شما  ﴾فَ�

برای این امر   جماع کنید که حرث است. و ھنگامی کهھا  آن دھد، با میدستور 
 یکی از  تنھا دو موضع (قبل و دبر) وجود داشت، به ناچار باید مقصود از آیه

 رساند.  ای را نمی بود و فائده باشد در غیر این صورت معنای آیه زاید میھا  آن
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�َّ ِشئُْتمْ ﴿ بنگر که خداوند چگونه با
َ
خواھد به احوال و  یر کرده آنگاه که میتعب ﴾�

فرج  ی اوضاعی که به حرث مقید نموده، اشاره کند. یعنی مادامی که در محدوده
 گیری کنید، به رو، به پشت به پھلو و...  ھستید ھر طور خواستید بھره

 ﴾مِْن َحيُْث ﴿ فرماید: خواھد مکان و موضع ارتباط را بیان کند، می و وقتی که می
برای کیفیت و حال و گاھًا » انی«رود و  برای مکان و جایگاه به کار می» یثح«زیرا 

برای جستجو از حال و » انی«گوید:  آید. راغب اصفھانی در مفرداتش می برای مکان می
باشد، زیرا  یم» َکیَف «و » َایَن «به معنای » َانی«آید. و بدین خاطر گفته شده  مکان می

 متضمن معنای آن دو است. 

 اَينگویی:  است؛ می» َایَن «به معنای » انی«گوید:  می» مختار الصحاح«ی در راز

ن اَين لک هذایعنی  هذا؟ انی لک ان «: یگوی آید، می ... و گاھی به معنای کیف میمِ

 ؟ »كيف لک هذا« یعنی »تفتح احلصن
و این یکی از اقوالی  –است » َایَن «و » کیف«مرکب از » انی«اما به نظر من لفظ 

به معنای حال و مکان. خداوند از قول زکریا  –ذکر کرده است آن را  ت که راغباس
 طعام را دید و از مریم سؤال کرد:کند آنگاه که  حکایت می

�َّ لَِك َهَذا﴿
َ
 .]٣٧[آل عمران:  ﴾�

ن اَين لک؟«رود یعنی  احتمال دو معنی در آن می كيف «(از کجا برایت آمده) و  »مِ

 (چگونه به تو رسیده است)؟ »وصلک هذا؟
ھای جماع، حالی و مکانی ھستند؛ لذا مجامعت با زن از جلو، پشت، پھلو،  وضعیت

ھا مانند  دھند و برخی از وضعیت باال و پایین ھمه تصور کیفیت و جھت را به انسان می
قیام و قعود فقط دارای معنای حال و کیفیت ھستند نه جھت و مکان. این در صورتی 

ھا  ی این مجرد در نظر بگیریم، اما در واقع باید جھتی در آن باشد و ھمهآن را  هاست ک
جائز است به شرطی که از یک دریچه باشد که حرث یا فرج است. و این را به عنوان 

دھم، البته نه در ترکیب با دیگر  سببی برای اختیار خود این کلمه (انی) ترجیح می
کند. اما قصر لفظ بر یک معنا  مورد نظر آن تغییر می کلمات، زیرا مطابق با فعل، معنی

یعنی مکان به غیر کیفیت و تفسیر مکان به موضع جماع بدون جھت، زورگویی محض 
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کنند. چگونه چنین  تأیید نمیآن را  است که جز صرف احتمال مجردی است که قرائن
 چیزی ممکن است در حالی که قرائن ضد این معنا ھست؟! 

تُوُهنَّ ﴿ و فرموده خدا )٤
ْ
ْرَن فَ� طھارت محل را برای جماع شرط  ﴾فَإَِذا َ�َطهَّ

گذاشته است. و این محل ھمان فرجی است که نجاست خون حیض در چند 
شود و سپس قطع شده و محل تمییز گشته و برای  روز از ماه بر آن عارض می

گنجد. اما محل دیگر (دبر) ھمواره در معرض نجاست و کثافات  جماع می
 ، لذا امکان ندارد پاک شدن آن شرط جماع باشد. است

یل آن گیری از زن ھنگام حیض دستور داده است. و دل خداوند متعال به کناره )٥
 ھاست. وجود امراض و بیماری

لُونََك َعِن الَْمِحيِض ﴿
َ
ًذى فَاْ�َ�ِلُوا الّنَِساَء ِ� الَْمِحيِض  َو�َْس�

َ
بدون شک  ﴾قُْل ُهَو أ

 به بیماری از طریق مدفوعات، شدیدتر از امراض و آزار خون حیض آزار و اذیت و ابتال
تر از آزار رساندن فرج به جماع است. و اگر از  است. و آزار رساندن آن به جماع سخت

گوید: بلی  جماع با دبر سؤال کنی که آیا بیماری نیست؟ قطعًا می ی ھر پزشکی درباره
ه، امر شده است و نیز بدین سبب که گیری از زن به نص آی و بدین خاطر به کناره

 گیری از دبر مطلوب است. بیماری ھمواره با آن است، بنابراین کناره

َوَ� ﴿ فرماید: خداوند متعال از مقاربت زنان ھنگام حیض نھی کرده است و می )٦
، ھمواره به ھمسرش »دبر«و شخص جماع کننده از  ﴾َ�ْقَرُ�وُهنَّ َح�َّ َ�ْطُهْرنَ 

ه از آن کاست  یزیشود، و این چ ھا پاک نمی نزدیک است چون از آن آلودگی
 شود. نھی شده است. لذا نھی از این گونه جماع تعیین می

َ ُ�ِبُّ ا�َّوَّا�َِ� َو�ُِحبُّ الُْمتََطّهِرِ�نَ ﴿ خداوند آیه را با )٧ داده است پایان  ﴾٢٢٢إِنَّ ا�َّ
گان است.  از پاکیزه  هک نیو امکان ندارد که مجامع دبر، توصیف شود به ا

گونه است. پس اگر امر  چنانچه مجامع با زن در حال حیض از جلو نیز ھمین
به خاطر محقق شدن وصف پاکیزگی از آن نھی شده باشد، به طریق  یدوم

 نیز حرام است.  یاولی امر اول
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نَاٌس ﴿ کنند که: لوط را بدین توصیف می بدین خاطر قوم لوط، آل
ُ
ُهْم � إِ�َّ

ُرونَ  دوری از مجامعت با دبر از پاکیزگان ھستند. و نیز  ی یعنی به واسطه ﴾٨٢َ�َتَطهَّ

ْطَهُر لَُ�مْ ﴿ لوط که فرمود: ی گفته
َ
 .﴾َهُؤَ�ءِ َ�َناِ� ُهنَّ أ

 ». ترند زهکیور) پاکزش با ذیشما (از آم یدختران منند و براھا  این«
را باید به دیوار زد! و حمل لفظ بر غیر معنای راجحش طبق ھا  این ھا و امثال این

 قاعده (وسعت در شھوات و تضبیق در عبادات) اتباع از متشابھات است. 
  ی امامیه ویژه  ازیم کهپرد ای می ترین اصول علمی بررسی و تحلیل مھم  اکنون به

 باشد. می



 

 

 

 اصل اول:
 زیارت مرقدها





 

 

 

 :فصل اول
 جایگاه زیارت مرقدها نزد شیعه

ه نه از اصول دین است ک یبگوید: حدیث چه مناسبتی با زیارت مرقدھا دارد در حال
 باشد؟ یاز ارکان اسالم مو نه 

جواب: ھمانا زیارت مرقدھا نزد امامیه به رکن حج در بیت الحرام شباھت دارد؛ 
آن از  ی کننده شترغ باشد! و ترکیاجر و منزلت ب یتر از آن و دارا بلکه شاید واجب

 شود!  اسالم خارج می ی رهیدا
ه ک نیا ایند و ینما یگردد که اگر شانه از آن خال یمحسوب م یه به عنوان شعارکبل

با قبر ارتباطی   ماند! ارتباط امامیه باقی نمی  مراقد را از زمین برچینند، نشانی از امامیه
باشد و پیوند آنان با قبرھا ھمچون پیوند ماھی با آب  جدایی ناپذیر می  محکم است که

 باشد. می
ن نیست از آن ممک  شود که و ضرورتی قلمداد می  بنابر این، مراقد ھمچون پایه

ه نماز نخواند و به مسجد کامامی را تصور کنی  ی توانی یک شیعه نیاز ماند؛ شما می بی
توانی یک شیعه را به دور از قبور و مراقد تصور کنی! و بسیاری از کسانی  نرود، اما نمی

را ھا  آن که مشتاق زیارت ھستند آن قدر بر نماز حریص نیستند. گاھی بسیاری از
 خوانند!  که نماز نمیبینی  می

 ها نزد امامیه  جایگاه کربال، نجف، مرقدهای (ائمه) و فضیلت زیارت آن
ه راجع به جایگاه کربال، نجف، مرقدھای ائمه و کسریعی است  یھا و این اشاره

 شود:  یعرضه مھا  آن فضیلت زیارت
ه ک یکند که گفت: ھر مؤمن یعنی (جعفر صادق) روایت می ÷کلینی از ابوعبدالله

آن را  شود و از رود فرات غسل نماید، سپس قصد ÷قبر حسین یدر روز عرفه راھ
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صواب  -گفت  فکر کنم که –شود و  امل حساب میکبکند، برای ھر گام او حجی 
  ١گردد. یاو ثبت م ینسز برا یا غزوه

قبر امیرالمؤمنین را   رده: مردی نزد او آمد کهکروایت  ÷و ھمچنین از ابوعبدالله
ای و اگر از شیعیان ما  او گفت: کار بدی را انجام داده  بود، پس به  ارت نکردهزی
کنی که خدا و مالئکه و  را زیارت نمی یکردم، آیا کس تو نگاه نمی  بودی، ھرگز به ینم

  ٢کنند. انبیاء و مؤمنان زیارتش می
 نامند! یعنی تر است! نجف را (اشرف) می کربال از مکه فاضلھا  آن در نظر

ھا بر روی زمین. پس آنجا از مکه و مسجد النبی و بیت المقدس  گاه بزرگوارترین زیارت
 خدا است!  ی تر از نماز در خانه تر است! و نماز در آنجا فاضل فیشر

خوئی مرجع بزرگ امامیه در عصر خود،  ی در کتاب (منھاج الصالحین) نوشته
 ن آمده است:یچن

مستحب است، بلکه  -علیھم السالم-(قبور) ائمه  ): نماز در زیارتگاه٥٦٣(ی مسأله
تر از مساجداند و ھمچنین نقل شده که ھمانا نماز  ھا فاضل گاه گفته شده: ھمانا زیارت

  ٣ست ھزار نماز است.یبه اندازه دو ÷نزد علی
 گوید:  می ج اما راجع به نماز در مسجد نبی

  ٤ر نماز است.معادل ده ھزا ج ): نمازی در مسجد النبی٥٦١( ی مسأله
 کمتر است!! ÷ست درجه از نماز نزد علییب ج یعنی ھمانا نماز در مسجد النبی

گوید: در روایت وارد شده  رده و میکر یو محمد صادق صدر به صراحت از آن تعب
است  سبھتر از حسین ÷ه علیکدانیم  تر است و ما می که کربال از بیت الحرام فاضل
ن یباشد و ھمچن ست، پس قبر او بھتر از قبر حسین میھمچنان که در روایات آمده ا

  ٥باشد!!! ز مییتر از کعبه ن فاضل

                                           
 ). ٤/٥٨٠(فروع الکافی  -١
 ). ٤/٥٨٠(فروع الکافی  -٢
 . ١٤٧ص  -٣
 . ١٤٧فروع الکافی ص  -٤
 ھا / قسم دوم).  از دفتر مسائل دینی و جواب ٥) ص ٩(المسالة ( -٥
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امام   بهآن را  دروغ  کند و به اما مجلسی این روایت وقیح و کفرآمیز را روایت می
اگر   وحی نمود که  کعبه  باشد: خداوند به از آن بری می  دھد که جعفر صادق نسبت می

بود  خاطر آن شخصی نمی  دادم، و اگر به تو نمی  ھرگز فضیلتی بهبود  خاک کربال نمی
آفریدم  را نیز نمی  کردم و آن خانه ، ھرگز تو را خلق نمی خاک کربال در خود گرفته  که
روی متواضع، ذلیل،  ورزید؛ بنابر این بدان شاد باش و ھمچون دنباله بدان افتخار می  که

صورت از  خاک کربال خود را نمایان کن، در غیر اینپست، بدون غرور و متکبر در برابر 
 .١اندازمت آتش جھنم می  شوم و به شما غضبناک می
 نمایند: ھای اعتقادی خود این بیت شعر را تکرار می آنان در کتاب

 ويف حـــــــــديث كـــــــــربال والكعبـــــــــة
 

ــــــــة  ــــــــو الرتب ــــــــان عل ــــــــربال ب  ٢لك
 

آن  ترین تردید و اضطرابی بدون کوچک ) (آية اهللا  میرزا حسن حائری ملقب به  بلکه
 دھد: چنین نام میرا 

 !!٣ی موحدین گاه مسلمانان و کعبه زیارت

                                           
 .١٠١/١٠٧نواربحار األ -١
 .٥٦اشف الغطاء صکن یمحمد حس: ة ینیالتربة الحس -٢
 .١/٣٢ عةیام الشرکأح -٣





 

 

 

 فصل دوم:
 نقض زیارت شیعه طبق روش قرآنی 

 دلیل این ادعا چیست؟
از ین منزلت عظیم و امتیه دارای اک یا نیست عمل عبادیھیچ شکی در آن 

ر اعمال داشته باشد، الزم است که تشریع و تشویق بر آن و یشریفی نسبت به سا
عقوبت بر ترک آن در قرآن به صورت روشن و واضح آمده باشد و ھمچنین باید نسبت 

 تأکید بیشتری باشند. ی رندهیمساجد، حج و زیارت بیت الحرام (مکه) در بر گ  به
برده ھا  آن اما ما تنھا دلیلی را در قرآن نیافتیم که نامی از نجف، کربال، قم و غیر

و حکمی از ھا  آن ه به زیارت قبور و تشویق به آن و ذکر عملی از عملک نیا ایباشد و 
 را تصریح نموده باشد.  ا شعائرشان یاحکام و 

 ی زیارت با حج در قرآن  مقایسه
خدا، فضیلتش، وجوب آن، ذکر احکام، مناسک و شعائر آن  ی آنجایی که حج خانهاز 

 ه:ک نیآیه از قرآن آمده است، از جمله ا ھا ده و قصد کردن به سوی کعبه و مکه در
نامگذاری شده است که آیات بسیاری مربوط به حج، (الحج)  به ای از قرآن سوره

 ھا: داده است و اینک بعضی از آن در خود جایآن را  احکام و مناسک

ِي َجَعلَْناهُ لِلنَّاِس ﴿ ِ َوالَْمْسِجِد اْ�ََراِم ا�َّ وَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ِيَن َ�َفُروا َو�َُصدُّ إِنَّ ا�َّ
ِ��ٍ  َسَواًء الَْعاكُِف �ِيهِ َواْ�َادِ 

َ
نَا  ٢٥َوَمْن يُرِْد �ِيهِ �ِإِْ�َاٍد بُِظلٍْ� نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب أ

ْ
�ذْ بَوَّ�

عِ  كَّ ا�ِفَِ� َوالَْقا�ِِمَ� َوالرُّ ْن َ� �ُْ�ِْك ِ� َشيًْئا َوَطّهِْر بَيِْ�َ لِلطَّ
َ
بَْراهِيَم َمَ�َن اْ�َيِْت أ ِ�ِ 

ُجودِ  ِ فَّجٍ  ٢٦السُّ
�َِ� ِمْن ُ�ّ

ْ
ِ َضاِمٍر يَأ

تُوَك رَِجاً� َوَ�َ ُ�ّ
ْ
ّذِْن ِ� ا�َّاِس بِاْ�َّجِ يَ�

َ
 َوأ

يَّاٍ� َمْعلُوَماٍت َ�َ َما َرزََ�ُهْم ِمْن  ٢٧َعِميقٍ 
َ
� �ِ ِ لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َوَ�ْذُكُروا اْسَم ا�َّ

�َْعامِ 
َ
ْطعُِموا اْ�َا�َِس الَْفقِ�َ  بَِهيَمةِ اْ�

َ
ُ�مَّ ْ�َْقُضوا َ�َفَثُهْم َوْ�ُوفُوا نُُذورَُهْم  ٢٨فَُ�ُوا ِمنَْها َوأ

وَّفُوا بِاْ�َيِْت الَْعتِيقِ َوْ�َ  ِ َ�ُهَو َخْ�ٌ َ�ُ ِعنَْد َرّ�ِهِ  ٢٩طَّ ْم ُحُرَماِت ا�َّ ِحلَّْت  ذَلَِك َوَمْن ُ�َعّظِ
ُ
َوأ

�َْعاُم إِ�َّ َما ُ�تَْ� َعلَيُْ�مْ 
َ
ورِ  لَُ�ُم اْ� ْوثَاِن َواْجَتنُِبوا قَْوَل الزُّ

َ
 ٣٠فَاْجَتنُِبوا الرِّْجَس مَِن اْ�
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ِ َ�ْ�َ ُمْ�ِ�َِ� بِهِ ُحَنَفا ْو  َء ِ�َّ
َ
ْ�ُ أ َماءِ َ�َتْخَطُفُه الطَّ َما َخرَّ مَِن السَّ َّ�

َ
ِ فََك� َوَمْن �ُْ�ِْك بِا�َّ

َها ِمْن َ�ْقَوى  ٣١َ�ْهوِي بِهِ الّرِ�ُح ِ� َمَ�ٍن َسِحيقٍ  ِ فَإِ�َّ ْم َشَعا�َِر ا�َّ َذلَِك َوَمْن ُ�َعّظِ
َجٍل ُمَس�ًّ ُ�مَّ َ�ِلَُّها إَِ� اْ�َيِْت الَْعتِيقِ لَُ�ْم �ِ  ٣٢الُْقلُوِب 

َ
ٍة  ٣٣يَها َمَنافُِع إَِ� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولُِ�ّ
�َْعامِ 

َ
ِ َ�َ َما َرزََ�ُهْم ِمْن بَِهيَمةِ اْ� فَإِلَُهُ�ْم إَِ�ٌ َواِحٌد  َجَعلَْنا َمنَْسً� ِ�َْذُكُروا اْسَم ا�َّ

ْسلُِموا
َ
ْ  فَلَُه أ ِ ال ابِرِ�َن َ�َ َما  ٣٤ُمْخبِتِ�َ َو�َّ�ِ ُ وَِجلَْت قُلُوُ�ُهْم َوالصَّ ِيَن إِذَا ذُكَِر ا�َّ ا�َّ

ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ  َ�ةِ َومِمَّ َصاَ�ُهْم َوالُْمقِيِ� الصَّ
َ
َواْ�ُْدَن َجَعلَْناَها لَُ�ْم ِمْن َشَعا�ِرِ  ٣٥أ

ِ لَُ�ْم �ِيَها َخْ�ٌ  ِ َعلَيَْها َصَوافَّ فَاذُْكُروا اسْ  ا�َّ فَإِذَا وََجَبْت ُجُنوُ�َها فَُ�ُوا ِمنَْها  َم ا�َّ
ْطعُِموا الَْقانَِع َوالُْمْعَ�َّ 

َ
ْرنَاَها لَُ�ْم لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ  َوأ َ  ٣٦َكَذلَِك َسخَّ لَْن َ�َناَل ا�َّ

َ  مْ ُ�ُوُمَها َوَ� دَِماؤَُها َولَِ�ْن َ�َناُ�ُ ا�َّْقَوى مِنْ�ُ  وا ا�َّ ُ َرَها لَُ�ْم ِ�َُكّ�ِ َكَذلَِك َسخَّ
ِ الُْمْحِسنِ�َ  َ�َ َما َهَداُ�مْ   .]٣٧-٢٥[الحج:  ﴾٣٧َو�َّ�ِ

ن اسالم است) یه دکورزند و (مردمان را) از راه خدا ( یفر مکه ک یسانکگمان  یب«
 یبراآن را  ا)ه است و مکه (مکدارند  یو (مؤمنان را) از (ورود به) مسجدالحرام باز م

گر بدان وارد یا از نقاط دینند و ک یم یه در آنجا زندگک یسانکھمه مردمان، اعم از 
ن یم، ھمچنیا سان (حرم امن و امان و محّل مراسم حّج و عمره) نمودهیکشوند،  یم
ب کن مرتیشوند و) در آن سرزم یه با توّسل به ظلم (از حّد اعتدال خارج مک یسانک

اور) یغمبر! به خاطر بیپ ی(ا م.یچشان یشان میبد کیعذاب دردناگردند،  یخالف م
آن را  )یمیقد یھا هیم و (پایم آماده ساختیابراھ یعبه را براکه محّل خانه کرا  یزمان

عبه آماده شد، که خانه ک یآن بپردازد. ھنگام یم به بازسازیم (و دستور دادیبدو نمود
 یرا انباز من منما یزین و) چکد یانون توحکن خانه را یه اکم یردکم خطاب یبه ابراھ
وع برندگان و سجده برندگان (از کنندگان و رک امینندگان و قک طواف یام را برا و خانه

زه کیز و پاییگر) تمید یو معنو یظاھر یو از ھرگونه آلودگ کوجود بتان و مظاھر شر
ا سواره یاده، یع)، پیه (افراد مسلمان و مستطکن کغمبر!) به مردم اعالم یپ ی(ا گردان.

) یگریھا و وسائل خوب د بکو پرتحّمل، و مر کده و چابیاندام (ورز یکبر شتران بار
 ند).یتو را پاسخ گو یند (و ندایایعبه بکنند، به حّج ک یفراخ و دور را ط یھا راه هک

نند (و به سود یش را با چشم خود ببیند) تا منافع خویاین مقّدس بین سرزمی(آنان به ا
و  یو اقتصاد یاسیو س یو اجتماع یشان برسند و ناظر فوائد فردیو معنو یماد
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ا سه روز بعد از آن ید قربان و دو و یه (روز عک ینیام معیحّج باشند)، و در ا یاخالق
(ھمچون بز و گوسفند و شتر و  یانی) نام خدا را بر چھارپایاست، به ھنگام ذبح قربان

حّجاج) خودتان  یوانات، ایرده است. پس (از ذبح حک شانیب ایه خدا نصکگاو) ببرند 
ھا  ید آلودگیبعد از آن با د.یز بخورانیان مستمند را نینواید و بیبخورھا  آن از (گوشت)

ثافت، و زوائد بدن ھمچون مو و ناخن) را از خود برطرف سازند، و به کو  ک(و چر
عبه) را ک(خدا،  یو گرام یمینند، و خانه قدکاند) وفا  ردهکش (اگر نذر یخو ینذرھا

س اوامر و کحّج بود) و ھر  که گذشت، برنامه و مناسک یزیآن (چ ند.یطواف نما
ژه در مراسم و امور مربوط به حّج) بزرگ و محترم دارد، از نظر خدا یخدا را (به و ینواھ
ان یاو بھتر است. (خوردن گوشت) چھارپا یا و آخرت) برای(در دن یارکن یچن

شما حالل گشته است، مگر (گوشت) آن  یو گاو و بز و گوسفند) برا (ھمچون شتر
ره). و از (پرستش) یشود (ھمچون مردار و غ یان میتان بیه (در قرآن) براک یانیچھارپا

حّقگرا  د.یزید، و از گفتن افتراء (بر مردم و بر خدا) بپرھینک یھا دور بت یعنیدھا، یپل
خدا  یه براک یسکرا ید. زیخدا قرار ندھ یبرا کیچ گونه شرید، و ھیو مخلص خدا باش

فر) از آسمان فرو کض یمان به حضیقرار دھد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ا یانباز
بدن) او را  یھا هکل جان داده است) و پرندگان (تکن شیافتاده است (و به بدتر

ند (و ک یپرتاب م )ی(و دره ژرف یار دوریان بسکه تندباد او را به مکن یا ایند، یربا یم
 یا از آن به نقطه یا و ھر قطعه یه بدنش متالشکوبد ک ین میرا آن چنان بر زم یو

 یھا س مراسم و برنامهکه گفته شد)، و ھر کن است (ی(مطلب) چن شود). یپرت م
ھا  آن گمان بزرگداشت یشمارد)، ب یحّج را گرام کرا بزرگ دارد (و از جمله مناس یالھ

، منافع یوانات قربانین حیدر ا (و خوف و ھراس از خدا) است. ھا دل یزگارینشانه پرھ
ھا  آن د مثلیر و پشم و تولیردن و استفاده از شکل سوار شدن و بار یاز قب یوی(دن
نار خانه که در کاست) و بعد ھم ھا  آن ه روز ذبحکن (یتان آزاد) است تا زمان معیبرا
دند (و یحرم) آماده گرد یگر جاھایو د یمندر قربانگاه  یعنیعبه، ک( یو گرام یمیقد

تنھا  ی(قربان د).یبرخوردار شوھا  ی آنو معنو ید از منافع مادیتوان یذبح شدند، شما م
ش از شما به خدا یه پک( یھر مّلت یه) ما براکمنحصر به شما مسلمانان نبوده، و بل

فدا شدن در راه خدا است)  یانسان برا یه سمبل آمادگکرا ( یاند) قربان مان داشتهیا
شان عطاء نموده است. یه خدا بدکنند کرا ذبح  یانیم، تا به نام خدا چھارپایا ردهکمقّرر 

ه کاست. حال  یاست (و برنامه او ھم برنامه واحد یواحد یشان خدایشما و ا یخدا
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 یاو باشد. ا یم (فرمان) او بوده، و (اعمالتان خالصانه برایتسل ن است) پسیچن
غمبر) مژده بده مخلصان متواضع (در برابر فرمان خدا) را (به بھشت و پاداش فراوان یپ

مقام  که چون نام خدا برده شود (به خاطر درکھستند  یسانکآنان  دگارشان).یآفر
رشان یبانگیه گرک یافتد، و در برابر مصائب یبه ھراس م یشانھا دل زدان)یباعظمت 

م فرمان قضا و یه تسلکنند، چرا ک یم یستادگی(و ارند یگ یش میپ یبائکیگردد، ش یم
م (در یا ردهکشان عطاء یه بدک یخوانند، و از اموال ید میه باکقدرند)، و نماز را چنان 

ان) یگر چھارپایما (ذبح) شتران (چاق و فربه، و د نند.ک یر) صرف میخ یھا راه ارھا وک
قرار  ین) الھیآئ یھا و نشانهن ی(د کشما از جمله مراسم و مناس یرا (در حّج) برا

ه به ک یا و اجر آخرت) شما است. پس در حالیر (دنیخ یواناتین حیم، و در چنیا داده
باشند) نام خدا را  یاند و آماده ذبح م ردهکو پاھا را جفت ھم  ھا دستاند (و ستادهیصف ا

شدند و) بر ن یه (نقش زمک ید)، و ھنگامینکد (و به نام خدا ذبحشان یببرھا  آن بر
ر ید و به مستمند (غیبخورھا  آن د) از گوشتیشان افتادند، خودتان (اگر خواستیپھلوھا

ع ید) شتران را رام و مطینیب یه مکن گونه (ید. ایشه) بخورانیر (گدا پیگدا) و به فق
 یدگار خود) سپاسگزاریمانه و انعام بزرگوارانه آفریرکه (از الطاف کن یم تا ایا ردهکشما 

چ وجه یھستند، به ھ یه مظاھر و صور ظاھرکھا ( یقربان یھا ھا و خون گوشت د.ینک
ه کگردد) و بل یاو نم یرسد (و موجب رضا یمورد توّجه خدا نبوده و) ھرگز به خدا نم

سب کش را یرسد (و رضا و خوشنود ی(و ورع و اخالص) شما بدو م یزگاریپرھ
رده است تا خدا را کوانات را مسخر شما ید) خداوند حینیب یه (مکن گونه یند). اک یم

رده کو رھنمودتان یکانجام اعمال ن یتتان نموده است (و به سویه ھداکن یبه خاطر ا
اران را (به پاداش کویکغمبر!) نیپ ید. اید و (سپاسگزار الطاف او باشیاست) بزرگ دار

 ».هم خدا) مژده بدیم و لطف عمیعظ

�ُْتونِ ﴿ مِ�ِ  ٢ورِ ِسينِ�َ َوطُ  ١َواّ�ِِ� َوالزَّ
َ
 .]٣-١[التین:  ﴾٣وََهَذا اْ�ََ�ِ اْ�

ن ین شھر امیو سوگند به ا ن!ینیو سوگند به طور س تون!یر و زیسوگند به انج«
 ».ه)!ک(م

ورِ ﴿  .]٤-١[الطور:  ﴾٤َواْ�َيِْت الَْمْعُمورِ  ٣ِ� َرّقٍ َمنُْشورٍ  ٢َو�َِتاٍب َمْسُطورٍ  ١َوالطُّ
آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته  یباال یه موسکوه طور! (کسوگند به «

ن یره زمکبه  ھا انسانرھنمود  یه براک! یتاب نوشته شده (آسمانکو قسم به  است).
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ان) یان جھانیو (م یه نوشته شده است) در صفحاتک یتابک( فرستاده شده است).
 ».زند) یزائران موج مه دائمًا از کعبه! کو قسم به خانه آبادان ( ده است.یپخش گرد

قِْسُم بَِهَذا اْ�ََ�ِ ﴿
ُ
نَْت ِحلٌّ بَِهَذا اْ�ََ�ِ  ١َ� أ

َ
 .]٢-١[البلد:  ﴾٢َو�

 ین آنجا ھستکه تو ساک یشھر عبه در آن است)!که که کن شھر (میسوگند به ا«
 ».ت تو، بر شرافت و عظمت آن افزوده است)کض و پربری(و وجود پرف

ْن ﴿
َ
ِمرُْت أ

ُ
َما أ َمَهاإِ�َّ ِي َحرَّ ةِ ا�َّ ْ�بَُد رَبَّ َهِذهِ اْ�َْ�َ

َ
 .]٩١[النمل:  ﴾أ

ه نام) را کن شھر (مقّدس میه تنھا و تنھا خداوند اکبه من دستور داده شده است  «
 ».ده استیرا حرمت بخش ین شھریه چنک یبپرستم. آن خداوند

 .]٣[قریش:  ﴾٣فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْ�َيِْت ﴿

ت را در ین امن و امنیه اکعبه) را بپرستند (کن خانه (خدا، یداوندگار اخ یستیبا«
شان یا یش و ستم و جنگ و غارت، براکشمکپر از  یشورھاکطول راه و در شھرھا و 

 ».فراھم آورده است)

 .]٣٥[إبراهیم:  ﴾�ذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َرّبِ اْجَعْل َهَذا اْ�ََ�َ آِمًنا﴿
عبه) ک یم (پس از بنایه ابراھکن) آن گاه را کان یقوم خود ب یغمبر! برایپ ی(ا«

  ».گردان یه نام) را محّل امن و امانکن شھر (میگفت: پروردگارا! ا

ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراهِيَم ُمَص�ًّ ﴿ ْمًنا َوا�َّ
َ
وََعهِْدنَا إَِ�  �ذْ َجَعلَْنا اْ�َيَْت َمَثابًَة لِلنَّاِس َوأ

ُجودِ  إِبَْراهِيمَ  ِع السُّ كَّ ا�ِفَِ� َوالَْعاكِفَِ� َوالرُّ ْن َطّهَِرا بَيِْ�َ لِلطَّ
َ
 .]١٢٥[البقرة: ﴾١٢٥�ْسَماِ�يَل أ

امن و امان مردم  یعبه) را پناھگاه و مأواکه خانه (کد) آن گاه را یاد آوری(و به «
عبه بر کخانه  ین خاطره بازسازید ھمیتجد یه براکم یشان دستور دادیم (و بدیردک

م یه ابراھک ید (و در جائیریخود برگ یبرا یم نمازگاھیغمبران) از مقام ابراھیدست پ
د) و به یش بپردازیاید و به نماز و نیستیستاد، بایا یم یسنگ یعبه باالکساختن  یبرا

 یه خانه ما را براکم) یشان گذاشتیم (و بر عھده ایردکل سفارش یم و اسماعیابراھ
نندگان ک وع و سجدهکنندگان (و ماندگاران در آن) و رک افکاعتنندگان و ک طواف

ھمانند  یحّس  یھا ی، و پلشتیپرست و بت کھمانند شر یثافات معنوک(نمازگزار، از 
 ».دینکزه کیو پا ک) پایجوئ زهیو گناه و ست یگوئ اوهی
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ِميُع  �ََّنا َ�َقبَّْل ِمنَّا�ذْ يَرَْ�ُع إِبَْراهِيُم الَْقَواِعَد مَِن اْ�َيِْت �ْسَماِ�يُل رَ ﴿ نَْت السَّ
َ
إِنََّك �

رِنَا َمَناِسَكنَا ١٢٧الَْعلِيمُ 
َ
ًة ُمْسلَِمًة لََك َوأ مَّ

ُ
 ﴾َر�ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْ�ِ لََك َوِمْن ذُّرِ�َّتَِنا أ

 .]١٢٨-١٢٧[البقرة: 
عبه) را باال کخانه ( یھا هیل پایم و اسماعیه ابراھکد) آن گاه را یاد آوریو (به «

پروردگار ما!  یگفتند:) ا یخدا برداشته و م یآن دست دعا به سو یبردند (و در اثنا یم
 یا .یات ما) ھستیگمان تو شنوا و دانا (به گفتار و ن یر، بین عمل را) از ما بپذی(ا

ن ما م، و از فرزندایه ما دو نفر مخلص و منقاد (فرمان) تو باشکن کپروردگار ما! چنان 
ش را (در یم (فرمان) تو باشند، و طرز عبادات خویه تسلکد آور یپد یمّلت و جماعت

 ».عبه و اطراف آن) به ما نشان بدهک

ُ الَْكْعَبَة اْ�َيَْت اْ�ََراَم �َِياًما لِلنَّاِس ﴿  .]٩٧[المائدة:  ﴾َجَعَل ا�َّ
نشان و  یب یھا یحرام، و قربان یھا الحرام، و ماه تی) بیعنیعبه، (کخداوند، «

) مردم قرار داده یو اخرو یویار دنکدن (به یسامان بخش یبرا یا لهینشاندار را وس
 ».است

 .]٢[المائدة:  ﴾َوَ� آّمَِ� اْ�َيَْت اْ�ََراَم يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمْن َرّ�ِِهْم َورِْضَوانًا﴿
 یلطف و خوشنود ه آھنِگ آمدن به خانه خدا را دارند و به دنبالکرا  یسانکو نه «
 ».ندیخدا

﴿ ِ وا اْ�َجَّ َوالُْعْمَرةَ ِ�َّ تِمُّ
َ
ُ�ْم َ�َما اْسَتيَْ�َ ِمَن الَْهْديِ  َوأ ْحِ�ْ

ُ
َوَ� َ�ْلُِقوا  فَإِْن أ

ِسهِ فَفِْديَةٌ  رُُءوَسُ�ْم َح�َّ َ�بْلَُغ الَْهْدُي َ�ِلَّهُ 
ْ
ذًى مِْن َرأ

َ
ْو بِهِ أ

َ
 َ�َمْن َ�َن مِنُْ�ْم َمرِ�ًضا أ

ْو �ُُسٍك 
َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ِمنُْتْم َ�َمْن َ�َمتََّع بِالُْعْمَرةِ إَِ� اْ�َّجِ َ�َما اْسَتيَْ�َ مَِن  ِمْن ِصَياٍ� أ

َ
فَإَِذا أ

يَّاٍ� ِ� اْ�َّجِ وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعُتمْ  الَْهْديِ 
َ
ةٌ َ�مِلَةٌ  َ�َمْن لَْم َ�ِْد فَِصَياُم ثََ�ثَةِ �  تِلَْك َعَ�َ

ْهلُُه َحاِ�ِي الَْمْسِجِد اْ�ََرامِ ذَ 
َ
َ َشِديُد  لَِك لَِمْن لَْم يَُ�ْن أ نَّ ا�َّ

َ
َ َواْعلَُموا أ َوا�َُّقوا ا�َّ

ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت  ١٩٦الْعَِقاِب 
َ
َ�َمْن فََرَض �ِيِهنَّ اْ�َجَّ فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل  اْ�َجُّ أ

ُ َوَما �َ  ِ� اْ�َجِّ  ادِ ا�َّْقَوى ْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ َ�ْعلَْمُه ا�َّ ُدوا فَإِنَّ َخْ�َ الزَّ وِ�  َوتََزوَّ
ُ
َوا�َُّقوِن يَا أ

ْ�َاِب 
َ
ْن تَبَْتُغوا فَْضً� ِمْن َرّ�ُِ�مْ  ١٩٧اْ�

َ
فَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت  لَيَْس َعلَيُْ�ْم ُجنَاٌح أ

َ
فَإِذَا أ

َ ِعنَْد ا َواذُْكُروهُ َكَما َهَداُ�ْم �ْن ُكنُْتْم ِمْن َ�بْلِهِ لَِمَن  لَْمْشَعرِ اْ�ََرامِ فَاذُْكُروا ا�َّ
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الِّ�َ  َ  ١٩٨الضَّ فَاَض ا�َّاُس َواْسَتْغفُِروا ا�َّ
َ
�ِيُضوا ِمْن َحيُْث أ

َ
َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  ُ�مَّ أ  ١٩٩إِنَّ ا�َّ

 َ َشدَّ ذِْكًرافَإَِذا قََضيُْتْم َمَناِسَكُ�ْم فَاذُْكُروا ا�َّ
َ
ْو أ

َ
فَِمَن ا�َّاِس َمْن   َكِذْ�رُِ�ْم آبَاَءُ�ْم أ

ِ ِمْن َخَ�قٍ  �ْيَا َوَما َ�ُ ِ� اْ�ِخَرة َوِمنُْهْم َمْن َ�ُقوُل َر�ََّنا آتَِنا ِ�  ٢٠٠َ�ُقوُل َر�ََّنا آتَِنا ِ� ا�ُّ
�َْيا َحَسَنًة َوِ� اْ�ِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب  ا َكَسُبوا ٢٠١ا�َّارِ ا�ُّ ولَ�َِك لَُهْم نَِصيٌب مِمَّ

ُ
 أ

ُ َ�ِ�ُع اْ�َِساِب  يَّاٍ� َمْعُدوَداٍت  ٢٠٢َوا�َّ
َ
� �ِ َ َل ِ� يَوَْمْ�ِ فََ� إِ�َْم  َواذُْكُروا ا�َّ َ�َمْن َ�َعجَّ

َر فََ� إِ�َْم َعلَيْهِ  خَّ
َ
َ  لَِمِن ا�ََّ�  َعلَيْهِ َوَمْن تَأ ُقوا ا�َّ ونَ  َوا�َّ نَُّ�ْم إَِ�ْهِ ُ�َْ�ُ

َ
 ﴾٢٠٣َواْعلَُموا �

 .]٢٠٣-١٩٦[البقرة: 
د (و مراسم و یخدا انجام دھ یمال خالصانه براکو حّج و عمره را به تمام و «
 یخدا نباشد) و اگر (از برگزار ید و ھدفتان جز رضایان بریرا به پا یظاھر کمناس
د از ید (و خواستیره) بازداشته شدیو غ یماریا بیله دشمن ی، به وسکاز مناس یبعض

فراھم شود (ھمچون شتر و گاو و  یه) ھر آنچه از قربانکد، بر شما است یاحرام به در آئ
به  ید تا قربانیخود را نتراش ید) و سرھاید و آن گاه از احرام به در آئینکگوسفند، ذبح 

ا یبازمانده، و  در آن از انجام مراسم حّج  یه حاجک یقربانگاه خود برسد (ھمان جائ
 یدر سر داشت (به سبب زخم یا ناراحتیمار شد، یاز شما ب یسکعبه است)، و اگر ک

ه یه) فدکد یسر را بتراشد، با یگر، و محتاج شد موید یھا یماریا بیا سردرد و یبودن 
روزه شش نفر ندار است)  یک که دادن خوراکا صدقه (یل (سه روز) روزه یبدھد، از قب

ا یه (از دشمن ک یم شود). و وقتیان فقراء تقسید ذبح و میه باک( یا گوسفندیو 
مند  از عمره بھره یسکد و نخست) ید (و به حّج و عمره رفتی) در امان بودیماریب

آنجا  یند و به فقراک یّسر شد (ذبح میم یند، آنچه از قربانکگردد سپس حّج را آغاز 
ام) حّج، و ھفت یابد، سه روز در (ایا) نر یقربان یا بھای یه (قربانک یسکدھد). و  یم

 یاملکن ده روز یرد). اید روزه بگیاشانه خود، باکه بازگشت (به خانه و ک یروز ھنگام
ا یو  یا قربانیو آغاز از عمره،  یمند ن (بھرهیغفلت شود) اھا  آن د ازیه نباکاست (

ه و کنان مکسا یعنیه خانواده او اھل مسجدالحرام (کاست  یسک) از آن یدار روزه
فر کی یه خدا داراکد ید و بدانید) و از خدا بترسیدوروبر آن) نباشد. (تقوا داشته باش

ه عبارتند از: شّوال و ذوالقعده و کرد (یپذ یانجام م ینیمع یھا حّج در ماه است. یسخت
و  یوان قربانیا سوق دادن حیه یا تلبیھا با احرام  ن ماهیه (در اک یسکذوالحّجه). پس 

رده باشد (و حّج را آغاز نموده کشتن واجب یگر حّج)، حّج را بر خوید کشروع مناس
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با  یزش جنسیه) در حّج آمکمراعات دارد و توّجه داشته باشد آن را  د آدابیباشد، با
ه ک یکیار نکشود). و ھر  ین اعمالیب چنکد مرتیست (و نباین یزنان و گناه و جدال

گاهینک یم  یسرا یسفر حّج و ھم برا ید (ھم برایریاست. و توشه برگ د خداوند از آن آ
خردمندان! از (خشم و  یاست، و ا یزگارین توشه پرھیه بھترکد) یگرتان و بدانید

ه از فضل پروردگار خود برخوردار کن یست ایبر شما ن یگناھ د.یزیفر) من بپرھکی
 یاز عرفات (به سو هک ید). و ھنگامیسب و تجارت بپردازکام حّج به ید (و در ایشو

د، و ینکاد یه) در نزد مشعرالحرام یر و تلبیبکل و تید، خدا را (با تھلیمزدلفه) روان شد
م یو ب ید (و با تضّرع و زارینکاد یرا  یرده است خداکه شما را رھنمون کھمان گونه 

ش از آن جزو ید) اگرچه پیرش بپردازکد به ذینیب یه او را مک یه گوئکن ید و ایو ام
به  یان واحدکشوند (و از م یه مردم روان مکسپس از ھمان جا  د.یگمراھان بوده باش
د، و از خداوند آمرزش (گناھان یوچند) روان شوک یا مین ِمنیسرزم ینام عرفات به سو

گمان خداوند آمرزنده و مھربان  یه) بکد ید (و بدانین خود را) بخواھیشیپ یھایجروکو 
(حّج) خود  که مناسک یو ھنگام رد).یپذ یبندگان مخلص را ماست (و توبه و بازگشت 

ه پدران کد) ھمان گونه ینده شدکد و پرایان بردیبه پاآن را  د (و مراسمیرا انجام داد
ه کد و بلینکاد ید) خدا را ینمائ یان مباھات مکاید (و به افتخارات نینک یاد میش را یخو

ارتباط با خدا است. مردمان دو گروھند:)  و عظمت در پرتو یرا بزرگیشتر از آن، (زیب
رسان و سعادت و نعمت)  یکیا (نیند: خداوندا! به ما در دنیگو یه مکھستند  یسانک

) یت الھی(از سعادت و نعمت و رضا یا در آخرت بھره یسانکن ین. (و لذا) چنکعطاء 
ز یرسان و در آخرت ن یکیا به ما نیند: پروردگارا! در دنیگو یاز آنان م یو برخ ندارند.
آجل و عاجل ما را خوش و خّرم گردان) و ما را از  یعطاء فرما (و سرا یکیبه ما ن

 یا و آخرتند و در پیسعادت دن یایه جوکنان (یا عذاب آتش (دوزخ محفوظ) نگاھدار.
ه ک یوششکمند خواھند شد (و برابر  ند) از دسترنج خود بھرهیھر دو سرا یخوشبخت

دھند، در ھر دو جھان  یه در راه آخرت از خود نشان مک یاپوئکورزند و ت یا میدن یبرا
د)، و خدا یبشان خواھد گردین نصیبرند و سعادت دار یرده خود سود مکاز 
الحساب است (و به اعمال ھمگان آشنا است و ھر چه زودتر پاداش و پادافره  عیسر

ازدھم ی یعنیق، یام التشریا ه سه روزک( یمشّخص یو در روزھا بندگان را خواھد داد).
اد یبرند) خدا را  یا بسر میان در ِمنیالحّجه است و حاج یزدھم ماه ذیو دوازدھم و س

(عبادت سه  یسکد). و اگر یه به عبادت و پرستش او بپردازیار و ادعکد (و با اذینک
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ست (و یبر او ن ید، گناھیق انجام دھد و) شتاب نمایام التشریروزه را در دو روز اّول ا
ه ماندگار شود و ک یسکجمرات نباشد)، و  یرم یه روز سوم براکنخواھد بود  یمانع

ن رخصت ینخواھد داشت، (و ا یند، بھتر ھم خواھد بود و) گناھک(از رخصت استفاده ن
شه یه تقوا پکاست  یسکگناه از شتابنده و ماندگار، تنھا) از آِن  یر و نفیا تأخیل یتعج

شتن را به دور دارد). از (خشم و انتقام) خدا یو محّرمات خوات یسازد (و از منھ
 یدگید شد (و به اعمال و اقوالتان رسیشگاه او جمع خواھیه در پکد ید و بدانیزیبپرھ

 ».ان و پادافره بدان داده خواھد شد)یکد و پاداش نیخواھد گرد

هِلَّةِ ﴿
َ
لُونََك َعِن اْ�

َ
 .]١٨٩[البقرة:  ﴾َواْ�َجِّ قُْل ِ�َ َمَوا�ِيُت لِلنَّاِس  �َْس�

شود؟).  یدار میپد یلکه چرا ھر دم به شکپرسند ( یماه از تو م یھا درباره ھالل«
ن یی) مردم و (تعی(نظام زندگ ی) برایعیم طبی(و تقو یزمان یھا شناسهھا  آن بگو:

 ».وقت) حّج ھستند

 .]١٩١[البقرة:  ﴾ُ�َقاتِلُوُ�ْم �ِيهِ َوَ� ُ�َقاتِلُوُهْم ِعنَْد الَْمْسِجِد اْ�ََراِم َح�َّ ﴿
شان در آنجا با شما یه اکد، مگر آن گاه ینکارزار نکنار مسجدالحرام کبا آنان در «
 ».زندیبست

﴿ ِ�َ�ْ
َ
ِ َورَُسوِ�ِ إَِ� ا�َّاِس يَوَْم اْ�َّجِ اْ� ذَاٌن ِمَن ا�َّ

َ
 .]٣[التوبة:  ﴾َوأ

ه در اجتماع ساالنه کھمه مردم ( غمبرش بهیخدا و پ یاست از سو ین اعالمیا«
 ».ن حّج یه) در روز بزرگترکشان در میا

َما الُْمْ�ُِ�وَن َ�ٌَس فََ� َ�ْقَرُ�وا الَْمْسِجَد اْ�ََراَم َ�ْعَد َ�مِِهْم َهَذا﴿  .]٢٨[التوبة:  ﴾إِ�َّ
د پس از یدند، لذا نبایده) پلیشان، از لحاظ عقکفر و شرکان (به سبب کگمان مشری «
 ».است) به مسجدالحرام وارد شوند یه نھم ھجرکال (امس

وَن َعِن الَْمْسِجِد اْ�ََرامِ ﴿ ُ وَُهْم يَُصدُّ َ�ُهُم ا�َّ �َّ ُ�َعّذِ
َ
 .]٣٤[األنفال:  ﴾َوَما لَُهْم �

شان (مسلمانان را) از مسجدالحرام یه اک یند، در حالکچرا خداوند آنان را عذاب ن«
 ».دارند؟ یباز م

َة ُمَباَرً� وَُهًدى لِلَْعالَِم�َ إِنَّ ﴿ ِي بَِبكَّ َل َ�يٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
�ِيهِ آيَاٌت بَّيَِناٌت  ٩٦أ

ِ َ�َ ا�َّاِس ِحجُّ اْ�َيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِ�ْهِ َسبِيً�  َوَمْن َدَخلَُه َ�َن آِمًنا َمَقاُم إِبَْراهِيمَ   َوِ�َّ
َ َغِ�ٌّ َعِن الَْعالَِم�َ  َوَمْن َ�َفَر فَإِنَّ   .]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧ا�َّ
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اء جھت پرستش و یه با دست انبکث قدمت و حرمت ی(از ح یا ن خانهینخست«
ه در کاست  یا گشته است، خانه یانگذاریمردم بن یگانه) برایح خداوند یش صحیاین
ه کت و نعمت است و (از آنجا کعبه نام و از لحاظ ظاھر و باطن) پربرکه قرار دارد (و کم

ه) یشان است، ماینگره بزرگ ساالنه اک یعنیان حّج آنان کگاه نماز مسلمانان و م قبله
ان نماز و کم یعنیم (یاست، مقام ابراھ یروشن یھا در آن نشانه ان است.یت جھانیھدا

س داخل آن (حرم) شود در امان است. و حّج کاست). و ھرھا  آن عبادت او از جمله
رفتن بدانجا را  ی) برایو بدن ی(مال یه توانائک یسانکاست بر  ین خانه واجب الھیا

له) ین وسیرد، و بدیا اصًال حّج را نپذیاورد، ین یس (حّج خانه خدا را به جاکدارند. و ھر
 .»از استین یان بیان رسانده نه به خدا) چه خداوند از ھمه جھانیفر ورزد (به خود زک

َفا ﴿ ِ إِنَّ الصَّ ْن  َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعا�ِرِ ا�َّ
َ
وِ اْ�َتَمَر فََ� ُجَناَح َعلَيْهِ أ

َ
َ�َمْن َحجَّ اْ�َيَْت أ

وََّف بِِهَما َ َشاكٌِر َعلِيمٌ  َ�طَّ َع َخْ�ًا فَإِنَّ ا�َّ  .]١٥٨[البقرة:  ﴾١٥٨َوَمْن َ�َطوَّ
ن) ی(د یھا نشانه ان آن دو) ازیم یوه) صفا و مروه (و ھفت بار سعکگمان (دو  یب«

ا یالحرام)  ت (اللهیضه) حّج بیخواھد فر یه (مکخدا و عبادات الله ھستند. پس ھر 
ند (و کوه) را بارھا طواف که آن دو (کنخواھد بود  یآورد، بر او گناھ یعمره را به جا

را انجام دھد (و  یکیار نکه به دلخواه کآورد). ھر  یان صفا و مروه را به جایم یسع
گمان  یدھد، چه) ب یاز واجبات، به طاعت و عبادت پردازد، خدا پاداش او را مش یب

گاه (از اعمال و ن  . »نندگان) استک ات عبادتیخدا سپاسگزار و آ

ِي ﴿ قَْ� ا�َّ
َ
ِ َ�ًْ� ِمَن الَْمْسِجِد اْ�ََراِم إَِ� الَْمْسِجِد اْ� ى بَِعبِْده َ�ْ

َ
ِي أ ُسبَْحاَن ا�َّ

 .]١[اإلسراء:  ﴾َ�ُ لُِ�ِ�َُه ِمْن آيَاتَِنابَاَرْ�َنا َحوْ 
ه بنده خود (محّمد پسر عبداّلله) را در کرا سزا است  یس خدائیح و تقدیتسب«

آن  ه َدور و برکالمقّدس) برد، آنجا  تی(ب یه) به مسجداالقصکاز مسجدالحرام (م یشب
و  ینیشبه زم یکوچ کن یم. تا (در ایا ) ساختهیو معنو یت (از اقوات مادکپربررا 

م (و با یانی) خود را بدو بنمای(عظمت و قدرت خداوند یھا از نشانه ی) برخیآسمان
آن، او را از بند دردھا و  یھا یاز شگفت یگستره جھان و بخش ینشان دادن فراخ

دان مبارزه حق و باطل روانه یشتر به میم و با دل و جرأت بیان برھانینیزم یھا رنج
 ».م)یگردان
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َماءِ قَْد ﴿ َنََّك قِبْلًَة تَرَْضاَها نََرى َ�َقلَُّب وَْجهَِك ِ� السَّ فََوّلِ وَْجَهَك َشْطَر  فَلَُنَوّ�ِ
 .]١٤٤[البقرة:  ﴾وََحيُْث َما ُكنُْتْم فََولُّوا وُُجوَهُ�ْم َشْطَرهُ  الَْمْسِجِد اْ�ََرامِ 

تو را  یقلب یآرزوام یم (و پینیب یآسمان م یبه سو یما روگرداندن تو را گاھگاھ«
 یا قبله یم) پس تو را به سویدار یافت میر قبله درییدر مورد تغ یجھت نزول وح

ن، و کمسجدالحرام  یشد، و لذا رو به سو یه از آن خوشنود خواھکم یساز یمتوّجه م
شتن را (به ھنگام نماز) به جانب آن یخو ید روھایه بودکمؤمنان!) در ھر جا  ی(ا
 ».دینک

وََحيُْث َما ُكنُْتْم فََولُّوا  يُْث َخرَْجَت فََوّلِ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد اْ�ََرامِ َوِمْن حَ ﴿
 .]١٥٠[البقرة:  ﴾وُُجوَهُ�ْم َشْطَرهُ 

، به ھنگام نماز در ھمه نقاط یدیه رسک(و به ھر جا  یرون رفتیه بکو از ھرجا «
مؤمنان! چه در سفر و چه در حضر، در  ین، و (اکمسجدالحرام  یجھان) رو به سو

 ».دینکآن  ید، رو به سویه بودکن، به ھنگام نماز) ھر جا یھمه اقطار زم
ه در خصوص فضیلت مکه، واجب بودن حج کبود  یای از تصریحات قرآن این پاره

 داد. برای آن و احکام و مناسکش توضیح می
ای از قرآن  دھم که در ھیچ آیه ولی در رابطه با کربال، نجف، قم و مشھد، شھادت می

 اند.  نیامده

 مساجد در قرآن
بیان مساجد، احکام آن و  ی حات قرآن عظیم است که دربارهیاز تصر یا و این پاره

 یلت نماز خواندن در آن آمده است:فض

ْن تُرَْ�َع َو�ُْذَكَر �ِيَها اْسُمُه �َُسّبُِح َ�ُ �ِيَها ﴿
َ
ُ أ ذَِن ا�َّ

َ
 ٣٦بِالُْغُدّوِ َواْ�َصالِ ِ� ُ�ُيوٍت أ

َ�ةِ  َ�ةِ �يَتاءِ الزَّ ِ �قَاِم الصَّ -٣٦[النور:  ﴾رَِجاٌل َ� تُلِْهيِهْم ِ�َاَرةٌ َوَ� َ�يٌْع َ�ْن ذِْكرِ ا�َّ

٣٧[. 
ه خداوند ک یئھا خانه د) دریبجوئآن را  د،ین نور پرفروغ ھستیا ی(اگر در جستجو «

اد او، و با یر و کنام خدا برده شود (و با ذھا  آن وند و دراجازه داده است برافراشته ش
 ه) درک یمسجد نام ھای خانه آباد شود. یام آسمانکاح ی، و بررسیات قرآنیتالوت آ

 یه بازرگانک یمردان پردازند. یزدان میه یس و تنزیسحرگاھان و شامگاھان به تقدھا  آن
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  یسازد. از روز یات غافل نمکنماز و دادن زاد خدا و خواندن ی، آنان را از یا و معامله
 . »گردد یشان میھا در آن دگرگون و پر و چشم ھا دل هکترسند  یم

َحًدا﴿
َ
ِ أ ِ فََ� تَْدُعوا َمَع ا�َّ نَّ الَْمَساِجَد ِ�َّ

َ
 .]١٨[الجن:  ﴾١٨َوأ

 ».دینکرا با خدا پرستش ن یسکھا)  مسجدھا مختّص پرستش خدا است، و (در آن«

ِ َمْسِجدٍ  يَا﴿
 .]٣١[األعراف:  ﴾بَِ� آَدَم ُخُذوا زِ�نََتُ�ْم ِعنَْد ُ�ّ

ه عورت ک ی، خود را (با لباس مادیزادگان! در ھر نماز گاه و عبادتگاھیآدم یا«
 ».دیارائیه تقوا نام دارد) بک یشما را بپوشاند، و با لباس معنو

َ�ةَ َواْرَكعُ ﴿ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
اكِعِ�َ َوأ  .]٤٣[البقرة:  ﴾٤٣وا َمَع الرَّ

د و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز یات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار«
 .»دیبخوان

ْن َ�ُقوَم �ِيهِ ﴿
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَْوٍ� أ وَّ

َ
َس َ�َ ا�َّْقَوى ِمْن أ ّسِ

ُ
 .]١٠٨[التوبة:  ﴾لََمْسِجٌد أ

(مانند  یست و نماز مگذار. مسجدی(مسجد ضرار) ناغمبر!) ھرگز در آن یپ ی(ا«
ده است (و مراد سازندگان آن تنھا یه تقوا بنا گردیه از روز نخست بر پاکمسجد قبا) 

  ».یو نماز بگزار یستیا یه در آن برپاکالله بوده است) سزاوار آن است  یرضا

ْن ﴿
َ
ِ أ ْن َمَنَع َمَساِجَد ا�َّ ْظلَُم ِممَّ

َ
 .]١١٤[البقرة:  ﴾يُْذَكَر �ِيَها اْسُمهُ َوَمْن أ

ه کن است یگر، و نسبت به مسلمانان ایدیکشان نسبت به یا ی(از جمله دشمن«
گر را خراب نمودند و مسلمانان را از ورود به ید یھا لهیھا معابد قب لهیاز قب یبعض

جد و ه نگذارند در مساکاست  یسانکستمگرتر از  یسکمسجدالحرام باز داشتند) و چه 
 ».ن عبادت خدا، نام خدا برده شودکاما

﴿ ِ ْن َ�ْعُمُروا َمَساِجَد ا�َّ
َ
 .]١٧[التوبة:  ﴾َما َ�َن لِلُْمْ�ِ�َِ� أ

دھند حق ندارند مساجد خدا را (با عبادت  یم یش گواھیفر خوکه به ک یانکمشر «
 ».نندکف و خدمت) آباد یر و تنظیا تعمی

َما َ�ْعُمُر َمَساِجَد ﴿ َ�ةَ إِ�َّ قَاَم الصَّ
َ
ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوأ ِ َمْن آَمَن بِا�َّ  .]١٨[التوبة:  ﴾ا�َّ

ه به خدا و کا عبادت) آبادان سازد یر یحق دارد مساجد خدا را (با تعم یسکتنھا «
 ».د بخواندیه باکمان داشته باشد و نماز را چنان یامت ایروز ق

�ُْتْم َ� ﴿
َ
وُهنَّ َو�  .]١٨٧[البقرة:  ﴾كُِفوَن ِ� الَْمَساِجدِ َوَ� ُ�َباِ�ُ
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 ».دینکن ید، با آنان ھمخوابگیاف مشغولکه در مساجد به (عبادت) اعتک یوقت«

ْ َ�َ الَْعزِ�زِ الرَِّحيمِ ﴿ ِي يََراَك ِحَ� َ�ُقومُ  ٢١٧َوتََو�َّ اِجِدينَ  ٢١٨ا�َّ  ﴾٢١٩َوَ�َقلَُّبَك ِ� السَّ
 .]٢١٩-٢١٧[الشعراء: 

ه کند بدان گاه یب یه تو را مک یآن خدائ ن.کل کره و مھربان تویچ یو بر خدا«
وع و سجود و کام و ریت (قکند) حریب ین میو (ھمچن .یزیخ ینماز تھّجد) برم ی(برا

 .»ان (صف جماعت) سجده برندگانینشست و برخاست) تو را در م

ِ ِمْن ﴿ َ�ة ِيَن آَمُنوا إِذَا نُودَِي لِلصَّ َها ا�َّ ُّ�
َ
ِ َوَذُروا يَا � يَوِْم اْ�ُُمَعةِ فَاْسَعْوا إَِ� ذِْكرِ ا�َّ

 .]٩[الجمعة:  ﴾٩ذَلُِ�ْم َخْ�ٌ لَُ�ْم إِْن ُكنُْتْم َ�ْعلَُمونَ  اْ�َيْعَ 

ر و کذ ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو ینه برایه روز آدک یمؤمنان! ھنگام یا«
ه بدان دستور داده ک یزی(چن ید. اید و داد و ستد را رھا سازیعبادت خدا بشتاب

  .»دیشما بھتر و سودمندتر است اگر متوجه باش ید) برایشو یم

ُموا َوآثَارَُهمْ ﴿ ْحَصيَْناهُ ِ� إَِماٍ� ُمبِ�ٍ  َونَْ�ُتُب َما قَدَّ
َ
ٍء أ  .]١٢[یس:  ﴾١٢َوُ�َّ َ�ْ

و  اند، ردهکه کرا  یارھائکاند و ( ش فرستادهیشاپیا) پیه (در دنکرا  یزھائیو چ«
اند، ثبت و  ردهکه نکرا  یارھائکاند (و  نھاده یه (در آن) برجاکرا  یزھائین) چیھمچن

ار (لوح محفوظ) کتاب آشکز را در یم. و ما ھمه چیسینو یم و) مینک یضبط م
  .»مینگار یم و مینمائ یم یسرشمار

دھم  و زیارتگاه ائمه، خداوند را شھادت می یاما در رابطه با نماز در کربال، مرقد عل
 نیامده است. ھا  ی آن ای در قرآن درباره که یک آیه

 رھا نیستاز مراقد و قب یدر قرآن نام
در حقیقت قرآن کریم خالی از ذکر و بیان کربال، نجف، قم و مشھد است و ھیچ  

ھا  این و شبیهھا  آن سویھا، بناھا و رفتن به ای به ذکر مرقدھا، قبرھا، زیارتگاه اشاره
ه بر ک یاند، طور آنان برای مراقد وضع نموده  ن فضایلی کهیوجود ندارد. و اگر در ب

ھیچ   ی قرآن به ، و بین آن عدم اشاره فایق آمده -سایر مساجد  رسد به  چه –فضل کعبه 
د شود که این روایات، ھمه دروغ ھستن یک از موارد مورد نظر آنان، برایت مشخص می

باشند، زیرا مگر ممکن است  یاساس م ین خصوص باطل و بیده در ایرس یو فتواھا
 امری را فراموش نماید: ألخداوند  که
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﴿ ُ َذْن بِهِ ا�َّ
ْ
َ�ُء َ�َُعوا لَُهْم مَِن اّ�ِيِن َما لَْم يَأ ْم لَُهْم ُ�َ

َ
َولَْوَ� َ�َِمُة الَْفْصِل لَُقِ�َ  أ
ِ  بَيَْنُهمْ  ال ِ�مٌ �نَّ الظَّ

َ
 .]٢١[الشوری:  ﴾٢١ِمَ� لَُهْم َعَذاٌب أ

ه خدا کاند  د آوردهیرا پد ینیشان دیا یه براکدارند  ید آنان انبازھا و معبودھائیشا«
ن سخِن قاطعانه و داورانه (خدا، ی؟) اگر ا خبر است یبدان اجازه نداده است (و از آن ب

 کانشان (با اھالیآن) نبود، من یامت تا وقت معیر قیافران و تأخکبر مھلت  یمبن
صادر  یا اخروی یوید (و دستور عذاب دنیگرد یم یافران و ابقاء مؤمنان) داورک
قت را فراموش ین حقید این حال آنان نبایداد. در ع یافران نمکبه  یگشت و مجال یم
 .»دارند کیه) قطعًا ستمگران عذاب دردناکنند ک

 دنبال نمودن متشابه
ھا تا این حد خطرناک  روی در زیارت ھا و زیاده گاه تعظیم زیارتن یاگر راجع به ا

 ه اساسش در قرآن چیست؟ کد ییسؤال نما
ز عبارت است از قول ییابی! و آن ن آن نمی یمتشابه جوابی را برا ی غیر از یک آیه

 فرماید: ه میک ألخداوند

ْمرِهِْم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَ ﴿
َ
ِيَن َغلَُبوا َ�َ أ  .]٢١[الکهف:  ﴾٢١يِْهْم َمْسِجًداقَاَل ا�َّ

 یشان پرستشگاھیت داشتند، گفتند: بر (دِر غار) ایثرکه اکگر ید یبرخ«
 ».میساز یم

این کارھای  یه غیر صریح الدالله است و آنچه ما براین آیھیچ شکی نیست که ا
از داریم، یک نص صریحی است که مانند دیگر جاھای قرآن تکرار شده یبزرگ ببدان ن

است. ھمچنان که در قرآن ھیچ امری به زیارت قبور و نھی از ترک آن نشده است و 
 حکم واحدی در مورد احکام مربوط بدان وجود ندارد. 

 مساجد آمده، مقایسه کن.  ی حال این را با آنچه که در قرآن درباره
 یابیم. اند، می ھر آنچه که آوردهخالف ظاآن را  میفوق بپرداز ی مفھوم آیهاگر به 

 فرماید: خداوند می

اَعَة َ� َر�َْب �ِيَها إِذْ ﴿ نَّ السَّ
َ
ِ َحقٌّ َوأ نَّ وَْعَد ا�َّ

َ
نَا َعلَيِْهْم ِ�َْعلَُموا أ ْ�َ�ْ

َ
َوَ�َذلَِك أ

ْمرَُهمْ 
َ
ْعلَُم بِِهمْ  وا َعلَيِْهْم بُنَْيانًاَ�َقالُوا ا�ْنُ  يَتََنازَُعوَن بَيَْنُهْم أ

َ
ِيَن َغلَُبوا َ�َ  َر�ُُّهْم أ قَاَل ا�َّ

ْمرِهِْم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَيِْهْم َمْسِجًدا
َ
 .]٢١[الکهف:  ﴾٢١أ
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دارشان یق بیم، و از آن خواب عمیفرو برد یه آنان را به خواب طوالنکھمان گونه («
ان خود درباره یه مکم، (بدان گاه یردکم، مردمان شھر را) ھم متوّجه حالشان ینمود

دوباره)  یز و زندگیه وعده خدا (درباره رستاخکش داشتند) تا بدانند کشمکز یرستاخ
شان، اھل شھر یدن ایجه دیرسد. (در نت یامت فرا میق که بدون شکن یحق است، و ا

دار یھف را به ھنگام دکپس خداوند اصحاب مان آوردند. سیز ایبه خدا و روز رستاخ
از  یشان دو گروه شدند: بعضیراند. مردمان درباره ا یان غار میشان، در میمردم از ا

ه کبه غار نرود. چرا  یسکد (تا ینکدرست  یواریشان دیآنان) گفتند: بر (دِر غار) ا
گاه ق فرو رفتهیا دوباره به خواب عمیاند  م آنان مردهیدان ینم تر از  اند) و پروردگارشان آ

ت داشتند، گفتند: بر (دِر غار) یثرکه اکگر ید یشان است. برخیبه) وضع ا یسک(ھر 
  .»م یساز یم یشان پرستشگاھیا

 دستور به درست کردن مسجد بر قبور اصحاب کھف از این آیه صادر شده:

ْمرِهِمْ ﴿
َ
ِيَن َغلَُبوا َ�َ أ  .﴾ا�َّ

منبع تشریع نیستند و عادتًا جبار و ھا  این ان قوم و پادشاھانشان کهیعنی بزرگ
 طغیان و استبداد از این عبارتشان به روشنی معلوم است: ی اند و لھجه طغیانگر بوده

 .﴾٢١َ�َتَِّخَذنَّ َعلَيِْهْم َمْسِجًدا﴿
دخیل رأی یا دلیلی در آن   هک نیاین امری است که ضرورتًا باید اجرا شود بدون ا

باشد و این است حال بدکاران و مستبدان و آنان الگویی برای ما نیستند و دین ما ناسخ 
 ادیان است.  ی ھمه

ھا و  گاه مشروعیت ساختن مساجد بر سر قبرھا، تعظیم زیارت ی سخن گفتن درباره
 آن، ی اند؛ درباره از ضروریات دین قرار دادهآن را  دستور به زیارت آن، این دستوری که

حال ھا  آن ای در قرآن وجود ندارد، پس پیروی از متشابه ھیچ آیه ی جز یک آیه
کنند، سپس به  ھایی را ابداع می دین  بیماردالن است، کسانی که از سر ھوا و ھوس

کنند به خاطر تأیید چیزی که  متشابھات آن جستجو می ی آیند و درباره سوی قرآن می
 . اند ثابت کردهآن را  خارج از قرآن

اول با قرآن ثابت  ی در حالی که درست آن است که آراء و نظریاتی را که در مرحله
 شوند، جستجو کنیم نه عکس آن.  می

ند و ک یاستخدام مان را ه بین این و آن بسیار فرق است، زیرا اولی قرکقتا یحق
 ، به ھر حال قرآن سید مخدوم است:دومی در خدمت قرآن است
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﴿ ِ ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ِ�َ الُْعلَْياَوَ�َِمُة ا�َّ  .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َوا�َّ
 » و سخن خدا (و آیین او) باال (و پیروز) است؛ و خداوند عزیز و حکیم است.«



 

 

 

 :اصل دوم
 خمس مکاسب





 

 

 

کند که خمس آنچه را که از مال و متاع کسب  ، مسلمانان را ملزم میهیامام
شوند به فقھا بدھند. (و ھر کس از اداء آن امتناع بورزد از فاسقین  کنند و مالک می می

باشند، بلکه ھر کس این عمل را مشروع بدارد از کافرین  و غاصبین حق فقھا می
 است). 

د: از خانه، اموال غیر منقول، ماشین، باغ، سود یآ یچیز م  این الزام شامل ھمه
ه و آنچه را که مضاف بر خرج یھا، مھر ھا، ھدایا، ھبه تجارت، صنعت، کشاورزی، اجاره

سالیانه از برنج، گندم، جو، حبوبات، شکر، چای، نفت، و روغن، پیراھن، فرش، ظروف 
ھا و مال حرام مانند  گیرد؛ بلکه محصوالت باغ در بر می زائد در منزل و کتب را

بار خمس بدھد، یک  ٢مسروقات و سودھای مأخوذه از ربا که این دو مورد اخیر را باید 
 . ١بار برای حالل بودنش و بار دوم برای خمس واقعی

یابیم:  ھنگام مقارنه کردن بین قیمت خمس و ارزش زکات تفاوت آشکاری می
به  یمالیات ید برایشود؛ شکی نیست که با بت به زکات صد برابر میگاھی خمس نس

فرض کرده باشد، به آن را  واضح از نصوص شرعی ی، نصکوحشتنا ی این اندازه
 ای که تأویل و تغییری بدان راه نیابد.  گونه

آیات صریح قرآنی که اختالفی  ھا ده تر از خمس است، با ه صد درجه پایینکزکات 
به غیر از زکات به چیز دیگری تأویل نمود، ثابت شده آن را  توان در آن نیست و نمی

 است. 
نسبت  یبه صورت امر آمده است و گاھ یگاھ  در این زمینه  گفتنی است آیات وارده

ن ھمی  دھد، ھمچنان که شأن قرآن در زمینه ضروریات دین به یآن ھشدار م کبه تر
 ی زکات: برای مسأله  ی آیات وارد شده باشد، از جمله می  گونه

َ�ةَ ﴿ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
ِ  َوأ �ُْفِسُ�ْم ِمْن َخْ�ٍ َ�ُِدوهُ ِعنَْد ا�َّ

َ
ُموا ِ�  ﴾َوَما ُ�َقّدِ

 .]١١٠[البقرة: 
د و یا بپردازات رکد و زید) و نماز را برپا داریتان ماندگار باشینی(پس بر شعائر د«
افت (و ید یدر نزد خدا خواھآن را  د،یخود بفرست یشتر برایه پک یکیار نکد) ھر ی(بدان

گاه و بینک ید) و خدا به ھرچه مید دیخواھآن را  پاداش  . »نا استید آ

                                           
 صدر. محمد محمد: رسالة الخمس  و ،یخوئ: ن یمنھاج الصالح ١
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فْلََح الُْمْؤِمُنونَ ﴿
َ
ِيَن ُهْم ِ� َصَ�تِِهْم َخاِشُعونَ  ١قَْد أ ِيَن ُهْم َعِن  ٢ا�َّ اللَّْغوِ َوا�َّ
َ�ةِ فَاِعلُونَ  ٣ُمْعرُِضونَ  ِيَن ُهْم لِلزَّ  .]٤-١[المؤمنون:  ﴾٤َوا�َّ

 .»نندک یات مال بدر مکه زکند یسانکو ...  روز و رستگارند.یمسّلمًا مؤمنان پ«

َ�ةَ َوُهْم بِاْ�ِخَرةِ ُهْم َ�فُِرونَ  ٦َوَو�ٌْل لِلُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿ ِيَن َ� يُْؤتُوَن الزَّ  .﴾٧ا�َّ
پردازند و آنان به آخرت  یخود نم یسازکه به پاک یانکمشر ان!کبه حال مشر یوا«
 .»مان ندارندیھم ا

َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَ�َهوْا ﴿
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِ� اْ� ِيَن إِْن َمكَّ ا�َّ

مُ  َعِن الُْمنَْكرِ 
ُ
ِ َ�قَِبُة اْ�  .]٤١[الحج:  ﴾٤١ورِ َوِ�َّ

ه کھستند  یسانکداده است)  یروزیو پ یاریشان وعده یه خدا بدک ی(آن مؤمنان«
پردازند، و امر  یات را مکدارند و ز یم، نماز را برپا میشان را قدرت بخشین ایھرگاه در زم

گردد (و  یارھا به خدا برمکند، و سرانجام ھمه ینما یر مکاز من یبه معروف، و نھ
ارھا از که آغاز ھمه کرد، ھمان گونه کخواھد  یداورھا  آن و درباره یدگیھا رس بدان

 .»ه خدا است)یناح
راجع به شریعت ھا  آن ز ھست که بعضی ازیھا آیات دیگر نو غیر از این آیات، ده

 أله نزد خداوندکن (یھا در اصول د ھای گذشته آمده است، زیرا تمامی شریعت ملت
شرایع یکی است ھر چند در  ی اسالم است) با ھم مشترک ھستند و اسالم نزد ھمه

 .ندات فرعی با ھم اختالف داریجزئ
پس توحید، نبوت، معاد، نماز، روزه و زکات حتی حج در ادیان قبلی آمده است. 

 فرماید: ند تبارک و تعالی میخداو

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك ِمْن رَُسوٍل إِ�َّ ﴿
َ
نَا فَاْ�ُبُدونِ َوَما أ

َ
نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ �

َ
 ﴾٢٥ نُوِ� إَِ�ْهِ �

 .]٢٥[األنبیاء: 
ه: کم یا ردهک یه به او وحکن یم، مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ«

 .»دینکست، پس فقط مرا پرستش یجز من ن یمعبود
 تعالی گفته است:و در این آیه که مورد خطاب یھود است، خداوند تبارک و 

َ�ةَ ﴿ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
 .]٨٣[البقرة: َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا َوأ

 ».دیات را بپردازکد، و زید، و نماز را برپا داریبگوئ یکو به مردم ن«
 و بعد از آمدن اسالم این امر شدت بیشتری یافت:
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َ�ةَ وَ ﴿ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
اكِعِ�َ َوأ  .]٤٣[البقرة:  ﴾٤٣اْرَكُعوا َمَع الرَّ

د و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز یات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار«
 ».دیبخوان

 آمده است. ÷مریم از زبان حضرت عیسی ی و در سوره

َ�ةِ َما ُدْمُت َحيًّا﴿ َ�ةِ َوالزَّ وَْصاِ� بِالصَّ
َ
 .]٣١[مریم:  ﴾٣١َوأ

مردمان)  ی(برا یت و سودمندکشخص پربر -ه باشم کجا کدر ھر  -و مرا «
سفارش  -ه زنده باشم ک یتا وقت -ات دادن کد، و مرا به نماز خواندن و زینما یم
  .»دیفرما یم

 آمده است: -علیھم السالم-انبیاء  ی و در سوره

وَْحيَْنا إَِ�ِْهْم فِْعَل اْ�َْ�َاِت �قَاَم ﴿
َ
ِ َوأ َ�ة َ�ةِ �يَتاَء الزَّ  .]٧٣[األنبیاء:  ﴾الصَّ

، یکن یارھاکه برابر دستور ما (مردمان را به کم ینمود یانیشوایما آنان را پ«
شان یات را بدکھا و اقامه نماز و دادن ز یردند، و انجام خوبک یم یو) رھبر یراھنمائ

 ».میردک یوح
ن وصایا و واجبات ذکر نکرده کنار ای و خداوند متعال در این آیات، ھرگز خمس را در

 است.

 خمس بر امت اسالم، چیست؟   پس دلیل وجوب
آیا نصوص صریح قرآنی در داللت بر وجوب این مورد عظیم(واجب بودن خمس) و 

شود؟ ھمچنان که  پرداخت آن به صنف واحدی از جامعه که فقھاء باشند، یافت می
 مستحقین زکات را ذکر کرده است: ألخداوند

َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكِِ� َوالَْعاِملَِ� َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهْم َوِ� الّرِقَاِب ﴿ َما الصَّ إِ�َّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ َوا�َّ بِيِل فَرِ�َضًة ِمَن ا�َّ ِ َوابِْن السَّ  ﴾٦٠َوالَْغارِِمَ� َوِ� َسبِيِل ا�َّ

 .]٦٠[التوبة:
ه جلب ک یسانکچارگان، گردآورندگان آن، یمخصوص مستمندان، بات کز«

شان به اسالم چشم یاریرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و یپذ یمحّبتشان (برا
ت یاران، (صرف) در راه (تقوک) بدھی) بندگان، (پرداخت بدھیشود، (آزاد یداشته) م

اده از مال و منال و خانه و ن) خدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتیآئ
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ه جھت مصلحت بندگان خدا مقّرر کاست ( یضه مھّم الھیفر یکن یباشد. ا یاشانه) مک
  .»ن) استیم (در وضع قوانکیدگان) و حیشده است) و خدا دانا (به مصالح آفر

ای کرده است؟ و ذکر کرده که باید به فقھا  آیا قرآن به دادن خمس مکاسب اشاره
ھمچنان که به طور صریح به مستحقین زکات و عاملین آن اشاره شده تسلیم شود؟ 

 است؟

 شود ای مشتمل بر خمس و دادن آن به فقها، یافت نمی در قرآن آیه
ای که داللت بر خمس مکاسب و دادن آن به فقھاء باشد، یافت  در قرآن آیه

 شود.  نمی
ان نبرد آن ھم در مید ای در مورد خمس غنایم که از کفار و در تمام قرآن فقط آیه

 شود: گرفته شود، یافت می

ِ ُ�َُسُه َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� ﴿ نَّ ِ�َّ
َ
ٍء فَأ َما َغنِْمُتْم ِمْن َ�ْ َّ�

َ
َواْعلَُموا �

نَْزْ�َا َ�َ 
َ
ِ َوَما � بِيِل إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِا�َّ َ�بِْدنَا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ

ٍء قَِديرٌ  اْ�ََ� اْ�َْمَعانِ  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ  .]٤١[األنفال:  ﴾٤١َوا�َّ

پنجم آن  یکد، یآور یه فراچنگ مکرا  یه ھمه غنائمکد یمسلمانان!) بدان ی(ا«
ندگان در مان و مستمندان و وامایتیغمبر) و یشاوندان (پیغمبر و خویمتعّلق به خدا و پ

غمبر در زمان یه پکاختصاص دارد  یا راه است. (سھم خدا و رسول به مصالح عاّمه
پنجم  یکه ید. بقینما ین میمؤمنان بعد از او مع یشوایا پیدارد  یات خود مقّرر میح

ان رزمندگان حاضر در یز میمانده نیشود. چھار پنجم باق یور مکھم صرف افراد مذ
ن دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده ید به ایگردد. با یم میصحنه تقس

در جنگ بدر، روز ھفدھم ماه رمضان سال  یعنیمان، یفر از اک( یخود در روز جدائ
 یارویافران) روکه دو گروه (مؤمنان و ک ید. روزیمان داریم ایردک) نازل یدوم ھجر

 یافران، در پرتو مدد الھکر یثکمؤمنان، بر جمع  کدند، و گروه اندیشدند (و با ھم جنگ
  .»توانا است یزیروز شدند) و خدا بر ھر چیپ

ردند) کگروه با ھمدیگر مالقات  ٢روز فرقان ھمان روز بدر است (روزی که 
 ی ابوجھل جمع شدند. موضوع سوره یو کافران به رھبر ج پیامبر یمسلمان به رھبر

در مورد این جنگ سرنوشت ساز میان مسلمانان و مشرکین  -بدون استثناء-انبیاء 
 یاست؛ مسلمانان در این جنگ اموال مشرکین را به عنوان غنیمت گرفتند، پس برا
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بودند که این غنایم را چگونه تقسیم کنند؛ و  یحاتیتقسیم این غنایم نیازمند توض
 یدر ابتداھا  آن سؤال یباشد برا یزل شد تا جوابای در این رابطه از سوره انفال نا آیه

 انفال: ی سوره

�َْفالِ ﴿
َ
لُونََك َعِن اْ�

َ
انفال سؤال  ی (ای پیامبر از تو درباره .]١[األنفال:  ﴾�َْس�

 کنند). می
انفال  ی ھایشان به موضوع سوره پس وجه ارتباط مکاسب مسلمانان و دارایی

 ست؟ یچ
خمس که به صورت مقید و مضاف به غنایم  ی هتنھا یک تشابه لفظی برای کلم

ی  اموال مطلق نیست. و در قرآن آیه ی ھمه یز برایشود. و این لفظ ن ھست، یافت می
 شود.  ه مشتمل بر (خمس) باشد، یافت نمیک یگرید

یعنی این امر عظیم (گرفتن خمس از اموال ملت و دادن آن به گروه قلیلی از مردم 
قرآن ھیچ دلیلی ندارد تنھا یک لفظ واحد و متشابه در این زمینه که فقھاء باشند) در 

گونه شکی نباشد و  ھیچ یه حاوکباشد  می یآمده که نیازمند نصوص زیاد و صریح
نگذارد، ھمچنان که در بسیاری از اوامر شریعت این چنین  یمرزی برای التفات باق

 کنند؟!  می باشد! پس چگونه این اوامر را به شریعت اسالم اضافه می
که   گزارش نشده ج به ھمین خاطر در سیره یا تاریخ یا روایات از رسول الله

را روانه بازار کرده باشد تا از امول مسلمانان و کسب و کار و سودشان یا از  یشخص
اند.  ز چنین عملی را انجام ندادهیاثاث و مقامشان، خمس بگیرد، و ھیچ یک از خلفاء ن

به عنوان امیر مسلمین معین شد، ذکر نشده که نه در  ÷لیو ھنگامی که حضرت ع
کوفه و نه در شھرھای دیگر ھمچنین عملی را انجام داده باشند. و سالطین عباسی 

ه از بنی ھاشم بودند و برحسب فقه امامیه مستحق کاند  ز چنین عملی را انجام ندادهین
 . ١باشند یخمس م

ذ) را بر این مسأله یتوسعه در أموال و لذااین چنین قاعده (تنگنایی در عبادات و 
توسعه بدھند. و اگر دادن آن را  دیمال و متاع است و با» خمس«ق دادند، زیرا یتطب

                                           
خمس در عصر : ن آمدهیدر آن چن و ٣٤٩-٣٤٧یخوئ: ن ی، منھاج الصالح١/٥٤٠ینیلک:  الکافی -١

ھاشم  شود: یک قسمت آن برای امام موجود و قسمت دومی برای بنی دو قسمت تقسیم می  ما به
 شود. می  کنار گذاشته
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  ترین شیوه بود، نصوص وارده در این زمینه را به فشرده یخمس یک امر عبادی م
 کردند.  تفسیر می
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 :فصل اول
 ازدواج در اسالم از خالل آیات قرآن

ی اساسی و ضروری زندگی است. علماء اصول ھا ویژگیاز ناموس یکی از  یپاسدار
به یعت ری است که شا پنجگانهازدواج یکی از ضروریات   هک نیاتفاق نظر دارند بر ا

پرداخته است، و این ضروریات عبارتند از: دین، نفس، نسل، عقل و مال. ھا  آن مراعات
عنوان پاسداری از خمس شریعت قلمداد   بنابر این محافظت از نسل و ناموس به

 شود. می
 ھای انسان مسلمان است که در تعدی و نادیده گرفتن آن سھل ازدواج یکی از بارزه

کند، به ھمین خاطر آیات قرآنی مربوط به ازدواج به صورت تشریعی،  انگاری نمی
 ند. ک بیان میآن را  منظم، آشکار و مفصل آمده که احکام و آداب

چه رسد به حرمت لمس و خلوت ن نصوص نگاه کردن را حرام اعالم داشته یا
 کردن:

بَْصارِهِْم وَ ﴿
َ
وا ِمْن �  .]٣٠[النور:  ﴾�َْحَفُظوا فُُروَجُهمْ قُْل لِلُْمْؤِمنَِ� َ�ُغضُّ

نت یه از نگاه به عورت و محّل زکغمبر!) به مردان مؤمن بگو: (آنان موّظفند یپ ی(ا «
از  یشتن را (با پوشاندن و دوریخو یھا رند، و عورتینامحرمان) چشمان خود را فرو گ

 ».وند نامشروع) مصون دارندیپ
ابطال نکاحی   و ھمچنین به  با بیگانگان را حرام اعالم داشته  و دوستی مخفیانه

  رسد به  شود، چه نمی  جز ارضاء شھوت ھدف دیگری در ورای آن دیده  که  نموده  اشاره
است؛ به ھمین خاطر   شان معرفی شده ترین ھا و زشت عنوان شدیدترین حرام  به  زنا که

 که مرتکب این عمل زشت شود، در نظر گرفته شده است. مجازات شدیدی برای کسی 
ز ذکر شده است و احکام آن از ِخطبه یازدواج تشریع شده و ریشه شرعی آن ن

(خواستگاری)، عقد، مھریه، دخول و آداب جماع در ھر شرایطی به صورت مفصل در 
عت شرع ذکر شده است، و راجع به حکمت و ھدف واالیی بحث رانده که مد نظر شری

گزیند، مودت  ای که زوج در آن سکونت می بوده است از جمله: حفظ نفس، بنای خانه
د. و تأکید ینما یآن خانواده نشو و نما م ی هیابد و در سای یوع میو رحمت در آن ش
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ای که این رابطه فقط  بین زن و مرد نباید گذرا باشد به گونه ی رابطه  هک نیشده بر ا
 مالقات و ارضاء شھوت باشد:فس با برای صیقل دادن ن

ْخَدانٍ ﴿
َ
 .]٥[المائدة:  ﴾ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذي أ

 ».ا انتخاب دوست نباشدی یارکو منظورتان زنا«

ْخَدانٍ ﴿
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾ُ�َْصَناٍت َ�ْ�َ ُمَسافَِحاٍت َوَ� ُمتَِّخَذاِت أ

(نامشروع)  یخود دوستان یدامن باشند و براکپاه با عّفت و کد ینیرا برگز یزانینک«
 ».نندیبرنگز

ه گاھی این ازدواج از کو نوع دیگری از نکاح که ازدواج با کنیز باشد، در قرآن آمده 
ضروریات جامعه بوده است، به ھمین خاطر آیات قرآنی متعلق به آن، به صورت آشکار و 

یشتر جاھا آمده است. و این گسترده که بیانگر ازدواج شرعی و دائمی است در ب
دھند و در  نصوص از یک طرف تشریعی ھستند و از طرف دیگر احکام را تفصیل می

یابی که بیانگر مشروعیت و احکام تفصیلی ازدواج موقت باشد،  ای را نمی تمام قرآن آیه
در قرآن این  ألبلکه نص صریح در مورد تحریم آن وجود دارد. به ھمین خاطر خداوند

 بار تکرار کرده است: ٢آیه را از لحاظ نزولش 

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ ﴿ ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َُّهْم  ٥َوا�َّ
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
إِ�َّ َ�َ أ

ولَ�َِك ُهُم الَْعاُدونَ  ٦َ�ْ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
 .]٧-٥ؤمنون: [الم ﴾٧َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء َذلَِك فَأ

ن صورت یه در اکزان خود، ینکا یمگر از ھمسران  نند.ک یو عورت خود را حفظ م«
نند، ک) را دنبال ین (دو راه زناشوئیر از ایه غک یاشخاص ست.یشان نیمالمت ا یجا

  .»باشند) یار مکند (و زنایآ یمتجاوز (از حدود مشروع) بشمار م

 در رابطه با دو نوع ازدواج شرعی یح قرآنینصوص صر
آیات قرآنی مربوط به این دو نوع ازدواج شرعی که ذکر شد آشکار و قطعی الدالله 

را به غیر از این ھا  آن تواند درباره این آیات جر و بحث کند و ھستند و ھیچ کس نمی
بگوید تواند  دو ازدواج تحمیل نماید؛ پس ھیچ کس به خاطر آشکار بودن این آیات نمی

 مچنان که خداوند متعال گفته است:که: ازدواج دائم و ازدواج با کنیزان حرام است. ھ

�َّ َ�ْعِدلُوا  فَانِْ�ُحوا َما َطاَب لَُ�ْم مَِن الّنَِساءِ َمثَْ� َوثَُ�َث َوُرَ�اعَ ﴿
َ
فَإِْن ِخْفُتْم �

ْ�َمانُُ�مْ 
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
 .]٣[النساء:  ﴾فََواِحَدةً أ
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ا چھار تا ازدواج یا سه ید، با دو یشما حاللند و دوست دار یه براک یگریزنان دبا «
زن  یکد، به یرا مراعات دار یان زنان دادگرید میه نتوانکد یترس ید. اگر ھم مینک
دارند) ازدواج  یترکّلفات سبکو ت یمترکنه یه ھزکزان خود (ینکا با ید ینکتفاء کا

 ».دینمائ
 ه عبارتند از: ککند  ند ویژگی را برای ما مشخص میچ ألدر این آیه، خداوند

 تعدد ازدواج. -١
 تواند بین زنانش عدالت برقرار کند، فقط به یکی از در صورتی که مرد نمی -٢

 اکتفا نماید.ھا  آن
 مرد با زنانی که کنیز وی ھستند، ازدواج نماید.  -٣

 کرد. ذکر میآن را  بود، خداوند پس اگر شرط دیگری در این آیه می

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ ﴿ ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َُّهْم  ٢٩َوا�َّ
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
إِ�َّ َ�َ أ

ولَ�َِك ُهُم الَْعاُدونَ  ٣٠َ�ْ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
 .]٣١-٢٩[المعارج:  ﴾٣١َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء َذلَِك فَأ

بردند، ھم چنان که  از ھمدیگر ارث مید یگرفت با یو اگر تمتع با آن (زن) صورت م
 د:یفرما یخداوند متعال م

ْزَواُجُ�ْم إِْن لَْم يَُ�ْن لَُهنَّ َوَ�ٌ ﴿
َ
فَإِْن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٌ فَلَُ�ُم  َولَُ�ْم نِْصُف َما تََرَك أ

ا تََرْ�نَ  ُ�ُع ِممَّ ْو َديْنٍ  الرُّ
َ
ا تََرْ�تُْم إِْن لَْم يَُ�ْن َولَُهنَّ ا ِمْن َ�ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَ� بَِها أ ُ�ُع ِممَّ لرُّ

ا تََرْ�ُتمْ  لَُ�ْم َوَ�ٌ  [النساء:  ﴾مِْن َ�ْعِد َوِصيٍَّة تُوُصونَ  فَإِْن َ�َن لَُ�ْم َوَ�ٌ فَلَُهنَّ ا�ُُّمُن ِممَّ

١٢[. 
ا از ی(از شما  یمانده ھمسرانتان است، اگر فرزند یبه جا یشما نصف دارائ یو برا«

، به فرزندانشان یه قبلیه، برابر آکتر ی) نداشته باشند (و باقیا نوادگانیا نوه یگران و ید
چھارم  یکداشته باشند، سھم شما  یرد) و اگر فرزندیگ یو پدران و مادرانشان تعّلق م

المال  تیا بیاالرحام  یا ذویالفروض و عصبه،  یه به ذوکمانده تریه است (و باقکتر
داشته باشند، سھم شما)  ینداشته باشند و چه فرزند یرسد. به ھرحال چه فرزند یم

ه بر عھده دارند (و کاست  یاند و پرداخت وام ردهکه کاست  یتیپس از انجام وص
ه شما است کچھارم تر یکزنان شما  یت مقّدم است). و برایپرداخت وام بر انجام وص

نفر  یکد. (اگر ھمسر یاشگران) نداشته بیا از دیاز آنان  یا نوه و نوادگانی( یاگر فرزند
چھارم به  یکشتر باشند، یدارد، و اگر دو ھمسر و ب یافت میچھارم را تنھا در یکباشد، 
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شاوندان و وابستگان به یه به خوکمانده تریگردد. باق یم میانشان تقسیم یطور مساو
ه ید، سھمی) داشتیا نوه و نوادگانی( یرسد). و اگر شما فرزند یب استحقاق میترت

 -ه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان که تریه بوده (و بقکھشتم تر یکھمسرانتان 
د و بعد ینک یه مکاست  یتیرسد. البّته) پس از انجام وص یم -ر شد که ذکھمان گونه 

الَله ارث از آنان برده شد کبه گونه  یا زنی ید. و اگر مردیه بر عھده دارکاست  یاز وام
از  یک) داشتند، سھم ھر یا خواھر (مادری) یداشتند) و برادر (مادرن ی(و فرزند و پدر

ش از آن (تعداد، یست) و اگر بیان آن دو نیم یه است (و فرقکششم تر یکآن دو، 
ند (و یکسوم با ھم شر یک) بودند، آنان در یخواھر مادر یکو  یبرادر مادر یک یعنی

ن ھم) پس از انجام یالبّته ا نند.ک یم میان خود تقسیسوم را م یکسان یکبه طور 
 ».ه شده استیه بدان توصکاست  یتیوص

اِ�َِ� مِْن ِعَبادُِ�ْم �َما�ُِ�مْ ﴿ يَاَ� مِنُْ�ْم َوالصَّ
َ
نِْ�ُحوا اْ�

َ
 .]٣٢[النور:  ﴾َو�

ش را (با یسته (ازدواج) خویزان شاینکمردان و زنان مجّرد خود را و غالمان و «
 ».دیگر درآوریدیکه) به ازدواج یه نفقه و پرداخت مھریتھ

 ر آن دو نوع ازدواج فرموده است:کخداوند بعد از ذ

ُ مِْن فَْضلِهِ ﴿ ِيَن َ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ ُ�ْغنَِيُهُم ا�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾َولْيَْسَتْعفِِف ا�َّ
د یباشند) با یه و نفقه نمیانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت مھرکه امکآنان «

شان را دارا ینند، تا خداوند از فضل و لطف خود اکتالش  یدامنکدر راه عّفت و پا
 ».ندک

داشت،  ی(به عنوان نمونه نکاح متعه) وجود م و اگر آنجا نوع سومی از ازدواج

 .﴾َولْيَْسَتْعفِِف ﴿ فرمود: و ھرگز نمی (وليستمتع)گفت:  خداوند متعال می
 ورزد.  یه از ازدواج با زن آزاده و کنیز امتناع مکاست  یو عفت مستلزم نیازمند

را ھر انسانی با کمبود دارایی یبه غنی ندارد، ز یازیاما در ازدواج موقت، شخص ن
ز قطعًا یازمندان نیه نک –انجام دھد؛ پس اگر ازدواج موقت جایز بود آن را  تواند ھم می

عفت  ی هیشد که در آن حالت توص ینم ای نازل ھرگز آیه –انجام دھند آن را  توانند می
ازدواج با کنیزان و بردگان را  یید، ھمچنان که در حالت توانایاداور نمایرا به آنان 

 اداور نموده است.ی
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ه کمرد متمکن است   هک نیمرد برای ازدواج دو حالت در پیش رو دارد: اول ا
ازدواج را ندارد و کسی را  توانایی  هک نیتواند با زن یا کنیز ازدواج کند و دوم ا می

یابد که با وی ازدواج کند، در این صورت مرد باید عفت پیشه کند و حالت سومی  نمی
 که متناسب با ازدواج موقت باشد، مطرح نشده است. 

 ن آمده است:یو در سیاق آیات چن

ًنا ِ�َ ﴿ َردَْن َ�َصُّ
َ
�َْياَوَ� تُْ�رُِهوا َ�َتَياتُِ�ْم َ�َ اْ�َِغاءِ إِْن أ  ﴾بْتَُغوا َعَرَض اْ�ََياةِ ا�ُّ

 .]٣٣[النور: 
د، اگر آنان ینکشان) وادار به زنا نیاز ازدواج ا یریزان خود را (با جلوگینک«

بھم رسانند و ھمچون  یت مستقلّ یخواستند (با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخص
از  یریمؤمنان! با جلوگ یدامن باشند. (اکف و پایل خانواده دھند و) عفکیآزادگان تش

 یله خواھان مال و دارائین وسید) تا بدیشانکن یزان را به خودفروشینکار کازدواج، 
 ».ا بودهیزودگذر دن

بود، نیازی نبود که دختران جوان تحت فشار واقع  یاگر ازدواج موقت مشروع م
آمد از  ه کسب درکان داشت که امکشوند تا برای کسب معاش به زنا روی بیاورند؛ بل

طریق ازدواج موقت بدون نیاز به زنا فراھم شود. بلکه بازار زنا با این نوع زنای مباح به 
اگر ازدواج  یرد) آرک یشد! (و جز بدبخت کسی زنا نمیساد مواجه مکنام شرع با 
رد و اگر زنا مباح بود (جز بدبخت ک یبود، جز انسان بدبخت کسی زنا نم یموقت جایز م

نیاز خواھد شد و اگر آن  داد)؛ زیرا با انجام یکی از دیگری بی ینجام نمکسی متعه را ا
 بود!! بودند، ھرگز چنین چیزی صحیح نمی ی واحد نمی دو یک مسأله

َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْ�ٌ مِْن ُمْ�َِ�ٍة َولَْو ﴿
َ
َوَ� َ�نِْكُحوا الُْمْ�َِ�ِت َح�َّ يُْؤِمنَّ َوَ�

ْعَجَبتُْ�مْ 
َ
 .]٢٢١[البقرة:  ﴾أ

ز ینکگمان  ید، و بینکاورند ازدواج نیمان نیتاب) تا اکر اھل ی(غ کو با زنان مشر«
ت او) شما را به یا موقعیا ثروت ی یبائیبھتر است، اگرچه (ز کیاز زن (آزاد) مشر یمؤمن

د)، و (زنان و دختران خود را) به ازدواج یانداخته باشد (و دلباخته او بوده باش یشگفت
از مرد  یگمان غالم مؤمن یاورند. و بیمان نیه اک ید، مادامیاوریدر ن کمردان مشر

انداخته  یت او) شما را به شگفتیا موقعیا ثروت ی یبائیبھتر است اگرچه (ز کیمشر
 ».فتان ربوده باشد)کباشد (و دل از 
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ن، بحث ین و مخالفیسوره بعد از این آیه راجع به احکام ازدواج از جھت موافق
ای به ازدواج  فقط در مورد دو نوع ازدواج مشروع یادآوری شده و اشارهکند و  می

 موقت نشده است:

ُجورَُهنَّ َوَما َملََكْت يَِميُنَك ﴿
ُ
ِ� آَ�يَْت أ ْزَواَجَك ال�َّ

َ
ْحلَلَْنا لََك أ

َ
َها ا�َِّ�ُّ إِنَّا أ ُّ�

َ
يَا �

ُ َعلَيَْك  فَاَء ا�َّ
َ
ا أ  .]٥٠[األحزاب:  ﴾ِممَّ
گر) حالل ید یزھایغ دعوت و چیار تبلکق در یتو (جھت توف یما برا غمبر!یپ یا«

ه خدا در کرا  یزانینکن ی، و ھمچنیا ه مھرشان را پرداختهکم ھمسرانت را یا ردهک
 ».جنگ بھره تو ساخته است

این دو نوع ازدواج وجود دارد، سپس آیه به نوع سومی از ازدواج پرداخته که برای 
ه کاست  ج فاق نیفتاده است و فقط مخصوص پیامبر اکرمھیچ یک از مسلمانان ات

آن را  باشد. ھر چند که این ازدواج واقعًا به وقوع نپیوسته ولی آیه ینکاح ھبه م
 فرماید: ه است!! خداوند متعال میشد یادآور 

ْن ﴿
َ
َراَد ا�َِّ�ُّ أ

َ
ِ إِْن أ ةً ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت َ�ْفَسَها لِلنَِّ�ّ

َ
�َْستَنِْكَحَها َخالَِصًة لََك ِمْن َواْمَرأ

 .]٥٠[األحزاب:  ﴾ُدوِن الُْمْؤمِنِ�َ 
غمبر بخواھد او را به ازدواج یغمبر ببخشد و پیشتن را به پیه خوک یمانیو زن باا«

 ».ستیز نیسائر مؤمنان جا ی) خاّص تو است و برایکین یه (اکخود درآورد، 
 مؤمنان آیه دیگر آمده و آیه قبل را تکمیل نموده است: ی سپس درباره

ْ�َماُ�ُهمْ ﴿
َ
ْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت �

َ
 .]٥٠[األحزاب:  ﴾قَْد َعلِْمَنا َما فََرْضَنا َعلَيِْهْم ِ� أ

 یامکزانشان چه احینکمؤمنان در مورد ھمسرانشان و  یم برایدان یما خودمان م«
 ».میدار یعقد و عدم تجاوز از چھار زن) مقّرر م ه و شاھدانی(ھمچون نفقه و مھر

 ای نیامده است. و در مورد ازدواج موقت آیه

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إِ�َّ ﴿
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�َبدَّ

َ
َ� َ�ِلُّ لََك الّنَِساُء ِمْن َ�ْعُد َوَ� أ

 .]٥٢[األحزاب:  ﴾َما َملََكْت يَِميُنَك 
ھمسرانت را به ھمسران  یتوان یست، و نمیبر تو حالل ن یگر زنین، دیابعد از «

 یا ھمسران تازه یو یو به جا ینان را طالق دھیاز ا ی(و مثًال برخ ینکل یتبد یگرید
زان. خداوند ینک) ھر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد، مگر ینمائ یرا خواستگار

  .»است یزیناظر و مراقب بر ھر چ
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کند که برای پیامبر فقط ازدواج با زن آزاده  و این آیه با صراحت برای ما روشن می
 و کنیز حالل بوده! پس نکاح موقت کجاست؟ 

ای  آیات از آیات احکام اشاره شد، ولی آیه ھا ده و در رابطه با ازدواج و احکامش به
 ھرگز به طور صریح نیامده است.  ،که مربوط به ازدواج موقت باشد

وسته یر و پیگ ھمه –بود  یاگر مشروع م –ن نوع از نکاح یاز به ایه نک با وجود این
،  نشده  درپی است، اما نامی از آن برده باشد، زیرا اسباب و علل آن مدام و پی یم

گاه به اکازدواج با کنیزی را ذ  که ھمچنان ه کن امر بوده یر نموده که خداوند متعال آ
و اثری از آن   بساط را جمع کرده  ھا است که داشت؛ زیرا قرن اد ادامه نخواھدیز زینک

داند آن  ه قرآن در امری بحث کند که خداوند میکا عاقالنه است یاست! آ  باقی نمانده
امر در میان جامعه به زودی رخ خواھد بست و چندین بار از آن عمل یاد کند، اما 

ه کآن در جامعه نیست، بل یبرا یوالای مشابه آن (امر) را که امکان ز راجع به نمونه
ا یباشد، صحبتی به میان نیاورد و به طور صریح یادی از آن و  یر میگ از بدان ھمهین

 د؟!یاحکام مربوط بدان ننما
د که از چارچوب روش و عادت قرآن در نام یآ ی(نساء) م ی سپس آیاتی از سوره

رون نرفته است که مقارن یکنیزان) ببردن از این دو نوع ازدواج (دایمی و ازدواج با 
 باشند.  یز مقترن ھم میھمدیگر ھستند، ھمچنان که در واقعیت جامعه ن

قرآن شکل صحیحی را طبق آن اصل که ھنوز در آن جامعه وجود دارد، ترسیم 
ز یھای مختلف قرآن غیر از ازدواج دائمی و ازدواج با کنیزان چ کند. اما ما در بخش می

این شکل نیافتیم. و اگر ازدواج موقت در حقیقت وجود داشت، قطعًا در را در   یگرید
شد که ھیچ شکی در آن نباشد،  شکل قرآن درست و صحیح به وضوح آشکار می

 یھیچ بحثی را باق یاند که جا ه دو نوع ذکر شده چنان با وضوح مطرح شدهک ھمچنان
مات از مادران، دختران، اند. خداوند متعال در این آیات پس از بیان محر نگذاشته

 گوید: میھا  آن خواھران و امثال

ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ ﴿
َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
َ�َما  َوأ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً 
ُ
يَما تََراَضيُْتْم بِهِ ِمْن َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم �ِ  اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما َ�ْعِد الَْفرِ�َضةِ   .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ
جز زنان مؤمن حرام) حالل  یعنینان (یجز ا یگریشما ازدواج با زنان د یبرا«

شان ید و با ایا شویرا جو ی) زنانید با اموال خود (از راه شرعیتوان یگشته است و م
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دامن و از زنا کنباشد و) پا یباز ه منظورتان زنا و دوستکد (بدان شرط ینکازدواج 
ه کد ید، بایام گرفتکد و از او یردکاز زنان ازدواج  ید. پس اگر با زنیشتندار باشیخو
ن ید، و ایاست و در موعد خود) بپردازکم و که مقّرر است بدون که او را (چنان یمھر

ست در آنچه یبر شما ن یه، گناھین مھریی) است. و بعد از تعیھ(از واجبات ال یواجب
از  یه ھمسر با رضا و رغبت از مقدارکن ید (مثًال اینمائ یان خود بر آن توافق میم

د). یفزایه بیبر اندازه مھر یا شوھر مشتاقانه مقداریند و ک یپوش ه خود چشمیمھر
گاهیگمان خداوند (پیب آنان وضع  یه براک یامک(و در اح وسته بر مصالح بندگان خود) آ
 ».باشد یم بوده (و مکید) حینما یم

حالل و مشروع آن را  این نوع اول از ازدواجی است که خداوند بزرگ و بلند مرتبه
 گردانید. سپس بعد از آن فرمود:

ْن َ�نِْكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَمِ ﴿
َ
ْن َما َملََكْت َوَمْن لَْم �َْسَتِطْع ِمنُْ�ْم َطْوً� أ

ْ�َمانُُ�ْم ِمْن َ�َتَياتُِ�ُم الُْمْؤِمَناتِ 
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾�

زان ینکتواند با  یند، مکاز شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج  یسکو اگر «
گاه از ایازدواج نما یمؤمن  ».مان شما استید. خداوند آ

 باشد.  ینوع دوم از ازدواج حالل م یعنی(که ھمان ازدواج با کنیزان است) 
اگر نوع اوِل ذکر شده در آیه ھمان ازدواج موقت است، پس ازدواج شرعی دائمی 

غیر از این دو نوع وجود ندارد. پس خداوند متعال فقط  یزیکجاست؟!! و در عبارت چ
پس را ذکر کرده و ازدواج شرعی را ذکر نکرده است!   ازدواج موقت و ازدواج با کنیزان

ترین ازدواج  ترین و نازل آیا عاقالنه است که خداوند بلند مرتبه در این مورد فقط پست
 (ازدواج موقت) را بیان کند و به (بحث) ازدواج با کنیزان بپردازد و به آن ختم نماید؟!! 
ھرگز! ھمانا منظور این آیه ھمان ازدواج دائمی است و استمتاع بر کنایه از جماع و 

کند و  ه بحث مییشود. پس این آیه از واجب بودن مھر آن است، حمل میآنچه مشابه 
 آید: د که به محض حاصل شدن استمتاع از زن، وجوب مھریه الزم میینماآشکار می

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً ﴿
ُ
  .]٢٤[النساء:  ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

 دنبال کردن آیات متشابه
 خداوند متعال: ی گوید: ھمانا فرموده امامیه می )ی (شیعه
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ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً ﴿
ُ
بر مشروعیت  یدلیل ]٢٤[النساء:  ﴾َ�َما اْستَْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

فَآتُوُهنَّ ﴿: و فرموده است ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتمْ ﴿ ازدواج موقت است، زیرا او فرموده است:
ُجورَُهنَّ 

ُ
و این درست نیست و به ». ھا ه آنیمھورھن: یعنی مھر«رموده است: و نف ﴾أ

 یا ز به دلیل مھم، بزرگ و اساسییگردد؛ آن ن محسوب نمیھا  ی آنعنوان دلیلی برا
  د و به طور محکم و قویینما یکه این نص به صورت متشابه بر ازدواج موقت داللت م

واج از امور بزرگ و حساس در ه ازدکاست  ین در حالید. اینما یبر آن داللت نم
ی انسان ھا ویژگیزندگی، دین و دانش انسان مسلمان است؛ زیرا آن از بارزترین 

شود: آبرو و نسل او. ھمانا این امر (ازدواج) به عورت و ناموس  مسلمان محسوب می
ه در بازار تجارت عرضه شده کزنان مؤمن (باکره) تعلق دارد، نه به بازیچه و کاالیی 

  ١باشد.
نھی کرده است. پس  یمتشابه در چنین موارد ی خداوند متعال ما را از دنباله

 فرمود:

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َز�ٌْغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََشابََه ِمنْهُ ﴿ ا ا�َّ مَّ
َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾فَأ

(استمتعتم) را فقط بر ازدواج موقت  ی کلمه  هک نییعنی ھمانا ما نیاز داریم به ا
به جای مھریه » اجور«ه اطالق لفظ ک نیم به ایاز دارین نیم و ھمچنییاطالق نما

از این دو امر وجود ندارد، استدالل به این  یه اثرک نیح نباشد؛ پس با توجه به ایصح
 باشد. یآیه بیھوده م

م، ینما یآنچه که به صورت مفصل و اضافه ذکر م ی مناقشه به پایان رسید و ھمه
 بیشتر (معنی) است. ی کردن توضیح و افادهبرای روشن 

 
 
 

                                           
) این از ضروریات ١٧٣از محمد صدر درباره ازدواج موقت سؤال شد؟ پس پاسخ داد: مسأله ( -١

انکار کند، از مذھب تشیع به مذھب تسنن یا به ملت (مذھب) آن را  مذھب است و کسی که
دیگری خارج شده است و به چیزی غیر از آنچه که خدا در کتاب ارجمندش آورده است، گراییده 

). پس در حکم بین ازدواج موقت و شیعه امامیه ٤١(مسائل و ردود / جزوء چھارم ص  است.
 تساوی برقرار است. 
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 اجور ھمان مھریه است

ُجورَُهنَّ ﴿ پروردگارتان ی اما فرموده
ُ
آنان است،  ی به معنای مھریه ﴾فَآتُوُهنَّ أ

 د:یفرما یم ج چنانچه خداوند متعال در خطاب به پیامبرش

ْزَواَجَك ﴿
َ
ْحلَلَْنا لََك أ

َ
َها ا�َِّ�ُّ إِنَّا أ ُّ�

َ
ِ� آَ�يَْت يَا �  .]٥٠[األحزاب:  ﴾ال�َّ

را ی(منظور ھمان مھریه است) و ممکن نیست که غیر از این گفته شده باشد، ز
 به این ازدواج (یعنی به ازدواج موقت) اقدام نکرده است.  ج پیامبر

مھور (مھریه) را به کار  ی را به کار برده است و ھرگز کلمه» اجور« ی و قرآن کلمه
 نبرده است؛ چنانچه خداوند سبحان فرمود:

ِيَن آَمُنوا إَِذا َجاَءُ�ُم الُْمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
ْعلَُم  يَا �

َ
ُ أ ا�َّ

ارِ فَإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فََ� تَرِْجُعوُهنَّ إَِ� الْكُ  �ِإِيَمانِِهنَّ  َ� ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوَ� ُهْم  فَّ
�َْفُقوا َ�ِلُّوَن لَُهنَّ 

َ
ْن َ�نِْكُحوُهنَّ إَِذا آتَيُْتُموُهنَّ  َوآتُوُهْم َما �

َ
َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
 .]١٠[الممتحنة:  ﴾أ

شان را یردند، اکشما مھاجرت  یه زنان مؤمن به سوک یمؤمنان! ھنگام یا«
گاهیخداوند از ا -د یازمائیب د، یافتیشان را مؤمن یھرگاه ا -تر است (تا شما)  مان آنان آ

ن یا یآن مردان، و آن مردان برا ین زنان براید. ایافران برنگردانک یآنان را به سو
اند، بدانان  ردهکه) خرج یشان (به عنوان مھریه ھمسران اکستند. آنچه را یزنان حالل ن
د و یرا به ازدواج خود درآور ین زنانیبر شما نخواھد بود اگر چن یھد. گنایمسترد دار

 ».دیشان را بپردازیه ایمھر
 و گفته است:

وتُوا الِْكَتاَب ِمْن َ�بْلُِ�ْم إِذَا ﴿
ُ
ِيَن أ َوالُْمْحَصَناُت مَِن الُْمْؤِمَناِت َوالُْمْحَصَناُت ِمَن ا�َّ

ُجورَُهنَّ ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ 
ُ
ْخَدانٍ آتَيْتُُموُهنَّ أ

َ
 .]٥[المائدة:  ﴾ ُمَسافِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذي أ

ش از شما، حالل یتاب پکدامن اھل کدامن مؤمن، و زنان پاکو (ازدواج با) زنان پا«
 یارکد و منظورتان زناید و قصد ازدواج داشته باشیه آنان را بپردازیه مھرکاست، ھرگاه 

 ».ا انتخاب دوست نباشدی
 و گفته است:
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ُجورَُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُ�َْصَناٍت َ�ْ�َ ُمَسافَِحاٍت ﴿
ُ
ْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أ

َ
فَانِْ�ُحوُهنَّ �ِإِذِْن أ

ْخَدانٍ 
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾َوَ� ُمتَِّخَذاِت أ

ده و یبا و پسندیشان را زیه ایرده و مھرکشان ازدواج یلذا با اجازه صاحبان آنان با ا«
ه با عّفت و کد ینیرا برگز یزانینکد. یمال) بپردازکمام و برابر عرف و عادت (به ت

 ».نندی(نامشروع) برنگز یخود دوستان یدامن باشند و براکپا
ص داده و به یمذکور را به ازدواج (صیغه) تخص ی (اجور) در آیه ی چه چیزی کلمه

این به  لفظ از مختصات آن نیست، و  هک نیعنوان دلیلی بر آن قرار داده است، با وجود ا
ه به ازدواج صیغه مربوط کرا بیان کردیم، ھا  آن سبب ذکر آن در آیاتی است که

 شود)؟!  شود، بلکه یا به ازدواج دائمی و یا به ازدواج با کنیزان (مربوط می نمی

 استمتاع در لغت 
از کلمات مشترکی ھستند که » المتاع«و » التمتع«، »االستمتاع« ی ھمانا کلمه
آن از انتفاع و تلذذ (به معنی لذت بردن و  ی ک معنی آمده است و ریشهبرای بیش از ی

 بھره بردن) گرفته شده است. 
 خداوند متعال آمده: ی باشد، چنانچه در فرموده و آن گاھی با طعام می

ِحلَّ لَُ�ْم َصيُْد اْ�َْحرِ َوَطَعاُمُه َمَتاً� لَُ�مْ ﴿
ُ
 .]٩٦[المائدة:  ﴾أ
ا در) یند و ک یم یر زندگیا در آبگیه در رودخانه ک یوانیح یعنی، یر (آبزینخج«

تازه به تازه آن را  هکمان مؤمن یشما (مق یا، و خوردن از (گوشت) آن، برایدر
ا به صورت یزده و  خیا یده کیخشآن را  هک(شما) مسافران (مؤمن  ید) و برایخور یم
 ».د) حالل استیخور ینسرو مک

بًّاَوفَاكَِهًة ﴿ ست:ا و فرموده
َ
�َْعاِمُ�مْ  ٣١َو�

َ
 .]٣٢-٣١[عبس:  ﴾٣٢َمَتاً� لَُ�ْم َوِ�

 .»ان شمایشما و چھارپا یمند استفاده و بھره یبرا وه و َچراگاه را.یو م«

 .]٤٦[المرسالت:  ﴾٤٦ُ�ُوا َوَ�َمتَُّعوا قَلِيً� إِنَُّ�ْم ُ�ْرُِمونَ ﴿ و فرموده:
ه کد یبدان ید (ولیلّذت ببر یچندد و یبخور یمکا) یوتاه دنکن چند روز ی(در ا«

  .»دیارکه) شما گناھکدر انتظار شما است، چرا  یعذاب الھ
 باشد.  یه در اینجا به معنی ازدواج صیغه نمک

 خداوند متعال است: ی و گاھی با مال آمده است، چنان که در فرموده
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ْو َ�ْفرُِضوا لَُهنَّ فَرِ�َضةً َ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم إِْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما لَْم َ�َمسُّ ﴿
َ
 وُهنَّ أ

 .]٢٣٦[البقرة:  ﴾َوَمّتُِعوُهنَّ َ�َ الُْموِسِع قََدُرهُ َوَ�َ الُْمْقِ�ِ قََدُرهُ 
بر  ید، گناھی) طالق دھین َمھر (به عللییو تع یزش جنسیاگر زنان را قبل از آم«
د. آن یمند ساز مناسب حال خود) بھره یا هین موقع) آنان را (با ھدیست (و در ایشما ن

) ندارد، به اندازه خودش، ی(مال یه توانائکس ک) دارد، و آن ی(مال یه توانائکس ک
 ».پردازد یرنده) میسته (و مناسب حال دھنده و گیشا یا هیھد

شود و  ه منظور از تمتع در اینجا تمتع مالی است که به (زن) مطلقه داده میک
 منظور ازدواج (موقت) نیست. 

�ْيَا َوزِ�نَتََها َ�تََعالَْ�َ ﴿ و فرموده: ْزَواِجَك إِْن ُكنُْ�َّ تُرِدَْن اْ�َيَاةَ ا�ُّ
َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
يَا �

َ�ِّْحُ�نَّ 
ُ
َمّتِْعُ�نَّ َوأ

ُ
اًحا َ�ِيً� أ  .]٢٨[األحزاب:  ﴾٢٨َ�َ

آن را  ا و زرق و برقیدن یغمبر! به ھمسران خود بگو: اگر شما زندگیپ یا«
  .»رھا سازم یوئیکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هید تا به شما ھدیائید، بیخواھ یم

 : مسکن آمده است، چنان که فرمودهلباس و  یو (تمتع) گاھی برا

ثَاثًا َوَمَتاً� إَِ� ِح�ٍ َوِمْن ﴿
َ
ْشَعارَِها �

َ
ْوَ�ارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
 .]٨٠[النحل:  ﴾٨٠أ

ش شما را یان وسائل منزل و موجبات رفاه و آسایچھارپا یو مو کرکو از پشم و «
ان ید (و پس از پاینک یاستفاده مھا  آن د) ازیا ه زندهک( یه تا مّدتکرده است کفراھم 

 )».آن ھای نعمتد و نه یمان یشما م ن جھان، نهیا
ال ، نیازھای انسان به صورت مطلق است، ھمچنان که خداوند متع»متاع«منظور از 
 فرموده است:

لُوُهنَّ ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب ﴿
َ
ْ�ُُموُهنَّ َمَتاً� فَاْس�

َ
 .]٥٣[األحزاب:  ﴾�َذا َس�

د، از پس پرده یاز وسائل منزل به امانت خواست یزیغمبر چیه از زنان پک یھنگام«
 ».دیشان بخواھیاز ا

 .]١٧[یوسف:﴾إِنَّا َذَهبَْنا �َْستَبُِق َوتََرْ�َنا يُوُسَف ِعنَْد َمَتاِعَنا﴿و ھمچنین فرموده است:
ه خود یوسف را نزد اثاثیم و ی) گشتیراندازیم و سرگرم مسابقه (دو و تیما رفت «

 ».میگذارد
 ھمان طور که دیدیم این آیه به نکاح موقت ارتباطی ندارد. 
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جای قرآن به صورت تکرار آمده، ولی ھیچ یک از این  ٦٠این لفظ با مشتقاتش در
 الفاظ به نکاح موقت ارتباط ندارد. از جمله:

�ِْس َر�ََّنا اْسَتْمَتَع َ�ْعُضَنا بَِبْعٍض َو�َلَغْ ﴿ ْوِ�َاؤُُهْم ِمَن اْ�ِ
َ
لَْت َوقَاَل أ جَّ

َ
ِي أ َجلََنا ا�َّ

َ
َنا أ

 .]١٢٨[األنعام:  ﴾قَاَل ا�َّاُر َمثَْواُ�ْم َخاِ�ِيَن �ِيَها َ�َا
از  یند: پروردگارا! برخیگو یآورند و) م یاد برمی(فر ھا انسانان یشان از میروان ایپ«

ردند و از ما کاست یبر ما ر یطانیان با وسوسه شیم. (جنّ یگر سود بردید یما از برخ
م، تا آن یشان دچار شھوات و لّذات زودگذر شدیبه وسوسه ا ھا انسانبھره گرفتند، و ما 

ن یما مع یه براکم یگرفتار آمد یم) و به مرگیردک یرا سپر یه مّدت معلوم زندگکگاه 
شگاه ذوالجالل یفر و ضالل در پکبار  ولهکبا  کنیا . (ھمیو مقّدر فرموده بود

گاه شما است و ید: آتش (دوزخ) جایگو یشان) میبر ما! خداوند بد یوام. یا ستادهیا
م کیگمان پروردگار تو حیه خدا بخواھد. بک ید مگر مّدت زمانیشه در آن ماندگاریھم

گاه است (و میگ یمت انجام مکح یش از رویارھاک(است و  را  یسانکداند چه  یرد و) آ
 )».ندکاز دست دوزخ رھا 

اح کبه ن ]٢٤[النساء:  ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ مِنُْهنَّ ﴿ استمتاع در این آیهد لفظ یچرا با
ظ ه لفک یتفسیر نگردد، در حال ین معنی) به ا١٢٨ر شود، اما در آیه سابق (یمتعه تفس

 واحد و یکی ھستند.

ْمَواً� ﴿
َ
ْ�َ�َ أ

َ
َشدَّ ِمنُْ�ْم قُوَّةً َوأ

َ
ِيَن ِمْن َ�بْلُِ�ْم َ�نُوا أ ْوَ�ًدا فَاْسَتْمَتُعوا َ��َّ

َ
 َوأ

ِي  ِيَن ِمْن َ�بْلُِ�ْم ِ�ََ�قِِهْم وَُخْضُتْم َ��َّ ِ�ََ�قِِهْم فَاْسَتْمَتْعُتْم ِ�ََ�قُِ�ْم َكَما اْسَتْمتََع ا�َّ
ونَ  ولَ�َِك ُهُم اْ�َاِ�ُ

ُ
ِ َوأ �َْيا َواْ�ِخَرة ْ�َمالُُهْم ِ� ا�ُّ

َ
ولَ�َِك َحبَِطْت أ

ُ
 ﴾٦٩َخاُضوا أ

 .]٦٩[التوبة:
ستند (و در نفاق و یز یه قبل از شما مکد یھست یسانکمنافقان!) ھمانند  ی(شما ا«

دند). آنان از شما یپوئ یگرفتند و جز راه فسق و فجور نم یگر سبقت میفر بر ھمدک
ن یبرخوردار بودند و از قسمت خود (در ا یشتریرومندتر و از اموال و فرزندان بین

ا یردند و (عاقبت مردند و دنکاستفاده  یلذائذ نامشروع و گناھان) بس جھان گذران، از
اد یشان از تقوا و یز ھمچون ایشما ن کنیا بردند. ھم یگران سپردند و شرمندگیرا به د

د و از یا د و به گرداب شھوات افتادهیا ھا رفته د و به راه ھواھا و ھوسیا دهیگز یخدا دور
ش از شما بھره خود را یه افراد پکد ھمان گونه یا برده محّرمات) شما ھم بھره خود را
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ه آنان بدان فرو رفتند. کد یا ھا) فرو رفته یھا و زشت ی(از پلشت یزیبردند، و به ھمان چ
انبار (ھر دو جھان) شدند. یسود گشت و زیا و آخرت پوچ و بیردارشان در دنکشان یا

  .»د)یشان شوید، ھمچون ای(ھان اگر به راه آنان رو

�َْيا َواْسَتْمَتْعُتْم بَِها﴿ ذَْهبُْتْم َطّيَِباتُِ�ْم ِ� َحَياتُِ�ُم ا�ُّ
َ
 .]٢٠[األحقاف:  ﴾أ
 ».دیا ام برگرفتهکد و یا ش بردهیخو یایدن یخود را در زندگ یھایشما لذائذ و خوش«

 .]٣٠[إبراهیم:  ﴾٣٠قُْل َ�َمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصَ�ُ�ْم إَِ� ا�َّارِ ﴿
 یه بازگشت شما به سوکد، چرا ی) بھره و لّذت ببرین چند روزه زندگیا بگو: (از «

 ».د)ینیب یدن نمیباب شدن و عذاب دکآتش دوزخ است (و در آنجا جز 
ھوی و ھوس صحیح باشد،  یه تفسیر بدون ھیچ ضوابطی و بر مبناکاگر قرار باشد 

اند، زیرا ھرکس تمتع  داشتهتصریح   تحریم نکاح متعه  و امثال آن به  م: این آیهییگو یم
  شود، و مراد از تمتع ھمان نکاح متعه عنوان سرانجام او قلمداد می  جوید، آتش به

 باشد. حرام می  است، بنابر این نکاح متعه
الفاظ مشترک  یاین ھمان چیزی است که فقھاء امامیه در تفسیرشان با آیات دارا

 برند!  به کار می
بیش از یک معنی دارند، بدون ھیچ ضوابط لغوی و قرائن  ه در اصلکرا  یرا الفاظیز

 کنند.  لفظی، بر معنایی که مد نظرشان است، حمل می
 د:یفرما یم أله خداوندکاندو آنجا  ن عمل را انجام دادهیز ھمیر نیز ی هیو با آ

ُجورَُهنَّ ﴿
ُ
 انیم یز تشابه لفظآنان ا ]٢٤[النساء:  ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

اند و ازدواج موقت را به معنای  نموده یبردار بھره» ازدواج متعه«و » استمتاع«الفاظ 
ن بدون یبه عظمت این موضوع نگاه کنند و ھمچن  هک نیاند، بدون ا نکاح تعبیر کرده

 چربد. بر معنای مورد نظرشان می  رند کهیرا در نظر گ یا قرائن لفظی  هک نیا
باشد،  ازدواج موضوعی است بزرگ و ارزشمند، زیرا به آبرو و نسل مربوط میموضوع 

پس به ناچار باید دلیل آن صریح و آشکار باشد و لفظ (استمتاع) لفظ صریح یا 
نیست که داللت بر ازدواج موقت نماید و این فقط یک شبھه است که اعتماد  یا قطعی

برداری از  ھمان بھره  دھد که به آن درست نیست و لفظ احتمال معنی دیگری می
ای برای  عنوان کنایه  رو لفظ به باشد، از این جماع و متعلقات آن می  ھمسر و کامیابی به
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در چنین مواردی   این روش ھمیشگی قرآن است که  که شود، چنان جماع قلمداد می
 کند. میخودداری آن را  نماید و از ذکر نام صریح ذکر می  صورت کنایه  را به  مسأله

اند دلیل متشابھی است که بیش از یک  بنابراین آنچه را که به آن اعتماد کرده
ندارند که در این آن را  ھای متشابه، ظنی و دارای احتمال صالحیت معنی دارد. و ادله

استناد شود. اگر خداوند متعال در این آیه، (ازدواج موقت) مد ھا  آن امر خطیر به
د یاز آن بزدا یداشت تا ھرگونه تأویل و احتمال یان میبآن را  نظرش بود با لفظ صریح

 ھمچنان که شأن خداوند بلند مرتبه در کارھای مھم و با ارزش با قطعیت است. 
ترین و با  و آبروی انسان مسلمان و مباح داشتن عفت زنان محصنه از عظیم

 ترین کارھاست.  ارزش

 شوند ترک میی از معانی لفظ مشقرائنی که باعث ترجیح یک
(ازدواج با کنیزان) بیان کردیم که حمل لفظ مشترک (لفظی که بیش  در موضوع

ح یاز یک معنا دارند) بر یکی از این معانی بدون در نظر گرفتن قرائن آشکار، صح
 .باشد ینم

ز ذکر کردیم دالیل کارھای مھم و اساسی از جنس متشابه یھمچنان که قبًال ن
باشند که  یکارھا صریح و محکم ھستند و الفاظ مشترکی نمنیستند یعنی الفاظ این 

بر دیگری به قرائن نیاز داشته باشیم. ھمچنان که  یبرای ترجیح دادن یکی از آن معان
ت نماز، زکات، روزه، جھاد، ازدواج دائمی و ازدواج با کنیزان چه رسد به یادله مشروع

ل این امور مھم، صریح ییکتاپرستی، نبوت و معاد صریح و محکم است. دال یایقضا
ای که الفاظشان مستلزم آوردن قراین و دالیل آشکار نیست، و در باب  است به گونه

قطعی ھستند به ثابت  یدالیل یدارا  هک نیگیرند و به خاطر ا راجح و مرجوح قرار نمی
 کنیم.  یقین پیدا میھا  آن بودن

د دالیل تمامی امورات خطیر از جنس مشترک باشد به یبدان معنا است که نباو این 
ای که فقط با قرائن بتوان آن دلیل را مشخص نمود و در غیر این صورت (اگر  گونه

در باب   نماییم. یعنی ھر امر عظیمی که باطل قلمداد میآن را  دلیل مشخص نباشد)
 در مورد آن بگوییم این امر باطل است. ه کگیرد، الزم است  راجح و مرجوح قرار می

اند، محکم و قطعی الدالله  این آیه قرآنی که برای ازدواج موقت به آن استناد نموده
نیست، بلکه لفظ مشترکی است که احتمال چندین معنا را دارد؛ پس برای ترجیح یکی 

و خالی   متعه نکاح  به» استمتعتم«ی  باشد. تفسیر کلمه یاز این معانی مستلزم قرینه م
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قراین   به  گردد، بلکه اثبات نمی  ی متن و لفظ کلمه وسیله  کردن آن از سایر معانی، به
قرائن  ی باشد. پس چگونه ھمه آشکاری نیاز دارد، و این بیانگر بطالن ادعای آنان می

 توانیم بگوییم مقصود این آیه (ازدواج موقت) بوده است؟ شوند و می نفی می
 ن قرائن:ای ی از جمله

ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ﴿آیه:  -١
َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
َوأ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً  ُمَسافِِح�َ 
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ مِنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

گیرد،  را در بر نمی از زنان ا نوعی یلفظ استمتاع در این آیه نوع خاصی از ازدواج و 
نوعی ازدواج با او   به أله خداوندکد یآ یم یسانک یبلکه لفظی است عام و شامل تمام

ه متعلق به استمتاع کاست؛ زیرا ضمیر (ھن) در کلمه (منھن)   را حالل اعالم داشته

ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء ذَلُِ�مْ ﴿ باشد به موارد ذکر شده در این آیه یم
ُ
ارجاع داده  ﴾َوأ

 شود یم

بنابراین استمتاع لفظ عامی است که ھر نوع ازدواج شرعی دائمی و ازدواج با 
گیرد و به نوع خاصی از ازدواج که  را که خداوند حالل گردانیده است در بر می  کنیزان

ازدواج موقت باشد، مرتبط نیست؛ زیرا آنچه را که خداوند متعال در کتابش حالل 
به بیشتر از این دو نوع  –بر عکس آنچه را که حرام گردانیده است  –گردانیده است 

کند؛ زیرا غیر از این دو نوع ازدواج، ھر نوع ازدواج  نکاح، سخنش را طوالنی نمی
 حرام است. طبق این آیه: -ص قرآنیبا ن -دیگری 

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ ﴿ وْ  ٥َوا�َّ
َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
ُهْم  إِ�َّ َ�َ أ ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َّ

َ
َما َملََكْت �

ولَ�َِك ُهُم الَْعاُدونَ  ٦َ�ْ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء َذلَِك فَأ

ا کنایه از آن افاده شود یمعنای لغوی و   هک نیآمده تا ا (استمتعتم)پس کلمه 
براساس روش قرآنی که در کنایه از ذکر کارھای جنسی با کلمات صریح و آشکار پرھیز 

 شود.  کند. و معنی اصطالحی به نوعی از انواع ازدواج منجر نمی می
 خداوند متعال بعد از آن: ی فرموده -٢

ْن َ�نِْكَح الُْمحْ ﴿
َ
َصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملََكْت َوَمْن لَْم �َْسَتِطْع ِمنُْ�ْم َطْوً� أ

ْ�َمانُُ�ْم ِمْن َ�َتَياتُِ�ُم الُْمْؤِمَناتِ 
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾�
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داللت بر این دارد که منظور از ازدواجی که قبًال ذکر شد، ھمان ازدواج شرعی و 
شود پس ھر کس که به این  دائمی است؛ زیرا سخن از دشوار به سوی آسان منتقل می

ع ازدواج دائمی قادر نبود و انجام این کار بر او دشوار باشد و اسباب و لوازم ازدواج نو
برایش مھیا نبود، باید با آنچه از کنیزان مؤمن در اختیار دارد، ازدواج کند. و ھیچ 
شکی در این نیست که ازدواج موقت بسیار آسانتر از ازدواج با کنیزان تحت مالکیت 

شود که ترتیب سخن برعکس  ن ھمان نوع اول بود، واجب میاست. پس اگر مقصود بیا
شد، سپس (ازدواج)  شود (یعنی از آسان به دشوار و با ازدواج با کنیزان شروع می

کند که ھمان صیغه است، پس انتقال از دشوار به سوی آسان  تری را ذکر می آسان

ر که مورد ذکن است یم امستلز ﴾َوَمْن لَْم �َْسَتِطعْ ﴿ گرفت. پس ھمانا عبارت صورت می
را در غیر این صورت تناقض، پریشانی و آشفتگی یباشد. ز یشده دشوارتر از مورد بعد

 داد، و این با صحت کالم خداوند منافات دارد.  روی می
ھمانا خداوند بلند مرتبه ازدواج حالل را به تحقق یافتن شرط پاکدامنی  -٣

کنند و به شھوترانی  آبروریزی میمشروط کرده است و مقصود از آن کسانی که 
 باشد. اند، نمی مشغول

ْن َ�نِْكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤمِنَاِت ﴿ پس فرموده است:
َ
َوَمْن لَْم �َْسَتِطْع ِمنُْ�ْم َطْوً� أ

ْ�َمانُُ�ْم ِمْن َ�َتَياتُِ�ُم الُْمْؤِمَناتِ 
َ
 .]٢٥[النساء:  ﴾فَِمْن َما َملََكْت �

ْخَدانٍ ُ�َْص ﴿ و فرموده است:
َ
 .﴾َناٍت َ�ْ�َ ُمَسافَِحاٍت َوَ� ُمتَِّخَذاِت أ

 »زنان پاکدامنی که زناکار نباشند و برای خود دوستانی (نامشروع) برنگزینند.«

وتُوا الِْكتَاَب ﴿ و فرموده است:
ُ
ِيَن أ َوالُْمْحَصَناُت مَِن الُْمْؤِمَناِت َوالُْمْحَصنَاُت مَِن ا�َّ

ْخَدانٍ ِمْن َ�بْلُِ�ْم إِذَا آ
َ
ُجورَُهنَّ ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذي أ

ُ
 ﴾تَيْتُُموُهنَّ أ

 .]٥[المائدة: 
و ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن، و زنان پاکدامن اھل کتاب بیش از شما، حالل «(

را بپردازید، قصد ازدواج داشته باشید و منظورتان  آنان  ی است، ھر گاه که مھریه
 »کاری و یا انتخاب درست نباشد.زنا

ن است، پس اگر قصد خداوند کر ممیتحقق نیافتن این شرط در ازدواج موقت غ

برای این (ازدواج) شرط قرار آن را  بود، ھرگز یمتعه م »استمتعتم«بلند مرتبه از لفظ: 
 داد. نمی
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 در ازدواج (موقت) پاک دامنی وجود ندارد
گونه عفاف، پاکدامنی و حریمی وجود ندارد؛  ھیچھمانا در ازدواج موقت برای زن 

ای برای بازی به دست مرد قرار داده شده  بلکه (در این ازدوج) زن به عنوان وسیله
گیرد و (در  بدین دلیل خانواده در معرض نابودی قرار می –چنان که شاھدیم  –است و 

آن وجود  یورا آب شھوت و لذت بردن در یازدواج موقت) ھیچ ھدفی به غیر از ارضا
 (فوق) ذکر شد، مخالفت دارد.  ی ز با شرط ازدواج حالل که در آیهیه آن نکندارد 

ه بر اساس ارتباط صحیح بین مرد و زن به وجود آمده باشد ک یا (ھمانا پاکدامنی
د شده است که کیازدواج تأ ی ھمان حمایت، کفایت و عفاف به وجود آمده بر عالقه

 ما منت نھاده است: به خاطر آن بر ألخداوند

ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إَِ�َْها وََجَعَل بَيَْنُ�ْم ﴿
َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
ْن َخلََق لَُ�ْم ِمْن �

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

ةً َورَْ�َةً  ُرونَ  َمَودَّ  .]٢١[الروم:  ﴾٢١إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يَاٍت لَِقْوٍ� َ�تََفكَّ
ه از جنس خودتان کن است ی(داّل بر قدرت و عظمت) خدا ا یھا از نشانه یکیو  «

د، و یارامی) بیشش قلبکنار آنان (در پرتو جاذبه و کد تا در یشما آفر یرا برا یھمسران
 یگریفته و دلباخته دیرا ش یکشان مھر و محّبت انداخت (و ھر یان شما و ایدر م

وند ید، و پیگر شویت ھمدیصو پرورش شخ یوفائکه شیش، مایساخت، تا با آرامش و آسا
برقرار و محفوظ باشد). مسّلمًا در ھا  ی آنو روحان یو تعادل جسمان ھا انسان یزندگ

ه (درباره ک یافراد ی(بر عظمت و قدرت خدا) است برا یھا و دالئل ن (امور) نشانهیا
  .»شندیاند یزدان) می یھا دهیجھان و آفر یھا دهیپد

  که از بین شما برایتان ھمسرانی آفرید تا به وسیلهھای او این است  و از نشانه«
ھایی  ایشان آرامش یابید و بین شما مھربانی و رحمت قرار داد. ھمانا در این نشانه

 » کنند. است برای گروھی که فکر می
پس ھدف از عالقه ھمان آرامش، مھربانی، رحمت و شکل گرفتن خانواده از پسران 

جنسی مراد نیست. آن ھمان حکمت و دانش است برای ھا است و تنھا ارضای  و نوه
ه پاکدامنی (احصان) در کد اعالم داشت یکسی که در احکام خداوند تفکر نماید. و با

شود، زیرا عدم مشارکت (و وجود) مرد دوم در این حالت به  عالقه زودگذر متحقق نمی
این حالت ھمان پر  آید... ھمانا پاکدامنی (احصان) در حکم ذوق و عالقه به وجود می
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روی آوردن به شخص دیگر  یکردن جایی (به صورت کاذب) است، و عفاف در ورا
جنسی و  ی کند ھدف و نیاز او ارضای غریزه . ھمانا کسی که صیغه می١وجود ندارد

کشد و سریع به  ارضای خواسته و شھوات اعضای بدن است که زمان اندکی طول می
 دام ازکوری مال و تنوع اسباب زندگی است و ھیچ رسد. و ھدف زن جمع آ پایان می

او را مختص و محدود به خود   هک نیھدف پاک دامن کردن دیگری را ندارد و اھا  آن
 سازد. 

روزمره  ی ھمانا زنی که شوھری ندارد تا برای تحمل سنگینی بارھای زندگی و لقمه
اح جمع آوری مال و ثروت برای مواجھه با ایام پیری کد، ھدفش از نینما کمکبه او 

کنندگان) که او را  شود و کسانی (صیغه است از این جھت که دوران جوانی سپری می
سازند) و اگر ھدف مادی در  شوند (یعنی او را رھا می اند از او منصرف می ردهکاجاره 
خالقی و عالقه به تنوع اول اھمیت قرار نداشت یا چه بسا که بعدًا انحراف ا ی درجه

گاھی برای تمایالت  راضی نبود که مانند جوالن –شود  (رابطه با) مردان اضافه می
  ٢مردان شود و اسباب لھو و لعب از مردی به مرد دیگر باشد).

ط را ین در برابر شرایھمانا این ازدواج برای زن حمایت در برابر دیگری و ھمچن
کند و ھیچ ضمانتی در آن  پایداری و آرامش نمی سازد، و زن حتی احساس مھیا نمی

کند. بلکه عادتًا مسئولیت تربیت و  او و فرزندانش ایجاد نمی ی (ازدواج) برای خانواده
ھا و شرارتشان  ن به تباھی بچهیه اکشود.  از گردن او (زن) ساقط نمی  آنان ی تغذیه

از سختی و درد ناالن و  داند که زن مریض باشد و یا گردد. و مرد مھم نمی منجر می
 شود.  شاکی باشد، بلکه (حتی) به سوی (زنان) دیگری روی گردان می

 یو مراد از احصان (پاکدامنی) ھمان عفاف از روی آوردن به سوی شخص دیگر
 ه این در صیغه وجود ندارد. کاست 
ازدواج با کنیزان سخن رانده،  ی ه دربارهکخداوند متعال در ھمان سیاق سخن  -٤

 د:یفرما یم

وا َخْ�ٌ لَُ�مْ  َذلَِك لَِمْن َخِ�َ الَْعَنَت ِمنُْ�مْ ﴿ ْن تَْصِ�ُ
َ
 .﴾َوأ

                                           
 .٩٠ص سائح عيل حسني –األصل يف األشياء..؟ ولكن املتعة حرام  -١
 . ٩٠-٨٩ھمان ص  -٢
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ه ترس از کاز شما آزاد است  یسک یزان به ھنگام عدم قدرت براینکازدواج با «
گردد). و اگر  یه به زنا منتھکدچار شود  یفساد داشته باشد (و بترسد به مشّقت

د عّفت خود را مراعات ید و بتوانینک یزان خوددارینکد (و از ازدواج با یورز یبائکیش
 ».شما بھتر است ید) برایدار

ھا و مشکالت آن ھراس  تواند به ھمسری دست یابد و از سختی پس کسی که نمی
دارد، باید با کنیزی که در اختیارش است، ازدواج نماید و البته صبر تا ھنگام رسیدن 

 بھتر از ازدواج با کنیز است. به ھمسری آزاده 
ای وجود ندارد و بدین معناست که دو  ھیچ شکی نیست که در ازدواج صیغه سختی

 –ھمان که از لحاظ شرعی ارجحیت دارد  –راه برای ازدواج حالل وجود دارد: اول 
ازدواج دائمی، پس کسی که آماده کردن اسباب و لوازم بر او سخت بود و از مشکالت 

د، ازدواج با کنیز (که در اختیار اوست) راه حل است و با آن دو راه سومی به واھمه دار
خداوند  ی جز صبر تا فرا رسیدن فرصت (مناسب) وجود ندارد و آن مثل فرموده

 فرماید: سبحان است که می

ُ مِْن ﴿ ِيَن َ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ ُ�ْغنَِيُهُم ا�َّ  .]٣٣[النور:  ﴾فَْضلِهِ َولْيَْسَتْعفِِف ا�َّ
د یباشند) با یه و نفقه نمیانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت مھرکه امکآنان «

شان را دارا ینند، تا خداوند از فضل و لطف خود اکتالش  یدامنکدر راه عّفت و پا
 ».ندک

 و این ھمان است که بیان شد. 

 د (در قرآن) برای ازدواج موقت احکامی وجود ندار
احکامش را   هک نیھنگامی که قرآن ازدواج شرعی را بیان کرد، بدان اکتفا ننمود، تا ا

را تشریع نمود، احکامش را   به صورت مفصل تشریع کرد و ھنگامی که ازدواج با کنیزان
باشد،  دشوار میھا  ی آنه حصر و محدود سازکرد. و در آیات بسیاری کبه تفصیل بیان 

 ھا: آن ی هبدان پرداخت؛ از جمل

�َّ َ�ْعِدلُوا  فَانِْ�ُحوا َما َطاَب لَُ�ْم مَِن الّنَِساءِ َمثَْ� َوثَُ�َث َوُرَ�اعَ ﴿
َ
فَإِْن ِخْفُتْم �

ْ�َمانُُ�مْ 
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
�َّ َ�ُعولُوا فََواِحَدةً أ

َ
دَْ� �

َ
 َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِ�ْلَةً  ٣َذلَِك أ

ٍء ِمنُْه َ�ْفًسا فَُ�ُوهُ َهنِيًئا َمرِ�ًئافَإِْن ِطْ�َ   .]٤-٣[النساء:  ﴾٤لَُ�ْم َ�ْن َ�ْ
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ا چھار تا ازدواج یا سه ید، با دو یشما حاللند و دوست دار یه براک یگریبا زنان د«
زن  یکد، به یرا مراعات دار یان زنان دادگرید میه نتوانکد یترس ید. اگر ھم مینک
دارند) ازدواج  یترکّلفات سبکو ت یمترکنه یه ھزکزان خود (ینکا با ید ینکتفاء کا

متر که کشود  یزان) سبب مینکا ازدواج با یزن،  یکتفاء به کا یعنیار، کن (ید. اینمائ
زنان را به  یھا هیو مھر .دیداشته باش یمترکد و فرزندان یو ستم شو یجروکدچار 

از  یزیت خاطر چید. پس اگر با رضایانه بپردازیخدا یا ضهیخالصانه و فر یا هیعنوان ھد
  .»دینکد و) حالل و گوارا مصرف یافت داری(درآن را  دند،یه خود را به شما بخشیمھر

و با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دارید، با دو یا سه یا چھار تا «
اکتفا ترسید که نتوانید میان زنان دادگری کنید به یک زن  ازدواج کنید. اگر ھم می

شود که کمتر دچار کجروی و ستم  کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید. این سبب می
ای خالصانه و  به عنوان ھدیهان را ھای زن شوید و فرزندان کمتری داشته باشید و مھریه

خود را به شما  ی ای خدایانه بپردازید، پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مھریه فریضه
 »حالل و گوارا مصرف کنید.آن را  بخشیدند،

ْزَواُجُ�ْم إِْن لَْم يَُ�ْن لَُهنَّ َوَ�ٌ ﴿
َ
فَإِْن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٌ فَلَُ�ُم  َولَُ�ْم نِْصُف َما تََرَك أ

ا تََرْ�نَ  ُ�ُع ِممَّ ْو َديْنٍ  الرُّ
َ
َ  ِمْن َ�ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَ� بَِها أ ا تََرْ�تُْم إِْن ل ُ�ُع ِممَّ ْم يَُ�ْن َولَُهنَّ الرُّ

ا تََرْ�ُتمْ  لَُ�ْم َوَ�ٌ   .]١٢[النساء:  ﴾فَإِْن َ�َن لَُ�ْم َوَ�ٌ فَلَُهنَّ ا�ُُّمُن ِممَّ
ا از ی(از شما  یمانده ھمسرانتان است، اگر فرزند یبه جا یشما نصف دارائ یو برا«

فرزندانشان ، به یه قبلیه، برابر آکتر ی) نداشته باشند (و باقیا نوادگانیا نوه یگران و ید
چھارم  یکداشته باشند، سھم شما  یرد) و اگر فرزندیگ یو پدران و مادرانشان تعّلق م

المال  تیا بیاالرحام  یا ذویالفروض و عصبه،  یه به ذوکمانده تریه است (و باقکتر
داشته باشند، سھم شما)  ینداشته باشند و چه فرزند یرسد. به ھرحال چه فرزند یم

ه بر عھده دارند (و کاست  یاند و پرداخت وام ردهکه کاست  یتیپس از انجام وص
ه شما است کچھارم تر یکزنان شما  یت مقّدم است). و برایپرداخت وام بر انجام وص

 ».دیگران) نداشته باشیا از دیاز آنان  یا نوه و نوادگانی( یاگر فرزند

َل ﴿ اُموَن َ�َ الّنَِساءِ بَِما فَضَّ �َْفُقوا مِْن الرَِّجاُل قَوَّ
َ
ُ َ�ْعَضُهْم َ�َ َ�ْعٍض َو�َِما � ا�َّ

ْمَوالِِهمْ 
َ
ُ  أ اِ�َاُت قَانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِلَْغيِْب بَِما َحفَِظ ا�َّ ِ� َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ  فَالصَّ َوال�َّ

َطْعَنُ�مْ  فَعُِظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِ� الَْمَضاِجِع َواْ�ُِ�وُهنَّ 
َ
 فََ� َ�بُْغوا َعلَيِْهنَّ َسبِيً�  فَإِْن أ
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َ َ�َن َعلِيًّا َكبًِ�ا ْهلِهِ وََحَكًما مِْن  ٣٤إِنَّ ا�َّ
َ
�ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَيْنِِهَما فَا�َْعُثوا َحَكًما مِْن أ

ُ بَيَْنُهَما ْهلَِها إِْن يُرِ�َدا إِْصَ�ًحا يُوَّ�ِِق ا�َّ
َ
َ َ�َن َعلِيًما أ  .]٣٥-٣٤[النساء:  ﴾٣٥َخبًِ�ا إِنَّ ا�َّ

دارند و  یخانواده، حق رھبر کوچکمردان بر زنان سرپرستند (و در جامعه «
نظام اجتماع،  یه خداوند (براکشان است) بدان خاطر یت زنان بر عھده ایانت و رعایص

 یرا بر بعض یده است و) بعضیبخش یھائ یاز صفات برتر یمردان را بر زنان در برخ
شند و پول به دست ک یه (معموًال مردان رنج مکز بدان خاطر یداده است، و نلت یفض

ھستند  ینند. پس زنان صالحه آنانک یخانواده) خرج م یآورند و) از اموال خود (برا یم
شتن را از زنا به یع دستور شوھران خود) بوده (و خویه فرمانبردار (اوامر خدا و مطک

ه کدارند؛ چرا  ی) را نگاه میمحفوظ) و َاسرار (زناشوئ ریدور و اموال شوھران را از تبذ
ن زنان یکن بودند ولیھا) دستور داده است. (زنان صالح چن خداوند به حفظ (آن

شان یا یچیو سرپ یشکه از سرکرا  یباشند) و زنان یش مکه سرکھستند  یناصالح آنان
 یبا آنان خوددار یمبسترد و (اگر مؤّثر واقع نشد) از ھید، پند و اندرزشان دھیم داریب
د. و اگر باز ھم مؤّثر واقع نشد یشان سخن نگوئید (و با اینکش را جدا ید و بستر خوینک

د. پس اگر از ی) بزنیمناسب کتکد و ینکه یجز شّدت عمل نبود) آنان را (تنب یو راھ
و جز  دید و از اخّف به اشّد نرویگانه را مراعات دار ه سهیب تنبیردند (ترتکشما اطاعت 

گمان خداوند یه) بکد ید و بدانید (و نپوئیشان نجوئیه) ای(تنب یبرا ین) راھیا
د، انتقام آنان را از ینکت و آزار یش از حّد اذیشان را بیبلندمرتبه و بزرگ است (و اگر ا

ار باعث) کن یه اکد (یدیافتاد و) ترس یان زن و شوھر اختالفیو اگر (م رد).یگ یشما م
از خانواده ھمسر (انتخاب  یاز خانواده شوھر، و داور ین شود، داوران آنایم یجدائ

اصالح باشند،  یاین دو داور جوید. اگر ایرفع و رجوع اختالف) بفرست ید و براینک
ا یو خداپسندانه،  یکار: سازش نکاز دو  یکینموده و در  کمکخداوند آن دو را (

خداوند مّطلع (بر ظاھر و باطن  گمانیگرداند. ب یبا و معقوالنه) موّفق میز یجدائ
گاه (از ن  .»ات ھمگان) استیمردمان و) آ

ْن َ�نِْكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملََكْت ﴿
َ
َوَمْن لَْم �َْسَتِطْع ِمنُْ�ْم َطْوً� أ
ْ�َمانُُ�ْم ِمْن َ�َتَياتُِ�ُم الُْمْؤِمَناتِ 

َ
ْعلَُم �ِإِيَمانُِ�مْ  �

َ
ُ أ  ْعُضُ�ْم ِمْن َ�ْعٍض �َ  َوا�َّ

ُجورَُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُ�َْصَناٍت َ�ْ�َ ُمَسافَِحاٍت َوَ� 
ُ
ْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أ

َ
فَانِْ�ُحوُهنَّ �ِإِذِْن أ

ْخَدانٍ 
َ
َ�ْ�َ بَِفاِحَشٍة َ�َعلَيِْهنَّ نِْصُف َما َ�َ الُْمْحَصَناِت ِمَن  ُمتَِّخَذاِت أ

َ
ْحِصنَّ فَإِْن �

ُ
فَإِذَا أ
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وا َخْ�ٌ لَُ�مْ  َذلَِك لَِمْن َخِ�َ الَْعنََت ِمنُْ�مْ  الَْعَذابِ  ْن تَْصِ�ُ
َ
ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َوأ  ﴾٢٥َوا�َّ

 .]٢٥[النساء: 

زان ینکتواند با  یند، مکاز شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج  یسکو اگر «
گاه از ایازدواج نما یمؤمن زان مؤمن ینکمان شما است. (از ازدواج با ید. خداوند آ
سان یکن یشان در برابر دید (و شما و ایھست یاز برخ یه) برخکد، چرا ینکن یچیسرپ

با و یشان را زیه ایرده و مھرکشان ازدواج ید)، لذا با اجازه صاحبان آنان با ایباش یم
ه با کد ینیرا برگز یزانینکد. یمال) بپردازکده و برابر عرف و عادت (به تمام و یپسند

نند. اگر پس از ازدواج، ی(نامشروع) برنگز یخود دوستان یدامن باشند و براکعّفت و پا
انه) است. ی: پنجاه تازیعنیشان نصف عقوبت زنان آزاده (یشان زنا سر زد، عقوبت ایاز ا

ه ترس از فساد کاز شما آزاد است  یسک یزان به ھنگام عدم قدرت براینکازدواج با 
 یبائکیگردد). و اگر ش یه به زنا منتھکدچار شود  یداشته باشد (و بترسد به مشّقت

د) ید عّفت خود را مراعات دارید و بتوانینک یزان خوددارینکد (و از ازدواج با یورز
 .»مغفرت و مرحمت فراوان است یشما بھتر است. و خداوند دارا یبرا

ر مفصل پیرامون احکام ازدواج و ھا آیه در قرآن کریم وجود دارد که به طو ده
 ا طالق بیان شده است. یھای اتحاد، ناسازگاری و  خانواده در حالت

چه در گذشته و چه در زمان  -بود،  شکی نیست که ازدواج موقت اگر مشروع می
بیشتر از ازدواج با کنیزان رایج بود، چرا که دسترسی به آن میسر و آسان  -حال 

 داد. یگر مورد بحث قرار میھمانند دو مورد دآن را  احکام ألد خداوندیاست. پس با
نکاح کنیزان را در چندین جای قرآن ذکر   احکام مربوط به ألباید خداوند  چگونه

رسد و  پایان می  داند چنین نکاحی به می  توضیح دھد، در حالی کهآن را  نماید و احکام
انعکاس   ماند که دیگری غافل می آید، اما از ذکر نکاح وجود نمی  به  دیگر در جامعه

 گردد؟! واقع می  دارد و بیشتر مورد استفاده  بیشتری در جامعه
در قرآن دلیل واضحی بر عدم   عدم ذکر احکام نکاح متعه  باید اذعان داشت که

این ارتباط میان زن و  ألخداوند  ممکن است که  باشد، زیرا چگونه مشروعیت آن می
دارد، صحیح اعالم دارد، اما حتی یک حکم را   حساسیتی کهمرد را با آن خطورت و 

جزو دین است   شود: نکاح متعه می  گفته  اند: چگونه راجع بدان بیان ندارد! حتی گفته
 است!  قرآن اھمیت گاو بنی اسرائیل را برای آن قایل نشده  در حالی که
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 داند قرآن ازدواج موقت را حرام می
ازدواج موقت و  –ه ھنوز مسلمانان در مکه بودند ک –کریم در ھمان اوائل نزول قرآن 

ھر نوع رابطه جنسی دیگِر نامشروع را غیر از دو نوع ازدواج معروف یعنی ازدواج 
ی قرآن و  در دو سوره  که این  به  را حرام اعالم داشت. با توجه دائمی و ازدواج با کنیزان 

 فرمود: ألوندخدا  ای نازل شد که چنین آیه  برای دو مرتبه

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ ﴿ ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َُّهْم  ٥َوا�َّ
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
إِ�َّ َ�َ أ

ولَ�َِك ُهُم الَْعاُدونَ  ٦َ�ْ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
 .]٧-٥[المؤمنون:  ﴾٧َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء َذلَِك فَأ

ن صورت یه در اکزان خود، ینکا یمگر از ھمسران  نند.ک یو عورت خود را حفظ م«
نند، ک) را دنبال ین (دو راه زناشوئیر از ایه غک یاشخاص ست.یشان نیمالمت ا یجا

 ».باشند) یار مکند (و زنایآ یمتجاوز (از حدود مشروع) بشمار م
 یکه غیر از ھمسران دائمی و کنیزان، ھرگونه ھمبستر نیاین آیات تصریح دارند به ا

 شود پس با توجه به آیه ام است و ازدواج موقت در این دو نوع ازدواج داخل نمیحر

 شود که این نوع ازدواج حرام است.  مشخص می ﴾َوَراَء َذلَِك ﴿
که اصل بر حرمت  کند و آن این این آیات امری در نھایت اھمیت را اثبات می

چنین نیست. پس ه عکس آن کاست و مباح شمردن آن نیازمند دلیل است » فروج«
را مباح گردانید ھر نوع ازدواج دیگری  ازدواج دائمی و کنیزان  ألھنگامی که خداوند

 ر از آن دو حرام نمود، پس فرمود:را غی

ولَ�َِك ُهُم الَْعاُدونَ ﴿
ُ
این از یک طرف و از جھت دیگر  ﴾٧َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء ذَلَِك فَأ

ازدواج ابتدا باید قرآنی  ی دلیل اباحه –ارد از دو مورد اولی را ند یمترکه اھمیت ک-
د صریح ھم باشد؛ زیرا پاسداری کردن از نسل و ناموس از ضروریات یباشد و در ثانی با

ح بر یدینی است که اثباتش با روایات و اجتھادات صحیح نیست. و در قرآن دلیلی صر
ن در یاست. ات (نکاح موقت) وجود ندارد، پس در نتیجه این ازدواج حرام یمشروع

گیرند  خود می  حالی به  ه ازدواج از طریق نصوص حرام نباشد، پس چهکاست  یصورت
آیات فوق به حرام بودن ھر نوع ازدواج غیر از آن دو نوع (دایمی و   که بعد از این

 دارند. یح میکنیزان) تصر

استثنا از   خودش است کهی قبل از  جمله  متعلق به ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ ﴿ آیه
 فرمود: ألخداوند  باشد، آنجا که تحریم می
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ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�مْ ﴿
ُ
نان یجز ا یگریشما ازدواج با زنان د یبرا یعنی ﴾َوأ

نکاح خود درآورید و پاکدامنی را   به  که جز زنان مؤمن حرام) حالل گشته است یعنی(

نْ ﴿ ارمغان بیاورید  برای خود به
َ
ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ  أ

َ
در این  ﴾تَبَْتُغوا بِأ

شھوت مد نظر نیست و ازدواجی که احصان در آن  یآیه فقط استمتاع جنسی و ارضا
 کند ھمان ازدواج شرعی است. تحقق پیدا می
 عمل زناشویی انجام دادید یا آنچه که در حکم خلوت کامل استھا  آن ھر وقت با

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً فَآتُ ﴿
ُ
 را به صورت کامل پرداخت کنید. ھا  ی آن پس مھریه ﴾وُهنَّ أ

 حاالت مهریه 
 عبارتند از: ھا  آن برای پرداخت مھریه سه حالت وجود دارد و

اش مشخص شود و قبل از دخول طالق داده شود. آنچه  مھریه  هک نیزن بدون ا -١
طالق است و آن مبلغی غیر  ی متعهکه در اینجا واجب است به زن داده شود، 

 د:یفرما یم ألمعین است که به نسبت توانایی مرد باید پرداخت گردد. خداوند

ْو َ�ْفرُِضوا لَُهنَّ فَرِ�َضةً ﴿
َ
وُهنَّ أ  َ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم إِْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما لَْم َ�َمسُّ

ا َ�َ الُْمْحِسنِ�َ   الُْمْقِ�ِ قََدُرهُ َمَتاً� بِالَْمْعُروِف َوَمّتُِعوُهنَّ َ�َ الُْموِسِع قََدُرهُ َوَ�َ   ﴾٢٣٦َحقًّ
 .]٢٣٦[البقرة: 
بر  ید، گناھی) طالق دھین َمھر (به عللییو تع یزش جنسیاگر زنان را قبل از آم«
د. آن یمند ساز مناسب حال خود) بھره یا هین موقع) آنان را (با ھدیست (و در ایشما ن

) ندارد، به اندازه خودش، ی(مال یه توانائکس ک) دارد، و آن ی(مال یتوانائه کس ک
ه) بر ین (پرداخت ھدیپردازد، و ا یرنده) میسته (و مناسب حال دھنده و گیشا یا هیھد

 .»است یاران الزامکویکن
اش معین شود و قبل از عمل زناشویی طالق داده شود،  مھریه  هک نیاگر بعد از ا -٢

 گیرد. خداوند متعال فرموده است: زن نصف مھریه به او تعلق میدر این مورد 

وُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِ�َضًة فَنِْصُف َما ﴿ ْن َ�َمسُّ
َ
�ْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َ�بِْل أ

 .]٢٣٧[البقرة:  ﴾فََرْضُتمْ 
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د) طالق یبنمائ یزش جنسید (و آمیریه با آنان تماس بگکش از آن یو اگر زنان را پ«
ه کد، (الزم است) نصف آنچه را یا ن نمودهییآنان تع یبرا یا هیه مھرک ید، در حالیداد

 ».د)ید (به آنان بدھیا ردهکن ییتع
شود. در  بعد از دخول (عمل زناشویی) و مشخص شدن مھریه طالق داده می -٣

رت گیرد ه اگر طالق بعد از دخول مستقیمًا صوک نیاینجا اشکالی که وارد شده ا
گیرد؟ و سؤالی که مطرح  پس در این صورت چه مقدار از مھریه به او تعلق می

 گیرد؟  اش را می شود، این است: کی زن به صورت کامل مھریه می
ی مھریه قرآن این مسئله را جواب داده و مشخص کرده که به محض عمل زناشوی

 شود. و این آیه: واجب می

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ﴿
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

 »را پرداخت کنید.ھا  آن ھر وقت که از زنان تمتع جنسی بردید پس مھریه«

ق حاصل یترین درجه استمتاع تطب بر پایین ﴾َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ ﴿ و لفظ
ست و این یک امر ضروری است بیان این موضوع وضع شده ا ید؛ پس آیه براینما یم

 که شناختش الزم است. 
گونه مناسبتی بین واجب بودن مھریه در ازدواج دائم و موقت وجود  ھمانا ھیچ

 یان واجب بودن مھریه و دخولیه مک نیه مناسبت معقول عبارت است از اکندارد، بل
 است.  ار بردهکر از آن به یتعب یاستمتاع را برا ی لمهکه قرآن کصورت گرفته 

در این آیه برای نکاح موقت تفسیر  »استمتعتم«شود که لفظ  و این چنین بیان می
توان به آن استناد نمود، زیرا استناد به آن ظن و ھوای نفس است، پس  شود و نمی نمی

بر ما حرام کرده است. پس آن را  ھر چیز به این شکل باشد باطل است و خداوند
 ازدواج موقت باطل است.

میان جامعه اسالمی ازدواج موقت وجود نداشته است و  ج زمان پیامبر اکرمدر 
اند به ھمین خاطر نه در مکه و نه در جامعه  فھمیدهآن را  تحریم ی مسلمانان دایره

اند و قرآن در این باره (ازدواج موقت) سکوت  اسالمی مدینه به این عمل نپرداخته
ی نگفته است. و اگر جامعه اسالمی کامل اختیار کرده و در مورد احکامش چیز

آورند، چرا قرآن از ذکر آن غفلت و کوتاھی کرده است؛ زیرا  (مدینه) به این کار روی می
قرآن به مواردی که از نظر اھمیت کمتر از ازدواج موقت بوده است به کرات یادآوری 
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در احکامی ذکر کرده است مثل شرب خمر، و این عمل ھا  آن نموده است. و برای
بینیم که چندین آیه  درجه، نکاح موقت یا کمتر از آن قرار دارد اگر بررسی کنیم می

 قط در مورد صید (شکار) آمده است:قرآن ف

ْوفُوا بِالُْعُقودِ ﴿
َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
�َْعاِم إِ�َّ َما ُ�تَْ� َعلَيُْ�ْم  يَا �

َ
ِحلَّْت لَُ�ْم بَِهيَمُة اْ�

ُ
أ

�ُْتْم ُحُرمٌ َ�ْ�َ ُ�ِّ�ِ 
َ
يِْد َو� َ َ�ُْ�ُم َما يُرِ�دُ   الصَّ ِيَن آَمُنوا َ� ُ�ِلُّوا  ١إِنَّ ا�َّ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ْهَر اْ�ََراَم َوَ� الَْهْدَي َوَ� الَْقَ��َِد َوَ� آّمَِ� اْ�َيَْت اْ�ََراَم يَبَْتُغونَ  ِ َوَ� الشَّ  َشَعا�َِر ا�َّ
 ِ وُ�ْم  �َذا َحلَلُْتْم فَاْصَطاُدوا ِهْم َورِْضَوانًافَْضً� ِمْن َرّ� ْن َصدُّ

َ
َوَ� َ�ْرَِمنَُّ�ْم َشَنآُن قَْوٍ� أ

ْن َ�ْعَتُدوا
َ
ِ َوا�َّْقَوى َعِن الَْمْسِجِد اْ�ََراِم أ ثِْم  َوَ�َعاَونُوا َ�َ الِْ�ّ َوَ� َ�َعاَونُوا َ�َ اْ�ِ

َ  َوالُْعْدَوانِ  َ َشِديُد الْعَِقاِب  َوا�َُّقوا ا�َّ  .]٢-١[المائدة:  ﴾٢إِنَّ ا�َّ
مشروع  ید (اعّم از عقدھا و عھدھاینکھا و قراردادھا وفا  مانیمؤمنان! به پ یا«

شما  یان برایا انسان با خدا. بعد از ذبح، خوردن گوشِت) چھارپایانسان با انسان، 
و بر شما خوانده  گردد) یم ین سوره مستثنیه (در اک یھائ حالل است مگر آن

د) یبر ین حرم بسر میه در سرزمکن یا اید (یه در حالت احرام ھستک یشود. ھنگام یم
 ند.ک یم مکد. خداوند ھرچه بخواھد (و مصلحت بداند) حی) را حالل ندانیار (َبّر کش
ن صورت ید (بدیخود حالل ندان ین) خدا را برای) شعائر (دینکش مؤمنان! (حرمت یا
ن ید) و نه ماه حرام را (بدینکد و در آن تصّرف ید بدان دست ببریبخواھه که ھرگونه ک

ه به کرا ( ینشاندار یھا ینشان و نه قربان یب یھا ید)، و نه قربانیه در آن بجنگک یمعن
ھا  آن ا صاحبانی یواناتین حیه متعّرض چنکن گونه یگردند، بد یه میالله ھد تیب

به خانه خدا را دارند و به دنبال لطف و  ه آھنِگ آمدنکرا  یسانکد) و نه یبشو
شان یه با اکن یا اید و یه آنان را از آمدن بدانجا بازدارک ین معنیند (بدیخدا یخوشنود

د ینکار کد، شین حرم خارج شدید و از سرزمیه از احرام به در آمدکد). ھر وقت یبجنگ
ه شما را از آمدن به ک یقوم یشما بالمانع خواھد بود). دشمن یردن براکار ک(و ش

و  یکید. در راه نینکو تجاوز  یه تعّد کمسجدالحرام باز داشتند، شما را بر آن ندارد 
 یارکگر را در راه تجاوز و ستمید، و ھمدینمائ یبانیو پشت یاریگر را یھمد یزگاریپرھ

 یدیمجازات شد یگمان خداوند داراید. بید. از خدا بترسینکم یبانیو پشت یاری
 .»است
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يِْديُ�ْم َورَِماُحُ�ْم ﴿
َ
يِْد َ�َناُ�ُ � ٍء مَِن الصَّ ْ�َِ� ُ ِيَن آَمُنوا َ�َبْلَُونَُّ�ُم ا�َّ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ُ َمْن َ�َافُُه بِالَْغيْبِ  ِ�مٌ  ِ�َْعلََم ا�َّ
َ
ِيَن  ٩٤َ�َمِن اْ�َتَدى َ�ْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

�ُْتْم ُحُرمٌ آَمُنوا َ� َ�قْ 
َ
يَْد َو� َوَمْن َ�َتلَُه ِمنُْ�ْم ُمَتَعّمًِدا فََجَزاٌء ِمثُْل َما َ�َتَل مَِن  ُتلُوا الصَّ

ْو َعْدُل 
َ
اَرةٌ َطَعاُم َمَساكَِ� أ ْو َكفَّ

َ
ا�ََّعِم َ�ُْ�ُم بِهِ َذَوا َعْدٍل ِمنُْ�ْم َهْديًا بَالَِغ الَْكْعَبةِ أ

ِ َذلَِك ِصَياًما ِ�َُذوَق وَ  ْمرِه
َ
ا َسلََف  َ�اَل أ ُ َ�مَّ ُ ِمنْهُ  َ�َفا ا�َّ ُ  َوَمْن َ�َد َ�َينْتَقُِم ا�َّ َوا�َّ

 .]٩٥-٩٤[المائدة:  ﴾٩٥َعزِ�ٌز ُذو انْتَِقا�ٍ 
وانات و یح یعنیر (یاز نخج یم) برخیمؤمنان! مسّلمًا خداوند شما را با (تحر یا«

 یھا زهیو ن ھا دست رند و)یگ یر مدر دسترس شما قرا یه به آسانک یبّر  یور وحشیط
در حال نھان (از  یسکند، تا روشن شود چه ک یش میرسند، آزما یھا م شما بدان

ه حدود و کس بعد از آن (کترسد. ھر یمان) از خدا میا یرویدگان مردمان، به سبب نید
 یا خواھد داشت. کیند، مجازات دردناکو) تجاوز  یتخّط ھا  آن د، ازیان گردیام بکاح

ن حرم بسر یه در سرزمکن یا اید (و یه در حالت احرام ھستک یمؤمنان! ھنگام
معادل آن از  یا ّفارهکد یشد باکر بیس از شما عمدًا نخجکد. و ھریشکر مید) نخجیبر یم

ه دو نفر عادل از ک یا ّفارهک، مانند: بز و گوسفند و شتر و گاو) بدھد، یان (اھلیچھارپا
ن یند. چنیق نمایتصدآن را  ینند و برابرکدن آن قضاوت ان خودتان به معادل بویم
مت ی(معادل ق یا ّفارهکا یشود،  یه داده مکگردد و به مستمندان م یم یقربان یوانیح

؛ به  کا برابر آن (خورایدھد، و  یاز) فقراء م یکروزه به ھر  یک( کوان) خورایآن ح
رد. تا یگ ی) روزه میروزھائ ّفاره،کننده ک افتیگر به تعداد مستمندان دریعبارت د
ار) کم شیش از تحریار خود را بچشد. خداوند از آنچه در گذشته (پکفر کیمتجاوز 
ر) دوباره برگردد یشتن نخجکس (به کھر  ید. ولینما یرفته است، گذشت میانجام پذ

گاھ خداوند رد، و یگ یار پردازد) خداوند از او انتقام مکم، باز به شیاز تحر ی(و بعد از آ
 ». رنده استیگ توانا و انتقام

تواند در ترازوی الھی از اھمیت بیشتری نسبت  ی شکار نمی بدون شک ھرگز مسأله
 ناموس زنان پاکدامن قرار گیرد.  به



 

 

 

 فصل دوم:
 از خالل روایاتازدواج موقت 

که رخصت  کنند بر این روایات آمده در مورد ازدواج موقت ھمگی داللت نمی
مذکور، حکم شرعی دائمی را برای اجتماع داشته باشد که جامعه اسالمی به آن اقدام 
نمایند؛ این امر، یک یا دوبار در شرایط گذرا در بیرون از شھر مدینه منوره و در 

 ی در آن حضور داشتند، اتفاق افتاده است. یک بار در غزوهھایی که مسلمانان  مکان
) و ھر بار فقط برای سه روز )١(حنین ی ا غزوهیاوطاس (و  ی خیبر و بار دوم در غزوه

 این عمل صورت گرفت، سپس این امر به حرمت بازگشت. 
ز در آن یخیبر خارج از جامعه مسلمانان واقع شد و شھر طائف ن ی بدون شک غزوه

زنان مسلمان ھا  آن کدام از در ھیچ  گردید، که خارج از مجتمع اسالمی محسوب می ایام
 زیادی نداشت، در آن مدت آیه قرآن نازل نشد.   فاصله  که این  به  وجود نداشت و با توجه

و این ھمان راز سکوت قرآن در مورد عدم مشروعیت (ازدواج موقت) و عدم ذکر 
تحریم شراب و آن ھم به صورت تدریجی ھر  ی ا دربارهاحکام آن بود. ھنگامی که بارھ

                                           
ھمراه شد، سپس   ی خیبر عرضه و آن ھم در غزوه  اند: رخصت تنھا یک مرتبه برخی از علما گفته -١

  بیان داشتهآن را  صحت سنقل از علی  روایتی به  که با گوشت االغ اھلی حرام گشت، ھمچنان
عنوان دلیلی بر تکرار این عمل واقع گردد؛   تواند به ی حنین نمی غزوه  است؛ اما روایت مربوط به

ی  ست و کلمها  تصحیفی از جانب برخی از راویان صورت گرفته  فراتر از آن نیست که  زیرا قضیه
  و حرکات استفاده  از نقطه  در گذشته  که این  به  اند، با توجه (حنین) تبدیل کرده  (خیبر) را به

حرف   که این  ویژه  ی (حنین) از نظر شکل کامال با (خیبر) شباھت دارد! به کردند؛ ھمانا کمله نمی
لفظ (اوطاس) نیز   روایت مربوط به  هبسیار با حرف (ر) شباھت دارد!! اما راجع ب  (ن) بدور از نقطه

  راوی روایت را بدین گونه  که این  به  است؛ با توجه  تغییر در معنی صورت گرفته  باید گفت که

ة ج صىل رسول اهللا« است: گزارش داده سکون نون بیان   یعنی به  عْنزه  را به  ی عَنزه کلمه »إىل عنَزَ

خداوند   »إىل شاة ج صىل رسول اهللا« اند: و گفته  نقل نمودهآن را  ی بعدی معنی و در مرحله  داشته
گاھی دارد.  متعال بھتر از ھر کسی به  این مسایل آ
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تر بود، صحبت شده  چند که این عمل از نظر ارزش و اھمیت ازدواج در مرحله پایین
پرداختند و عمل  است و سبب شرب خمر این بود که جامعه آن زمان به این عمل می

عمل نمود. قرآن در این مورد آشکار است و به صورت تدریجی برای حرمت شرب خمر 
پس چگونه احادیث و روایات از این عمل مھم و بزرگ که مؤثر در نفس و جامعه است، 
سکوت نموده و سخن نرانده است و حدود و ضوابط شرعی را وضع نکرده است 

سخن گفته است با توجه ھا  آن ازدواج و نکاح با کنیزان و احکام ی ھمچنان که درباره
 بوده است. ه در آن جامعه موجود ک نیبه ا

شد و قرآن در خصوص ضوابط و  و اگر این عمل خطیر در آن جامعه عملی می
ه این امر از نظر عقلی و شرعی قابل کد گفت ینمود، با ت مییوت را رعاکسھا  آن احکام

 قبول نیست. 
روایت کرده آن را  مؤید این سخن، سخن ابن عباس است که ترمذی در سننش

یل اسالم به این صورت بود که یک نفر به یک شھر که ازدواج موقت در اوا«است: 
  هک نیماند، تا ا ای که در آن شھر می رفت و با زنی به اندازه شناختی از آن نداشت، می

إِ�َّ َ�َ ﴿ این آیه نازل شد  هک نینمود تا ا آن زن از مالش محافظت کند، ازدواج می
ْو َما َملََكْت 

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
ْ�َماُ�ُهْم أ

َ
پس ھر نوع ازدواجی غیر از این دو نوع ازدواج،  ﴾٦�

 »حرام شد.
سه  ج پیامبر اکرم«روایت کرده است: آن را  که ابن ماجه سو سخن حضرت عمر

 » حرام نمود.آن را  روز برای ازدواج موقت به ما مھلت داد سپس
ه کده یرس ) گفته: به ما خبر٥/١٥٢عالمه شمس الدین سرخسی در (المبسوط) (

فقط برای سه روز ازدواج موقت را حالل کرد، زیرا مجرد بودن بر مردم  ج پیامبر
نمود و پس از گذشت سه روز اثری از آن باقی  یاز آن نھ ج سخت آمد؛ سپس پیامبر

گر نیازی به دلیل نسخ آن نبود. به ھمین خاطر امام نووی و یای که د نماند به گونه
 اند.  ید کردهکسلم بر نسخ ازدواج موقت تأدانشمندان دیگر در شرح م

فقط برای سه روز رخصت داده بود، موافقت ولی آن را  ج و این ازدواجی که پیامبر
ای که فرق بین این ازدواج با ازدواج  و شھادت شاھدان در آن شرط شده بود، به گونه

 مسلمان.  دائمی فقط در مدت یا اجل و ارث بود و آن ھم با زنان کافر نه با زنان
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نامند تنھا در اسم با زنا تفاوت  اما امروز کسانی که این عمل را ازدواج موقت می
از طریق زنا حامله شود و بخواھیم حد را بر وی اقامه کنیم و او ادعا  یدارد. اگر زن

توانیم اثری را کشف  نماید که (حامله بودن) وی از طریق ازدواج موقت بوده است، نمی
 ین دو فرق گذارد. کنیم که بین ا

ند؛ کتواند دخترش را از زنا منع  و اگر مردی ازدواج موقت را حالل بداند، ھرگز نمی
ند، ھرگز توان اعتراض را یزیرا اگر وی با چشمان خود دخترش را در آغوش مردی بب

د که این مرد با او ازدواج موقت انجام یتواند ادعا نما یه دختر مکنیندارد، با توجه به ا
 رسد!!! ده و مشکل به پایان میدا

گری و ھتک ناموس و از بین بردن  ای برای اباحی این نوع از ازدواج فقط وسیله
را   زنان و از ھم پاشیدن خانواده است. و ھر کس این ازدواج را حالل بپندارد و دیگران

 د:یفرما یه مکگیرد  به این عمل تشویق نماید، مشمول این آیه خداوند قرار می

ْن تَِميلُوا َميًْ� ﴿
َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ ْن َ�ُتوَب َعلَيُْ�ْم َوُ�رِ�ُد ا�َّ

َ
ُ يُرِ�ُد أ َوا�َّ

 .]٢٧[النساء:  ﴾٢٧َعِظيًما
د و از یطاعت و عبادت برگرد یرد (و به سویخواھد توبه شما را بپذ یخداوند م«

افتند،  یبال شھوات راه مه به دنک یسانکد) و یزه گردکیو پا کلوث گناھان پا
 یلید و از راه راست) خیباطل بگرائ ید و به سویه (از حق دور شوکخواھند  یم

 .»د)یشان شوید (تا ھمچون ایمنحرف گرد
ه فرموده: کو به ھمین خاطر از امام جعفر صادق درباره ازدواج موقت روایت شده 

 ازدواج موقت زنا است.
ازدواج موقت «اما پدرش امام محمد بن علی ملقب به باقر درباره آن گفته است: 

در فقه  (الروض التفسري رشح جمموعة الفقه الكبري)و این سخن در » عین زنا است.
) آمده است. و اجماع اھل بیت بر مکروه بودن ازدواج موقت ٢١٨-٤/٢١٧( )١(زیدیه 

د بن یاھل عراق در زمان خود، امام زه یه فقکن آمده یگزارش شده است و ھمچن

                                           
دھند؛ آنان معتقد  قسمت زیادی از اھل یمن را تشکیل می  ھستند که  گروھی از شیعه  زیدیه -١

امامت   که باشد، مبنی بر این میبرادرش محمد بن علی امام   زید بن علی بن حسین نه  ھستند که
را بزرگ   مردم را بدان فرا خواند و با شمشیر بیرون رود. آنان صحابه  ی کسی است که شایسته

 دارند. اصحاب اعالم می  شمارند و رضایت خود را نسبت به می
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ه امام زید از پدرش علی و علی از کاست. و باز آمده   حسن بن یحیی از آن نھی کرده
از ازدواج موقت  ج در سال خیبر پیامبر«جدش حسین بن علی نقل کرده که گفت: 

نیز گزارش » نھی«جای   به» حرام«لفظ   ھمین روایت به  گفتنی است که» نھی کرد.
 .١است  دهش

و » ٧/٢٥١تھذیب االحکام «مانند پیشینیان در کتاب  ٢و این روایت را شیخ طوسی
از امام زید و وی از پدرش امیر مؤمنان روایت کرده است: » ٣/١٤٢االستبصار «
و ھم » در خیبر گوشت االغ اھلی و ازدواج موقت را حرام کرده است. ج پیامبر«

 این حدیث را روایت کرده است. »  ٤٤١ص  ٤ وسائل الشیعه ج«چنین حر عاملی در 
ازدواج موقت از  ی مجلسی درباره ی نوشته» ٣١٨/ ص  ١٠٠بحار االنوار ج «و در 

این عمل را فقط فاسقان «روایت کرده که امام جعفر صادق فرمود:  ÷جعفر صادق
 » دھند انجام می

شده به اھل بیت که روایات نسبت داده   هک نیکند بر ا این روایات داللت می ی ھمه
دانند، کذب محض ھستند. و آنچه بر کذب بودن این روایات داللت  متعه را حالل می

جه ینت ن یت به ایباشد که در نھا یکند پرداختن محققان به بررسی این روایات م می
ه ھمگی از لحاظ سند ضعیف ھستند! از این دسته محققان شیخ کافتند یدست 

رساله دکترایش (حکم ازدواج موقت در فقه اسالمی ص  مصطفی علوان سامرائی در
روایت پرداخته و ھمگی را از نظر  ٢٣توان نام برد. وی به تحقیق  ) را می٢٥٢-٢٣٩

 سند ضعیف دانسته است. 

روایات گزارش شده از اهل بیت،کذب محض   هک نیتاریخی و قطعی مبنی بر ا یدلیل
 هستند 

حالل دانستن  یاین روایاتی که امامیه براو آنچه که به صورت قطعی بر کذب 
د، آن است که ھیچ کدام از ائمه اھل بیت و ینما یدارند، داللت م یان میازدواج موقت ب

اگر آنان ازدواج   اند. باید دانست که فرزندانشان از طریق ازدواج موقت فرزندی نداشته
دنیا   ھا فرزند را بهپرداختند و صد اند حتما به این عمل می موقت را مباح دانسته

                                           
 یاألصل ف؛ روتی/بط مکتبة الفکر در صنعا و در الکتب العلمیه  ۲۷۱مسند امام زید ص  -١

  .١١٠ن صیحس یسائح عل:  ن المتعة حرامکاء..؟ولیاألش
 .٣/١٤٢، واالستبصار٧/٢٥١ام کب األحیتھذ -٢
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ھا بیان  شد. روایاتی که این کتاب آوردند و اسمشان در کتاب انساب ذکر می می
کنند به این طریق است که فالنی مادرش فالنی دختر فالنی است. پس اگر  می

اند که فالنی مادرش کنیز بوده است،  گفته اند و  کرده ذکر آن را  مادرشان کنیز باشد
 اند حتی یک مورد ھم ذکر نشده است.  ای داشته زن صیغهھا  آن  هک نیولی در مورد ا

با این تعداد از زنان ازدواج کرده و  ج کنند که پیامبر ھا یادآوری می و این کتاب
با این  سحضرت علی  هک نین تعداد از کنیزان ھمبستر شده است و یا این با ایھمچن

را  ھمبستر شده و اسم و انسابشان  ھا کتعداد از زنان ازدواج کرده و با آن کنیز
 اند.  ای داشته حتی یک زن صیغهھا  آن اند، اما ھرگز ذکر نشده که کرده ذکر 

باشد. پس اگر این  یوه مین شیز به ھمیر ائمه نیو راجع به امام جعفر صادق و سا
 اند؟!  ھایشان از ذکر این عمل سکوت کرده عمل موجود بوده، چرا کتاب
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مباح بوده و عمر  سو ابوبکر صدیق ج که نکاح متعه در زمان پیامبر نیا یاما ادعا
آن  یو ھیچ دلیلی براباشد  یحرام کرده است، باطل و مردود مآن را  بن خطاب آمده و

ن موضوع در ارتباط یکه با ا یار ادلهیوجود ندارد، مگر الفاظ متشابھی که بدور از سا
 شوند.  یھستند، مورد اعتماد واقع م

اعالن نمود و بعد از آن را  منبر رفت و حرام بودن یھنگامی که باال سھمانا عمر
گاھی از مجازاتی که شامل ه کد گفت ی، برحذر داشت؛ باشد میھا  آن این اعالن و آ

 ج ایشان بنابر روایتی از جانب پیامبر  ننمود، بلکه  خود آن سخن را نھادینه سعمر
آورده است. مثل آنچه که آن را  اش به صورت منصوص در خطبه  بدان تصریح نمود که

روز متعه را   سه ج در حقیقت پیامبر«گوید:  کند. ھمانا او می روایت میآن را  ابن ماجه
دھم کسی را که  حرام نمود. قسم به خدا اجازه نمیآن را  به ما اجازه داد، سپس
  هک نیرا سنگسار نمایند یا ا دھم تا او  یدستور م  هک نیکند مگر ا محصن است و متعه می

دھیم که بعد از حرام بودن آن،  چھار شاھد برای من بیاورند و بگویند شھادت می
 ». حالل نموده استرا آن  پیامبر

این ھمان چیزی است که عمر فاروق گفته است؛ ایشان ھمانند سایر حکما جھت 
ای از  را وضع نموده و یا مجازاتی را بیان داشته که مطابق ماده یق دستور، قانونیتطب

گاه مانده یباشد و بعضی از مردم نسبت بدان ب یقانون م  اند.  آ
ی سخنانش کسی پیش وی نیامد تا خالف  د از ارائهھرگز بع  ذکر است که  الزم به

چطور امری را  سخنانش اعتراض وارد نماید و بگوید:  ی او گواھی بدھدو یا به اعالمیه
ی  ی (متعه در مسأله  که ؟ ھمچناندینک حرام می ،که خدا و رسولش حالل کرده است

خواھد  می  اعالم داشت که اجتھاد خود  عمر بنا به  گاه که حج) با او برخورد نمودند، آن
ی حج) نھی  رو از (متعه گران نباشد، از این ) خالی از طواف در طول سال (بیت الله

عنوان   اجباری نمود. اما با مخالفت جمع زیادی روبرو شد و فتوای او را به  اختیاری نه
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مشروعیت حج تمتع را طبق   رو مسلمانان پیوسته فتوایی غیر ملزم تعبیر نمودند، از این
 نمایند: الھی برای آن در قرآن کریم دنبال می

َ�َمْن لَْم َ�ِْد فَِصَياُم ثََ�ثَةِ  َ�َمْن َ�َمتََّع بِالُْعْمَرةِ إَِ� اْ�َّجِ َ�َما اْسَتيَْ�َ مَِن الَْهْديِ ﴿
يَّاٍ� ِ� اْ�َّجِ وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعُتمْ 

َ
ةٌ َ�ِملَةٌ  � ْهلُُه َحاِ�ِي َذلَِك  تِلَْك َعَ�َ

َ
لَِمْن لَْم يَُ�ْن أ

َ َشِديُد الْعَِقابِ  الَْمْسِجِد اْ�ََرامِ  نَّ ا�َّ
َ
َ َواْعلَُموا أ  .]١٩٦[البقرة:  ﴾١٩٦َوا�َُّقوا ا�َّ

ّسر شد یم یند، آنچه از قربانکمند گردد سپس حّج را آغاز  از عمره بھره یسک«
ابد، سه یرا) ن یقربان یا بھای یه (قربانک یسکدھد). و  یآنجا م یند و به فقراک ی(ذبح م

د روزه یاشانه خود، باکه بازگشت (به خانه و ک یام) حّج، و ھفت روز ھنگامیروز در (ا
و آغاز از  یمند ن (بھرهیغفلت شود) اھا  آن د ازیه نباکاست ( یاملکن ده روز یرد). ایبگ

خانواده او اھل مسجدالحرام ه کاست  یسک) از آن یدار ا روزهیو  یا قربانیعمره، 
د ید و بدانید) و از خدا بترسیه و دوروبر آن) نباشد. (تقوا داشته باشکنان مکسا یعنی(
 .»است یفر سختکی یه خدا داراک

را  یه عمر بنا به اجتھاد خود، ازدواج موقت را حرام اعالم داشت و مجازاتک نیا
ز در ین ÷گرفت، حضرت علی دھند، در نظر کسانی که این عمل را انجام می یبرا

کسی را که این عمل انجام «خالفتش چنین عملی را انجام داد و در مورد متعه گفت: 
 .»١دھد باید حد بر وی جاری شود

صحابه با این عمل حضرت عمر موافقت نمودند و مخالفتی  ی ھمه  گفتنی است که
 عرضه نداشتند. 

ن جھت یدانسته است، و تنھا از ا ازدواج موقت را حرام می بحتی ابن عباس
باشد. و  در موقع ضروری جایز می  شان معتقد بودند نکاح متعهیه اکد یورز یمخالفت م

ه درست کگردد؛ مانند مردار  مباح تبدیل می  در مواقع ضروری حرام به  د دانست کهیبا
 نیست به صورت مطلق گفته شود این عمل حالل است. 

                                           
مصطفی علوان  ٢٥٤به نقل از حکم ازدواج موقت در فقه اسالمی ص  ٤/٢١٣الروض النضیر  -١

 .سامرائی
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ل (خوردن مردار) به خاطر اضطرار حالل است. و این به شود این عم بلکه گفته می
معنای این است که اصل بر حرام بودن این اعمال است و این ھمان چیزی است که از 

 شود.  کالم ابن عباس برداشت می
دو  ج در زمان رسول خدا«ه اعالم داشته: کنقل شده  سه از حضرت عمرک نیاما ا

کنم و ھر  نھی میھا  آن ه من از ھر دویکد داشته متعه (ازدواج موقت، متعه حج) وجو
اشتباه و به   به  این چیزی است که». کنم کس این دو عمل را انجام دھد مجازات می

شریعت   نسبت به سعمر بن خطاب  اند. باید دانست که وی نسبت داده  صورت کذب به
کند، فتوا  حرام ای که عملی را  به اندازه یه حدود الھیجاھل نبوده و عل ألخداوند

شان به این صورت نبوده یاند مذھب و روش ا که محققان ثابت نموده دھد. و چنان نمی
عالقه داشتند که حج عمره را به صورت خاص و انفرادی در  ساست، بلکه حضرت عمر

در طول سال خانه خداوند از زائران خالی   هک نیھای حج انجام دھند تا ا غیر از ماه
 نباشد. 

فت: گ می سه گفت: شنیدم که حضرت عمرککند  از ابن عباس روایت مینسائی 
آن را  به خدا قسم اگر این عمل ازدواج موقت در کتاب خداوند آمده بود و پیامبر«

 » کردم. انجام داده بود، ھرگز شما را از آن منع نمی
روایت شده این است که  ساما حدیث صحیحی که از امیر مؤمنان حضرت عمر

 روایت کرده است: آن را  جابر بن عبدالله
به خالفت رسید برای مسلمانان خطبه خواند و فرمود: ھمانا  سھنگامی که عمر«

اند که ھستند. در زمان پیامبر دو متعه وجود داشت: یکی متعه  قرآن و رسول ھمان
این عمل باعث کامل   م، زیرا کهساز را از ھم جدا می  ھم اکنون حج و عمره  حج بود، که

کنم و  ه من از آن نھی میکباشد، و دیگری متعه زنان  ی شما می نمودن حج و عمره
 » ١م.ینما را به خاطر آن مجازات می دیگران 

                                           
رة کتذدر (  که است. و چنان  روایت کردهآن را  )٢/١٤٤ابوجعفر طحاوی در (شرح معانی االثار  -١

است: این روایت، حدیثی   و گفته  داشته  ضعف آن روایت اشاره  ، نسائی به آمده ) ١/٣٦٥الحفاظ 
بیانگر اضطراب و ضعف   که  این روایت از جابر نیز روایت شده  باشد. گفتنی است که معضل می
اند. و کسانی  ه افتادهاشتبا  راویان در مورد آن به  باشد و ھمچنین بیانگر این است که حدیث می

 اند. دیگر نیز در این مورد نکاتی را یادداشت نموده
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از دو متعه به صورت جدا سخن گفت و آن دو را از نظر حکم با ھمدیگر  سپس عمر
عمل در کتاب خداوند ذکر شده است و ه این ک» متعه حج«جمع نکرد: متعه اول، 

تحریم ننمود بلکه آن را  ساتفاق افتاده و حضرت عمر ج ھمچنین در زمان رسول خدا
به ترک کردنش تشویق نمود که اکنون بدان اشاره کردم. و اما متعه دوم ھمان ازدواج 
موقت است و این عمل فقط در خیبر (و به روایت دیگر اوطاس) بود و آن ھم فقط 

ه حضرت عمر ک یرای سه روز انجام شد، سپس تا روز قیامت حرام گشت. و ھنگامب
ای مخالف عمل وی نبود و اگر  این عمل (ازدواج موقت) را حرام نمود، ھیچ صحابه

شد. ھمچنان که در متعه  اش یافت می ممانعتش صحیح نبود مخالفانی نسبت به نظریه
 حج با وی مخالف بودند. 

یم امری ھمچون ازدواج موقت بیشتر از ھر چیزی دیگری باید تحر  گفتنی است که
ی آن است،  دارد و شیفته  داشت، زیرا طبیعت انسان بدان عالقه مخالف و معارض می

 سمخالفت عمر  داشتند، حتما به ی آن می ترین دلیلی برای اباحه رو اگر کوچک از این
بر آن، مردم آن   اضافه  باید گفت که نمودند؛ ی او قیام می پرداختند و در برابر نظریه می

داشتند و با تمام جرأت دین  ای دیگر، حق و حقیقت را دوست می بیش از ھر برھه  برھه
نداشتند! حال چرا باید در   ای واھمه دادند و از سرزنش ھیچ توبیخ کننده را توضیح می

امت اسالمی   که ینی دیگر ا مخالفت وی نپردازند؟ نکته  ساکت بمانند و به سبرابر عمر
  ی حج با او موافقت نمودند، و در صورتی که متعه  ی تحریم ازدواج موقت نه در مسأله

چنین موافقتی دست   یافتند، ھرگز به ی آن می ترین دلیلی برای اباحه کوچک
موافقت. حال سؤال ما این   یافتند، زیرا طبیعت انسان خواھان مخالفت است نه نمی

رسند، اگر  توافق می  ای به ھای بعد از آنان روی مسأله پیشینیان و نسل  چگونه  است که
 است؟  حقی صریح و روشن نبوده  آن مسأله

 گیری یگانه و آیات مقطعه  موضع
شان  یترین موافقات این است که بسیاری از اصول امامیه و اساسیات دین از عجیب

رون آورده شده یخود ب یواقع اقیاز قرآن ندارند مگر دلیل متشابھی که از س یدلیل
 است: به عنوان نمونه:

 فرماید: شابه که خداوند متعال میمت ی ندارند مگر یک آیه ی: برای آن دلیلخمس

ِ ُ�َُسهُ ﴿ نَّ ِ�َّ
َ
ٍء فَأ َما َغنِْمُتْم ِمْن َ�ْ َّ�

َ
 .]٤١[األنفال:  ﴾َواْعلَُموا �
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پنجم آن  یکد، یآور یم ه فراچنگکرا  یه ھمه غنائمکد یمسلمانان!) بدان ی(ا«
 »و.... غمبریمتعّلق به خدا و پ

 

 مت:عص

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا﴿
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ  .﴾٣٣إِ�َّ

ند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند قطعًا م«
 ».سازد کامًال پاک

ْ�َمانُُ�مْ ﴿ :متعه
َ
ِ َعلَيُْ�مْ  َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساءِ إِ�َّ َما َملََكْت �  كَِتاَب ا�َّ

ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ 
َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
َ�َما  َوأ

جُ 
ُ
َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم �ِيَما تََراَضيُْتْم بِهِ ِمْن  ورَُهنَّ فَرِ�َضةً اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما َ�ْعِد الَْفرِ�َضةِ   .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ
 ینیه (آنان را در جنگ دک یاند) مگر زنان و زنان شوھردار (بر شما حرام شده«

افرشان با کاح شوھران کن صورت نیه (در اکد، یرده باشکر یافران) اسکمسلمانان با 
ن یباشند. ا یشما حالل م یشان،) برایگردد و بعد از زدوده شدن رحم ا یاسارت لغو م

ه او بر شما حرام نموده است حرام کرا خدا بر شما واجب گردانده است (پس آنچه را 
جز  یعنینان (یز اج یگریشما ازدواج با زنان د ید). برایمراعات دارآن را  د ویبدان

را  ی) زنانید با اموال خود (از راه شرعیتوان یزنان مؤمن حرام) حالل گشته است و م
نباشد  یباز ه منظورتان زنا و دوستکد (بدان شرط ینکشان ازدواج ید و با ایا شویجو

ام کد و از او یردکاز زنان ازدواج  ید. پس اگر با زنیشتندار باشیدامن و از زنا خوکو) پا
است و در موعد خود) کم و که مقّرر است بدون که او را (چنان یه مھرکد ید، بایگرفت

بر شما  یه، گناھین مھریی) است. و بعد از تعی(از واجبات الھ ین واجبید، و ایبپرداز
ه ھمسر با رضا و رغبت از کن ید (مثًال اینمائ یان خود بر آن توافق میست در آنچه مین

ه یبر اندازه مھر یا شوھر مشتاقانه مقداریند و ک یپوش چشمه خود یاز مھر یمقدار
گاه (و در احیگمان خداوند (پید). بیفزایب  یه براک یامکوسته بر مصالح بندگان خود) آ

 .»باشد) یم بوده (و مکید) حینما یآنان وضع م

 زیارت مرقدھا:
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نَّ وَْعَد ﴿
َ
نَا َعلَيِْهْم ِ�َْعلَُموا أ ْ�َ�ْ

َ
اَعَة َ� َر�َْب �ِيَها إِذْ َوَ�َذلَِك أ نَّ السَّ

َ
ِ َحقٌّ َوأ ا�َّ

ْمرَُهمْ 
َ
ْعلَُم بِِهمْ  َ�َقالُوا ا�ُْنوا َعلَيِْهْم بُنَْيانًا يَتََنازَُعوَن بَيَْنُهْم أ

َ
ِيَن َغلَُبوا َ�َ  َر�ُُّهْم أ قَاَل ا�َّ

ْمرِهِْم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَيِْهْم َمْسِجًدا
َ
 .]٢١[الکهف:  ﴾٢١أ

دارشان یق بیم، و از آن خواب عمیفرو برد یه آنان را به خواب طوالنکان گونه (ھم«
ان خود درباره یه مکم، (بدان گاه یردکم، مردمان شھر را) ھم متوّجه حالشان ینمود

دوباره)  یز و زندگیه وعده خدا (درباره رستاخکش داشتند) تا بدانند کشمکز یرستاخ
شان، اھل شھر یدن ایجه دیرسد. (در نت یفرا مامت یق که بدون شکن یحق است، و ا

دار یھف را به ھنگام دکمان آوردند. سپس خداوند اصحاب یز ایبه خدا و روز رستاخ
از  یشان دو گروه شدند: بعضیراند. مردمان درباره ا یان غار میشان، در میمردم از ا

ه کر نرود. چرا به غا یسکد (تا ینکدرست  یواریشان دیآنان) گفتند: بر (دِر غار) ا
گاه ق فرو رفتهیا دوباره به خواب عمیاند  م آنان مردهیدان ینم تر از  اند) و پروردگارشان آ

ت داشتند، گفتند: بر (دِر غار) یثرکه اکگر ید یشان است. برخیبه) وضع ا یسک(ھر 
 .»میساز یم یشان پرستشگاھیا

 بداء:

ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم ﴿ وََسَيْعلَُم  َ�ْعلَُم َما تَْ�ِسُب ُ�ُّ َ�ْفٍس  فَلِلَّهِ الَْمْكُر َ�ِيًعاَوقَْد َمَكَر ا�َّ
ارِ  اُر لَِمْن ُ�ْقَ� ا�َّ  .]٤٢[الرعد:  ﴾٤٢الُْكفَّ

اند (و  دهیشکھا  اند و نقشه ردهکھا  غمبران) توطئهیش از آنان (درباره پیپ یسانک«
 یھا ھمگ ھا و نقشه ) و طرحشان نقش بر آب شده استیھا و نقشه یشان خنثیھا توطئه

مبارزه با  یافران براکز ین کنیا ه ھمک یھائ ھا و نقشه از آن خدا است (و مسّلمًا توطئه
گاه  یسکار و بار ھر کگردد). خدا از  یجه مینت یو ب یشند، خنثک ینند و مک یتو م آ

افران خواھند کباشد) و  یخبر نم یشان ھم بیگران چون ا لهیله حیاست (و لذا از ح
 .»ستکیآن جھان) از آن  ینوین جھان (و سعادت میا یویکان نیه پاکدانست 
ات است و یا یر آیدیگر به آیات مقطعه یا آیاتی که جدای از ساختار سا ی پاره یو برا

 جویند. موضوعی که به خاطر ظاھر آن محل جمع شده است، تمسک می
ھا بیان داشتیم و این  ھا و ادیان دیگری است که راجع بدان گروه یو این روش تمام

 دلیل بطالن آنان است. 



 ٧٥٣  سفصل سوم: تحریم نکاح متعه توسط امیر المؤمنین، عمر

اثبات حق باشد، و قرآن  ی تواند وسیله اثبات باطل است، نمی ی را آنچه وسیلهیز
ق و از ھم جدا کردن یتفر ی فرقان است؛ فرقان صیغه مبالغه و از ماده ی لهیھمان وس
واضح و  ی ان حق و باطل ھمان جداکنندهیسازی قرآن م ه جداک ین معنیاست به ا
ان حق و یتوانند به عنوان فرقان م یات متشابه نمیباشد، و آ یم یزیھر چ یروشن برا

 باطل واقع شوند. 
رو  نیات متشابه مشترک ھستند و از ایھا ھمگی در استدالل به آ ھا و ادیان این گروه

شویم. و این  جدا میھا  آن نه متشابھات، ازه اساس دین ما بر مبنای محکمات است ک
است که ما بنابر آن، یقین و جزم داریم که بر حق مبین و آشکار ھستیم  یھمان فرقان

 م. یباش یو از منحرفان نم

 رب العاملني  واحلمد هللا
٢١/٥/٢٠٠٠ 





 

 

 

 خالصه کتاب 

 اصول ادیان و ِفَرق بین آیات قرآنی محکم و استنباط از آیات متشابه

 دلیل اصل
نص قرآنی 
 یا استنباطی

توحید و  -١
 یکتاپرستی

نَّهُ  ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� (بدان که غیر از  ﴾ٱ�َّ

 خدا الھی دیگر نیست) 
 نص

پیامبری  -٢
 ج محمد

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ُّ� ِۚ  نص (محمد فرستاده خداست)  ﴾ٱ�َّ

ایمان به  -٣
 پیامبران 

﴿ ِ  ب
ْ ِ َءاِمُنوا (به خدا و پیامبرش ایمان  ﴾َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
 بیاورید)

 نص

ِ ﴿ روز قیامت  -٤ (به روز آخرت ایمان  ﴾٤ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ�ِخَرةِ َو�
 دارند)

 نص

ِ ﴿ مالئکه  -٥ ِ ُ�ٌّ َءاَمَن ب  (تمام کسانی که به ﴾َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ
 آورند) خدا و مالئکه ایمان می

 نص

ھای  کتاب -٦
 آسمانی

﴿ ِ ِ ُ�ٌّ َءاَمَن ب (تمام کسانی  ﴾َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ َوُ�تُبِهِ  ٱ�َّ
 آورند) که به خدا و مالئکه و کتابش ایمان می

 نص

ٍء ﴿ قدر  -٧ را  یزیما ھر چ( ﴾٤٩َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
 )میا دهیحساب و نظام آفر یبه اندازه الزم و از رو

 نص

ۡ�َا ﴿ حفظ قرآن  -٨ ما ( ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 م و خود ما پاسدار آنیا خود قرآن را فرستاده

 )میباش یم
 نص

پیروی از  -٩
 رسول خدا 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَما
ْۚ فَ  شما (از  یغمبر برایه پکرا  یزھائیچ( ﴾ٱنَتُهوا

د، و از ینک) آورده است اجراء یام الھکاح
ه شما را از آن بازداشته است، دست ک یزھائیچ

 نص
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 )دیشکب
عدالت  -١٠

 مھاجرین و انصار
ِينَ وَ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ َءاَمُنوا  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ اۚ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َءاَووا َحّقٗ

ٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ۡغفَِرة َُّهم مَّ ه ک یسانکگمان یب( ﴾٧٤ل
اند و در راه خدا  ردهکاند و مھاجرت  مان آوردهیا

ه پناه ک یسانکن یھمچناند، و  جھاد نموده
اند، (ھر دو گروه) آنان  ردهک یاریاند و  داده

سته واژه مھاجر و یمانند (و شایقه مؤمن و باایحق
انصارند و تار و پود جاودانه پرچم اسالمند و) 

زدان منان) ی یآنان آمرزش (گناھان از سو یبرا
 )دان) استیسته (در بھشت جاویشا یو روز

 نص

�ِيُمواْ ﴿ نماز -١١
َ
لَٰوةأ  نص دارید) (نماز را بر پا می ﴾ٱلصَّ

َكٰوةَ َوَءاتُواْ ﴿ زکات ١٢  نص (و زکات را پرداخت کنید) ﴾ٱلزَّ

َها ﴿ روزه -١٣ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ َيامُ َءاَمُنوا  ﴾ٱلّصِ

د! بر شما روزه یا مان آوردهیه اک یسانک یا(
 )واجب شده است

 نص

ِ َ�َ ﴿ حج -١٤ إَِ�ۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
است بر  ین خانه واجب الھیو حّج ا( ﴾َسبِيٗ� 

رفتن  ی) برایو بدن ی(مال یه توانائک یسانک
 )بدانجا را دارند

 نص

نُفِسُ�ۡم ِ� َسبِيِل ﴿ جھاد  -١٥
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِ َوَ�ِٰهُدواْ بِأ  ﴾ٱ�َّ

 )دینکار یکو جان در راه خدا جھاد و پو با مال (
 نص

ُ َحرََّم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس َوَ� َ�ۡقُتلُواْ ﴿ حرمت قتل -١٦ ِ  ٱ�َّ  ب
� إِ�َّ و ( ﴾ٱۡ�َّقِ

) یرا بدون حق (قصاص و اجرا فرمان الھ یسک
 )رده استکحرام آن را  ه خداوندکد یشکم

 نص

ْ ﴿ حرمت زنا  -١٧  نصو (با انجام عوامل و ( ﴾ٱلّزَِ�ٰٓ َوَ� َ�ۡقَرُ�وا
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 )دینشو یکزنا) به زنا نزد یھا زهیانگ
َحلَّ ﴿ حرمت ربا  -١٨

َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْۚ وََحرَّ د و یخر خداوند( ﴾ٱلّرِ�َٰوا

رده است و ربا را حرام نموده کفروش را حالل 
 )است

 نص

حرمت  -١٩
 دزدی

ارُِق وَ ﴿ ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يِۡدَ�ُهَما ٱۡ�َطُعوٓا
َ
دست ( ﴾�

ه انجام ک یفر عملکیمرد دزد و زن دزد را به 
 )دینکقطع  یمجازات الھ یکاند به عنوان  داده

 نص

حرمت  -٢٠
 شراب 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  ٱ�َّ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا

نَصاُب وَ 
َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�  ٱلشَّ

ھای  (به حقیقت شراب و قمار و سنگ ﴾ٱۡجَتنُِبوهُ فَ 
مخصوص قربانی و شرط بندی و بخت آزمایی با 
تیرھای قرعه از عمل شیطان است پس از آن 

 دوری نمایید)

 نص

ھا  این کند پس داللت میھا  آن پس تمام اصول و اساس دین ما قرآن به صراحت بر
 دالیل و آیات قرآنی محکم ھستند و استنباط از متشابه آیات نیست. 

اما اصول اھل باطل برعکس اصول اھل حق است یعنی در اصول باطل دلیلی به 
عنوان نص قرآنی وجود ندارد بلکه فقط شبھات و استنباطات از آیات متشابه است و 

 آید: این موارد در جدول زیر می ی نمونه
الدین او 

 الفرقه
 الدلیل االصل

نص ام 
 استنباط

 ابلیس
آیا بر آدم فضیلت 

 دارد؟

۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِ� ِمن نَّارٖ ﴿ نَا
َ
�

ن م( ﴾١٢ِمن ِط�ٖ  ۥوََخلَۡقَتهُ 
بھتر از او ھستم. تو مرا از آتش 

 ).را از ِگل یو و یا دهیآفر

 استنباط

یھود و 
 نصاری

 صحت دینشان
ِينَ إِنَّ ﴿ ْ وَ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا َهاُدواْ  ٱ�َّ
ِٰ� وَ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ وَ  َمۡن َءاَمَن  �َ  ِٔٱل�َّ

 استنباط
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 ِ ِ ب وََعِمَل  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم 

َ
َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم 
مان یه اک یسانک( ﴾٦٢َ�َۡزنُونَ 

ن به یش از ایداشتند (پ
به محّمد  هکو آنان  غمبرانیپ

ان، و یھودیباور دارند) و 
پرستان و  ان، و ستارهیحیمس

ه به خدا و کپرستان، ھر  فرشته
ردار کمان داشته و یامت ایروز ق

ن یانجام داده باشد، چن یکن
شگاه یپاداششان در پ یافراد

بر  یخدا محفوظ بوده و ترس
 یست و غم و اندوھیآنان ن

 )شان دست نخواھد دادیبد

 پرستش گوساله
 

ْ بِهِ ﴿ وا  ۦبَُ�ُۡت بَِما لَۡم َ�ۡبُ�ُ
ثَرِ 

َ
َ�َقَبۡضُت َ�ۡبَضٗة ّمِۡن �

 ﴾ٱلرَُّسولِ 
(در صنعت و  یزھائیمن از چ«

گاھم یساز ھنر مجّسمه ه ک) آ
گاه ھا  آن ل ازیاسرائ یبن آ
از آثار  یستند. من مقدارین

غمبر (خدا ین) پیم و قوانی(تعال
 ».) را برگرفتمیموس
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عزیر را به عنوان 
پسر خداوند 
 قلمداد نمودن

 

َماتَُه ﴿
َ
ُ فَأ ِماْئََة َ�ٖ� ُ�مَّ  ٱ�َّ
س خدا او را صد سال پ( ﴾َ�َعَثهُ 

 )اش گرداند راند و سپس زندهیم

عیسی مسیح را 
به عنوان اله 

ھمراه باخداوند 
 قلمداد نمودن

بۡرُِئ ﴿
ُ
ۡ�َمهَ َو�

َ
بَۡرَص وَ  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

 ِ�ۡ
ُ
ِ  �ِإِذِۡن ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوأ ور کو ( ﴾ٱ�َّ

 یماریبه ب یمادرزاد و مبتال
دھم و مردگان  یرا شفا م یسیپ

 )نمک یرا به فرمان خدا زنده م
التثلیث (پدرـ 

پسر ـ 
 القدس) روح

 

 
 

 
تقلید کورکورانه از 

 علماء
(مالئکه دختران 

 خداوند ھستند)
 (تعدد خدایان) 

ٓ إَِ� ﴿ َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
 ِ (فقط به این خاطر  ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ
پرستیم که ما را کم  را می  آنان

 کم به خداوند نزدیک گردانند)

 مشرکان

  

 استنباط

 شفاعت
ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ٰٓ�َ ِ  ﴾ٱ�َّ

(اینان شفیع و واسطه ما نزد 
 خداوند ھستند)

اطاعت از علما در 
حالل و حرام 
 کردن طعام ھا

(این  ﴾َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ﴿
 )حالل است و این حرام

 استدالل به قدر الجھمیه
ُ لَۡو َشآَء ﴿ ۡ�َنا َوَ�ٓ  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
ٓ أ َما

خواست ما  می (اگر خدا ﴾َءابَآُؤنَا
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 ورزیدیم) نمی و پدرانمان شرک

ءٞ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ نفی صفات الله (چیزی  ﴾َ�ۡ
 مثل خداوند نیست)

 المجسمه
  هک نیاعتقاد به ا

 خدا جسم است

ِ يَُد ﴿ يِۡديِهمۡ  ٱ�َّ
َ
(دست  ﴾فَۡوَق �
 است) ھا دست خداوند باالی ھمه

 استنباط

 نفی قدر قدریه

بِيَل إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ﴿ ا َشاكِٗر�  ٱلسَّ إِمَّ
ا َكُفوًرا را به این (ما او  ﴾٣�مَّ

راه ھدایت کردیم خواه شاکر 
 باشد و خواه کافر)

 استنباط

 نفی اختیار جبریه
ن �ََشآَء ﴿

َ
ٓ أ ُ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ﴾ٱ�َّ

افتد فقط  (آنچه را که اتفاق می
 خواھد) خداوند می

 استنباط

 حلولیه

  هک نیاعتقاد به ا
خدا در ھر جا 

 است

ُ َوُهَو ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱ�َّ َوِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
و  ھا آسمان(خداوند در  ﴾ٱۡ�

 در زمین است)

 استنباط

 اعتقاد به دو خدا دو خدایی
ِيَوُهَو ﴿ َمآءِ ِ�  ٱ�َّ إَِ�ٰهٞ َوِ�  ٱلسَّ

�ِض 
َ
(او کسی است که  ﴾إَِ�ٰهٞ  ٱۡ�

 در آسمان و زمین الھی دارد)

 استنباط

 منصوریه
حالل پنداشتن 

 محرمات

ِينَ لَيَۡس َ�َ ﴿ ْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ٰتِ  ْ  ٱل�َّ  ﴾ُجَناٞح �ِيَما َطعُِمٓوا

(بر کسانی که ایمان آورده و 
اند در  عمل صالح را انجام داده

خورند گناھی  آنچه که می
 نیست)

 استنباط

ُ يُرِ�ُد ﴿ ترک واجبات خطابیه ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾أ

خواھد که بر شما  می(خداوند 
 استنباط
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 گیر باشد) سھل

 خوارج
کافر دانستن 
 علی و عثمان

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
(ھر  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ فَأ

کس به آنچه را که خداوند نازل 
ھا  آن کرده است، حکم نکند پس

 جزو کافران ھستند)

 استنباط

 رجعت علی سبئیه

ِيإِنَّ ﴿  ٱلُۡقۡرَءانَ فََرَض َعلَۡيَك  ٱ�َّ
 � َك إَِ�ٰ َمَعادٖ ان (کسی که قر ﴾لََرآدُّ

بر تو فرض کرده است تا را 
 قیامت تو را برمی گرداند)

 استنباط

 کیسانیه
 التناسخیه

 بداء

﴿ ْ ُ َ�ۡمُحوا َما �ََشآُء َوُ�ثۡبُِتۖ  ٱ�َّ
مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ 

ُ
(خداوند  ﴾٣٩ٱلِۡكَ�ٰبِ أ

ه را بخواھد محو و نابود و ھر چ
کند و نزد وی ام الکتاب  ثابت می

 است)

 استنباط

 

حلول روح 
خداوند و انتقال 
آن در پیامبران و 

 اولیاء

ۡ�ُتهُ ﴿ َوَ�َفۡخُت �ِيهِ ِمن  ۥفَإَِذا َسوَّ
 ُ�َ ْ وِ� َ�َقُعوا  ﴾٢٩َ�ِٰجِدينَ  ۥرُّ

برابر نمودم و در آن را  (وقتی که
 روح خودم در آن دمیدم)

 استنباط

 امامت

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ْ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا يُقِيُموَن  ٱ�َّ

لَٰوةَ  َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ َوُهۡم  ٱلزَّ
 ﴾٥٥َ�ٰكُِعونَ 

 استنباط

 عصمت
َوقَۡرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن ﴿

َج  �  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ٱۡ�

َ
َوأ

 استنباط
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لَٰوةَ  َكٰوةَ َوَءا�َِ�  ٱلصَّ ِطۡعَن  ٱلزَّ
َ
َ َوأ  ٱ�َّ

َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ُ إِ�َّ ِ�ُۡذهَِب  ٱ�َّ
ۡهَل  ٱلرِّۡجَس َعنُ�ُم 

َ
 ٱۡ�َۡيِت أ

 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
 استنباط  عصمت مجتھدان

 االمامیه

 مھدی منتظر
ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿

َ
ِينَ َونُرِ�ُد أ  ٱ�َّ
 ْ �ِض ِ�  ٱۡسُتۡضعُِفوا

َ
َوَ�َۡعلَُهۡم  ٱۡ�

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  �ِمَّ
َ
 ﴾٥ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ أ

 استنباط

تمسک به اھل 
 بیت

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ أ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
 ٱلرَُّسوَل َوأ

ْوِ� 
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
 ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

 استنباط

 رجعت
َعلَۡيِهۡم  ٱۡلَقۡوُل ۞�ذَا َوَ�َع ﴿

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن 
َ
�ِض أ

َ
 ٱۡ�

 ﴾تَُ�ّلُِمُهمۡ 

 استنباط

 بداء
﴿ ْ ُ َ�ۡمُحوا َما �ََشآُء َوُ�ثۡبُِتۖ  ٱ�َّ

مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ 
ُ
 ﴾٣٩ٱۡلِكَ�ٰبِ أ

 استنباط

 استنباط  تحریف قرآن

تجریح صحابه و 
نکوھش و سب 

 آنان

ۡو قُتَِل ﴿
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  ٱنَقلَۡبُتمۡ أ َ�َ

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
 استنباط ﴾أ

 زیارت مرقدھا
ِينَ قَاَل ﴿ ٰٓ  ٱ�َّ َ�َ ْ ۡمرِهِۡم  َغلَُبوا

َ
أ

ۡسِجٗدا  ﴾٢١َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
 استنباط

 خمس مکاسب
ْ وَ ﴿ ءٖ  ٱۡعلَُمٓوا �ََّما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

َ
�

ِ ُ�َُسهُ  نَّ ِ�َّ
َ
 ﴾َولِلرَُّسولِ  ۥفَأ

 استنباط

 استنباطِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ٱۡستَۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿ نکاح متعه
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ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ َ� 
ُ
 ﴾أ

ھای اعتقادی برای اثبات اصول و مبادی خویش از آیات  لذا این ادیان و گروه
اند، و این خط مشی  کار نبرده  به  کرده و آیات محکم را در این زمینه  استفاده  متشابه

 باشد میھا  این ی اشتراک ھر یک از نقطه
امال که کرده ک یرویروش واحد و مشترک پ یکاز  یاعتقاد یھا این ادیان و گروه 

اربرد متشابھات در کز عبارت است از یبا با روش قرآنی یا ربانی مخالف است و آن ن
 فرماید: می أله خداوندکمات، ھمانگونه کات محیآ یش و نفیخو یبات اصول اعتقاداث

ِيٓ ُهَو ﴿ نَزَل َعلَۡيَك  ٱ�َّ
َ
مُّ  ٱلِۡكَ�َٰب أ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  ٱلِۡكَ�ٰبِ ِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ  ٱبۡتَِغآءَ وَ  ٱلۡفِۡتَنةِ  ٱبۡتَِغآءَ ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰبََه ِمۡنُه  ٱ�َّ

وِ�لِهِ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ إِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ وَ  ٱ�َّ ٞ ّمِۡن ِعنِد  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ٱۡلعِۡلمِ ِ�  ٱل�َّ ّ�ُ

كَّ  ْولُواْ َرّ�َِناۗ َوَما يَذَّ
ُ
ٓ أ لَۡ�ٰبِ ُر إِ�َّ

َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾٧ٱۡ�

ی ھا آیه اوست که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است، بخشی از آن،«
اصل و اساس این ھا  آن است (و معانی مشخص و اھداف روشنی دارند و)» محکمات«

و  است، (و معانی مبھمی دارند» متشابھات«ی ھا آیه کتاب ھستند، و بخشی از آن
کژی است (و گریز از  یشانھا دل رود) اما کسانی که در میھا  آن احتماالت مختلفی در
انگیزی و تأویل (نادرست) به  فراگرفته است) برای فتنهان را حق، زوایای وجودش

را جز خدا، کسی ھا  آن افتند. در حالی که تأویل (درست) دنبال متشابھات می
ایمان داریم ھا  ی آن گویند: ما به ھمه ) در دانش میداند. و راسخان (و ثابت قدمان نمی

دانیم که محکمات و متشابھات) ھمه از سوی خدای ماست. و  (و در پرتو دانش می
دانند و  برند، نمی (این را) جز صاحبان عقل (سلیمی که از ھوی و ھوس فرمان نمی

 »شوند. متذکر نمی
 : داد این است که  حضور حق تعالی ارائهدر آن را  توان می  ای که و اکنون تنھا جمله

نَت 
َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ اُب َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا مِن �َّ  ٨ٱلۡوَهَّ

حالوت (ه ما را کمنحرف مگردان بعد از آن  )از راه حق(ما را ی ھا دل پروردگارا !«
به ما  یو از جانب خود رحمت ،یا رھنمود نموده )قتیقح یت چشانده و به سویھدا

 .» تو یشگر توئیگمان بخشایب .نکعطاء 
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 . ١٩٦٩اوالده، و

 ١٣٩٧، بغداد ةللطباع ةدار العربيدكتور عبدالكريم زيدان،  ،اصول الفقهيف  الوجيز .٣٧

 م. ١٩٧٧ -  ه

طحاوی، دار الكتب ي  و جعفر امحد بن حممد بن سلمهرشح معانی اآلثار: اب .٣٨

 م. ١٩٧٧ -  ه ١٣٩٩ – چاپ دوم، بريوت، لبنان، ةالعلمي

 قرضاوی.  يوسف دكرتاملجتمع االسالمی، يف  املسلمنيغري  .٣٩

 اعظمی. لنقض كتاب املراجعات، ابو مريم احلج الدامغات  .٤٠

 ی رسالهلخيص مستدرک احلاكم، عزيز رشيد داينی، تيف  افظ الذهبیمنهج احل .٤١

ي صدام للعلوم  جامعه - عبیدیر بشار عواد معروف دکتت: یریماجستیر به مد

 م.  ١٩٩٨-١٤١٨ ةاالسالمي

 ١٤١٥ چاپقفاری، ة، نارص بن عبداهللا االثنی عرشي يةاالمام عةاصول املذهب الشي .٤٢

 م.  ١٩٩٤  ه

 .  ه ١٤١٢، چاپ دومبروتوكوالت آيات قم، د. عبداهللا الغفاری،  .٤٣

 سائح علی حسني. ة حرام، االشياء...؟ و لكن املتعيف  االصل .٤٤
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ه ماجستیر ب ی رساله –سامرائی مصطفی علوان  –ة الفقه االسالمييف  ةحكم املتع .٤٥
 –بغداد  – یسالماعلوم دانشگاه  –بالیسانی ر احمد الشیخ محمد دکت ت:یریمد

  م. ١٩٩٩.  ھ ١٤٢٠
 –موسوی،سيد عالء الدين عباس  –ة املالي ةوالرضيب ةالرشعي ةاخلمس بني الفريض .٤٦

 م.  ٢٠٠٢- ١٤٢٣عامن،  –دار عامر للنرش والتوزيع، االردن 

 . هالقاهر –دليمی، داراألمل طه، حامد عامل التشيع، د. يف  ةسياح .٤٧

التونسيه للتوزيع،  ةعاشور، الرشكطاهر بن ة، حممد القرآن والسنيف  حتقيقات وأنظار .٤٨

 . ١٩٨٥تونس 

 املهدی، عبداملنعم نمر.  –الدروز  -ةالشيع .٤٩

، چاپ اولكاتب، ة الفقيه، امحد تطور الفكر السياسی الشيعی من الشوری الی والي .٥٠

 . ١٩٩٧االردن  –عامن 

 لندن. –کاتب ، احمد ٧ ی شماره –الشوری  ةصحيف .٥١

 شرح محمد عبده، دمشق.ھمراه با رضی شریف هنج البالغه،  .٥٢

 .  ه ١٣٧٧ران هتكلينی، صول من الكافی، حممد بن يعقوب اال .٥٣

 .  ه ١٣٧٧ران، هتكلينی، فروع من الكافی، حممد بن يعقوب ال .٥٤

 . ق.  ه ١٤٠٩، قم، ةحلی، داراهلجرني، ابن مطهر االلف .٥٥

، ةقمی، دار الكتب االسالميالفقيه، حممد بن علی بن بابويه فقيه من ال حيرضه  .٥٦

 . ق.  ه ١٣٩٠، چاپ پنجمران، هت

 ، كربالء.االعلمی ی مؤسسه –رجال الكشی، حممد بن عبدالعزيز الكشی  .٥٧

 .  ه ١٣٧٥، النجف - انتشاراتطوسی، ن حساالستبصار، حممد بن  .٥٨

 . ش.  ه ١٣٦٥ران هت، ةطوسی، دارالكتب االسالميالتهذيب، حممد بن حسن  .٥٩

 چاپ اولاھل البیت، قم  ی همؤسسعاملی، ة، حممد بن حسن حر وسائل الشيع .٦٠
  . ق. ھ ١٤٠٩



 ٧٦٩  منابع

، چاپ اولطربسی، مؤسسه اهل البيت، قم، مستدرک الوسائل، حسني بن حممد  .٦١

 . ق.  ه ١٤٠٩

 . ق.  ه ١٤٠٤لبنان،  –، بريوت الوفاء ی مؤسسهجملسی، ر االنوار، حممد باقر بحا .٦٢

النور  ی مؤسسهرشيف املرتضی، ي االولی،  املرتضی / املجموعه رسائل الرشيف .٦٣

 لبنان.  –للمطبوعات، بريوت 

 طوسی. حسن  جمرد الفقه و الفتاوی، حممد بنيف  النهاية .٦٤

  ه ١٣٨٦و النرش، النجف،  ةطربسی، دار النعامن للطباعاالحتجاج، امحد بن علی  .٦٥

 م.  ١٩٦٦

 . ١٤١٩بحرانی، قم بيان معنی الناصب، يوسف يف  اقبالشهاب الث .٦٦

 مخينی. حترير الوسيلة،  .٦٧

 -  ه ١٣٩٠النجف يف  االواب انتتشارات:قاسم خوئی، ال احلديث، ابو معجم رج .٦٨

 م.  ١٩٧٠

 . ١٩٩١-١٤١٢ چاپ پانزدھمقاسم خوئی، املسايل املنتخبه، ابو  .٦٩

 .١٣٧١،چاپ سومالغدير،  :انتشاراتقاسم خوئی، ة، ابو مصباح الفقاه .٧٠

 . و نھمست یچاپ بديوانی، بغداد،  انتشارات:قاسم خوئی، منهاج الصاحلني، ابو  .٧١

 ١٩٥٤ -  ه ١٣٧٣نجف، در   احليدريه :انتشاراتمظفر، ة، حممد رضا عقائد الشيع .٧٢

 م.

ي االعلمی للمطبوعات،  زنجانی، مؤسسهة، ابراهيم االثنی عرشي ةعقائد االمامي .٧٣

 . ١٩٧٣-١٣٩٣ چاپ دوم

 مدخل الی فهم االسالم، حييی حممد.  .٧٤

ظور قرآنی، عبدالسالم زين االنبياء من من ةعصميف  مراجعات –تنزيه االنبياء  .٧٥

 م.  ٢٠٠٠ –. ق.  ه ١٤٢١، چاپ اولالصدر،  انتشارات:العابدين، 
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 االمامة و قيادة املجتمع، كاظم حائری.  .٧٦

الباقر، بريوت  ی مؤسسهبغدادی، فكر السيد البغدادی، امحد حسن يف  محق االما .٧٧

 م.  ١٩٧٧  ه ١٤١٤ –لبنان  –

 اخلمس، حممد حممد صادق الصدر. يف  مسايل .٧٨

 ، حممد حممد صادق الصدر. ةبحث حول الرجع .٧٩

 . ١٩٩٥-١٤١٦،چاپ اول –حممد حممد صادق الصدر  –مسايل و ردود  .٨٠

 . ١٤١٧خروی، ة، علی طريق النجا .٨١

 . ١٩٩٦-١٤١٦، چاپ نھمسيستانی، دار املؤرخ العربی، ة، علی املسايل املنتخب .٨٢
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